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,,MAGYAR NYELVJÁRÁSOK" A KOSSUTH LAJOS TUDOMÁNYEGYETEM DEBRECEN MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK XIV. 3-15 1968 ÉVKÖNYVE 

Módszertani észrevételek a személynevek szinkrón vizsgálatához 

1. A magyar nyelvtudományban a személynévkutatás elvi, elméleti alap
jai és módszerbeli eljárásai a történeti névtanban alakultak ki. A magyar név
kutatás súlypontja elért eredményekben és átfogóbb célkitűzésekben (pl. Árpád-
kori személynévszótár) egyaránt m a is a történeti névanyag, illetőleg a m a élő 
nevek történeti alakulásának vizsgálatára esik.i A mai személynévanyag le
író szempontú tanulmányozásában ellenben inkább csak időszakos fellendülé
sek figyelhetők meg. A magyar névkutatást elsők között önálló stúdiummá fej
lesztő kolozsvári nyelvészek eredményei után (vö. GÁLFFY MÓZES, Keresztne
veink becéző alakjai a Borsavölgyén. Kv. 1944, MÁRTON GYULA, Gúny- és mel
léknevek Magyarlónáról és Jegenyéről. ErdMúz. L, 88—93, N A G Y JENŐ, Csa
lád-, gúny- és ragadványnevek a kalotaszegi Magyarvalkón. ErdMúz. XLIX, 
108—16,SzABÓ T. ATTILA, Erdélyi népi mesterek és tisztségviselők a X V I — X I X . 
századból. Kv. 1947) másfel évtized telik el, míg megjelenik LŐRiNCZE LAJOsnak 
a mai személynévrendszer tanulmányozásának jelentőségét összefoglaló tanul
mánya, mely újból a nyelvtudomány e mostohán kezelt ágára irányítja a fi
gyelmet. ̂ Lőrinczének a mai névanyag nyelvtudományi értékesítéséről tett szá
mos ösztönző hatású érvéhez a magam szerény tapasztalatából még annyit ten
nék hozzá, hogy napjainkban éppen különösen sürgető és különlegesen tanul
ságos feladattá nőtt ez a kérdés, tekintve, hogy a névállomány és a névadási 
szokások főleg falvakon a társadalmi változások, a város és a falu kapcsolatá
nak szorosabbra fűződése folytán szinte a teljes átalakulás, kicserélődés állapo
tában vannak. Egyrészt tehát a névadási hagyományok megörökítése, másrészt 
az az alkalom, melyet a változások mai fokozott üteme a névélet törvényszerű
ségeinek megfigyelésére kínál, egyaránt amellett szól, hogy a mai névrendszer 
kutatására érdemes több erőt és figyelmet fordítani. 

A serkentő hatású Lőrincze-tanulmány nyomán feléledt érdeklődés m a 
sem lanyhult. Ezt az bizonyítja, hogy újabban a magyar nyelvtudományi folyó
iratok csaknem minden számában találunk egy-egy mai névanyaggal foglalkozó 
közleményt. Minden bizonnyal újabb fellendülés kezdetét jelzi PAP? LÁszLÓnak 
a szinkrón névtárak szerkesztéséről írt útmutató tanulmánya is (Szótártani ta
nulmányok. Bp., 1966. 55—76), valamint KÁLMÁN BÉLÁnak a magyar névtani 
kutatásokat első ízben összefoglaló könyve is (A nevek világa. Bp., 1967.). En-

i L. BENKŐ, A történeti személynéwizsgálat kérdései. M N y . XLV, 116—24, 244—56; BERRÁR, 
Személynévkutatásunk 1945 és 1959 között. M N y . LVI, 267—79. 

% LŐRiNCZE L., Szempontok és adatok személyneveink újabbkori történetéhez. MNyj. I, 64—94. 
A magyar személynévkutatás addigi eredményeinek részletes áttekintését és értékelését is 1. itt. 
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nek ellenére sajnos nem mondható el, hogy a személynevek leíró szempontú 
vizsgálatában egységes módszer és következetesen alkalmazott, a diakronikus-
tól jól elkülönített szempontok érvényesülnének. 

Bizonyos egyoldalúság, egyfajta eltolódás is megfigyelhető a vizsgálati 
szempontokban a szorosabban vett nyelvtudományi szempontok kárára: nem 
ritkán a névadás ún. „hatóerői", a névválasztás társadalmi, lélektani stb. indí
tékai sokkal behatóbb elemzésben részesülnek, mint maga a vizsgált névállo
mány. Pedig ha a nyelvtudomány és nem az etnográfia felől közelítjük meg a 
személyneveket — úgy vélem —, anélkül, hogy a névadást befolyásoló külső 
nyelvi tényezők fontosságát kisebbítenők (ezekre nézve 1. BENKŐ, i. m. 245—6), 
a nyelvtudományi szempontoknak, a személynevek nyelvi rendszerben való ta
nulmányozásának kell az első helyet biztosítania 

Mindezekkel a problémákkal gyakorlatilag a kalotaszegi magyar személy
nevek rendszerének — 34 falu névanyagának — vizsgálata kapcsán találtam 
m a g a m szembe/ Minthogy úgy vélem, nem sajátosan kalotaszegi, hanem a népi 
elnevezésrendszer vizsgálatában általános érvényű módszertani kérdésekről van 
szó, indokoltnak látom a személynévrendszer szinkrón leírásának néhány alap
vető szempontját felvetni és a nemzetközi meg a magyar személynévkutatás 
eddigi eredményeire támaszkodva tisztázásukat megkísérelnie 

2. Mindenekelőtt szükségesnek látszik a mai nyelvben egymás mellett élő 
kétféle névrendszemek: a hivatalos vagy írott nyelvi és a népi vagy élő nyelvi 
névrendszernek a fokozottabb különválasztása. Bár ez az elkülönítés — főleg 
a műszóhasználatban — eddig is megvolt, és a kétféle rendszer névhasználati 
különbségei közül is többre rámutattak/ különösen az egyes vidékek, falvak 
névállománya többnyire a két rendszert hallgatólagosan összekeverve kerül be
mutatásra: a vezetékneveket és a keresztneveket csak a hivatalos névrendszer 
oldaláról, a bece- és ragadványneveket pedig az élő nyelvi használat oldaláról 
szokás vizsgálni. Gyakori a két rendszer eltérését a beceformák és a ragadvány
nevek meglétére, illetve hiányára redukálni, holott a kétféle rendszer egymáshoz 
való viszonya korántsem merül ki ennyiben. 

s Emellett szól mindenekelőtt az a nézet, amely az onomasztika és ezen belül a személynévkuta
tás helye körül folyó hosszas vitában újabban a nemzetközi névtudományban felülkerekedett, az 
tudniillik, hogy az onomasztika a nyelvtudomány keretébe tartozik, következésképp kutatási mód
szerei elsősorban nyelvtudományi, szorosabban véve a szókincskutatásban alkalmazott módszerek 
(vö. O. S. AHMATOVA, Le „nom propre" en tant que catégorie linguistique. CL. III supliment, Mé-
langes Linguistiques offerts ä Emil Petrovici; A. BACH, Deutsche Namenkunde, Heidelberg, 1952.; 
BALÁzs J., A tulajdonnév a nyelvi jelek rendszerében. Általános nyelvészeti tanulmányok. I, 41—53; 
AuRELiA si ION STAN, Recherches mathématiques sur les prénoms. Cahiers de linguistique théorique 
et appliquée. 1965. II, 281—305; W . TASZiCKi, Mesto onomasztyiki szregyi drugih gumanitarnih 
nauk. Voproszi jazikoznanija. 1961. 2. szám). 

* Kalotaszeg (Huedin rajon) mai magyar személynévanyagát készülő doktori értekezésem szá
mára 32 községből és két városias jellegű településről: Bánffyhunyadról (Huedin) és az egeresi ipar
telepről (Aghires) több év alatt gyűjtöttem össze. A gyűjtés során a lehető teljességre törekedtem, azaz 
igyekeztem minden névviselőnek valamennyi: a falu névhasználatában járatos, beszélt nyelvi és 
többnyire csak írásban használt, hivatalos névformáját megtudni. A z így összegyűlt anyag mennyi
sége hozzávetőlegesen 40 000 adat. 

A kutatópontokat az alábbiakban a következőképpen rövidítem: F.: Farnas — Sfäras; It.: 
Inaktelke — Inucu; J.: Jegenye — Leghea; KSzk.: Kalotaszentkirály — Stncraiu; Kf.: Körösfő — 
Izvorul Crisului; GyV.: Gyerővásárhely — Dumbrava; NK.: Nagykapus — Cápufu Maré; MV.: 
Magyarvalkó — Váleni; M.: Makó — Macáu; Ny.: Nyárszó — Nearsova; S.: Sárvásár — Saula; 
Sz.: Sztána — Stana; T.: Türe — Turea; Zt.: Zentelke — Zam; VA.: Váralmás — Almasu. 

s A z ehhez nyújtott értékes tanácsokért Gálffy Mózes, Márton Gyula és Szabó T. Attila 
professzornak mondok köszönetet. 

G A hivatalos és a népi megnevezésrendszer különbségeiről 1. S/r. PASCA, N u m e de persoane si 
de animale in Tara Oltului. Buc. 1936. 
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Igaz, hogy a személynevek bizonyos fajtái (vezetéknevek, teljes kereszt-
névformák) inkább a hivatalos névrendszerre, mások (bece- és ragadványne
vek) viszont inkább a népi vagy familiáris névhasználatra jellemzők, de hasz
nálatuk nem korlátozódik kizárólagosan vagy csak az egyik vagy csak a másik 
rendszerre, hanem bizonyos eltérésekkel párhuzamosan mindkettőben fellelhe
tők. A kutatás feladata éppen az volna, hogy rávilágítson, miként jelentkeznek 
a hivatalos névrendszer elemei az élő nyelvi használatban, a népi megnevezés-
rendszerben és fordítva. 

H a a kétféle névrendszer közti viszonyt az irodalmi nyelv és a nyelvjárások 
viszonyához hasonlítjuk, akkor a hivatalos névrendszert olyan viszonyítási 
alapnak tekinthetjük, amelyhez mérve a népi névhasználat jellegzetességei meg
ragadhatók és feltárhatók. Például a hivatalos névforma elemeinek, a vezeték
es keresztnévnek használati és szerepköre eltérhet, funkcióértéke kisebb vagy 
nagyobb lehet a népi elnevezés rendszerben (1. részletesen a 3. ̂ 4. pontban), 
ugyanakkor az élő nyelvi névalakulatoknak az átsiklása is megtörténhetik a hi
vatalos névrendszerbe: egyes becenévalakok alapnévformákká rangosodhatnak 
(mint pl. Kalotaszeg több községében a J%o, eredetileg az Anna egyik becéző-
je, vö. SZABÓ T. A., M%mf?a, Á W , M N y . X L , 274),v^gy bizonyos ragadvány
nevek a hivatalos névformához kapcsolva is előfordulhatnak, sőt egyes, nem
zedékek során át öröklődő ragadványnevek vezetéknevek elemeiként szerepel
hetnek (pl. Kalotaszentkirályon a A&? vezetéknévhez tapadt ragadványnevekkel 
a közelmúltban is ilyen újabb vezetéknevek keletkeztek mint Xiwm/zd/y, Alspa/ 
stb. E névformák történeti alakulására nézve 1. SzABÓ T. A.: Nyr. L X X X , 
113; M N y . LXIII, 51—64). A z alábbiakban ezt az elkülönítést szem előtt tartva 
kísérlem meg a népi névrendszer tanulmányozásában érvényesíthető lehetősé
geket áttekinteni. 

3. A személyneveket, akárcsak a szókészlet többi elemeit, vizsgálhatjuk a 
funkció, a nyelvi alkat (hangtani, alaktani szerkezet, szófaji eredet stb.) és a 
jelentés oldaláról. A következőkben ezeket a vizsgálati szempontokat külön 
sorra véve részletesebben kitérek rájuk ott, ahol a rendszerezés szempontjai 
— úgy tűnik — tisztázásra, kiegészítésre szorulnak, illetőleg ahol a magyar sze
mélynévkutatásban még kellőképpen ki nem aknázott vizsgálati lehetőségekre 
van alkalom. 

v4J A f u n k c i ó . A nyelv szinkrón vizsgálatában — bármely részleté
ről, részrendszeréről legyen is szó — a nyelvtudomány mai szintjén központi 
kérdésként szerepel a vizsgált nyelvi jelenség szerepe, funkciója. A személynév
fajták szerepének differenciáltságát már kezdettől fogva számon tartották, hi
szen a családnév, egyéni név, bece-és ragadványnevek csoportjai, amint elneve
zésükből is kitűnik, lényegében a funkció szempontjából megállapított név
típusok. Noha az is régóta ismert már, hogy a nevek nem örökérvényűén tar
toznak egy-egy funkcionális névtípushoz, hanem átkerülhetnek egyikből a má
sikba, a funkció vizsgálatát módszertani elvként inkább csak a névtörténetben 
alkalmazták. A névállomány, pontosabban egy-egy vidék, település névrend
szerének szinkrón leírásakor azonban a kutatás többnyire megelégszik a nevek
nek a hivatalos névrendszerbeli funkcionális csoportokba való mechanikus be
sorolásával, tekintet nélkül arra, hogy a vizsgált személynevek abban a konkrét 
névrendszerben, amelybe tartoznak, t é n y l e g e s e n milyen funkciót tölte
nek be. Minthogy pedig a hivatalos és a népi elnevezés-rendszerben a személy
nevek alapfunkciói nem mindig fedik egymást, szükségesnek látszik a funkcio
nális szempontot leíró síkon is körültekintőbben alkalmazni. 
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Ahhoz, hogy megállapíthassuk egy bizonyos név tényleges funkcióját az 
adott névrendszerben, például egy települési egység névrendszerében, tisztázni 
kell, miben is jut kifejezésre, hogyan ragadható meg a név funkció-értéke. Köz
ismert, hogy a név funkciójában két tényező szövődik össze: az egyénítő, iden
tifikáló jelleg és a hangulati tartalom. A z első mindegyik funkcionális névtí
pusra, az utóbbi azonban számottevően csak a bece- és a ragadványnevekre 
jellemző. A név valóságos, azaz a népi névrendszerben betöltött funkció-értéké
nek megállapításakor tehát két fogódzónk lehet: aj milyen értékű a név iden
tifikáló ereje, fokozottabb vagy csökkentebb, mint ahogy hivatalos névrendszer
beli, más szóval alapfunkciójából következnék, 6J eredeti hangulati tartalmá
hoz viszonyítva jelentkezik-e benne valami többlet vagy hiány. 

Hogy ezekre a kérdésekre válaszolhassunk — úgy gondolom — a név 
rendszerbeli helyzetét kell alapul vennünk. Tudniillik éppúgy, ahogy más nyel
vi elemeknek, például a fonémarendszer egyes tagjainak funkcióját rendszer
beli kapcsolatai befolyásolják, a személynév szerepkörét is mindig a konkrét 
névrendszer egészével való összefüggése határozza meg. Erre vonatkozólag 
mindenekelőtt FERDINAND DE SAUSSURE következő megállapítására hivatkoz
hatunk : „tout c o m m e la langue est un ensemble qui dóit étre étudié en lui-méme 
et pour lui mérne, de mérne Tonomastique, en Toccurence Tanthroponymie est 
un Systeme qui dóit étre étudié dans son fonctionnement et c o m m e un tout... 
le Systeme onomastique étant un tout, le changement d'une partié dóit inévita-
blement se répercuter sur la totalité du Systeme" (id. ANDRE DE ViNCENz: Orbis 
XI, 33). 7 A névfunkcióra vonatkoztatva ez annyit jelent, hogy minden névfajta 
(család-, kereszt-, bece-, illetve ragadványnév) alapfunkciója a népi névrend
szerben a l k a l m i l a g aszerint térhet el, hogy a rendszer milyen összetevők
ből, hányféle és milyen gyakran előforduló névből áll. így kevésfajta és nagy 
megterheltsége névből álló rendszerben általában a nevek funkció-értéke vi
szonylag kicsi, ellenben a többféle és ritkábban ismétlődő tagokból összetevődő 
névrendszerben az egyes nevek funkció-értéke nagyobb. A nevek rendszerbeli 
helyzete alapján a következő funkcionális csoportokat lehetne megkülönböz
tetni : 

aj A név funkció-értéke nagyobb, mint a hivatalos névrendszerben. A név 
egyénítő erejének erősségét talán leginkább azon lehet lemérni, hogy képes-e 
önmagában, másfajta név hozzákapcsolása nélkül egyéníteni, identifikálni vi
selőjét vagy sem. Ez teljes mértékben attól függ, hogy a név abban a névrend
szerben, amelyhez tartozik, mennyire általános, illetőleg egyedülálló. Ebbe a 
csoportba sorolhatók a ritka, még inkább a csak egyetlen embertől viselt csa
lád-, kereszt- és becenevek, valamint az egyéni ragadványnevek. Például a ka
lotaszegi Magyarvalkón a magyar női nevek között különben nagyon elterjedt 
7/%?&a becenévnek nagy identifikáló értéke van, egymagában, család- vagy ra
gadványnév hozzáadása nélkül identifikálja viselőjét, ugyanis az Ilona névnek 
ezt a becealakját a magyarvalkói névrendszerben egyetlen személy viseli. Ugyan
ilyen funkció-tágulás tapasztalható még például a jpgnce névben Türén, a 
BgM(ízjo névben Váralmáson, a f z/w becealakban Magyarkiskapuson stb. Ezek
ben az esetekben a becenév alapfunkciója tehát módosult, kitágult, alkalmilag 
mintegy magára vette a család- és a keresztnév identifikáló szerepét is. Elsőd-

7 Vö. még A. VALLEY, Notes sur la méthode de l'anthroponymie et sur les dictionnaires de noms 
de personnes. Atti del VII. Congresso internazionale di scienze onomastiche. Firenze 1962—3; 
ANDRÉ DE VrNCENz, Les fonctions antroponymiques: évolution et structure. Orbis XI, 32—57; Lso 
WEISGERBER, Die sprachliche Schichtung der frühreinischen Personennamen. VI. Internationaler 
Kongress für Namenforschung. München, 1961. 
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legessé vált benne az azonosító szerep, becéző tartalma háttérbe szorult. A ke
resztnevek azonosító funkciójának fokozódására érdekes példákkal szolgál a 
Kolozsvár szomszédságában levő Bács község, amelynek egykori, a névdivat 
megújításán nem egészen szerencsésen munkálkodó papja a m a élő idős nem
zedék tagjait ilyen egészen ritka nevekre keresztelte, mint j&WfW, ZJpdf, v4//b%z 
stb. Ezek a keresztnevek szintén önmagukban használva is azonosítják viselő
jüket. 

Megállapíthatjuk tehát, hogy alakilag erre a funkcionális csoportra az egy-
eleműség jellemző. 

A z ilyen család-, kereszt- és becenévformák, amelyekben az identifikáló 
funkció ennyire előtérbe került, funkcionális rokonságot mutatnak a megkü
lönböztető szerepű ragadványnevekkel, velük azonosnak azonban mégsem ve
hetők, mert itt az azonosítás nem egy újabb jegy, egy másik név hozzáadásával 
történik, hanem a meglevő név szerepének a rendszerből adódó bővülésével. 
Viszont történetiségében nézve a kérdést, a funkció alkalmi módosulása nagyon 
gyakran állandósulhat, azaz a név tartósan vagy végleg más funkcionális cso
portba kerülhet át. Ez történik például akkor, ha a ritka kereszt- vagy becenév
forma mint ragadványnév átöröklődik. 

6/) A név funkció-értékében csak a hangulati tartalom tér el a hivatalos 
névrendszerbelitől, az azonosító képesség ugyanolyan marad. Ez rendszerint 
akkor következik be, ha a név hangulata a névrendszerben való gyakoribb is
métlődése következtében elszíntelenedik. Közismert és ezért itt nem is részlete
zett példája ennek a becenevek elértéktelenedése, alapnévformává alakulása."* 

ej A név betölti alapfunkcióját. Ebbe a csoportba kerülnek azok a nevek, 
amelyeknek szerepköre egyező abban a névhasználati rendszerben betöltöttel, 
amelybe eredetileg tartoznak. Alakilag erre a csoportra két vagy több névelem 
kombinációja jellemző, ennek tagjai azonban nem kötelezően azonosak a hi
vatalos névrendszer vezeték- és keresztnévből álló névformájával, hanem lehet
nek más pl. ragadvány—f-keresztnév, vezeték—|-becenév, vezeték-+kereszt-+ 
+ragadványnév kombinációk.» E csoporton belül külön kell számon tarta
nunk a vezetéknevek helyén álló, öröklődő, egy-egy család minden tagjára ki
terjedő ragadványneveket, amelyek alapfunkciójuk mellett a vezetéknevek csa
ládi összetartozását jelző szerepét is magukba sűrítik. Funkcionális szempont
ból azonban közös vonásuk, hogy egyik elemük sem képes önmagában, hanem 
csak másokkal kapcsolódva az identifikációra. 

(f) Végül a funkció szempontjából külön kell választanunk azokat a neve
ket, amelyek az adott népi névrendszerben funkciójukat valójában elveszítet
ték, illetőleg nem töltik be. Ilyen sorsra jutnak gyakran a vezetéknevek az olyan 
névrendszerben, mely kevés és sűrűn ismétlődő elemekből áll. D e Kalotaszegen 
sok keresztnév is ebbe a csoportba kerül a funkcionális osztályozás során; a 
leggyakoribb keresztnevek ugyanis e névrendszerben kizárólag beceformákban 

% A kérdés bő román és magyar irodalmából 1. N. A. CoNSTANnNESCU, Dicfionar onomastic 
románesc. Buc. 1963. L,; GÁLFFY M., Keresztneveink becéző alakjai a Borsavölgyén. Kv. 1944, 7,12; 
AL. GRAUR, N u m e de persoane. Buc. 1965, 57—67, 70—1; $t. PASCA, i. m. 119—20; PAPP L., Né
hány szó becéző személyneveinkről. Nyr. L X X X , 454—7; RÁcz E., A becéző nevek megkülönböz
tető szerepéről. Nyelv és Irodalom 1956. 133—9; uő, Néhány szempont becéző keresztneveink vizs
gálatához. Névtudományi Vizsgálatok (szerk. PAis D., MiKESY S.) 146—50; SABiNA TEius, Despre 
formele hipocoristice ale prenumelor din Valea Bistrifei (Bicaz) CL. VII, 45—50; VARGA K., Becéző 
keresztneveink. Szeged, 1931, 8, 13. 

s A névfajták különböző kombinációihoz, ún. használati formáihoz vidékenként más és más, 
az alapfunkcióit árnyaló hangulati tartalom tapadhat vö. BALOGH LÁSZLÓ, A szamosszegi ragadvány
nevek rendszere. MNyj. XII, 109—33. 
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használatosak. A z ZsW», Ferenc, Frz^e6e^, X a W m keresztnév tehát, bár a leg
több kalotaszegi községben 60—70 %-os megterheltségű, csak a hivatalos név
rendszer tagja, tényleges megnevező funkciójuk nincs, mert helyettűk a f z.sfa, 
Fen, fu-zw, Aafz vagy más becealakok hallhatók. 

BJ A n y e l v i a l k a t . A személynevek nyelvi alkati sajátosságai 
közül legjellemzőbb a név morfológiai szerkezete, mert az alaki különbségek 
főleg ezen a téren jelentkeznek, és mert új névformák, új alaki típusok leggyak
rabban a név morfológiai alkatának megváltozása útján jönnek létre (1. AN-
TOiNE VALLEY, Les noms de personnes du Forez et confins [actual département 
de la Loire] aux X I ? XII? et XIV" siécles. Lyon, 1961 és ALBERT DAUZAT, 
Les noms de personne. Paris, 1928, 120, 143). A névalaktani vizsgálatnak na
gyobb hagyománya a magyar névtani irodalomban csak a becenevek terén van. 
E névfajta esetében a kutatás fő szempontját, a rendszerezés alapját a név alak
tani sajátosságai képezik.io 

A többi névfajta esetében azonban az alakszerkezeti sajátosságokat az ed
digi kutatás meglehetősen elhanyagolta, illetve csak a jelentéstani rendszerezés 
alcsoportjaiként említette meg egyes típusait. Kétségtelen, hogy például a ke
resztnevek, mivel többségükben idegen eredetűek és alakszerkezeti tagoltságot 
nem mutatnak, ilyen szempontból nem tanulmányozhatók. D e a vezeték- és 
főleg a ragadványnevek körében érdemesnek látszanék — a nemzetközi szak
irodalom példáját követve — ezt a szempontot az eddigieknél fokozottabb 
mértékben alkalmazni. H a a magyar vezetéknevek morfológiai alkata nem is 
olyan változatos, mint pl. az indoeurópai nyelveké, mégis számba lehetne venni, 
hogy egy-egy vidék vezetéknevei közt milyen arányban vannak képzős, illetve 
képző nélkűh formák, a képzettek milyen képzővel alakultak, vannak-e ösz-
szetett szóból keletkezett vezetéknevek, az összetétel tagjai között milyen vi
szony van stb. N e m valószínű, hogy a magyar névállomány csak épp e tekin
tetben volna egységes, s joggal remélhető, hogy több vidék neveinek ilyen szem
pontú tanulmányozása gyarapítani fogja azt az egy-két alaki típust, amelyet a 
magyar vezetéknevek körében eddig nyilvántartottak. 

A ragadványnevek alaki szempontú tanulmányozására mind a román és 
a magyar, mind pedig a nemzetközi névtudományban újabban figyelemreméltó 
kezdeményezések történtek." Ezek abból a felismerésből fakadnak, hogy a ra
gadványnevek kifejező ereje, nagyfokú expresszivitása csak részben ered a név
adás indítékának, azaz a ragadványnév jelentésének visszás vagy mulatságos 
voltából. Az, ami a név kifejező erejét megadja, sikerét biztosítja, mindenek
előtt a név hangalakja. Bizonyíték erre többek között az is, hogy a ragadvány
név hangalakja létrejötte után sokszor módosul, kifejezőbb, nagyobb expresszi-
vitású hangalakot ölt. A ragadványnevek alaki vizsgálata tehát azoknak a 
nyelvi eszközöknek a megragadását, feltárását jelenti, amelyek megformálá
sukban, hangulati hatásuk előidézésében részt vesznek. Ezek lehetnek mon
dattani, hang- és alaktani, valamint szókészleti jellegűek. Legnagyobb szerepe 
a névhangulat keltésében az utóbbiaknak van, ezért a kutatás legkorábban rá
juk figyelt fel. Ellenben a ragadványnevek hang- és alaktani sajátosságai mind
eddig szinte teljesen kívül estek az érdeklődésen, pedig amellett, hogy a ragad-

io A kérdés legújabb kritikai összefoglalására nézve 1. SzABÓ T. ATTILA, A magyar becenevek 
alakulásmódjáról. NylrK. X, 275—88. 

" L. WiLLY BAL, Surnoms et sobriquets de L'Ouest-Wallon. VI. Internationaler Kongress für 
Namenforschung. München, 1961; CaiSTUREANU, Supranumele locuitorilor din satui Rächita (rai. 
Sebes, reg. Hunedoara). CL. VI, 397—411; KovÁcs L., Debrecen-nyulasi gúnynevek. MNyj. III, 
174—84. 
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ványnevek elég tekintélyes hányadában jelentkeznek, a kutatásra érdemessé te
szi őket az is, hogy a személynév alakulásmódjának formai jegyeire általában 
is fényt vetnek. 

A ragadványnevek ilyen szempontú elemzésekor főképpen azok a foneti
kai és morfológiai sajátosságok veendők számításba, amelyek sajátosan a sze
mélynévre jellemzők, azaz nincsenek meg a ragadványnév alapjául szolgáló 
közszóban, család-, kereszt-, illetve becenévben, hanem csak a ragadványnéwé 
válás során, mintegy azt kísérve, annak külső jeleként tűnnek fel. 

Szemléltesse néhány jellegzetes alakszerkezeti típus a kalotaszegi expresszív 
hangalakú ragadványnevek általánosabb morfológiai és fonetikai sajátosságait: 

aj Képzővel alakult ragadványnevek. Főképpen a közszói eredetű ragad
ványnevek körében figyelhető meg, hogy a névvé váláskor a közszó (főnév, 
melléknév, ritkábban ige) analogikusán beilleszkedik a személynevek alaki 
rendszerébe, mégpedig úgy, hogy jellegzetes személynév! képzőket vesz fel. 
Megfigyelhető az is, hogy éppen azoknak a névtípusoknak az analógiás hatása 
a legerősebb, amelyek alakszerkezeti szempontból a legmegformáltabbak, azaz 
a vezeték- és a beceneveké. Pl. Vezetéknév analógiájára alakult ragadványne
vek: mesterségnévi eredetű vezetéknév mintájára: #o&rdaz (It.)<W#r-|—daz 
vö. gépész, fodrász; -vári, -grádi végződésű helységnév! eredetű vezetéknév ana
lógiájára: Tfwpwcan (T.) <Awpwcd7 'a térdén ringat' táj szó+-an, .SbMgrágyf 
(Sz.) <joM&o/yaf 'méhész'+#/%&# vö. Csongrádi; idegen, német, lengyel veze
téknevek mintájára PWomc&f (Ny.) <iWof%+-cÁ:f, CYger (Ny.) <cfg%&ry+-er 
német családnevek gyakori képzője. 

A becenevek analogikus hatása még sokkal több ragadványnéven megfi
gyelhető, a becenévi képző ugyanis nemcsak személynévi hangzásúvá teszi a 
ragadványnéwé vált közszót, azaz fokozza onomasztikai jellegét, hanem játé
kos, hangulatkeltő hatást is kölcsönöz neki. A közszó ilyenkor mindenben kö
veti a becenevek alakulásmódját, például a becéző képző előtt gyakran meg
csonkul. Néhány példa közülük: #%/&# (T.) </%?/&%#+-a kicsinyítő képző, /4/-
Wc.» (T.) <a/ma+-csY kicsinyítő képző, F/mfyf (T.) </7mfa-|—f játszi képző. 
Minthogy a kalotaszegi személynévállományban elég jelentős a román nyelvi 
hatás, gyakran román személy-, illetve becenév-képzőket fűznek a ragadvány
néwé vált közszóhoz. Pl. 2 W A w m (GyV.) < W / % z 'bolha'-f-w/a (vö. Maruta, 
Stáncuta stb. CoNSTANTiNESCU, DictOR. LXVI), DwWw/a (J.) <dw/%#-|—wW 
(vö. Budulca, Radulea stb., CoNSTANTiNESCU i. h.). 

Jellemző, hogy a képzés útján történő alaki változás már sokkal ritkábban 
fordul elő a nem közszóból, hanem más névfajtájból alakult ragadványnevek 
körében [pl. #-%?#%&* (J.) < Frici becenév4—man német vezetéknevek gyakori 
végződése], hiszen ezek már eleve névformájú elemek, ezért expresszivitásukat 
másféle nyelvi eszközökkel növelik. De ez már át is vezet egy következő alak
szerkezeti típusba, amelyet talán így nevezhetnénk: 

6 j Játszi szóalkotással alakult ragadványnevek. A nem közszói elemekből, 
hanem többnyire más személynévfajtákból keletkezett ragadványnevek cso
portjára jellemző különösképpen ez az alakszerkezeti típus. Nagyon változatos 
alakulásmódokat foglal magába. Leggyakrabban fellépő fajtája az ikerítés, 
illetőleg az ikerítésből való kiválás: pl. C r m W (Ny.) <Sinkó vn; M e W e f (Kb.) 
< Vendel, Mf/Wa (J.) < Viola; # W b z (It.) <Iluska; Fwn (MV.) < Gyuri stb. 
Igen nagy szerepe van a teljes vagy részleges hangcsoport ismétlésnek, illetőleg 
ikerítésnek: pl. A f a W n (M.) <Marci; Gago (MV.) < Gazsi, a kontamináció
nak: pl. G á W % (M.) <GálxBandi; JVyam/á^z (Zt.) < nyámnyila x mamiász, 
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a hangrendi átcsapásnak: pl. Afá% (VA.) < Marci, G y m (Kf.) < Gyuri és végül 
a név kezdő hangjához fűzött rendszerint rímelő szótagokból álló játékos hang
zású hangsoroknak: pl. fo&f&f (Kf.) < Pista; S'zw^w (NK.) < Szíjgyártó, f a W a 
(KSzk.) < Péter; Z,f6^/zc (Zt.) < László stb. 

ej Hangulatfestő hangcsoportokból alakult ragadványnevek. Ide azokat 
a ragadványneveket sorolhatjuk, amelyek nem a nyelv szókincséhez tartozó 
szavakból alakultak, hanem jelentés nélküli, pusztán kifejező jellegű hangcso
portokból állanak. A nyelvi forma keltette kifejező erő leginkább az ilyenfajta 
nevekben nyilatkozik meg, hiszen jelentésük nem lévén, kizárólag hangalakjuk
kal kelthetnek hatást. Hangtani felépítettségük általában szinte a vers ütemei
hez hasonlítható szabályosságot mutat, alhterációs, asszonanciás egybecsen-
gést, rímelő hatást kelt. így jellemző rájuk a hangok, hangcsoportok ismétlődése 
pl. aam6w/ (F.), O c ^ a (Kf.), C ? m (S.), Mwrw (It.), f ürö (Kf.), ̂ e ^r^o (Kf.), 
főképpen pedig az, hogy szinte kivétel nélkül azonos struktúrájúak: vagy csak 
nyílt vagy csak zárt szótagokból állanak. A hangulatfestő hangcsoport gyakran 
végződik valamilyen becenévképzőben mintegy jelezve a hangsor név voltát. 

A felsorolt alakszerkezeti típusok természetesen korántsem merítik ki a 
ragadványnevek összes fonetikai és morfológiai alakulásmódjait. Már csak a 
kalotaszegi névanyagból is ezeknél jóval többet ismerünk. D e minden bizony
nyal még sokkal változatosabbak és gazdagabbak lehetnek a ragadványnevek 
alaki kifejező eszközei különböző vidékek névrendszerében. Felderítésük igen 
fontos tanulságokkal járhat: rávilágíthat egyrészt arra, hogy a személynévvé 
válás folyamán milyen nyelvi változások mehetnek végbe, másrészt kitűnnek 
a kifejező erő, a hangulati tartalom fokozására szolgáló nyelvi eszközök, ala
kulásmódok. Ez utóbbinak a személynévkutatáson kívül is nagy jelentősége le
het. Tekintettel ugyanis arra, hogy a ragadványnevekben és általában a sze
mélynevekben a hangulatkeltés nyelvi eszközei éppen alaki sajátosságaik révén 
viszonylag könnyen megragadhatók, a személynevek alakszerkezeti tulajdon
ságai kulcsot adnak ahhoz, hogy a névhangulat, sőt talán általánosságban a szó
hangulat meglehetősen ködös fogalmát megragadható nyelvi tényékké változ
tassuk." 

A személynév nyelvi alkatának vizsgálata nemcsak morfológiai sajá
tosságokra alapulhat, hanem lexikológiai, szókészlettani szempontokra is. Ide 
tartozik mindenek előtt a név szófaji eredetének kérdése. Elszórt, követésre 
nem nagyon talált példákat már régebben is találunk a magyar személynévkuta
tásban e szempont alkalmazására (pl. SzENDREY ZsiGMOND: Tulajdonnévül 
használt határozott igealakok a népnyelvben. M N y . X X V , 103—9), de ezek 
inkább csak a kuriózumokra, a ragadványnevek egy-két, szófajiság tekinteté
ben különlegesebb csoportjára vonatkoznak. Újabban, szintén a ragadvány
nevek körében maradva KÁLMÁN BÉLA tett javaslatot e szempont következete
sebb érvényesítésére (MNyj. VII, 41, gyakorlati megvalósítására nézve 1. BA
LOGH LÁSZLÓ, A szamosszegi ragadványnevek rendszere. M N y j . XII, 127—9). 

Talán célszerű volna ezt a kézenfekvő és könnyen megragadható vizsgálati 
szempontot még szélesebb körre (a ragadványnevek mellett például a vezeték
nevekre is) kiterjesztve szintén következetesebben alkalmazni. így néhány olyan 
általánosabb sejtéstől, hogy a főnév és a melléknév gyakrabban, az ige viszont 
ritkán kaphat személynév! funkciót, eljuthatnánk a szófajok személynév! elő
fordulásának pontosabb felméréséig, amely nem lehetetlen, hogy időben és tér-

i2 L. erre nézve KAREL RoELANDTS, Die Namenkunde als Schlüssel zur psychologischen Er
forschung der Sprachentwicklung. VI. Internationaler Kongress für Namenforschung. 
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ben, történeti és nyelvföldrajzi tekintetben érdekes különbségek megláttatására 
vezetne. 

Egy másik szempontnak kínálkozik a nevek lexikológiai elemzésében az, 
hogy a névvé vált közszó milyen nyelvváltozatból: irodalmi nyelvi vagy táj szó
ból származik, esetleg szakszókincsbeli vagy zsargonelem. A kalotaszegi név
anyag megfigyelése alapján állíthatjuk, hogy például a táj szavaknak igen nagy 
szerepük van a ragadványnév-alakításban. Sőt főleg a kifejezőbb, érzelmileg 
telítettebb, hangulatfestő eredetű táj szavak egyenesen jellemzők lehetnek a ra
gadványnevek bizonyos jelentéstani kategóriáira. Pl. Kalotaszegen azoknak a 
ragadványneveknek a körében, amelyeknél a névadás indítéka a kis termet, az 
alacsony növés, az irodalmi szókincsből eredő A % &%%? jelzős formák felett 
dominálnak a következő 'alacsony, kicsi termetű' jelentésű táj szókból keletke
zettek: f/W (VA.), fwcwj (T.), fw&w (VA.), fw&f (GyV.), # W (VA.) (vö. 
GÁLFFY—MÁRTON: Tájszók Kalotaszegről és környékéről. Studii de lexico-
logie. 1965). 

Cj A j e l e n t é s . A z alaki sajátosságok mellett a személyneveket 
— legalábbis bizonyos fajtáikat — tanulmányozni lehet a jelentés oldaláról is. 
Ennek a szempontnak vannak egyébként a legnagyobb hagyományai a magyar 
névtanban, különösen pedig a személynevek két fajtájának, a vezeték- és a ra
gadványneveknek a rendszerezésében. 

A. BACH megállapítása szerint az, amit általában a név jelentésének szok
tak nevezni, tulajdonképpen a névadás indítékát, más szóval antroponímiai 
eredetét jelöli (i. m. 3). Ez a fajta osztályozás tehát lényegében nem nyelvi, ha
nem pszichológiai szempontokra alapul, mert azok szerint a nyelven kívül eső 
okok, körülmények szerint rendszerezi a neveket, ámenek a névadás lélektani 
hátteréül szolgálnak. M á r ezért sem ajánlatos túlzott vagy éppenséggel kizáró
lagos jelentőséget tulajdonítani neki és egyes névfajtáknál (pl. ragadványnevek-
nél) a rendszerezés egyedüli lehetőségeként felhasználni. De, amint erre már 
sokan rámutattak, ingatag ez a szempont amiatt is, mert a legtöbb tévedési ve
széllyel, a névadási indíték biztos ismerete híján a nevek hibás besorolásával jár. 

A névadás indítéka több-kevesebb bizonyossággal egyedül a m a is alaku
lóban levő névtípusnak, a ragadványneveknek az esetében deríthető ki, azért 
a szinkrónia síkján egy ilyen szempontú rendszerezés lényegében csak ennél a 
névfajtánál jogosult. Ezzel kapcsolatban viszont szóvá kell tenni a következőket. 

A ragadványnév jelentéstani kérdései körében két alkotóelem szövődik 
össze: 1. mi a névadás indítéka, vagyis mi okból, milyen tulajdonságra, ese
ményre stb. vonatkozóan keletkezik a ragadványnév? 2. milyen forgalomkörbe 
tartozó szó szolgál a ragadványnév alapjául? Vannak olyan névtípusok, ame
lyekben a két összetevő fedi egymást, a kapcsolat közöttük magától értetődő, 
mert az elnevezés közvetlen módon, egy olyan konkrét értelemben használt köz
szóval történik, melynek fogalmi tartalma egyúttal a névadás kiváltó okát is 
elárulja, mint például JVa&y, j&zrfwz, Fürge stb. Vannak ellenben olyan jelentés
tani típusú nevek, amelyek egy átvitt értelemben használt közszóval jellemzik 
a név viselőjét, pl. a magas termetű ember Z,gfrű, a barna bőrű, hajú ember 
2W/za, a fürge mozgású A W a r elnevezése. A z ilyenfajta nevekben az említett 
két jelentéstani alkotóelem már nincs közvetlen, magától értetődő kapcsolat
ban, a szó fogalmi tartalma nem sugallja, legfeljebb ha sejteti, hogy a név mire 
céloz. A ragadványnév alapjául szolgáló közszó jelentése ugyanis csak mintegy 
metaforikus vagy metonimikus kapcsolatban áll a névadást kiváltó lélektani 
okkal. 
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N e m kétséges, hogy a jelentéstani vizsgálatban az itt említett két alkotó
elem mindenikére tekintettel kell lenni, de különválasztva őket. Kísért ugyanis 
a veszély, hogy a jelentéstani csoportok kialakításakor hol az egyiket, hol a má
sikat vegyük alapul. így azután olyan felemás osztályozás jön létre, amelyben 
a névadás indítékára utaló csoportok (pl. testi, lelki tulajdonság, szójárás stb.) 
keverednek a névvé vált közszó fogalomkörére vonatkozókkal (pl. állat, nö
vény, eszköz stb. nevéből keletkezett ragadványnevek). A névadás indítékát és 
a fogalomköröket különválasztó rendszerezés amellett, hogy elkerüli a szem
pontkeveredést, megláttatná azt is, hogy a névadás különböző lélektani okai 
milyen nyelvi elemekkel, milyen fogalomkör szavaival asszociálódnak a leg
gyakrabban. Ezen túlmenően az említett metaforikus és metonimikus nevek ta
nulmányozása külön is fokozottabb figyelmet érdemelne a magyar névtanban 
is/s hiszen a ragadványnévre annyira jellemző hangulatkeltésnek a nyelvi ké
pek a leggyakoribb és a leghatásosabb eszközei. 

Bár a névadás valóságos indítéka már réges-régen elhomályosult, ugyan
csak eszerint szokták rendszerezni a vezetékneveket is a leíró vizsgálatban csak
úgy, mint a történetiben.^ Helyesebbnek látszik azonban a szinkróniában a ve
zetékneveket nem aszerint osztályozni, hogy mi volt a névadás kiváltó oka, hi
szen ezt m a már nem tudhatjuk, hanem KNIEZSA ISTVÁN meglehetősen feledésbe 
ment kezdeményezését felújítva (1. A magyar és a szlovák családnevek rend
szere. Bp. 1965.) inkább aszerint, hogy milyen fogalomkörbe tartozik a veze
téknév alapjául szolgáló szóelem. Kniezsa fő csoportjai a következők: aj sze
mélyneveken, 6y) helyneveken, ej közszókon alapuló vezetéknevek. Közülük 
az utolsót tovább lehetne tagolni mesterségre, eszközre, testi vagy lelki tulaj
donságra stb. vonatkozó fogalomkörök szerint. 

A személyneveknek mint nyelvi, szókészleti elemeknek szinkrón rendszere
zésében és leíró vizsgálatában indokolt a funkció, a nyelvi alkat, illetőleg a je
lentés szempontjának előtérbe helyezése, alapvető vizsgálati és rendszerező elv
ként kezelése, 

4. A személynevek, de főleg egyik típusuk, a ragadványnevek osztályozá
sában azonban gyakran felbukkan még egy, az előbbieket keresztező szempont: 
a n é v ö r ö k l é s szempontja. A Lőrinczétől kialakított rendszersémában 
például a legfőbb kategóriák (belső és külső keletkezésű nevek) ezen a szem
ponton alapulnak. Kérdéses azonban, hogy ennek a szempontnak egyáltalán 
helyet kell-e kapnia a rendszerezésben és ha igen, milyen szinten. Ellene szól 
elsősorban az, hogy az öröklődés nem nyelvi jellemzője, nem olyan súlyú belső 
jegye a ragadványnévnek, mint funkcionális, alaki vagy jelentésben' sajátságai, 
a rendszerezési szempontok hierarchiájában tehát semmiképpen sem illeti meg 
a legmagasabb szint. Másodsorban módszerbeli következetlenségnek tűnik egy 
szempontot egyik névfajtánál annyira előtérbe állítani, a többi szintén örököl
hető névfajtánál (bece-, illetve keresztnévnél) ellenben ugyanezt a szempontot 
legalábbis a rendszerezésben számításba sem venni. 

is A román antroponímiában például már-már hagyománya van ennek a szempontnak, vö. 
$T. PASCA, i. m. 100—6, CRISTUREANU, i. m. 

i* A MELiCHtől kialakított vezetéknév-rendszerezésben (1. keresztnévből, 2. származásra utaló 
névből, 3. foglalkozásra utaló névből, 4. ragadványnévből alakult vezetéknevek M N y . X X X I X , 
265—80), melyet általában később is követnek, szempontkeveredés van: az utolsó csoport tudniillik 
az előbbiektől eltérően már nem jelentéstani, hanem funkcionális típusra utal, amelybe — minthogy 
minden vezetéknév kialakulásának kezdetén lényegében ragadványnévszerűen kapcsolódott az egyéni 
névhez — a megelőző csoportok is beolvaszthatok volnának. MiKECS L. (ETF. 171), majd az ő nyo
m á n BÁLINT S. ( M N y T K . 105) már következetesebben ez utóbbi csoport helyébe a »testi, lelki, külső, 
belső tulajdonságra utaló nevek" jelentéstani csoportot iktatja. 
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A z is tagadhatatlan viszont, hogy más a névrendszerbeli súlya egy örök
lődő ragadványnévnek, mint egy egyéninek egyfelől nagyobb megterheltsége, 
másfelől állandóbb, stabilabb volta miatt. Ezen felül az öröklődő jelleg kiha
tással lehet a ragadványnév funkció-értékére is. Például több személyre vonat
koztatva csökkentheti a név identifikáló képességét, ugyanakkor mint a csa
ládi összetartozás, az előd és az utód folytatólagosságának jelölőjét a vezeték
névhez hasonló funkcióhoz juttathatja a népi elnevezés rendszerben. 

Mindezt egybevetve ajánlatosnak látszik a név öröklődő jellegét a ragad
ványnevek rendszerezésében továbbra is tekintetbe venni, de nem mint fölé
vagy alárendelt kategóriát, hanem mint teljesen más (nem nyelvi, nem is lélek
tani) szemléleti alapon nyugvó szempontot a funkcionális, a nyelvi alkatbeli 
és jelentéstani rendszerezéstől külön választva. A különböző névtípusok rend
szerbeli összefüggéseinek tárgyalása során természetesen rá lehet, és rá is kell 
mutatni viszont arra, hogy az adott névrendszerben milyen alaki, jelentéstani 
típusok hajlamosak az öröklődésre és melyek nem. Ebben a tekintetben ugyanis 
jelentékeny nyelvföldrajzi különbségek adódhatnak. Kalotaszegen például a 
jelentéstani típusok közül nagyon ritkán öröklődnek a testi hibára (sántaság, 
süketség, vakság stb.) vonatkozó nevek, hacsak ez a fogyatékosság az utódok
nál is nincsen meg. A z alaki típusok körében szintén vannak öröklődésre ke
vésbé hajlamosak. Ilyeneknek mutatkoznak a 3. #. pontban említett játszi szó
alkotással alakult nevek bizonyos fajtái, mint pl. a névcsúfolóként keletkezett 
gúnynevek: Dezső>i?egó, Tamás >Azffa7%k, János > # d m o j + f a Wd/rya? (Ny.) 
Ezzel szemben igen szívósnak, öröklődésre rendkívül hajlamosnak bizonyul
nak a becenévformákból alakult ragadványnevek (pl. Kalotaszegen a i W c » , 
JűM/ro, faß stb.), amelyek a melléjük felsorakozó újabb ragadványnevekkel 
való versenyből is rendszerint győztesen kerülnek ki." 

5. A névállomány tanulmányozásában az osztályozás, az összefüggő rend
szernek funkcionális, alaki és jelentéstani csoportokra való szétbontása termé
szetesen csak az első lépés, az analízis, az összetevők kikeresésének a szakasza. 
A személynévkutatás módszereinek a mai korszerű nyelvszemlélethez való al
kalmazása azonban megköveteli, hogy a névállomány összetevőinek — az 
egyes neveknek, valamint a névtípusoknak — rendszerszerű összefüggéseit, 
kapcsolatait is feltárjuk. A z eddig elmondottak során főleg a funkcióval és a 
morfológiai alkattal kapcsolatban mutattunk rá a rendszerbeli kapcsolatokra, 
de magától értetődik, ilyen összefüggések más vonatkozásban is fennállhatnak. 
A teljességre távolról sem törekedve néhány idevágó kérdést megemlítünk. 

E téren mindenekelőtt a három fő típusnak, a funkcionális, alaki és jelen
téstani típusnak az összefüggései várnak megvilágításra. Többek között rá kell 
mutatni arra, hogy van-e és milyen az összefüggés bizonyos alaki típusok és a 
név funkció-értéke között, vagyis például a vizsgált névrendszerben melyek 
azok a — nyilvánvalóan ritka — alaki típusok, amelyeknek különlegesen nagy 
a funkció-értékük (Kalotaszegen például ilyenek a csak mostanában divatba 
jött -&a, -&e képzős becenevek), illetőleg milyenek változtatták meg vagy veszí
tették el eredeti funkciójukat (a becenevek körében maradva Kalotaszegen az 
-i képzősek nagy része elveszítette becéző funkcióját).^ 

is A névöröklés tárgykörébe nyilvánvalóan más irányba ̂ gazó kérdések is tartoznak pl. mi
lyen társadalmi, szokásbeli, esztétikai stb. és nem utolsósorban névrendszerbeli hatások irányítják 
a névöröklést. A fentebbi észrevételek a névöröklést az azelőtt elmondottakkal összefüggésben csak 
mint rendszerezési szempontot érintik. 

i" A funkció és a név használati formája közötti viszony vizsgálatára szép kezdeményezést lát
hatunk BALOGH L. idézett tanulmányában. 

13 



Egy másik feladat annak a megállapítása, hogy a jelentéstani csoportokra 
milyen hangtani, morfológiai szerkezetű, milyen szófaji eredetű stb., egyszóval 
a nyelvi alkat szempontjából milyen típusok jellemzők. Meghatározott nyelvi 
formák ugyanis bizonyos jelentéstani típusba tartozó neveknek adekvát kifeje
zői lehetnek. Például abban a jelentéstani csoportban, amelyben a névadás in
dítéka beszédhiba — dadogás, hadarás stb. —, Kalotaszegen nagyon gyakoriak 
az ilyen hangutánzó hangsorokból keletkezett nevek mint: D&&* (Ny.), Gögö 
(M.), #.» (MV.) stb. 

A névtípusok kapcsolatain kívül a névállománynak mint rendszemek a 
működése jól megragadható az analógiás névalakulásokban. A 3J*J pontban 
láttuk, hogyan nyilvánul meg a morfológiailag határozottabb szerkezetű, meg-
formáltabb névtípusok (becenevek, vezetéknevek) analogikus hatása a kötet
lenebb alkatú ragadványnevekre az onomasztikai jelleg fokozása céljából. 

Hasonló analógiás hatások azonban természetesen a névrendszer más te
rületein is felléphetnek. A ragadványnevek jelentéstani csoportjaiban észlelhető 
ilyen természetű jelenség például az, amelyet Pais Dezső műszavával n é v 
v o n a t k o z á s nak nevezünk. A névvonatkozás — több, egymással vala
milyen kapcsolatban álló személynek ugyanabba a jelentéstani csoportba tar
tozó névvel való elnevezése — legalábbis a kalotaszegi személynévanyagból 
ítélve — jellemző sajátsága lehet egy szűkebb közösség, pl. egy-egy falu mai 
névrendszerének. A z ilyen típusú névadásnak többnyire egy egészen szűk kör, 
például több testvér jelentéstani vonatkozásban álló neve a kiindulópontja. 
Közülük rendszerint csak az egyik van tényleges, reális vonatkozásban viselő
jével, a többit ennek az első névnek az asszociációja, analogikus hatása hívja 
létre. Például Kalotaszentkirályon egy legényt túlzottan erélyes, parancsolgató 
természetéért elneveztek Császárnak, öccsei — bár kevésbé szolgáltak rá — 
a A%rdíy és a .Szo^aMro nevet kapták. Vagy Magyargyerőmonostoron valaki a 
ruhájáról mindig lelógó fehér perkliről a metaforikus Zadca nevet kapta, test
vérére pedig a jR&sze/f nevet ragasztották. A z így létrejött névtípusmagból azután 
analogikusán újabb meg újabb nevek sarjadhatnak, és egy falu névrendszerére 
jellemző csoporttá terebélyesedhetnek. így a kalotaszegi Magyargyerőmonos-
torra jellemzők az étel elnevezésekből (ÁüW, Z/%?Á%z, JL&szf&r, T&Woffa, jfe-
aze/f stbj, Kalotaszentkirályra a tisztség, rang fogalomköréből eredő ragad
ványnevek (i&W, CMszdr, Amf/y, Mzgygazű&z, #%%%, f%%%%, ,Szofg%6W stbj. 

Közismert dolog, hogy egyes vidékek, falvak névanyagában jóval több a 
nagy hangulati tartalmú (s általában formájában is expresszívebb) gúnynév, 
mint másokéban, ahol inkább a hangulati hatás szempontjából közömbösebb 
megkülönböztető nevek vannak túlsúlyban. Hihető, hogy erre sem kizárólag 
nyelven kívüli okokban, a község lakóinak vérmérsékletben' különbségében le
het magyarázatot találni, hanem az analógia rendszerformáló erejében, abban, 
hogy a névrendszer domináns típusai irányítólag hatnak a rendszer további 
fejlődésére, alakulására. 

A dolgozatban felemlített vizsgálati lehetőségekkel korántsem tartom a 
mai személynevek kutatási problematikáját kimerítettnek, sem a javasolt meg
oldásokat egyedül célravezetőknek. Egy fajta kísérletet tettem arra, hogyan le
hetne a mai személynevek leíró szempontú tanulmányozásában a vizsgálati 
szempontok következetesebb végigvitelével és a diakróniától való hangsúlyo-
zottabb elhatárolásával, valamint a rendszerbeli kapcsolatok előtérbe helyezé
sével a nyelvtudomány mai igényeihez közeledni. 

B. GERGELY PIROSKA 
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Remarques méthologiques dans Pexamen synchrone 
des noms de personne 

L'examen synchronique des noms de personne hongrois actuels reste 
—tant en résultats qu'en esprit de Systeme—inferieur äTonomastique historique. 
Elaborer íme méthode plus unitaire comme aussi des points de vue — nette-
ment difierenciés de celui diachronique et appliqués d'une facon conséquente 
— voici des täches ä Tordre du jour. Une autre exigence d'actualité est celle de 
concevoir TeiTectif des noms de personne en tant que Systeme constituant 
— comme le dit F. DE SAUSSURE — «... un tont, ou le changement d'une partié 
dóit inévitablement se répercuter sur la totalité du Systeme» (citation faite par 
ANDRE DE ViNCENZ, Orbis XI, 33). 

La présente étude souléve, avant tout, quelques points de vue concernant 
la description synchrone du Systeme de nomenclature populaire. Son point de 
départ est le materiéi onomastique hongrois de 34 communes appartenant au 
dialecte dit de «Kalotaszeg» (République Socialiste Roumanie, arrondissement 
Huedin) étudié par Tauteur. 

II nous semble que la Separation plus marquée de deux systémes onomas-
tiques qui coexistent dans la langue actuelle, celui officiel (ou appartenant ä 
la langue écrite) et celui populaire (ou appartenant ä la langue vivante) — soit 
de toute nécessité. La täche de la recherche serait justement d'éclaircir, en 
quelle mesure les Elements onomastiques officiels sönt présents dans le Systeme 
onomastique populaire — et viceversa. 

Dans Texamen des noms de personne c'est aux aspects linguistiques qu'on 
dóit accorder la premiere place. Ces aspects-ci ont été — surtout dans les 
derniers temps — relegués au second plan par ce qu'on nommait «facteurs 
linguistiques externes» c o m m e Tanalyse des motifs sociaux, psychologiques etc. 
du choix des noms. Le spécialiste en linguistique doit analyser le Systeme ono
mastique, avant tout sous Taspect de sa fonction, de ses moyens linguistiques 
expressifs et de sa signification. Mettant ä contribution toutes ces méthodes de 
recherche Tauteur täche d'appliquer d'une facon plus conséquente la méthode 
de la description synchrone. 

La partié finale de Tétude ébauche quelques possibilités de recherche con
cernant les rapports systématiques des facteurs quicomposent refiectif des noms. 

B. P. GERGELY 
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„MAGYAR NYELVJÁRÁSOK" 
A KOSSUTH LAJOS TUDOMÁNYEGYETEM DEBRECEN 

MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK XIV. 17-42 1968 
ÉVKÖNYVE 

Untersuchungen zu polnischen Familiennamen 

I. Von der polnischen Namenkunde entfaltete sich schön die Toponomastik. 
Wohl bekannt sind ans diesem Gebiet die Arbeiten von J. RozwAoowsKi, 
W . TASZYCKi, S. RosPOND, M . RuDNiCKi, Z. STIEBER und deren vieler Schüler. 
Zur Entfaltung der Toponomastik trug ihre Verknüpfung mit anderen Wissen
schaften bei, nämlich mit Geschichte, Archäologie, Erdkunde und Ethnogra
phie. Die Toponomastik schlug eine Brücke zu entlegenen Epochen, zu denen es 
keine Geschichtsquellen gibt beziehungsweise nur sehr dürftige. In diesem Zu
sammenhang mag nur der wissenschaftliche Wert vieler Flussnamen und vieler 
Namen der ältesten Örtlichkeiten erwähnt werden. 

Schlimmer ist es u m die Untersuchungen zur polnischen Anthröponymie 
bestellt. Im engen Zusammenhang mit der Toponomastik entwickelte sich nur 
einer ihrer Zweige, das ist das Untersuchen des ältesten Personennamengutes, 
denn es ermöglichte solche Typen von Ortsnamen zu erkennen, wie possessivi
sche, patronymische und die Geschlechtsnamen. Eine grosse Bedeutung kommt 
in dieser Hinsicht den Arbeiten von TASZYCKi zu. M a n könnte hier auch die Na
men der alten Sippen nennen, zu deren Erläuterung unter anderen T. LEHR-
SPLAWiNSKi viel beitrugt 

Viel schlimmer steht es u m die Forschungen zu polnischen Familiennamen. 
Das ergibt sich einerseits aus ihrer geringen Brauchbarkeit beim Untersuchen 
alter geschichtlicher Vergangenheit, denn sie sind grundsätzlich eine spätere 
Erscheinung der gesellschaftlichen Entwicklung, andererseits daraus, dass es 
viel mehr Familiennamen gibt als anderer Eigennamen und dadurch sind sie 
wissenschaftlich schwieriger zu analysieren. Mit den polnischen Familiennamen 
befassten sich zuerst ausschliesslich die Ethnographen. ̂ Viel geschichtliches M a 
terial sammelte der Laien-Historiker S. KozmROWSKi.^ Von den Sprachwis
senschaftlern unternahm RospoND* und seine Schule die ersten Arbeiten von 
grösserer Bedeutung auf diesem Gebiet nach dem letzten Krieg. Er beschränkte 
sich räumlich auf schlesische Familiennamen. In der Schule von Taszycki be-

i Im allgemeinen ist als Quelle des entsprechenden Schrifttumsnachweises das Buch 
von W. TASZYCKi zu empfehlen: jB#&#m/&z oywmaMy&/iwM%e/db ro&w 79J# Wacarwe, Krakow 1960, 
S. 325. Ein wichtiges Hilfsmittel in dieser Hinsicht ist auch die Zeitschrift: OMomasfKXz. fwmo 
jMAfWgcone nazewM/cfw« geogrq/fcznefn« ; aro6owe/Mw. Jahrbuch I—XI, Wroclaw 1955—1966 pass. 

* Vor allen Dingen vgl.: J. ST. BYSTROÁ, MzzH*f&a;w&6/e. 2. Ausgabe, Lwów 1936, S. 334. 
s S. KoziEROWSKi, Mzzwwta, jwzezwwta, jvzydbmtz, Wono/wk&k wgtfdrycA fxpdw dbwof 

WrczycA. jüigga rodzg/w WwfoZdWgyo. Poznan 1938, S. 128. 
* S. RospoND, Mzzww&o AazaAdw. Opole, 1960, S. 114. 

2 Magyar nyelvjárások XIV. 17 



schränkte man sich auch entweder auf Krakauer Familiennamen (M. KARPLU-
KÓWNA)5 oder auf Dialektfamiliennamen (z. B. M.KAMiNSKA)^. Im letzten Falle 
handelte es sich u m das bessere Eindringen in den Entstehungsmechanismus der 
Erscheinung auf Grund der direkten Daten, u m die früheren der Analyse näher 
zu bringen, die häufig nur indirekt zugänglich bleiben. 

In Polen fehlt es also immer noch an einer allgemeineren Arbeit über pol
nische Familiennamen. Ohne grosse Anforderungen zu stellen, muss man sagen, 
dass wir bisher nicht einmal ein Werk besitzen wie das des tschechischen Forschers 
J. BENES?, oder ein Namenwörterbuch wie das des französischen Gelehrten 
A. DAUZAT», oder auch des deutschen Gelehrten M . GorrscHALDS». Solche 
Wörterbücher gibt es auch in England und Amerika. Diese sind zwar nicht mit 
dem vollen wissenschaftlichen Apparat ausgestattet, es fehlt darin an ausführ
licher historischer Dokumentation, dafür sind sie aber des kleinen Umfangs 
wegen handlicher und ausser den Spezialisten weiten Kreisen gebildeten Publi
kums zugänglich. A n ein solches Wörterbuch denken wir eben in Lublin und 
sammeln seit einigen Jahren gegenwärtiges und historisches Material. Die bereits 
gesammelten Materialvorräte würden nicht im ganzen dafür verwendet, aber 
sie könnten in Zukunft eine Basis für ein volles und ausführliches Wörterbuch 
bilden. 

II. Bevor wir von unseren mit dem Problem der Familiennamen eng ver
bundenen Erfahrungen sprechen werden, lohnte es sich, einige Worte dem Wert 
dieses Problems für die Sprachwissenschaft im allgemeinen und für andere ver
wandte Disziplinen zu schenken. 

Die Familiennamen, besonders derer ältester Typus, der die ursprünglichen 
Vor- und Übernamen fortsetzt, enthalten viele verschiedene Archaismen, sowohl 
orthographische als auch phonetische, wortbildende wie lexikal-semantische. 
In diesen sind enthalten anderswo manchmal nicht beurkundeten alten, zwei- j 
gliedrigen slawischen Vornamen und ein Reichtum an darauf gestützten Hypo- j 
koristika, die heute meist für die Allgemeinheit unerkennbar bleiben. Die zwei- j 
gliedrigen Vornamen (z. B . : Z W e W , & z m W ~ 5 ' % W ) wurden früh durch die j 
Kirche verdrängt, aber der Vernichtung entgingen im hohen Grade die Hypoko- | 
ristika — eben weil sie schwer verständlich waren. Slavische Vornamen wurden | 
ersätzt durch christliche von sowohl hebräischer wie auch griechischer und la- # 
teinischer Grundlage. Derselbe Vorname kann in verschiedenen phonetischen | 
Varianten vorkommen (cf. ^<&z/Me&~.A%&zc/z, C%_yre&~^re&^r%rom&f~Vh- I 
roßfM~./aro.?z, Jac/zzm^JűArzmfec —Ja^a^JoacAfm^). Es hing auch von der j 
sprachlichen Vermittlung ab. Von diesen Varianten sind für uns a m bezeichnend- ^ 
sten die ruthenischen (z. B.: C7zo#Kz~7bm%z cf. poln. Tb/fw&sz 'Thomas', C/zwW- ^ 
cz%&-fecz&o -TWerowfcz- TWor cf. poln. TeWor 'Theodor', Czwry&» -Xifry-
/w&~Äwry/o cf. poln. Cyry/ 'Cyrill') und tschechischen (wie: Be/w&z cf. poln. j 
iüema von 'Benedikt', CWrwjz cf. poln. Jf%/r%sze& von /47%frze/ 'Andreas'). Es a 

5 M . KARPLUKÓWNA, Z &%&ZM fW^oMYfM Mozew/Hcfwe/M ofo6owy/M ZF. z JTP7. w*e&w. Ono-
mastica, J. m (1957), S. 381—392,179—187. 

G M . KAMiNSKA, Mzzwö&o (j?rzez)yŵ a /wd̂ iô c; w;ef/z;ocze/ w ioWc&fg/M. Onomastica, J. IV i 
(1958), S. 79—120. j 

^ J. BENES, O &fAycA^rymß7wcA. Praha 1962, S. 355. Bei Gelegenheit erwähne ich auch das 
ukrainische Werk von J. K. RED'xo, ̂ w&WM* «Ärrq/MJÄ:; j)nz^ca. Kyjiv 1966, S. 214. i 

^ A. DAUZAT, D/cfwMmnre Äy/Mo/og/gwe dkr wo/w <k/ä/Mf//e ef préMo/M^ die fromce. 3. Ausgabe, ; 
Larousse. 

s M . GoTTSCHALD, DewOcAe MzTMßM^wWg. (Twere famf/fe/womeM macA *Arer EnüfgWy « W i 
AßdkMfwmf. Dritte Auflage, Berlin 1954, S. 630. { 
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gibt auch gewisse ungarische Varianten (z. B.: «/wzwjz von J%M&s cf. poln. Jmz 
'Johannes', 6'aWor-S'aMfo/' cf. poln. y4/eA:jűM&r). Infolge anderer Kontakte 
mit den Achsenvölkem fehlt es bei uns nicht an Familiennamen germanischer 
Herkunft ( M W z ~ M W z e cf. poln. Mz'Wa/ 'Nikolaus'), litauischer Herkunft 
^a/"6wf von JVor-Way, J(Wzf wz^ von j(a^-vz/aj, J & r W von * JCa/--6wfafj wie 
auch türkischer und armenischer Abstammung fiWMoWcz, SWfwzj. Für die 
Kulturgeschichte ist es ausserdem interessant, in den Familiennamen die Abspie
gelung der alten grossen Strömungen, wie der Reformation und der Renaissance 
zu verfolgen. Die Reformation führte in die Familiennamen viele Namen des 
Alten Testaments ein (%/%%?% ~2%%zjz 'Elias', J o p e & ~ # W J , die Renaissance 
bewirkte das Latinisieren gewisser Familiennamen f#bz/%?z 1504—1579 ~ # b -
j/%y~#a?, Vb/% .Leopo/ffß 1523—1572 ^Ja/z ze JCwoiva, C/%%%%? 1564—1639 
~ÄMopj&7~;K»ap, fg^M^ferr); von/f/fw? Pefn, ̂ W ~ # z 6 r y c y statt Ab^a/ 
'Schmied'), ausserdem führte sie auch klassische Namen ein (Varacz cf. #oracy 
'Horaz% Vace^^Voc^Mf 'Hyazinth', Trq/űM^Tyoya/zj^^TrőyaMcz^^Tlrq/aMO^^f 
von 7rq/ß7zJ und mythologische ("far̂ z <fary^j. Zwar war der Einfluss der 
Reformation und der Renaissance bei uns nicht so gross wie in deutschen 
Familiennamen, aber so wie in anderem Lehngut kann man auch in Familien
namen eine Anpassung der fremden Gebilde den Systemeigenschaften der 
Muttersprache beobachten. Übrigens wurde dieses Problem, wie überhaupt 
das Problem der fremden Elemente in Namen der Polen, bisher von uns nur 
marginal bearbeitet, daher beabsichtigen wir demselben in weiteren Untersuch
ungen besondere Aufmerksamkeit zu schenken. 

III. Zu meinen Erfahrungen, die eng mit polnischen Familiennamen verbun
den sind, übergehend, werde ich besonders die Probleme erörtern, die entweder 
Zweifel aufkommen lassen, oder mit Familiennamen anderer Länder verglichen 
eine Eigenart aufweisen. Eine Diskussion zu diesem Thema könnte sich näm
lich beiderseits als nützlich erweisen. 

1. Ein offenes Problem bleibt immer noch die Chronologie der polnischen 
Familiennamen. Es kommt daher, dass die Definition des Familiennamens zwei 
ziemlich verschiedene Aspekte hat: einen rechtlichen und einen linguistischen. 
Diese Aspekte lassen sich, vom geschichtlichen Standpunkt aus betrachtet, im 
Quellenmaterial nicht feststellen und beweisen. Rechtlich geht es darum, seit 
wann der Familienname als ständige, erbliche und allgemeine Personalbezeich
nung dient, sprachlich dagegen, seit wann er eine Form annahm, die ihn vom 
Vornamen unterschied. Im letzteren Falle geht es — mit anderen Worten — u m 
die Feststellung, seit wann er zu einer zwei- bzw. dreistämmigen Bezeichnung 
der Person wurde. Natürlich ist es einfacher, den linguistischen Aspekt festzu
stellen als den rechtlichen. Die linguistischen Bedingungen des Familiennamens 
wurden im Laufe des 15. und 16. Jahrhunderts erfüllt, obwohl nicht gleich für 
alle Bevölkerungskreise. Zuerst sind sie beim Adel und dem städtischen Patri
ziat festzustellen, vom Bauernstand nur bei den freien Bauern auf eigener Scholle 
oder den Pächtern (sog. ÄTwecfe), später erstrecken sie sich auf das mittlere Bür
gertum und den Stadtpöbel sowie den ganzen Bauernstand. Die Erfüllung der 
Bedingungen für alle Bevölkerungskreise findet erst Ende des 18. und im Laufe 
des 19. Jahrhunderts statt. V o m rechtlichen Standpunkt aus wird festgestellt, 
dass trotz der vorhandenen Bedingungen für die Entstehung von erblichen Fami
liennamen beim Adel bereits im 13. Jahrhundert (Verleihung des Bodens an den 
Ritterstand) und im besonderen im 15. Jahrhundert (Gleichberechtigung des 
ganzen Gutsritterstandes) die von den Wohnsitzen gebildeten Familiennamen 
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noch lange nicht beständig wurden, denn mit dem Wechsel des Wohnsitzes wur
de auch der Familienname geändert. Diese Labilität dauerte beim Adel bis 
Ende des 16. Jahrhunderts, bei anderen Schichten bis zum Anfang des 19. Jahr
hunderts, d. h. bis zur Einführung des Napoleonischen Kodex. In beiden Auffas
sungen sieht m an die Übereinstimmung des Termins ad quem, Schwankungen 
gibt es beim Termin a quo, doch ist auch die Bestrebung sichtbar, das 15. Jahr
hundert als die Zeit der Stabilisierung dieses Prozesses anzunehmen. 

2. Es war die Rede von zwei- und dreistämmigen Familiennamen. Im Zu
sammenhang damit ist zu erklären, dass in der polnischen Sprache sowie in der 
ganzen Westeuropa zweistämmige Familiennamen gebildet wurden, die aus dem 
individuellen Taufhamen und dem bestimmten, erblichen Geschlechtsnamen 
bestehen. In der Rechts- und Verwaltungspraxis wird noch der Taufhame des 
Vaters hinzugefügt, aber dies wird nicht in der Alltagssprache angewandt, ob
wohl solcher Brauch bereits im Mittellalter festgestellt wird (z. B. slach. S Y W - , 
j&zw JSrwjzeWrf ay» o/fm JbW%z 1580, slach. Jb/% (Wgz&a megffy M z W a / o w 1580). i 
Es ist bekannt, dass dreistämmige Namensbezeichnungen für solche allgemeinen i 
Sprachen bezeichnend sind wie Russisch und Latein (Vgl. im Russischen: Tlawf- j 
»a/Me-t-fafro/zj/mfAro/z+^z/Mf/^MMWMg, im Latein: fraeMome/z+M?/Mefz-|-Cog- j 
Momerz). V o m sprachwissenschaftlichen Standpunkt aus verdient dies Aufmerk- = 
samkeit auch deswegen, weil die Relikte dieses Zustandes sich in verschiedenen 
Dialekten wiederfinden (cf.: G W / W % fF7WeA: Mafew.s'zow ~ Gowm&f PPWe& /%) ; 
Mafewjzw, oft aber ohne Familiennamen: f f W g & Mäfawszow ~ PF7a(feA; /?o Afo- , 
rewjzw). Aus den polnischen Beispielen ersieht man, dass sie andere Wortfolge j 
als die russischen haben, also anders auch erklärt werden müssen. Die polnischen 
Namenbezeichnungen dieser Art kommen nur im Bedürfnisfalle vor, u m eine i 
Identität mit gleichlautenden Familiennamen zu vermeiden. Im Grunde genom- I 
men sind sie dem Usus im Latein vollkommen ähnlich. ' 

Die bereits erwähnte Sonderstellung der polnischen Adels-, Bürger- und } 
Bauernnamen, die im hohen Grade durch den geschichtlichen Prozess der Gü
terstabilisierung bedingt wurde, ist nicht ohne Bedeutung für das Problem, mit -
dem wir uns nun beschäftigen wollen, nämlich für die Feststellung und das 
Verstehen der sprachlichen Struktur polnischer Familiennamen. ; 

3. Hier scheint nützlich zu sein die Teilung von RospoND^, der drei allge- 4 
meine Strukturtypen polnischer Familiennamen unterscheidet, nämlich: ; 

aj primäre Familiennamen, anders als Kern- oder Stammfamiliennamen 
bezeichnet, die sich auf fertiges Sprachmaterial stützen, ohne zusätzliche wort- I 
bildende Motion (z. B.: ̂ 4mW 'Engel', C W W c 'Kriechtier', C/waazcz 'Schach-
telhalm, Unkraut', y46Wz, /4W, Z,wWz 'Lukas'); ! 

6j sekundäre Familiennamen, anders gesagt — abgeleitete (z.B.: .Bwga/My : j 
6w#o/ 'ein zusammengewachsenes Büschel, Bulle', j&"zeg#wy : 6rze# 'Ufer', i 
j8a/cera& : iWcer — ^a/razar 'Balthasar', ̂ ^űmfec : ̂ 4(/a/M, JLwA:^ze#7Cz —Z,w-
/rajzczw/: — Z^^zczy^ — Z,M&a?zg& : JLwÄruwz); 

cj Zusammensetzungen (z.B.: J9ezr^g^Aezr#:6ez r#f 'ohne Hand', ; 
Jbgdo/~2&?gdo/~#o26Wf& : ^og ̂ ' G o t t hat es gegeben', ̂ W o ^ # : 6fa/y^J 
'Weissbart', S&oczy/aj : j&ocz w /&y 'Springinwald, Springinsfeld', S"^ow^^ 
^rrq/K/^ +«$%/"<#%%&? : r̂rq/ w ^ 'putz dir den Bart', ̂ W/^m^z : jf%/#rayzf 'lege 
Geld auf die hoche Kante'). 

i* S. RospOND, Arwtfura z t/afx/fÁroc/o MazwüAro ̂ owMMgtißfo ma jWafaWe „S'/owwAa »az- ; 
WÜÄ: MptfcA". Rozprawy Komisji Jgzykowej V (1965), S. 9—63. j 
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aj Primäre Familiennamen bilden ohne Zweifel eine sehr alte Schicht. Zu 
ihnen gehören Familiennamen in Form von Hypokoristika-Archetypen (SYac/z : 
SfßfHfW 'Stanislaus', Mfc/z : M/c/zo/ 'Michael') oder Familiennamen in Form 
von verschiedanartigen Appelativen (v4r6wz 'Wassermelone', ̂ oc/a» 'Storch', 
CAz-wJcfg/ 'Wachtelkönig', O'gj/a 'Zimmermann', C W % y 'wunderbar' D W a 'D-sack 
pfeif er') auch Familiennamen in Form von vollen Vornamen (JoMfoM 'Anton', 
JW/Ma~jKwzma 'Kosmas', Afßf%?~Afaf%?z 'Matthäus'). Schwierigkeiten bei der 
Klassifizierung verursacht die nicht immer einfache Abgrenzung der Homony
m e gewisser Hypokoristika und Appelativa (z. B. Goűkma cf. G W z W ű w und 
go(/zma 'Stunde', GrzecA cf. Grzegorz 'Gregor' und grzgc/% 'Sünde', JarzyMß cf. 
JűrWa^' undyarz^Ma 'Gemüse'). In Anbetracht des grossen Reichtums an Hy
pokoristika und der tatsächlichen Umbildung vieler Vornamen in Familienna
men sind die einen Gelehrten geneigt, die Zweifel zugunsten der Ableitung von 
Vornamen zu beheben. Die anderen die Ableitung von Appelativen vorziehend, 
berufen sich auf die sehr lange Dauer der Übernamen und deren Lebenskraft 
in den Dialekten. W a s die Familiennamen betrifft, die volle Vornamen nicht 
nur slawischer sondern auch christlicher Abstammung kontinuieren, so kann 
man feststellen, dass deren Anzahl gering ist und dass sie erst mit der Zeit an
wachsen. Im Gegensatz zu den Hypokoristika haben sie eher einen künstlichen 
Charakter und keinen spontanen. W a s die primären, die Appelativa kontinu-
ierenden Familiennamen betrifft, so konnte man feststellen, dass sie in Polen ge
ographisch nicht gleichmässig verbreitet sind: sehr häufig sind sie in Schlesien 
und Kleinpolen, seltener in Masovien und in den übrigen Bezirken Polens herr
schen deutlich sekundäre Familiennamen derselben Art vor, also z. B. nicht 
.Baron 'Hammel' sondern Boromak — J W w W d 'Sohn des Baran'. Bei den pri
mären Familiennamen gibt es noch Schwierigkeiten mit dem eindeutigen Verste
hen der appelativen Gebilde mit den Diminutiv- und Augmentativsuffixen. 
Im Anfangsstadium der Entwicklung hatten diese Suffixe sicher keinen onoma-
tologischen Inhalt (vgl. Abf — Abfek 'Katze — Kätzchen', Z,e6 — Z,e6e&~Z,e-
/?ek 'Kopf — Köpfchen', Zfefe&~Zfefa/~Zfefara : z/ßc 'Schwiegersohn'), 
aber mit der Zeit bedeutigen die ersten Patronymika (vgl. & s w e & : & s w z 
'Sohn des Schlossers', 6Ware& : ,SWarz~*SWorz 'Sohn des Tischlers). Zu den 
appelativen Familiennamen in Form von Adjektiven (CYc/zy 'stiller', GYwcA 'taub', 
#yz~ffyzy 'flink', A W r y 'klug') sei erwähnt, dass sie weniger für die polnische 
als für die tschechische Sprache charakteristisch sind.^ Die tschechische Sprache 
hat im allgemeinen mehr primäre appelative Familiennamen, was für uns nicht 
ohne Bedeutung bleiben kann, da dieselbe Eigenschaft eben unsere schlesischen 
und kleinpolnischen Familiennamen aufweisen, die räumlich den tschechischen 
am nähsten stehen. 

6J Abgeleitete Familiennamen werden wegen grosser Verschiedenartigkeit 
ihrer Bildungselemente nur in Auswahl besprochen, wobei wir nur die wichtig
sten Fragen berücksichtigen werden. Es ist seit langem bekannt, dass unter ihnen 
die Familiennamen mit dem Bildungselement -j&f den wichtigsten Platz einneh
men, aber diese Rolle bekamen sie erst mit der Zeit. Noch im 13. Jahrhundert 
waren sie ganz sporadisch, zahlreicher wurden sie erst im 14. Jahrhundert und 
ein schneller Anstieg ihrer Anzahl erfolgt im 15. und 16. Jahrhundert. Von An
fang an hatten sie einen exklusiven Charakter, sie erscheinen beim Adel bzw. 
bei freien Bauern. Das Bildungselement -j&f dient zur Bestimmung der Herkunft 
aus einem Ort in bezug auf Personen, die Besitzer dieses Ortes waren. In Über-

ii J. BENE§, Op. cit., 251—258. 
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einstimmung damit gibt es in Kleinpolen weniger Familiennamen auf -j&z, weil 
dort der Boden wenig fruchtbar war und daher auch die Dörfer seltener waren 
als in Grosspolen, wo der Boden fruchtbar war und es viel mehr Dörfer gab. 
In Masovien, wo die Anzahl der Landgüter die von Klein- und Grosspolen 
überragte, sind die Familiennamen auf -j&f populärer als in Kleinpolen, aber 
wegen einer grossen Anzahl an dem Kleinadel gehörenden Dörfer waren dort 
die Familiennamen auf -.?&/ in der Masse seltener als in Grosspolen, obwohl sie 
in späteren Zeiten immer häufiger wurden. Z u m Vergleich zogen wir den Stand 
vom 13. bis zum 16. Jahrhundert heran. Die Exklusivität des Bildungselementes 
-j&f verursachte aber allmählich dessen Missbrauch. Demzufolge findet sich 
bereits im 17. Jahrhundert dieses Bildungselement in Familiennamen von Men
schen, die keine Dorf besitzer waren und nur als Bauern aus denselben stammten, 
femer auch in Familiennamen, die mit einem Dorf nichts gemein hatten, z. B. 
Mfy»ar.s&f obwohl es kein Dorf MfyMar_y gab oder Myd&zrs&f ohne ein Dorf 
Myd&zry, cf. mTynarz 'Müller' und myd/arz 'Seifensieder'. Das Bildungselement 
-j&f, die Bestimmungsfunktion irgendwelcher Zugehörigkeit annehmend, begann 
nicht nur Wohnstättennamen anzuzeigen, sondern auch patronymische, z. B. 
yäüfww&z : Wf&z/M, Sff/a/is&f : «Sfg/a/z. Beim Bildungselement -j&z ist noch wichtig, 
seine erweiterten Varianten -owv&f, -ewü&z, -w&s&z zu verfolgen, die Masovien von 
anderen polnischen Bezirken unterscheiden, z. B.: Z)moc/zoM&yH 1578 : Dmoc/zy, 
.Ko/%zrzf%v&z 1582 : #?7Kzrze, S%%#%/W% 1580 : 5%z#%e, M W ? W j & / 1 5 8 0 : PPh#-
7e etc. — Das allgemeinslavische, patronymische Bildungselement -z'c, das vor
wiegend in der erweiterten Form -owz'c, -gwf'c auftrat, war in dem Zeitraum von 
12—15. Jahrhundert in allen Bezirken Polens wenig produktiv. Es wurde vor al
lem beim Bürgertum angewandt, denn das Bürgertum konnte wegen Mangel an 
Landgütern die Familiennamen auf -sArf nicht gebrauchen. Die geringe Anzahl 
der Familiennamen auf -z'c, -owzc bleibt mit der kleinen Anzahl der Städte im 
alten Polen und der niedrigen Stadtbevölkerung im Zusammenhang. Von der 
kleinen sozialen Anziehungskraft dieser Familiennamen scheint auch die Tatsa
che zu zeugen, dass sie häufig von der Appelativgrundlage gebildet wurden, das 
ist von Übernamen, als von Vornamen, die einen Wunsch oder eine Verdeutung 
ausdrücken. Vgl.: C/zwdzz'cz 1545 : CAwdza 1379 : cAWy 'mager', Je&Mwzmcz 
1457 :yű6Mwz/%z 'Almosen', AbpcfeWcz 1580 : J & % W 'Russ', Xox;u/ßWcz 1528 j 
: Ä c n W 'Schmied', JD-awcoWc 1519 : A/aWec 'Schneider', Ah#%c 1518 : #i#%? j 
'Graupe', ÄiwoWc 1496 : Äwr 'Hahn' usw. Beim Analysieren des besprochenen | 
Typus darf nicht vergessen werden, dass ein Teil der Familiennamen den Charak- 1 
ter der von Ortsnamen abgeleiteten Familiennamen hat (##%% 1333 cf. Nycola- | 
us ob #y6ycz, GorczyM-GorczyfMrf 1618—1695 'aus dem Dorfe Gorczyn', | 
#6mczwocz 1580 'aus dem Dorfe #aMczwf% CAy/zc .. .in villa C/zz/zce 1580). Es ; 
ist oft die Form des alten Gen. Plur., also eine eigenartige Ableitung, die wir j 
Flexionsableitung nennen. Ein sichtbarer Anstieg der Familiennamen patrony- j 
mischen Typus auf -fĉ zj erfolgt im 17. und 18. Jahrhundert, vor allem im öst- | 
liehen Grenzgebiet. Dieser geographische Bereich und die neue phonetische ) 
Form -owfcz, -gz'gM'zcz, -/efewiez, -̂ zê zcz (statt -goWc etc.) weisen auf die Ein- j 
Wirkung des ukrainischen und weissruthenischen Namengutes hin, wo der pat- j 
ronymische Typus der Familiennamen auf -zcz sehr produktiv war. ; 

Besondere Aufmerksamkeit verdienen unter den abgeleiteten Familienna- j 
men die Gebilde mit dem Bildungselement: -aA:, -e^, -z/t, -%& (y4(famfaA:—y4Jü- j 
me^^^dümmA: : y4űkm, GawroMf'aA: : Ga^ro» 'Saatkrähe', Vj&w6e&~Ja&w6wzA: j 
^JoA:M6fA::JaA:w6 'Jakob\ S'Wmâ zaA:-'S'fe/AMajzÄ:̂ 5're/mayzwA: : SWmac/z ) 
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'Stellmacher'). Sie werden häufiger vom 18. Jahrhundert an und besonders häu
fig im 19. Jahrhundert. Die Bildungselemente -a&, -e&, -z%, -wA: hatten ursprüng
lich eine Diminutivfunktion, was einerseits die Tatsache bestätigt, dass sie oft 
unter alten Kosenamen angetroffen werden, andererseits die Tatsache, dass die 
Spuren ihrer Diminutivität noch mehr oder weniger in den Appelativen sicht
bar sind (c/W<%?a/t 'Junge': cMop 'Mann', aome& 'Häuschen': dorn 'Haus', &o-
MzÄr 'Pferdchen': Ä:<?M 'Pferd', ̂ zwÄr 'Hündchen': ̂ z ^ 'Hund'). Den Übergang 
von der Diminutivität zur Patronymität kann m a n ausser der ähnlichen Ent
wicklung des Bildungselementes +-zV/o- in verschiedenen historischen Erscheinun
gen der uns interessierenden Familiennamen forschen. Vor hundert Jahren 
gab unser Ethnograph O. KoLBERG^ ihren zweifellos patronymischen Charakter 
nach Volksüberlieferung an, früher, denn im 17. Jahrhundert, ergibt sich das 
auch aus den Ausführungen von W . NEKANDA TREPKA^(.. .chlopa Gg.»ora ̂ zz... 
tegoz G^mr/ra wzi^l bei za chlopca ....... jy% ^ a ^ . . . ten Aax;czy/t..., Ab-
zazz&a ̂ ozj; c/z/qpa ̂ zz...). Im 17. Jahrhundert haben wir dafür auch verschie
dene mittelbare Beweise, nämlich: Varianten eines Familiennamens derselben 
Person mit der gewiss patronymischen Form auf -zc (fo&zczy& - fo/acze/t — fo-
/jcz^c : f o/a/t 'Pole'); zusammengesetzte Familiennamen mit dem ersten Stamm 
ma/y 'klein' bzw. ;%% 'halb', die auf einen jüngeren Vertreter der Familie also 
den Sohn hinweisen fAW%/o?ze& cf. ̂ /ez/z/zarzz, fJ{/a» cf. ̂ a/6Aw/jerJ; zusammen
gesetzte Famihennamen von derselben Grundlage, wobei der zweite Stamm die 
Koseform des Vatersnamens bekommt (Mz'cW Mzc/zzzo cf. im Deutschen: 
##Mnc%y/%fw.? y4rWa7~#ezfzrzcz69 /4moWf ̂ ^femncw^ ufzĉ zẑ  v4r/zo/fzJ. Die pat
ronymischen Familiennamen mit den Bildungselementen -a/t, -g/c, -z/c, -w/c ersetz
ten die unproduktiven Patronymica auf -zc, -owz'c und wurden in Bauernkreisen 
üblich. Manche von ihnen sind bestimmt heimisch, nämlich -a/c, -e/c, -z/t, ver
mutlich fremder Abstammung, das ist ukrainischer oder weissruthenischer, ist 
meistenteils das Bildungselement -%&. Die angeführten Bildungselemente ver
dienen noch wegen ihrer geographishen Verbreitung beachtet zu werden. Der 
Süden Polens, das ist Schlesien und Kleinpolen, gebrauchen vor allem -e/c, -1%, 
der Norden Polens, das ist vor allem Grosspolen aber auch Masovien, gebrau
chen das Bildungselement -a&, das östliche Grenzland Polens wendet gerne -w& 
an. In diesem Bild ist das Vorherrschen von -a& in Grosspolen besonders auffal
lend. Es ist mit der Tatsache zu erklären, dass eben das mittelalterliche Gross
polen dieses Bildungselement in Kosenamen häufiger gebrauchte als andere 
Bezirke Polens (vgl. in den dortigen Eidesformeln aus dem 14. und 15. Jahrhun
dert : F/06&Z/C Damrofski : PFIWzWr, fFWzzWaw, Kzonszky ̂ ezza/c : i#mz/amm 
'Benjamin', PFyjza/c Tarnowski : fFyjzemzr, PFyjzeW u. a.). 

cj Zusammengesetzte Familiennamen sind gemäss der kleinen Menge von 
Zusammensetzungen in Appelativen auch unter den Familiennamen im all
gemeinen selten. Der Struktur nach lassen sie sich teilen in Zusammensetzungen 
(z. B.: Czamo/a/z : czarny Jan 'schwarzer Johannes', Drogo&wpzec : amgo &w-
j7w/e 'er kauft teuer', G o r / W W % : z Gomego ^/^/ca 'aus Oberschlesien', ̂ wa^z-
ja^/o : fern, ca /rwaj'z\/aa'/o 'der das Essen säuert') und Satznamen (z. B.: Dzz'Aiz-
mqz : azz'&z' m^z 'wilder Mann', JLe^azyw; : W ^ o z_ŷ _y 'kaum lebendig', JLepz-
e//awzem : /epfß/ja wz'em 'ich weiss es besser'). Vorwiegend haben sie den Cha-

^̂  O. KOLBERG, Z.W. /ßfo z)yyczq/"g, %%»## zycZa, mowa, /?odüm;a, j?rzyfZoWa, o6rzgű(y, ^ W a , 
2060^,^!^»!, 7M«zyta; ZaMCß. Serie IV, Kujawy, T. II, Warszawa 1867, S. 315—318. 

^̂  W . NEKANDA TREPKA, Z,f6gr^gMgraZ;oMÜf/g6eawr«/M f,,Z,#er CAamorwm"J, Wroctaw 1963, 
S. 680. 
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raktér eines Spitznamens. Als solche waren sie in der Vergangenheit viel zahlrei
cher als jetzt. 

4. Es wäre noch angebracht, die Semantik der polnischen Familiennamen 
zu erörtern. Wir werden hier eine Teilung anwenden, die bereits TASZYCKi^ 
einführte, aber wir wollen sie besser mit spezifisch semantischen Gehalten unter
bauen und sie nicht gänzlich von der strukturgrammatischen, oben besproche
nen Teilung losreissen. Also wollen wir von diesem Gesichtspunkt aus die pol
nischen Familiennamen in folgende Gruppen teilen: 

y4J Familiennamen, die den Wunsch oder eine gute Vordeutung der Eltern 
für den Lebensweg ihres Kindes ausdrücken. 

j?j Familiennamen, die körperliche bzw. geistige Eigenschaften des Trägers 
hervorheben. 

Cy) Wohnstätten- oder Herkunftsfamiliennamen. 
DJ Berufs- oder Standesfamiliennamen. 
v4J In die erste Gruppe setzen wir Familiennamen, die ursprüngliche Vor

namen kontinuieren. Die Vornamen — wie bekannt — wurden zu heidnischen 
Zeiten beim ersten Haarscheren verliehen, im Christentum bei der Taufe. Die 
Vornamen drückten verschiedene Ideale aus, die sich mit den einzelnen Kul
turepochen änderten. Es änderten sich das Idealbild des Helden, die Heiligen
verehrung, literarische Moden, manche Vornamen wurden allgemein, verloren 
ihren Reiz, andere dagegen erblühten aufs Neue.^ Mit der Zeit herrschten 
Regeln in der Namengebung: das Kind bekam den Vornamen des Grossvaters 
bzw. des Vaters. Auf diese Weise gewannen die Vornamen einen erblichen Cha
rakter, und von hier aus bleibt es nicht mehr weit zur Umbildung der Vornamen 
in Familiennamen. Aus der Vergangenheit ist uns bekannt, dass bestimmte Vor
namen nur bestimmten Ständen und Geschlechtem zukamen. Ihren uralten so
zialen Wert sieht man noch in der Tatsache, dass Päpste und Könige nur mit 
Vornamen benannt werden. Heute ist es nur noch ein Relikt der Vergangenheit, 
denn seit der Familienname zum rechtlichen Privileg aller Bevölkerungskreise 
wurde, ist das Ausserachtlassen des Familiennamens der Ausdruck ständischer 
Herabwürdigung. Bis vor kurzem war es so, da die Dienstleute und Kammerdie
ner nur mit dem Vornamen benannt wurden. Zwar gibt es in Island bis jetzt kei
ne Familiennamen, alle werden nur mit dem Vornamen benannt. Die von Vorna
men gebildeten Familiennamen hatten naturgemäss eine positive Gefühlsfärbung. 
Wenn wir aber viele Beispiele mit Suffixen von negativer Gefühlsfärbung antref
fen (z. B.: GaWa? : Ga t W 'Gallus', J W g a : ./a» 'Johannes', J f d W : Jg&ze/ 
'Andreas', Aojprwf : Aűwper 'Caspar', Ma&wmz : Mß&jy/M#KZM 'Maximilian') 
so sind diese späterer, sekundärer Herkunft, wurden grundsätzlich bei den Bau
ern angewandt. Im allgemeinen in diese Gruppe von Familiennamen werden 
wir auch die Patronymika einsetzen, die in uralter Epoche von ein- wie auch 
zweistämmigen Vornamen gebildet wurden (cf. i&?g%?&zWc : jbgWaw, .&#-
W f c : 2&#e7, X W o W c : AbzW, fFfecej/awfc = M^cej&zw). Später, als die 
Familiennamen auf dienstlichem W e g verbindlich wurden, stieg die Zahl der 
Patronymika plötzlich an und man bildete sie von verschiedenen semantischen 
Typen der Familiennamen, z.B.: 2W/%zre& : jW/zarz 'Böttcher', CWmm%zczy& 
: C/zeW/z%z& 'aus Chelmno', GraczyA: : Gracz 'Kartenspieler', Ä%9zw6%z& : Az-
aWwz 'Kaschube', AWecfAr : Ä W e c 'Bauer', Á M c W m a & : ̂ aroe/wy 'Kirchen
diener', #Yf/a& : #-<% 'König', AWpwz& : AWpa 'cf. mea culpa'. Memczyk: M e -

n W. TASZYCKi, f o M w /Kzzwy ofo6owß. Biblioteczka TMJP Nr 5, Krakow 1924, S. 4. 
is J. ST. BYSTRON, TCöggw f/MKM w fobce wzywYMycA. Warszawa 1938, S. 376. 
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mfec 'Deutsche', fn/^acze^ : frwjoA; 'Preusse', ̂ OMeczMzo/: : ^o»zgczM_y 'am 
Ende wohnende', 5"o6ocfaA:: ̂ 0 6 0 ^ 'Sonnabend' oder 'Ortsname', ,SwcAarczw&: 
S'wc/zar : suchy 'seicht, versiegen' u. a.). 

Den Reichtum von Vornamen gebildeten Familiennamen mögen wenig
stens die Beispiele anzeigen, die von Vornamen Vj&w6 'Jakob' gebildet wurden 
und die gegenwärtig unter den Polen angetroffen werden: 

a) ./aco6f~^co6y~./ű&o6f (lat.), ,/ű&o6j — Jb&oZwoM (dt.), .Az&oweM&o — 
JiaA:owfcz (ukr.), TiaÄrow/ew — JoArow/wA: (russ.), «/aW6, JiaA:̂ 6czyA:, JaW6eA:, 
VoW6fec, JoA:J6A;fgw;fcz, ,/o&w6ay, ̂ oA:zf&wgA;, JaÂ w6aJzgÂ , JaA:w6aj, JaArw^czaA^, 
«/a^w^cz^, J^Ärw^gc (tsch.), J^^w^gc (ukr.), ./a&wWr, JaÄrw6za^, JaA:w6fcA:z, Ja/cw-
6fcz, JlßJW%czko, Ja^w6fgc, JaA:«6fA;, JoÄrwÄüz^/z (ukr.), Ja^w6owzcz, JűAw6^ze; 

b) JűCM7ÍfA;f, ̂ ac^Mű (ukr.), «Tocy/Hcz, JacyMfA;, Joc^z};» (ukr.), JaczaA:, 
Jacze«, JaczwM (cf. ukr. Jacun), JhÄ:zg/, Jô fe/gfzeÄ:, Jâ fg/eA:, Je^a, JeA;ze/, Je-
Är/e/eA;, JiaÄrwc, JaÄrwceivfcz, «/a&wc (ukr.), Ja^wj, TűAiwjz, ̂aA:Mfz/ro, JßAwf, 7oA:w-

c) Aw6acA%, ̂ M&zczA^a, Aw6a/, Aw6a/o, Aw6a/e, Xw6a/eM/^f, AjwAo^f, Aw-
6a&z, ̂ Tw^űMeA;, Xw6w», Äw6u/z^a, Áw6o7kAif, Aw6ar, Xw&z^, AwjfóA:, Aw6ayfeWcz, 
Älŵ offA:, Aw6a^ze^fA;%, ̂ w6o(, AjwWe&, A w 6 a ^ (tsch. ?), ÄJw6czoÄ:, #w6ec (tsch.), 
Aw6ecA:f, Aw6e/A:o (ukr.), Ä w W , ̂ jw6e/wÄr, Aw6em, ̂ w6erfA:f, Xw6faczj;A:, ̂ w 6 ^ , 
Aw6zafA:o (tsch.?), Xw6fafO}VfCZ, JW)farow^f, A/Mc, Aw6fca, Ai/6fcA:f, jKw^fcz, 
Aw6fczeA:, Aw6fg/a (?), Aw6femec, Aw^zg/z, AwÄfA;, AwM&ow^f, JBw6m, Aw6ma, 
Äw6f/zzec, Xw6m^f, J W ^ (tsch.), Áw6ffa, A!w6üfoA:, Äw6m^, ÄwMyz, J^wM^zew^f, 
^jw6üzfa (tsch.), Xw6üzfo/, Aw6fj, ̂ w6/a, ̂ wWaA;, Aw6/^, Aw6/f7ÍjA;f, Äw6o&, Aw-
ôreA:, ÁJM^orfÁf, Aw6ojz, Aiw6oWcz, ̂ w6o)VfA:f, Aw6Jw, Aw6r, ̂ «6fÄrf, jKwZW 
usw. 

Bei Gelegenheit sei erwähnt, dass ausser den oben besprochenen patrony-
mischen Bildungselementen in unseren Familiennamen in dieser Rolle noch 
folgende fungieren: -<?<+-€, -ec, -/< + <y&, -m, -Mz_y», -/(yj <lat. g. sg., -̂  <dt. 
8- sg. .. 

^ Familiennamen, die allgemein ihre ursprünglichen Träger charakterisier
ten, stammen von den sog. Übernamen. Ihre Grundlage bildeten Appelativa 
von oft pejorativer Färbung, von satirischer bzw. ironischer Bedeutung, die 
durch eine Metapher oder Metonymie die auffallenden äusseren oder inneren 
Eigenschaften der Person bestimmen. Die Familiennamen dieses Typus kennzeich
net grundsätzlich der Mangel an zusätzlicher morphologischer Bearbeitung, 
was auch eine nähere Bestimmung ihres Benennungsinhalts nicht ermöglicht. 
Ihre Entstehungsbedingungen lassen sich im allgemeinen in den Urkunden der 
Vergangenheit schwer verfolgen, eine gewisse Vorstellung geben davon ethnogra
phische Beschreibungen und dialektologische Untersuchungen. Die Überna
men sind als Vergangenheitsrelikt nämlich weiterhin beim Volk lebendig und 
werden weiterhin gebraucht, unabhängig von den amtlichen Familiennamen der 
Bauern. Familiennamen dieser Gruppe lassen sich noch heute dank ihres emo
tionalen Gehaltes und des vagen Inhalts sowie dank ihrer Struktur-grammati
schen Roheit den übrigen semantischen Gruppen deutlich gegenüberstellen und 
auf diese Weise liefern sie die richtige Grundlage zur Absonderung von anderen 
Familiennamen, die von Bezeichnungen der Länder- und Stadtbewohnem-
(Ethnica) sowie von Berufsnamen gebildet wurden. In dieser Frage nimmt Ros-
POND^ eine andere Stellung ein. Darüber hinaus sei festgestellt, dass die bespro
chene Gruppe von Familiennamen sowohl in alte wie auch junge Vergangenheit 

is S. RospoND, Arw&fwa.. ,S. 18, 50—52. 
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reicht. Linguistisch betrachtet enthält diese Gruppe viele Archaismen, aber 
auch viele Neuerungen. Die morphologischen Umbildungen haben emotiona
len Charakter, d. i. diminutiven bzw. augmentativen, aber keinen begrifflichen. 
Der allgemeine Inhalt suggeriert jedoch trotz allem das Suchen nach einer ori
entierenden semantischen Systematik dieser Familiennamen, denn es ist nicht 
ausgeschlossen, dass sich in dieser Hinsicht gewisse kulturelle Unterschiede im 
Bereich der Dialekte und Sprachen zeigen können. Von diesem Standpunkt aus 
gesehen wäre für die polnische Sprache folgendes, ergänzendes Klassifikations
schema angemessen. 

Familiennamen von Bezeichnungen der Körperteile: ifrw&z 'Kinn', Ge&z 
'Mund', G W a 'Kopf, Gnaf 'Knochen', G o M 'Schienbein' Á W 'Eckzahn', 
Äojf&a 'kleiner Knochen', Xrzyz 'Kreutz', A W a 'Niere', JVogo 'Bein', A%w 'Na
se', C W r 'Zunge', #z/wc/z 'Finger', fazwr 'Kralle', Sfopa 'Fuss', ,#<%&& 'After', 
ß%f/v&z 'Leber', Zy&z 'Ader' usw. 

Familiennamen, die von Bezeichnungen äusserer Eigenschaften des Trä
gers gebildet wurden: i&Waw&a 'Warze', i W y 'weiss — nach der weissen Haar
farbe', C/zz&iy 'mager', C/zromy 'lahm', Cz'ez&z' 'schwer', Czamy 'schwarz — nach 
der schwarzen Haarfarbe', Czw6 — Czw6e& 'Schopf auf dem Kopfe', Z)/wgz 
'lange', GWAz' 'glatt — ohne Haarwuchs', G/wc/z 'taub', Grzj/wa 'Mähne', ̂ g^-
zfor 'Locke', #&?y ~#6?y 'kurz, abgekürzt', Z,ewa/: 'Linkshänder', Z/yjg& 'kahl', 
Maiy 'klein', Mo/Mof 'Stotterer', ,Seazz\vy=szedziwy 'greisenhaft, grau', Ä'zWec 
'grau', Swc/zy 'nicht dick' usw. 

Familiennamen, die von Bezeichnungen innerer, geistiger Eigenschaften 
des Trägers gebildet wurden: j&z&zmwf 'Faseler', #z'gjzW%y 'unterhaltend, scherz
haft', Czc/z^ 'still', Czepfy 'warm, eifrig, nicht gleichgültig', Doomazze/ 'Wohltä
ter', DwmHy 'stolz', Dzf&f 'wild', G o ^ 'würdig', ^Tq/M); 'freigiebig', Tfyzj; 
'schnell', A/eArof 'Plappermaul', Xrz^a/a 'Schreier', Awa^My 'sauer', JLe^z" 
'leicht, leichtsinnig', Z^pjzy 'besser, weniger böse', Mrz& 'Murrkopf % Mazepa 
'Schmutzfink', MaWepjzy 'wenig besser', M r z ^ g W 'Geizhals', foÄiomy 'de
mütig', fyjzMy 'hochmütig', j&zzfzy 'flink', ^mza/y 'mutig', ̂ e^o/y 'lustig', #9-
em_y 'rrgw', ffzc/z/acz 'Unruhstifter', Zayww&z 'Stehimwege' usw. 

Familiennamen aus der Tierwelt: ̂ A; 'Brummfliege', j&z/wz 'Hammel', 
^argW 'Spechtmeise, Bergmeise', C/zro6a/r 'Wurm', Cza/Aa 'Kiebitz', DwJgA: 
'Wiedehopf, G0&6 'Taube', 7»d[yÄ:-y^Ä: 'Truthahn', /e/e» 'Hirsch', Ja^^z^o 
'Habicht', Aa»za 'Hühnergeier', Aarp 'Karpfen', Aaroj 'Karausche', Ab/wor 
'Mücke', ^ogwf-AbÄ:or-^wr 'Hahn', ^ o z W 'Bock', Z,ü 'Fuchs', M o ^ / 
'Schmetterling', M o / 'Motte', OÄ:w/z '̂ arjcA', f ac 'Ratte', fa/# 'Spinne', Ĵ aÄi-
7(eÄ: 'Krebs', äYerW-Trz/Wef 'Goldammer', Z(fg6 'Wildkatze', 2/Mz/~2fMz/a 
'Giftschlange', 2w6r 'Bison', 2wA: 'Mistkäfer' usw. 

Familiennamen aus der Pflanzenwelt: J?y/z/%a^iWma 'Unkraut', C/zeWa 
'Attich', C/zmzWHopfen', CArza« -C/zrzoM-^irzoM 'Meerretich', Fz/o^^^z-
y o ^ 'Veilchen', GWw&z 'Bime', Grz;;6 'Pilz', Jax/or 'Ahorn', Äapzwfa 'Kohl', 
A7oM 'Masholder', Ä&w 'Ähre', Aoprzyiva 'Brennessel', Abj^rzewa 'Trespe, Ra
den', XorzeM-J^orzoM 'Wurzel', Afec/z 'Moos', Or^zjz 'Dinkel, Amelkom', 
ferz 'Quecken', frzeracz/zzA: 'Ehrenpreis, Veronica', jfzepa 'Weissrübe', Jüwiz-
űM-/jRwmm 'Kamille', &z&zfß 'Salat', Ä'marz^Ä'marz'^^marj'z —S'm^r^zcz 'Mor
chel', ̂ mo/Ara 'Pechnelke', 6"ô za 'Kiefer', ̂ /zwa 'Pflaume', ,Syro&<Wa 'Wap
pen-Klotz', & g % a 'Wappen-Stock', ZdzzWo 'Halm', Zyro 'Roggen' usw. 

Familiennamen von geographischen, topo- und physiographischen Namen, 
von Boden- und menschlichen Unterkunftsbezeichnungen: i?a/or 'Sumpf, 
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j W h W 'Beskiden', #e/awa 'Sumpfwiese', ̂ ocA»^ 'Stadt bei Krakau', ^ W a 
'Bude', aWyMfk 'Gebäude', CWzy%z 'Bauemhütte', Gffro 'Berg', #znz 'Pfarrei', 
/ezzoro 'der See', ÄaAzza 'Lache', ÄT^o 'Büschel, Werder', Aomz'gMzec^AamzoM-
A:o 'Festung in Podolien' 'steinichter Ort' 'Steinhaufen', Awcza 'eine Hütte von 
Laub', ̂ w/uMYz 'Düne', Mwrawa 'ein Rasenplatz', M a # 'Brücke', JVotvor̂ ra 
'neues Ackerland, Neubruch', #po&a 'Felsboden', O/za 'Olsau', Po6fo/ 'Tal', 
f a&zc 'Palast', fzajeA: 'Sand', f zeczanz 'Höhle', f zwMzca 'Keller', f or^a 'Holz
schlag', f ofo& 'Bach', jRafwjz 'Rathaus', Jüm 'Rhein', ̂ faw; 'Teich', S w c W J K 
^Wo/ 'trockene Grube, Schlucht', 6za&zj~.&z&z.9z 'Laubhütte', 5"zopa 'Schup
pen', ffWa 'Weichsel', Zarg&z 'Verhau' usw. 

Familiennamen von Naturerscheinungen: .Bwrza 'Gewitter', C W a y - Tfa/a^ 
'Lärm', C/zmara~C7z/Mwro 'Wolke', ̂ r z ^ 'Geklirr', De^zcz 'Regen', D y m — D;;-
mgA: 'Rauch', G W 'Hagel', Grom 'Donnerschlag', M r a 'Funke', ̂ /zÄ: 'Schrei', 
Xwrz — Awrzaiw 'Staub', Mo&twz 'Regenwetter', Mroz-Mroz 'Frost' 'Kälte', 
Or^ozz 'Orkan', f/w^a'Regenwetter', fogo(&z;Wetter',fogWz^-fojwz.yr 'Pfei
fen', fojwzof ̂ j 'Himmellicht', JtaMz 'Tau', ̂ Mzgg 'Schnee', ̂ wzr 'Morgendäm
merung', Sze/ejf 'Geräusch', ffar^a^ 'Gepolter' usw. 

Familiennamen von Zeitangaben, Jahreszeiten und Wochentagen: ̂ wemf 
'Advent', CzerWec 'Juni', Czwar^A: 'Donnerstag', Grwűbfg/z 'Dezember', ./ejzeM 
'Herbst', AwpaZo 'Vorabend des Sanct Johannis Tages', ̂T̂ zecze» 'April', f,afo 
'Sommer', f,zpzgc 'Juli', Z,wfy 'Februar', Afq/ 'Mai', A/arzec 'März', A W z W a 
'Sonntag', J(oÄ: 'Jahr', SYg/'&z 'Saatzeit', 5'o6o^a-'S'oWA:a 'Sonnenwendefeuer', 
^czfM 'lanuar', PFzo^a 'Frühling', PFrore/r 'Dienstag', Zzma 'Winter' 
usw. 

Familiennamen von Mineralien und Rohstoffen: #&zc&a 'Blech', Ceg/a 
'Ziegel', CwA:zgr 'Zucker', D g ^ a 'Brett', Drwf 'Draht', Z)mrwo 'Pechdraht', 
GWázz^Gdázz 'Nagel', Gonfa 'Schindel', JüzmW 'Stein', #%? 'Kloss', Ar^z-
roKArz^zm/ 'Kristall', ̂ rzg/Mze/z 'Kieselstein', A^Ä:a 'Mehl', M e W 'Metall', 
fapzßr-fapz/" 'Papier', j(w&z 'Erz', Sü/wz» 'Saffian', Ä'/o/Ma 'Stroh', *Smo&z 
'Pech', ̂ W r a - ^ w r a 'Leder', Ä'rg&o 'Silber', SzjWef 'Schindel', ̂ g W 'Koh
le', Ze/azo 'Eisen', Zywfca 'Harz' usw. 

Familiennamen von Erzeugnissen aus der menschlichen Hand: /&-%? 
'Schleifstein', CAo/gwa 'Stiefelschaft', Dera 'Decke', D W a 'Dudelsack', Go/&z 
'ds.', GwMf'a 'eine grobe zottige Decke' 'ein grober zottiger Rock', A%zW 'Unter
kleid', JWefa~,Wf'fa 'lederner Geldbeutel', Xapz'ca 'Mönchskappe', Kb/awz 
'Kaiasche', Abjz 'Korb', AbrczaA; 'hölzerne Schale', A o c M a 'Rührlöffel' 'Rühr
haken', #oi(pa& 'eine hohe Mütze', jKbjű&~Xb&%z& 'eine Art Sichel, Messer', 
XozwcÁ 'Pelz', Awjzo 'eine grosse Armbrust', #w/e/ 'Kufe', 2opara 'Schaufel', 
A f o ^ ß 'Hacke', frzgfa^ 'ein Bastsieb mit weiten Löchern', fW/o 'Schachtel', 
f y W 'Sack, Beutel in der Mühle', #erp 'Sichel', ̂ ^/-7(_y/-^// 'Spaten', 
&z7<&z& 'Bogen und Pfeile', Te/ega - 7e%o 'Bauerwagen', Tbpor 'Beil', PFyrwzcz 
'Korkzieher' usw. 

Familiennamen von Getränken und Speisennamen: #oc/ze/zeA: 'Klumpen' 
'ein zu einem runden Körper geformtes Brot', j%ay 'Ragout', Ca&a 'ein ordi
näres grobes Bauerngericht', #ryWza 'Schafskäse', G / f M - G M 'ein Runken 
oder Ranken Brots', GrzaM^z 'geröstete Brotscheibe', Aa^za 'Grütze', 7[me/ 
'eine Mehlsuppe von Sauerteig und Honig', K z W W a 'Bratwurst', Jwc/za 'Suppe, 
Brühe' 'verächtlich: Blut', #/%?g&^mwÁ%z 'Kloss, Knödel', Arwpo 'Graupe 
zum Essen', ̂ jw/^zű^^w/M 'eine Art von gemeinen Mehlsuppe', Maj/a/z^o 
'Buttermilch', A^zwara 'Sud', A z r # a 'Stück Brot', 'Portion', f a ^ a 'Jungfem-
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honig J, f o/gM^a-f o/w/ra 'Suppe, Brühe', frazmo 'geröstete noch nicht völlig 
reife Ähren', f %g&?f& 'halbe Gans', Opaya 'verächtlich: Schnaps', &%ßo 'Schmeer', 
^a/a/MocAa 'Brei, Papp', ^a/yga 'Speise von grünem Unkraut', Serwo&a 
'Milchwasser', S"/ara 'Biestmilch', S/om/za 'Speck', 5^ec/a7 'ein ganz besondrer 
Leckerbissen', ̂mzefa/%o 'Sahne', 7az6zr 'dünnes Bier', Zem&z^Zem&z 'Semmel', 
Zy6wra 'Lauer, Lauerwein', Zwre& 'ein saurer Mehlbrei' usw. 

Familiennamen von Verwandtschaftsgraden und vom Familienleben im all
gemeinen: J&YZc/z 'verächtlich: Bruder', C o m 'Tochter' 'Mädchen', D z W w f 
'Grossväterchen', DzWzzc 'Erbe', DzfeWerz 'Schwager', Drwz6a 'Brautwerber' 
'Namensvetter', Je^zma^^/ea'gMaÄ: —Jea^Ma/r 'der einzige Sohn', Afomczarz 
'Sohn von einer A m m e ernährt', Mo/ 'mein Sohn' (?), 7Va/Wa 'Findling', M%?z 
'unser Sohn'(?), M e c ^ M e M o r 'Nefie', foMzcz 'ein reiner Junggesell', f a m 
'ein Ehepar', f a ^ - f w f ^ 'Taufpate', f^6ro^ 'Halbbruder', Sferofo-SYrofa 
'Waise', S'fareÄr^^oreA: 'Grossvater', Sfr);&~S'frj{/e&~S'fr2/a 'des Vaters Bru
der', j>%?a 'Leichenmahl', ̂ wWioa 'Hochzeit', S'wocAa^S'^jf 'Brautwerber', 
.SyMoWec 'Bruderssohn', 7a^^7bfÁ:o 'Vater'(?), ̂ fz^^M^zwÄ: 'Enkel', fFw-
yeA; - [7/czoÄ: 'Muttersbruder' usw. 

Familiennamen von Münznamen: De/zar 'Denar', Dw&af 'Dukaten', Cra/-
car 'Kreuzer', Cro^z 'Groschen', #a//er 'Heller', X/epocz 'eine schlechte Kup
fermünze', J(e»fÄ:f̂  ̂y/iŷ f 'Floren', 5"ze% 'Schilling', .Szdyfak 'Sechser', 7a/or 
'Taler', 7rq/a& 'Dreier' usw. 

Familiennamen von Krankheits- und Heilmittelbezeichnungen: J&z/Azm 
'Balsam', CzgrwoMÄra 'rote Ruhr', Czwma 'Pest', Gw/a 'Beule', Cwz 'Beule', 
Ab/rwM 'Alpzopf', JVogzec 'Augenkranheit des Viehes, besonders der Pferde', 
fWwc/z 'Fallsucht', jWerz6ű 'Krätze', Zgoga 'Sodbrennen' usw. 

Familiennamen von Abstrakten: 2%a&z~2?%&7 'Not', ̂ wfa 'Hochmut', 
CMO^a 'Tugend', CAwa/a 'Ehre', Dw/wa 'Stolz', Dw^za 'Seele', #-zyWa 'Unrecht', 
#a<izze/a 'Hoffnung', Mezgo^a 'Zwietracht', MepoW/ 'Unruhe', Mß^zara 
'Unglaube', foczec/za 'Trost', fo^ora 'Demut', fo^rawa 'Verbesserung', frz;;-
wara 'Laster', f̂ c/za 'Hochmut', fa_ypzec/z 'Eile', fo^ga 'Macht', ^oz/rojz-
7(o^ojz 'Vollust', ^Ararga 'Klage', 5Yo6oaa~SW6oa'a~.&we6oaa 'Freiheit, 
Eigenwilligkeit, Unabhängigkeit', Ä'mg^-^mw^/r 'Betrübniss, Traurigkeit', 
5"fracA 'Angst', S"w;ar 'Zank, Streit, Hader', Troj&a 'Sorge', Za6awa 'Spiel, 
Aufenthalt, Beschäftigung, Verweilung,' Zapa/ 'Eifer' 'Anregung', Za^aaa 'An
legen' 'Grundsatz' usw. 

Familiennamen von gleichzeitig verschiedenen Inhaltsbereichen und sol
che, die sich in keine der vorangehenden Klassen einsetzen lassen: v4f?W~./a/m-
W 'Engel' auch 'Theatername', #ara6a.sz~Bara6a.s' 'Barabás — aus einem Passi-
onsspiel', C7zam~C7zaM~#a?z 'Tatarischer König', CAam~C/zame&~C7zam-
czyA: 'Bauer, Bauerkerl, Mensch ohne Geburt — cf. Harn 'Sohn von Noah', 
CÁwwfYe&J 'das Pfeifen durch die Luft, im altpol. Hofnarr', Ce.yarz~Cy.yarz 
'Kaiser' 'Kaiserfüege', CwzgrrMf'a 'ein Getreidemass, von verschiedener Grösse, 
nach Verschiedenheit der Gegenden', Dommwj 'cf.: Dominus vobiscum', GWaz-
aa 'Stem, ein berühmter Mann, Schicksal' 'Blässe' 'Stemfisch', Br/e/ 'Tanz', 
JTeroa' 'Heródes — aus einem Passionsspiel', ̂ armarÁr 'Jahrmarkt' 'Gelärme' 
'Jahrmarktsgeschenke', Ĵ orzec 'Scheffel, Hohlmass', XrJ/ 'König' 'der König
en) der Bienen' 'König in mehreren Spielen' 'Schützenkönig', Ääz'ezyc 'Mond' 
'Türkisches Wappen' 'Seefisch' 'Monat', 7Cw/)?a 'vgl.: mea culpa', JVbMy~fro-
»o6ü 'vgl.: ora pro nobis', O/cze/zajz 'Vaterunser', O/farz 'Altar' 'Gestrin', 
O/Mg« 'cf: nomen omen', Omaf 'Messgewand', fargr 'Mönch' auch: 'Pater 
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noster', ffAzf~#Azf~f#Wz 'Pilatus', 'das fünfte Rad a m Wagen"Abtritt' 
'Person aus einem Passionsspiel', ̂ czAia 'Händchen, Weiser an der Uhr' 'der 
im Arme einen Fehler hat' 'Kreutzblume' 'Honigmass im Altpolen', ̂ egw/a 
'Regel, Richtschnur' 'Linial', ̂ zafa» 'Satan — aus einem Passionsspiel', 71a-
6or 'Wagenburg' 'Feldlager' 'Zeltmacher' 'Schäferhürden' usw. 

Wenn wir die Familiennamen der besprochenen Gruppe analysieren, ge
langen wir zum Schluss, dass diese nicht nur verschiedene charakteristische 
physische und psychische Eigenschaften der Personen anzeigen (die letzteren 
sind u. a. durch Abstrakta ausgedrückt), sondern auch von deren Gewohnhei
ten (vergleiche z. B. die Bezeichnungen der Speisen und Getränke), von Arbeit 
und Wirken (vgl. die Benennung von Erzeugnissen und Rohstoffen), von den 
Wohnstätten (z. B. topographische Namen und Benennung der Unterkunft), 
von den Geburtsumständen (z. B. Zeitangaben), von der Teilnahme a m kirch
lichen und damaligen kulturellen Leben d. i. Passionsspielen (vgl. Varia) be
richten. Auf diese Weise decken sich manche von den angegebenen Klassen mit 
anderen semantischen Gruppen, wir meinen aber, dass es für unsere Klassi
fikation wesentlicher ist, dass die Bedeutung hier immer nur allgemein und mut
masslich ist. Sie wird nicht von spezifischen morphologischen Elementen un
terstützt und auch nicht mit der Grundbedeutung der gegebenen Appelativen 
motiviert. Übrigens bilden die Klassen, in denen die Labilität besonders deut
lich spürbar ist, in der allgemeinen Gruppe die Minderheit und sind eher ein 
Produkt späterer Entwicklung. Es geziemt sich auch die Aufmerksamkeit da
rauf zu lenken, dass wir weder in der Vergangenheit noch in der Gegenwart eine 
Grund haben, in den polnischen Familiennamen der besprochenen Art, näm
lich in den Namen von Tieren, Pflanzen und Gegenständen Schildzeichen zu 
sehen, mit denen anderswo die Häuser in den Städten gekennzeichnet wurden. 
Diese Schildzeichen (nach BENES^) verliehen den Familiennamen nicht den 
Charakter von Übernamen, sondern bestimmten den Wohnsitz des Trägers. 
Die deutschen Forscher zeigten mit dem Fortschreiten der Untersuchungen 
solcher Interpretation gegenüber Zurückhaltung, und wiesen darauf hin, dass 
dieser Brauch nur West- und Süddeutschland umfasste und dass er aus der 
Zeit kommt, da gleichzeitig die Häusernamen und die Familiennamen gebildet 
wurden. M a n kann also nicht mit Sicherheit feststellen, ob der Häusername oder 
der Familienname älter ist und in welche Richtung die ursprüngliche Entwick
lung ging.is 

Cy) Familiennamen, die die Herkunft, die Wohnstätte oder den Wohnort 
anzeigen, die wir kurz Herkunftsnamen und Wohnstättennamen nennen, brau
chen daher unterschieden zu werden, denn die ersteren bedeuteten einen Frem
den, die anderen die Einheimischen. 

Die Fremden waren nicht nur Menschen aus einem fremden Land, son
dern auch Menschen aus anderen Bezirken des Vaterlandes, aus einer anderen 
Stadt und überhaupt aus anderen Örtlichkeiten. Manchmal geht es auch in 
diesen Familiennamen u m Betonung der Zugehörigkeit zu anderen Sippen, 
Stämmen. Personennamen dieser Art gibt es in Polen schon seit dem 12. und 
13. Jahrhundert, z. B.: i W o r 'Bayer', Po/amn 'einer vom Stamm Polanien', 
P/w~jPr«.HM 'Preusse', Z y & w m 'Jude'̂ ». r ^ Herkunftsnamen lassen sich se-

" J. BENE§, Op. cit., S. 172—178. 
18 M. GOTTSCHALD, Op. CÜ., S. 44. 
i9 Vgl.: W. TASZYCKi, Mz/dmw»g/fzg pokÁr/g Wo/wz aroAowe. Krakow 1925, n: Rozprawy i 

studia polonistyczne I Onomastyka, Wroclaw 1958, S. 82, 88. 
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mantisch in einige Klassen einteilen. Es hängt davon ab, was in ihrer Grundla
ge stand: 1. der N a m e von Stämmen bzw. Völkern, 2. Nationen, 3. Ländern, 
4. Provinzen oder Regionen, 5. Städte. 

1. Cygazz — CygazzczwA; — Cy^onec&z — CygwzeA: — Cygam& — Cyga»-
A:zewzcz — Cy#azzczz& — Cyga/zfA:z' 'Zigeimer', #Yzzz&~f)wz6e — fywz&zewzcz 
— fmzzA:ow^A:z' (?) Tranke — von Volksnamen der Franken', #zza&~Abza/c 
— ÄbzaczeA: — Abzacz/ca — #ozaczwA: — Äbzaczy/Wcz — ^bza/r/eM;/cz — Äb-
zaA%w — AbzaAro^f/tz" 'Kosak, ein leichter Reiter, ein Freibeuter', OrííyMfec 
— Ord|yMJÁ%~#ord[yfW% 'Mitglied der Tatarenhorde', &zj~,SaM — ^ajaA: — 
^űwoZ — SaszA: — S"ayzm — & m » — ^o^f 'Sachse', Tafar-Tafaro-Tbfem 
— Tafarofa — 7h&zrcza& — TafarczwcA — Ta^z-czwA; — T a ^ r c z ^ — TbfareA: 
— Tafar/tzeyyzcz — Tüzar&oiwy&z" — Ibfarow — Ta^rowjArz' — Tafwj/tz' — 
Ta^r^/zowzcz — Tüfarzy/zj/tz' 'Tatar], ̂ yoaczeA: — 2_yaazzowzcz — 2)%zgc&z' — 
^]yde^ — 2yaoWcz — ZyazzaA: — 2yozz'A: 'Jude' usw. 

2. J?em~JW/z7M — ferner 'Böhme', CAarwaf^^orwaf ̂ Aorw/ar — Aar-
woc&f 'Kroate', CzecA — CzecAaAr — Cz&yzzzga 'Tscheche', CzßrA:&9 — Czer-
Â ayzwA: — CzerA^a^z-Czgr/taw^z' 'Tscherkesse', fzwzcwz 'Franzose', GrgA: — 
GreczßA; — Grecz&a — Grgcz/to — GreczArow^/cz' — Grgczj;/o 'Grieche', Z^cA 
— Z/zc/zawzec — Z^zcAezz&o — JCac/Wa — Z/zcAor — iLjcAowfcz — Z/zcÁowj&z' 
—iLacAwr^j — 'Pole', Z,o^z 'Lette', Ma^zzűr^Afa(/zzarz 'Ungar', M o s / W — 
M o ^ a / e — Mo^/ta/ßwzcz — M o j W e W T z — Mbj/ra/zA: — Moj/Ww/c — Mo^-
AraAz — Afas&wvz (coli.) — Moj/cyvza/c — Afoj&wVTÍy&f 'Russe', Mß/Mzec — M e m -
ceWcz — JVzezMczĝ jÂ z' — Memczyc — Memczj/cAi — Memczj;/: — JVz'em-
czj/Mowf'cz — MßmczyMow;^/ — MezMcz^zk/cz' 'Deutscher', O/azz&r — O/ezz&r-
0/e%dere& — ^o/ezz&z—7fo//äWer-^o&Wer 'Holländer', fo/^foA/ — Po-
/acÄow^/cz' — fo/ac^z' — fo/acze/t — fo/acz^A; — Po/a&~PoZ/a&~fo//ac& — 
Po&z&f'eWcz — fo/aAiow; — fo/aA:owj/:z' — fo/â z'A: — Po7űuzg& — fo/ojzew^z" 
— fo/ajfA: — fo/zo/t — fo/oczf/r — fo/o/zj; — fo/z^ — fo/wj/A: 'Pole', jRz/fo/t 
— 7(zwecA:z — jRz#g/t — ẑẑ zaA; — J(zzjzecA:z' — ^w^zewzcz — 7(zzjzzz — jRzm-
?ie& —Jüf&ZMzaA: — jRwsm&fewfcz — J(ẑ zzzoŵ A:z — ẑẑ zzî z' — ĵ zẑ azz — Äw^-
MűÁ; 'Russe', .Szof/rJ — Ä'zoro — ^zore/t — ^ z o ^ o ^ ^ z 'Schotte', 6"z^f(/ — 
,SzwWa — Ä'zyvgo'e — .SzuWeA; — 6"zweo%OM;zcz — ^zwg^o — .S'zwWow.s&z" — 
^ZM/eozzc^z' — «SzMWzzfZJ&z' — Ä'zweazzzzA: 'Schwede', S'z^o/cer^S'zwezcez' 
'Schweizer', TzzrcgWcz — Twrcz^A; — Twrczy/z — Twrcz^MO^z'cz — Tzzrcẑ zzjÂ z' 
— TlweAr — TwrArzg^zcz 'Türke', ßWoc/z — fFb/ojz — PFb/ojzczzzA: — #Wa?zA%z 
PFb/ofzwA; — fFb/b^zy/z — ßWojzyzzotws&z" — fFb/ofzy/zfArz" 'Wallache' usw. 

3. ̂ Mgze/cz^ — yäzzgzeMz' 'Engländer', Dw/zz/z 'Däne'(?), Jífo//űzẑ  'aus Hol
land', AzzzVazz^ 'aus Kurland', f,z'fM%z (coli.) — Z/Z'zwaA: — Z,zY#YzzzzaÄ: — Z,z7wz/z 
— l,zYwz'7%ê  — JLz'zwzzzz'aA: — ZLzYwzMz'ec — Z,zfwzfzze77&o — Z/zYwzMzlyzyzz — Z,zY-
wzzzzzz/t — Z/zYwzMoifzcz — jLz'̂ vz'zzczwA; — Z,z'fwz%s&z' — JLzYwom 'Litauer', frw^ 
(auch 'Wappe') — frz^o/t — Pzwa&z'gWcz — frz^oAro^^/tz' — frzwe/t — frzz-
j'z'cAiz' — frzẑ zec/tz' — frzz^zewzcz — frẑ z'A: — frzmfz&zewzcz — frzzfZTZOWfArz' 
— frzifzwA:z' — frẑ Arz* — frz/fzaA; — PrzwzczoA: — frzifzczyA; — frẑ zcz)//zfA:z' 
— frz^zArzewzcz — frzzjzAio — frzwzA#w#A:z" — frzwz^M^z' — frw^o 'Preusse, 
aus Preussen', ^ g z e r — PF^zerA:zgwzcz — fF^zez-^o — PF̂ gzgrjArz' — PFf^-
roif^z' — fFegrzec&z' — ^grzyA; — ^ g r z y M — ^gz-z^zze^ — fF̂ rzyzzz'a/t 
-— PFggrz^zzowzcz — fFggrz_yzzoŵ A:z' — PFggrẑ zzgAiz' — [//zr̂ Moŵ /cz' 'Ungar, 
aus Ungarn' usw. 

4. Z)wzzec~Z)wfzzgc — Dozz^z-Dzzzz^z' 'Doner Kosak', G o m / - G o m / — 
Gbra/czyA: — Gom/cz_y^ ^ Gom/ewzcz — Gom/ew^Arz' — Gora/z'A: — Wraz/zy 
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— Gora/^z — 'Gebirgsbewohner', #wcw&z& — #wcw/ 'Huzule', ̂ Ta^zw6 — Aa-
^zw6a — Aajzw6z'A: — AafZMAAifewzcz — JWzw6ow#&z' — AajzwW:/ — 'Kaschu-
be, aus der Landschaft Kaschuben', AraAio^zaÄ: 'ans der Wojew. Krakau', 
Mű^opo/^z' 'ans Kleinpolen', MßzoWec&z' — Mazwr — MazwrczoÄ:—Mazwr-
cz_yA: — MazwreA: — MozMrew;/cz — MazwrA:zewfcz — MazwroWcz — Mazwrow-
jA;z' — Mazwrs&f 'Masovier, Masnr — aus Masau, Masuren', AforawgA: — Afbra-
wfec — Momwzec^z — M o m w m ^ z — M o m w ^ z 'Mährer, aus Mähren', 
O m W e c — O m w m ^ j ; 'aus dem Gebirgsland Orawa', jPo^/acAa —fo^jzhA" 
— fô /aj'zecÁrz — f 06//̂ /:z — .fW&MZgwv&f — 'aus der östlichen Provinz 
Polens — Podiasien', 7Wo/a& — fo(/o/ecÄ:z' — f o^oMz — 'aus Podolien', 
fo/ĝ zaA; — fo/g^fczwÄ: — fo/e^f — fo/e^zoA: — JW&szczw& — 'aus der ehe
maligen Provinz Polens —JPolesien', ^z/^za^^^z/^aA:-S"z/^zaA: — J>Wrz 
— ^j^/gyvfcz — ,%zo&~,%za& 'Schlesier, aus Schlesien', Tafra» — Taf-
rzűM^z 'aus dem Gebirgsland Tatra', fFze/A;opo/aM — PKz'g/̂ opo/ĵ z' 'aus Gross
polen', PFoíynMr — ffb/ymec — fFb/yMzwA: — fFb/yMczj/A: — PFo/yzî z' 'aus 
Wolhynien', Zw/awzM^z — Z W a W % : Zulawa 'aus dem Danziger Werder' 
usw. 

5. yím^rer^am^z' 'aus Amsterdam', ̂ er/fM^z 'aus Berlin', JWz'c&z' — J%-
/f'czer 'aus Halicz', G/oger 'aus Glogau', AbAr^/zer — Ab^r^MCzwÄ: — Ab6r̂ zzfA;z" 
~Ab6rzy/W% 'aus Kobrin', ^ra/rowzazz — AuraÄ:owzecA:z(?) — ^raÁrowzM^z 
( : Cracovia?)— Á!roA%w.yA% — Ära/tw^ 'aus Krakau*, Z,w6ß/czj;A: — jLw6e/^f 
— Z,w6/zMer — Z,w6/zz%zeĉ z'(?) — f,w6/M?A% 'aus Lublin', Mo^czcz»;; 'aus Mos-
ciska', TVűÁrz'g/M); 'aus Nackel=Naklo', farya&f — for^zer 'aus Paris', fragzer 
'aus Praga', Ä'zera^aM — «SYefWzzáy&z' — ẑgrâ zÂ z" 'aus Sieradz', Tbrw/zczyA; 
-7broMCzj;A:(?) 'Thorner, aus Thorn', PPzWzcz&zer 'aus Wiehczka', PFzeMer — 
PFzWßM^z — ffzê zẑ /tz' 'aus Wien', M^oJüwer 'aus Wlodawa', usw. 

In dem angeführten Material mieden wir keine diminutiven, augmenta-
tiven und patronymischen Varianten, denn sie begleiten immer alle seman-
tichen Gruppen unserer Familiennamen. Wir führten auch fremde, anders-
slaviche und ausser slavischeFamihennamen an. Von den spezifischen Bildungs
elementen seien genannt: -o,-a/ẑ -uMz/z, -z», -cẑ /c, -czw/r, -M_y, -afa ( = +gtaJ, 
-er. Die letzten sind fremden Sprachen eigen: -czwA: und -afa (cf. Tatarata) der 
ukrainischen, -er (cf. Berliner) der deutschen Sprache (bei uns den Juden
familiennamen eigen). Andere Bildungselemente, wie: -o&, -ec, -eA:, -zÁr, -wA;, 
-&o, -enAo, -^z, -z'jẑ M trafen wir schon in den oben besprochenen Patronymika 
an. Sie werden verbunden von der gemeinsamen Funktion, die weit aufgefasste 
Zugehörigkeit zu bestimmen, zur Person oder zum Ding. In bezug auf die 
Semantik dieser Gruppe sei noch gewarnt vor der Ansicht dass nicht alle 
Familiennamen auf Fremde bzw. auf Ausländer hinweisen müssen, manchmal 
handelte es sich nur u m einen zeitigen Aufenthalt im Fremdland. 

Die Wohnstättennamen haben vor allem das charakteristische Bildungs
element -j&f, wovon bereits die Rede war. Es wurde betont, dass diese Fami
liennamen sehr häufig und lange Zeit nur den Dorfbesitzern eigen waren. Die 
Entdeckung derselben und die genaue Bestimmung, u m welches Dorf es sich 
konkret handelte, ist jedoch oft umständlich. Nicht nur, weil das Bildungsele
ment mit der Zeit in der polnischen Onomastik viele Funktionen bekam, aber 
auch deshalb, weil es oftmals erweitert wurde mit Elementen -ow- ~ -ew-, -zzz 
(in Masowien) und weil es sich an die Grundlage heftete und deren spezifische 
Suffixe -&a, -zce, -z/z überging. Also muss m a n die Familiennamen auf -a&z' so 
verstehen, dass sie von einigen lautlich verschiedenen Örtlichkeiten entstan-
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den sind, nicht davon zu sprechen, dass es Dörfer mit demselben Wortlaut 
aus verschiedenen Gegenden Polens sein können. Ausserdem spielen auch 
phonetische Wandel eine Rolle. Eine genaue Unterscheidung ermöglichen also 
nur Daten aus der Vergangenheit unmittelbare und mittelbare. Wir wollen 
einige Beispiele auf Grund der Materialien aus dem 16. und 17. Jahrhundert 
bringen: 

iWo6oc&f: Bialoboki, #%z/o6rz&y&f: Bialobrzegi, JWj/tz": Biala, j%z-
zeWkf : Blazów, J3romeW% : Broniewice, ^Mze/i^z : Buzenin, Cy^JwA:f: 
Cygany, ßrzgzyar&f : Drzazno, Drzewf'cÄ;/: Drzewica, G/o^/cow^z : Gtoski 
(jetz Ghiski), GoMa/a : Golanka, GorecA;/ :G6rka, G#r?&f : Gora Koscielna, 
G W z ^ f : Gr^dy, GrocAow^f : Grochy, Grzepj&z" : Grzebsko, ^fw^on;^/ : 
Hussów, ^ermßMOWJÄif : Hermany, Jwrczyw/cf : Jurki, Aa/üÄrf : Kahsz, 
Äbrczj/Mj&f: Korczyn, ^orycz'ßM^f : Korytno, jKr^m^f : Krasne, A r ^ f : 
Krysk^oJ, ÄMCz^or^f : Kuczbork, .Kw/wc&f : Kunice Wielkie, Z,̂ oc/cz : 
Lasotki, Z^fa/y^f: Latalice, 2Lefzczy^A:f : Leszno, Z,wrowf'r̂ f : Lutomiersk, 
Zaj^z : Lasko, JLw6zß»^f : Lubna, Mac/e/ow^ : Maciejowice, Afarc/zoc&z : 
Marchocice, Ma/czgyv^f : Malki, M^cz^M^/cf : M^czniki, M m ^ z : Minsk, 
MfgaszeW;/ : Niegoszew, M#Mq/ew%&/: Niemojówka, 7Vo)fo^o/^z : No-
wopole, 06o^zm^f : Obodno, Ocf&y&f : Ocieszyn, O/jzoŵ /cz : Olszow, 
faproc^; : Paprocka Wola, fap/wA:/: Papy, f/a^cA:/: Piaski, /Wwj&z" : 
Piekary, ff/ecÄr; : Pilce, f oMm^o^^z : Poniaty, fofoc&f: Potok, J(oMzf-
g/kA:* : Rozdzien, ̂ jzw/cf : Rysin, 7fyÁ%zczeW% : Rykacze, j^ywoc^f : Rywo-
cin, 5"or6few;fA:f : Sarbiewo, ̂ mo^c/tz : Smotrycz, ̂ wowo^/cz :StaraWola, 
,Sfr%/&oW% : Stryków, Ä'zymaMOWJ^f : Szymany, m̂zg/gc/cf̂ m̂zgzg/i'/cz : 
Émigiel (cf. lat. Smiglecius), ŵzgczcÄrz' : Wielkie Swiecice, Tamow^z : 
Tamów, Tb/MfcÄ;/ : Tomice, *S%rzypfgMj&f : Skrzypna, rwarűfow^z : Twar-
dów, Ú/e/yA:/: Ujazd, ffa^zewzc/cz : Warszewice, fFze/ewzc/tf : Wielewice, 
fFfĝ zczyĉ f : Wieszczyce, MKf//cowfec/c/ : Wilkowiecko, ffz//tow^f : Wilkowice, 
fFzYwzc/rz: Witwica, Zamq/^z : Zamoác, Za^rzew^f : Zakrzewo und Zakrze, 
Z^/zYow^z : Zbyhtowska Gora, Z 6 ^ z : Zb^szyn usw. 

Wenn wir nun über die Schwierigkeiten im Klaren sind, können wir auch 
verstehen, warum der für uns so charakteristische Familiennamentypus so 
wenig bis jetzt bearbeitet wurde. Die Lücken auf diesem Gebiet bemühten 
wir uns und wir tun es weiterhin mit den seit einigen Jahren geführten, eige
nen Untersuchungen zu füllen. 

Bei Familiennamen von Wohnstättennamen ist noch die semantiche Klasse 
zu berücksichtigen, welche auf die Lokalisierung der Behausung innerhalb 
des Geländes, des Dorfes oder der Stadt hinweist. Sie kennzeichnen sicher 
ein kleineres Eigentum, ein bürgerliches oder ein bäuerliches. Es ist immer 
daran zu denken, dass Familiennamen von Wohnstätten auf -j&/ seit langem 
eigentlich nur den Landadel charakterisierten. Zwar sind diese Familienna
men auch den Bürgern nicht fremd, aber wir dürfen nicht vergessen, dass der 
verarmte Landadel mit der Zeit immer häufiger in die Städte zog, und das 
sich Gebiet der Städte durch den Anschluss der umliegenden Dörfer mitsamt 
Besitzern vergrösserte. Die besprochenen Familiennamen kennzeichnen sich 
mit den Bildungselementen -»y, -owy, -&yfy. Produktivität zeigt von ihnen nur 
-7%y, das bereits in der Zeit vom 13. bis 15. Jahrhundert selten vorkam, und 
das seit dem 16. Jahrhundert immer häuf inger wurdet Semantisch bedeutet 

** Vgl.: S. KoziEROwsKi, Op. cit., S. 21—23. 
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es, dass ein Träger auf Stelle wohnte, die der Stamm des Familiennamens 
angab. 

Beispiele: j&zc/zor/ry : bachorza'Sumpf, # M % y : bloto 'Sumpf% Bwgo/fry : 
bugaj 'jetzt bekannt nur als N a m e von Örtlichkeiten am Wasser liegenden"", 
C/zrojffzy - CWjfmy : chróst 'Reisig', DoZ/zy : dói 'Grube', ZW/ry : dói, 
D w o m y : dwór 'Adelhof% Hgwmy : figura 'eine Figur an der Landstrasse', 
<%/%y : gaj 'Hain', GramczMy : granica 'Dorf- oder Stadtgrenze', G/vW/ry : 
grobla 'Deich', Jez/emy : jezioro 'der See', Aap/fzy : kapla 'Kapelle', A q ^ : 
k^t 'Schlupfwinkel', Äa/wz/ry kahiza 'Pfütze, Lache', ̂e/M/?Mjy : kgpa 'Büschel, 
eine Flussinsel von Sträuchem bewachsen', AWeczTzy ikoniec 'Dorf- oder Stadt
rand', Z,&fMy : las 'Wald', Z,%cz%y : l^ka 'Wiese', Z,gzMy : Iggi 'Sumpfwald oder 
Sumpfwiese', Moczam};—Mocamy : moczar 'Sumpfland', TVWo/Mj; : na dole 
wsi 'im Unterdorf', JVogdnry : na górze wsi 'im Oberdorf', JVű&omecz/zy : na 
koncu wsi, miasta 'am Ende des Dorfes oder der Stadt', JVapo/»)/ : na polu 
'im Freien', Mzrozfzy : na rogu 'an der Strassenecke', JVorzeczM^ : na rzece 
'auf dem Fluss', O/p/or/ry : kolo plotu 'am Zaun, an der Dorf grenze', fwweczfry 
: na piaskach 'auf dem Sand', f oüWwomy : pode dworu 'beim Herrenhaus', 
fod^a/»}; : pod gajem 'beim Hain', f WJWcWfzy : pod kosciolem 'bei der 
Kirche', fo^W/z;; : pod lasem 'am Wald', fW/%)»y : pod lip% 'zur Linde', 
fo^mwm}; : pod murem 'an der Mauer', fo/?zy : pole 'Feld', for^/zjy : porqba 
'Holzschlag', f oroczM); : potok 'Bach', JWwjzmy : ratusz 'Rathaus', j&fwwy : 
rów 'Graben', S%/efwy : sklep 'Laden', ̂ o/zfeczM^—^oMeczM); : z konca wsi 
lub miasta 'vom Dorf- oder Stadtende', .S&ra/Azjy : z kraju wsi lub miasta 'vom 
Dorf- oder Stadtrand', 5Wa.s7zy : szálas 'Laubhütte', *&%egfefZMjy : sciegna 
'Pfad', (7/fczMj; : ulica 'Strasse', ffo^y : woda 'Wasser', Zo6/ofM); : za blota-
mi 'hinter dem Sumpf, Za&ozM_y : za drogq. 'hinter dem Weg', Z a ^ o m ) ; : za 
dworem 'hinter dem Hof, Zaga/fry : za gajem 'hinter dem Hain', Zo&ojcW/ry: 
za kosciolem 'hinter der Kirche', ZoWMjy : za lasem 'hinter dem Wald', Za-
/gzfzy : za Iggami 'hinter dem Sumpfland', Zomojm_y : za mostem 'hinter der 
Brücke', Zopo^cz»;; : za potokiem 'hinter dem Bach', Zürzecz/zy : za rzekq. 
'hinter dem Fluss', Zojmwz»)/ : za smugq. 'hinter dem Gelenge, Sottel, Strie
men', Zoffraz/z); : za strazg 'hinter der Wache', Zawo^M)/ : za woda 'hinter 
dem Wasser' usw. 

Dieselbe semantische Funktion haben die Bildungselemente -otvy, -ẑ fy. 
Sie sind von -Mjy seltener, besonders in der Vergangenheit.^ Z u m Beispiel: Bw-
/row_y : buk 'Buche', ̂ rzegowj; : brzeg 'Ufer', ̂ orowj; : bór 'Wald', DeZwwy : 
dab 'Eiche', Do/ow;; : dói 'Grube', .ZJpowy : lipa 'Linde', O/cAoyvj/^OÄzow}; : 
olcha-olsza 'Erle', To^o/owy : topola 'Pappel' ; JWÁy(y : kai 'Schlamm', 
ÄepM(y : kgpa 'Büschel'. Ich kenne noch ein Beispiel mit dem Bildungselement 
-owafy, aber ich weiss nicht, ob es nicht vereinzelt dasteht, vgl. M%zow%zfy : 
wisz 'dichtes, verwirrtes Gebüsch'. 

Z)J Es bleibt noch zu besprechen die Kategorie der Familiennamen, welche 
den Beruf und den Bevölkerungskreis der ursprünglichen Träger anzeigen. 

Der Begriff Beruf muss hier anders verstanden werden als heute, im Zu
sammenhang mit der allgemeinen historischen Entwicklung. M a n kann zum 
Beispiel nicht ausschliesslich an Handwerker als Zunftmitglieder in der Stadt 
denken, man muss auch an die Heimarbeiter auf dem Lande denken. Diese 
sind in unserem Lande auch heute noch häufig. Das lenkt wiederum unsere 
Aufmerksamkeit auf die manchmal grössere Fachzersplitterung dieser Erzeuge. 

21 Ibidem, S. 100, 104. 
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Indem wir uns genauer als bisher mit der semantischen Seite dieser Famili
ennamen beschäftigen, ferner können wir auch besser die Rolle und die Be
deutung dieser Familiennamengruppe innerhalb der übrigen Gruppen bestim
men. Es wird wohl richtig sein, dass die besprochene Gruppe, chronologisch 
gesehen, unter den anderen die jüngere ist^, denn die Familiennamen, die 
direkt von den bereits vorhandenen Berufs- und Standesnamen gebildet wur
den, begangen erst gegen das 18. Jahrhundert häufiger zu werden. Wir dürfen 
hierbei aber auch nicht die früher erschienenen, verschiedenen Übernamen 
ausser Acht lassen, die einen Beruf indirekt bezeichnen können, wovon bereits 
die Rede war. Es mag also nicht u m eine qualitativ neue Entwicklung gehen, 
sondern u m verschiedene Stufen derselben Entwicklung. Eine weitere Zwei
felsfrage ist die Beurteilung der Familiennamen des Typus : C&%zrz 'Kaiser', 
.ßü&wp 'Bischof, #-<% 'König', Afo7%zrc/zo 'Monarch', #%%ez 'Papst', frzeor 
'Prior'. Es ist wohl klar, dass diese Familiennamen die wirkliche Würden 
ihrer Träger nicht bestimmen, denn diese Vertreter der Gesellschaft hatten 
ihre spezifische Art die eigene Person zu bezeichnen, ohne Gebrauch von 
Appelativen. Vielleicht handelt es sich hier nur u m einen ironischen Namen, 
wobei die Umstände seiner Entstehung nicht festzustellen sind, oder auch 
u m die in den Familiennamen häufige stilistische Figur: die Methapher oder 
Metonymie. Z u m Teil können diese Familienamen mit den Theaterrollen auf 
der Volksbühne erklärt werden. Sie blieben auf immer an ihren Darstellern 
haften. Daraufhin sehe ich in diesen Familiennamen eher Übernamen und setze 
sie nicht in diese Gruppe. Trotzdem bietet sich eine neue Schwierigkeit, näm
lich Bestimmung der Grenzen dieser Interpretation. In diesem Falle denke ich 
an Familiennamen wie : /fefmza» 'Hetman', AoMc/erz 'Kanzler', Afar.?We& 
'Marschall', f w # # w m & 'Oberst', M W z 'Heerführer'. Weitere ausführliche Un
tersuchungen werden wohl Klarheit bringen, wann diese Familiennamen ent
standen sind und wie sie den bestimmten Bevölkerungskreisen einzuordnen 
sind. Zur Orientierung nahm ich in der besprochenen Gruppe die Teilung in 
mehrere besondere semantische Klassen vor. U m der Analyse die richtige hi
storische Grundlage zu geben, führe ich nach Lindes Wörterbuch^ die alten 
Bedeutungen an. Ich nutze hierbei auch das sog. Warschauer Wörterbuch^ 
aus. Ich verzichte auch nicht im Material auf Archaismen und dialektische 
Formen. Die grössere vielleicht Anzahl von Beispielen ist damit u. a. zu erklä
ren, dass eben dieser Bedeutungsgruppe der Familiennamen unsere Forscher 
bisher die geringste Aufmerksamkeit schenkten. 

Familiennamen von Standesnamen : #Wac/za^i?Wa&~J)WMy 'ein 
Elender, Armer', J?og%cz^?ogafe&~ A?gac&? : bogaty 'ein Reicher', CAa/w^-
/H& 'Bauer der nur eine Hütte und etwas Boden darum besitzt', CMopec&f~ 
C%/qpe&~ C M % % & : chlop 'Bauer, armer Bauer, armer Landmann', C/zwdb&~ 
C/z%3b&z ~ C/We& — C/zw&»6ß~ C/zWy&a ~ C7*z%iy~ C7zwdz%z& ~ C7Wzf/i.y&% : chu-
dzina 'ein armer, elender Mensch', DzWzfc 'Erbe, Erbherr', Gaz&z - Gazdecz-
A%z 'Hauswirt, Hausherr — bei demGorallenvolk', G W e & ~ G W z y / W % :gbur 
'Namen des Bauers in Dörfern auf Grund des deutschen Rechtes entstande
nen', GWofa - G ü W 'ein Unangesessener, ein Unbegüterter' 'armer Schlucker', 
G a % W w e & : gospodarz 'ein kleiner Wirt', Gze/~GW/a 'cf. Geselle', #%f-

^ W. TASZYCKi, Polskié..., S. 13. 
* S. B. LiNDE, 3Wm&;ezy&a;wk&M#o, II Auflage, Bd I—VI, Lwow 1854—1860. 
2* J. KARLowicz, A. KRYNSKi, W. NiEDZwiECKi, abwwt/gzy&o/%?Má#o, Bd I—VIII, War-

szawa 1900—1927. 
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ec~#mofe& 'Bauer der eine Haupthufe besitzt, Ganzlöhner', AbfMorm& 'Miet
mann, Hauseinwohner, Einlieger, Insass', Z,gmjM-Z,ß/maM 'cf. Lehenmann', 
Mo/er ~Ma/ere& : deutsch Meier 'Erbpächter', Ma/yfrzy& : majster 'Meister', 
MfefzczamX:);—MzgJzczaMow^—Af^zczoM^ow^f : mieszczan(ek) 'Stadtbür
ger', Mzzer^^Mfzgrac^^Mzzerg^^Mfzer^feM'zcz-Afzzg/'JÄ:/ 'ein Elender — 
coli. Mizeracy elendes Volk', ]VoworoM& —JVowoj'W 'ein neuer Kolonist, der 
noch nicht lange wo ansässig ist', 0^ro(6z^ 'Halbbauer, Gärtner', (%%%&%% 
'der Kolonienstifter, Ansiedler', (%%%&»& 'Kolonist', CkW/y 'ansässig, der 
etwas in Besitz genommen hat', Az7#&~ #%%#?&; 'Herrlein, Herrchen', Pamcz 
'junger Herr', ̂ wgo/^z : shiga 'Diener', J&z6a-J(a6acA-^a6^-J(a6ßA; (ukr.) 
: rab 'Untertaner', ̂ z/acAfa (coli.) 'Edelleute', Mau(yÄra-Mo^a-Mod[ygo 
'Herr', fFb/a^-PFb/ű»m-^b/aM-^b/»;;-fFbWA; : wola 'Freisass', Za-
gro^MzczeX: : zagrodnik 'Hintersass, Hintersättler, Beisass', Z f g m W 'Land
mann, Feldbauer' später 'Landgutsbesitzer, Landedelmann' usw. 

Familiennamen von Beamten und Aufsichtspersonalbezeichnungen: y4?a-
7MOM 'in der Ukraine der Dorfrichter, Schulze, der Richter eines Städt
chens', 2?o/ar 'in Litauen Mittelding zwischen Edelmann und Bauer' 'Gewalt
tätiger, Unterdrücker', Z>wwo&~DM;orzaÄ: 'Hofmann', Dworm% 'Hofmeier, 
Hofvogt', GwmzßMM_y 'Scheunenaufseher', Aafa : kat 'Henker', AaMc/erz-AaMC-
7er 'Kanzler', ̂ zr&o^-Aar^owMfÁ: 'der auf dem Lande die Rechnung auf 
dem Kerbstocke führt, der Bauernvogt', Aa?zfe/a» 'Burgvogt', Äh&zz 'Schult-
heiss in Dörfern mit valachischem Ansiedlungsrecht', Xomomz/c 'Kammerjun
ker' 'Landkammerherradjunkt', &?Mf%pz~A[bm%s 'cf. koniuszy = Stallmeister', 
^w^^^z 'Verwahrer, Aufseher — Kronenverwahrer', Z,ggaf 'Gesandter', 
Z,a^M^ 'Schöppe', Ma/o^o6ry : malo dobry 'Henker', MarjzaM:~Mor.s'zjf~ 
Mßfjza/ 'Marschall — Kronmarschall, Hofmarschall, im allgemeinen ein 
Vorgesetzter', Myff«% 'Mautner, Zolleinnehmer' fa/^rer 'cf. palestra=Advo
katen nebst Gehilfen', f/jorczfA^PwareA; : pisarz 'Schreiber', fo6orczj;^ 'cf. 
poborca = Steuereinnehmer', f o^A:ar6/ 'Schatzmeister', 7WW/cf 'Untervogt, 
Unterstadtrichter', foÄ:WMfA: 'Depositarius', fo/ow^ 'Aufseher der Feldarbei
ten', fm^wraf 'Sachwalter, Advokat', freze^ 'Präsident, Präses', j&z/ca 'Rats
herr', jRa^-J[omzjarz 'Gutsverwalter, Gűterverwalter', ^űrmaM^^e^man 
'Ratmann', JÜc/zfer~J2yc/zfe7" 'Richter' 'Landrichter', ^gMű^or 'Senator, ein 
Reichsrat', ä^M^k 'Syndicus', ̂ (/zzaA; 'Richter' auch 'Verwalter einer Pro
vinz bei Türken (vgl. turk. sandzak), &?&)#~,Szo/fy.9 'Schultheiss, Dorfrichter, 
Schulzenlehner', ^fam^fa 'der Vorgesetzte, der Älteste' 'Landvogt' 'Schloss
hauptmann', ,Sfy2ar 'Salzbergwerksbeamter' 'Aufseher über die Arbeiten im 
Salzbergwerke' 3za^rz~5'za#zr~,S'za/#' 'Schaflher', PFZo^arz-M^ode^'Ver
walter, Hofvogt, Dorfvogt, Hausvogt', Pfb/eM%%&z 'Aufführer im Kriege, Se
nator', PFq/f~fW~fWzf 'Stadtvogt, Dorfschulze', 2wpM& 'Salzbergwerks
beamte, Salzrichter' usw. 

Familiennamen von Dienstleutennamen: CzeW^a 'cf. czeladz=das Ge
sinde', f b r W 'Pferdeknecht auf dem Lande', f b r ^ 'Vorreiterbursche bei 
einem sechsspäningen Wagen', T&z/aM;—Äa/(fwczgA: 'Bedienter im Heiducken
kleidung', ̂ /MczM^^jK/wczM}; 'dem die Schlüssel anvertraut sind', ,Kay%zr^ 
Ab^arz^Äb^ar^^b^^ 'Schnitzer', Xbzfarz 'Ziegenhirt', AwcAarz^AwcAa/" 
'Koch', .RWzfa 'Küchenjunge', Xwczem : kuczer 'Kutscher, Kutschenreiter', 
Zo&o/ 'Lakei', Mayzfa/erz-M&yWgrz 'Reiterknecht, Stallknecht', Omcz 'Pflü
ger, Ackerer', Owczorz—Owcarz 'Schäfer', OM/czare^-Owczarcz};^ 'Schäfer
knecht', facAokÄ; 'Knecht, Bedienter, Lakai', Az&zcz~foßcz 'Brenner, Ofen-
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heitzer', Azro6cza& : parobek 'Knecht, Hausknecht, Stallknecht', f â rerz -
faffwrczaÄ::pasturz 'Hirte', faz 'Page', S'â owMzA: 'Obstgärtner', SzeczWz 
'Häckselschneider', ̂ o m r z 'Viehhirt', ^a^M(7c 'Stuttereiaufseher' 'Herdenhirt', 
^OMgrer 'Kutscher', ̂ awarz ̂  ̂ aw/arz 'Teichgräber', 5"Wz 'Wächter', Pfbzfry 
'Gerichtsfrohn, Forderknecht, Gerichtsdiener' usw. 

Familiennamen ans dem Militärwesen : fkfM6e»?jfa 'Trommelschläger', 
r̂uMzecÄ:f : braniec 'Kriegsgefangene, Sklave', C W g z ) ; 'Fahnenträger', Czwre/ : 
dura 'ein Trossbube bei der Armee', Czwra&~Cz«rko : ukr. czura=ciura 'ds.', 
CwfÄ: 'Veteran', D060JZ'Trommelschläger', Dra6-Dm6fA:'Fussknecht, Kriegs
knecht zu Fuss', Dro6gM(=drabant 'Trabant', DragaM-Dra^o/z 'Dragoner', 
^/wzar-^w^ar 'ein leichter ungarisch gekleideter Reiter', ̂ «jarz^&Tjarz 'ein 
polnischer Husar', JoMczar 'Janitschar', Aiap^a» 'Hauptmann', Ma/^czaA: : maj-
tek 'Matrose, Bootsknecht', Mafraj~Mafrajze&~Mafra?z&o : matros 'Mat
rose', Mar^Mmrcz^ : maryniarz=marynarz 'Schiffsmann', fzec/zo^-^'e-
€Ao^a-ffgcAwra=piechur 'Infanterist, Fussgänger, Fussknecht', foczCow_y 
'Reitknecht eines Towarzysz', forwczM/Á: 'Kriegskomissar' 'Leutenant', Ĵ a/Yar 
—T&z/^r 'Kavallerist auf deutschem Kriegsfuss', Jfycfrz~jRycf/" 'ein adhcher 
Soldat, ein berittener Adhcher', Sf'erza»f : serzant 'Sergeant', ̂ wrmacz 'Zin-
kenpfeifer, Zinkenblaser', 7re6acz~7re/M6acz 'Trompeter', (7/aMow/cz-
C/WjÄrz : ulan 'Ulan', PFa/aj- PFo/ar^- m^/e ̂M/Á; 'Krieger', 2oÄ&z& 'Söld
ner', Zo/MzgrzaA; : zomierz 'Soldat', Za//%fercz_yA: 'ein junger Soldat, ein kleiner 
Soldat' usw. 

Familiennamen aus dem Bereiche des Handwerks und Industrie: iWZ%erz 
'Barbier', ̂ e6/Mű/-z-^edMorz 'Fassbinder, Böttcher', B/ac/zarz 'Blechschläger, 
Flaschner, Klempner', B/ac/zarcz};/: 'Klempnergeselle', Ceg/arz-Ceg/areA: 'Zie
gelarbeiter, Ziegelstreicher, Ziegelbrenner', CArnfWarz^CAmWarz 'Hopfen
sammler', Czej/a - Cfej/ar 'Zimmermann', Cfgffg/cẑ Ä; 'Zimmermannsgeselle, 
Zimmermannsjunge', Cw&ffrw& 'Zuckersieder, Zuckerbäcker', GaMcarz— Gar/z-
carz-^aTzczarwA: (ukr.) 'Töpfer', Gammrczj;A: 'Töpfergeselle, Töpferjunge', 
Go/ajz : golarz 'Barbier', ( W f W & z 'Bartscherer, Barbier', Gorza/»^ 'Brannt
weinbrenner', Gorze/oM};— Garze/aMM^ — Gorze/amm 'Branntweinbrennermei
ster', Gomf^ 'Bergknappe, Bergmann', J^w^zA; 'Hüttenarbeiter, Glasmacher, 
Metallschmelzer', ÄomfeM%zrz~Äa/mg/Horz 'der in Stein arbeitet, der Stein
schneider, der Steinschleifer', ̂ afzarz=kaszarz 'Grützenmacher', jbzap 'Knap
pe, Tuchknappe, Tuchmacher', AaW/z& 'Stellmacher, Rademacher', Abjymrz 
=koszyczarz 'Korbmacher', ^af/arz—Xar/arz 'Kupferschmied', ^Ta^arcz);/: 
'Kupferschmiedsgeselle oder Bursche', ̂ Tawa/^J^awa/ 'Schmied', jKoiWcz.y& 
'Schmiedsgeselle', Äjrawf'ec 'Schneider', ̂ rawcz^A; 'Schneidergeselle, Schneider
bursche', Aw6e/»^ 'Holzkübelmacher', ̂ wjMferz~KwJzmer~jRTwj/mgrz 'Kürsch
ner', AwAzfgrcz^A: 'KürschnersgeseUe', kwzMf^^AMZMfarz^J^zMfar 'Eisenarbei
ter, Eisenschmied', Z^zgaMf7:=laziebnik=laziennik 'Bader', Z,wcarz 'Arm
brustmacher', Mf'e/carz 'Mälzer', M W m & 'Müller', M/y»arz 'ds.', AfíyMarcz^Ár 
'Mühlknappe', Mw&zrz 'Maurer', My^/arz 'Seifensieder', My^/orcz^A: 'Seifen
siedergeselle', MfcÄrurz 'Muldenmacher', 0&ym&~0/g/arz 'Ölschlager, Öl-
mann', O/e/amf/r 'ds.', fapfem^ 'Papiermüller, Papiermacher', ffe^arz 'Bäk-
ker', f/e/:arczy^ 'Bäckerknecht', f zwawar 'Bierbrauer', fMc/fWA; 'Leinenwe
ber, Leinenhändler', P o W a c z 'Begiesser, Verzinner, Tündér', f awraz/zzA; 'Sei
ler', fracz 'Wäscher', fm6ferz-fro6fer 'Probierer' 'Prüfer', jfymarz~#ymar, 
- ̂ m g r 'Riemer', .Ry/Morczyk 'Riemergeselle', ÄzezM/A: 'Fleischer, Fleichhauer 
Metzger', Ä'grcarz = serczarz (?) 'Käsemacher', ^mrz^^foarz 'Siebmacher" 
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SW/arz = siodlarz 'Sattler', S&/arz~,S&7orz~,Sz&/űrz 'Glaser, Glasmacher, 
Glasschmelzer', 5%rzyM%zrz 'Kistenmacher', S"/wjarz—^/z/jarz 'Schlosser, Klein
schmied', ,SWow?H&: 'Malzer, Malzbrenner', S'ma/cerz~S'/Wcg7'z = szmelcarz 
'Eisenschmelzer, Erzschmelzer', S"re6r»z7: 'Silberarbeiter', S'fa/macA^S'/e/macA 
'Stellmacher, Gestellmacher', ̂ o/űrz-^o/orz 'Tischler', SWarczy/t 'Tischler
geselle', S'fr̂ c/zarz 'Kornstreicher, Schefielstreicher', S"fŵ Mzare/t : studniarz 
'Bmnnengräber', Sw/b'efzrzz/c 'Tuchmacher, Tuchhändler', ̂ w/erz = szulerz 'Ofen-
heitzer in der Glashütte', S'zyy/gc—S'zewc 'Schuhmacher' 'Schuster', .SzmvczyA: 
'Schuhmachergeselle', TTracz-T^ocz 'Weber', Zamecz/zzA: ^Schlosser', Z^w» 
'Töpfer, Haiher', Z<Wczy& 'Töpfergeselle, Töpferjunge', Ze/ezMzA; 'Eisenar
beiter, Eisenhändler' usw. 

Familiennamen aus dem Handel- und Transportwesen: jfazarmk : bazar 
'Marketender', Czwma/t vgl. ukr. czumak 'Salzhöker, Salzverkäufer', F/zj~f7z-
fű/c 'Flösser', fwrmaM^fwrmaMß/c 'Fuhrmann', ^aM(fg/^ma/7M 'Händler', 
^aczmarz^Aarcz/Mar^^aczmar^y) 'Schenkenwirt', Ĵ az-czmarczj//: 'Schenken
junge', Aorfzzc&z' : kamik : kara 'Kärtner', Xro/Marz^AramM^—^jrűAMgr^Bre
mer 'Krämer', Äramarczy/c 'Tabuletkrämer, circuitor', Xrzzpzarz — ÄjrwpmA: 
'Graupenmacher, Graupenhändler', ̂ Twp;ec 'Kaufmann', Ory/ 'Holzflossma-
cher', fraWa—frmo/: prasot'Salzverkäufer, Salziaktor, Salzhöker', frze^oz-
Mz'A: 'Fährmann, Überführer', Warz~,WMz/c 'Salzverkäufer, Salzhändler', 
f̂gmz'A:—Sryrzzz/c 'Steuermann', ^zAiwm^-S'/rwm/A: 'Schütenbauer, Schiff-
szimmermann', ẑ̂ M/tarz/A; cf. szynkarz 'Schenkenwirt', 7a6aczrzz6 'Tabaks
händler', ffmfojz' Weinhändler', fFbzMfca~PFozM/czÁ:a 'Wagenführer, Fuhr
mann', usw. 

Familiennamen die sich auf Forst-, Jagd- und Fischwesen beziehen: ikzrf-
m&~2&zrfMzcze& 'Beutner, Aufseher der Waldbienenstöcke, Zeidler', D n m / 
'Holzhacker', Z)zzec/zczarz : dziegciarz 'Birkenteersieder', Ga/ow); — Gß/owvzz/t <: 
gajewnik 'Hägereiter, Hager, Forstknecht', Z,&&?z/<: 'Förster', Z,0Hcza/c : lowczy 
oder lowiec 'Jäger', Mazwzrz 'Schmiersieder', Afyj/zMzec 'Jäger, Jagdkenner', 
My.#nvek : mysliwy 'Jäger', OcAorMzc^f : ochotnik 'Jäger', fz/arz^fz/orz : pi-
la 'Brettschneider', fopze/arz^fo/)zWMzÁ: 'Aschenbrenner' 'Aschenhändler', 
f^zcze/MzA: 'Bienenwärter', frajzMz/c 'Vogelfänger, Volgelsteller, Vogelhändler, 
Vogler', jRq6cű-J(g6acz-^6arz 'Holzhauer', ̂ 6ß/c 'Fischer', S/Wa/c~»S/MO-
/a/'z-6'mo//zzA: 'fechbrenner, Teerbrenner', *SYrze/fc 'Jäger', ̂ frze/cz^ 'Jäger
bursche', Tlracz 'Säger, Brettschneider', fFgg/arz ̂  fFgg/orz 'Kohlenbrenner, 
Köhler' usw. 

Familiennamen von N a m e n die sich auf das kirchliche und religiöse Leben 
beziehen: Dzzű&~Z)z%zÁrmWcz 'cf. diak = Klerikus von der griechischen Kirche' 
'Kirchensänger, Kantor', Z)zzgA#M 'Dechant', DzwoMz/c^dzwonnik—DzwoMzo-
ygÄr: dzwoniarz 'Glöckner, Glockenläuter',fhzfer 'ein Fráter bei den Mönchen', 
Gm6arz 'Gräber', Gwar^zo/z 'Guardian in einem Kloster', #grgfy& 'Ketzer', 
^fwmgM^TifwmgMzwÄ: (ukr.) : ihumen 'Abt v o m grieschischen Ritus', Aazz^or 
'Vorsänger', Aa^e/a/z 'Kapellan', A(zp/a/z 'Priester', ̂ T/gry/c 'ein Geistlicher der 
ersten Reihe', KojczW/zzk 'Priester', Xo^cze/Mj/ 'Kirchner, Messner', MMz/c-MMz-
fzeA: : mnich 'Mönch', OrgßMZJfa 'Organist, Orgelbauer', fajfor^f^zfor 
'Pastor', fafff 'Geistlicher', f/g6a/z-^r/g6aM 'Pfarrer', Pogwz 'Heide', fop 'grie
chischer Priester', fWe/mz/c 'Einsiedler, Eremit', frzec/zro 'getaufter Jude', 
j(g/brmaf 'Reformat, Ordensbruder von der strengen Observanz der Regel des 
h. Franziscus', ̂ Äa/roifj^z : rybalt 'ein Schüler der die Psalmen singt, Psal
mist, Kantor', Z a ^ r ^ : zakrystian 'Kirchendiener, Küster, Glöcker'(?) usw. 
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Familiennamen von freien Berufen: #a/Warz~ZM%z/o.yz 'Kinderlehrer, 
Schulmeister', i&MZjfa 'Bassist', Cyrw/zczeÄ: ~ Cyz-w/zce/c : cyrulik 'Wundarzt, 
Chirurg', Do^for 'Kirchenlehrer, Arzt, Quacksalber', Fz/ozo/" 'Philosoph', Gq-
6fe/t 'Musikus, Spielmann', Gmcz-Grű/^Gra/g/c-Gm/ű 'Spieler auf einem 
Instrument', Á/ec/za 'Dorfschulmeister', Ab»o)va/j/cz' : konowal 'Reitschmied, 
Rossarzt', Awg/arz—Awg/er 'Gaukelpieler, Taschenspieler, Seiltänzer', Z,wffzz/c 
'Lautenspieler', Ma/arz-Ma/arcz^/c 'Maler, Malerbursche', Mß^'/ca : medyk 
'Medikus, Artz',Mzemz/c'Feldmesser, Massaufseher', M m a r z 'die Tiere Kastrie
render' (dasselbe was fm&zz/c 'Schüsselmacher'?), M w z ^ — M w z ^ a 'Musikus, 
Musikanten', fzjzczg/c 'Pfeifer, Leichenmusikus', S&ocze/c 'Springer', ̂ /como-
rwcA = skomoroch 'Gaukler, Spassmacher, Bärenführer', S'Arz}^^ 'Geiger, 
Violinspieler, Bierfiedler', 5W&szg& [Spassmacher, Possenreisser', ẑ/cô zz/r 
'Schulaufseher, Schulmeister', Za/c-Zacze/c 'Schüler, Student, Schulfuchs, 
Studirter' usw. 

Familiennamen von Namen für asoziale Elemente: #a/6&& 'herumstreifen
des Gesindel', Ab^rßm^Xoj^ra'Würfelspieler, Kartenspieler, Doppler', Z,z#%ez-
71Z/C 'Räuber, Plünderer, Schinder', MeMdfy/cfaj-MafWyA: 'Bettler', Mcpozi 
'Halunke, Taugenichts', 06z'6o/t 'Schläger, Raufer', Opryc/z : opryszek 'Busch-
kläpper, Strauchdieb', Ojzw^r 'Betrüger', S"za/6zerz 'Betrüger, Berücker', ,Smy& 
'Mauser, Schnipfer' 'Bänkelsänger', Szw/Yer: szuler 'Hasardspieler, Doppler', 
M^yrwa^PFxnmj 'Betrüger, Schelm', 2e6mÁ:-2e6rűcH^2g67'w» 'Bettler' 
usw. 

Familiennamen von anderen Benennungen: ^m/wz —ZaMcmrnz 'Lands
mann',' A^Wcz^A^wa/t^A^woczeM^JVowofM^^JVowo^z/t 'Neuling, Novize, 
Anfänger', Ozga ̂  Ozga 'Abgebrannter', fogorze/ec 'Abgebrannter', frz^^cz-
eM^frz^^z^frz^^^frz^^^jj^frz})/)^^ 'ein Ankömmling, ein ange
kommener Fremder', PrzycAoüWßM^Przyc/Wzezz 'ds.', ô(7a/c—uRô a/toŵ /cz' 
'Landsmann', S'fgpzg/z - ̂ iem^zezz : wstgpien 'ein neu Antretender, ein Neuling, 
Anzögling', PFg&oifzec 'Wandersmann', Zze/Mg/t—Zz'omeA: 'Landsmann', usw. 

W e n n es u m die Entstehung der erblichen Familiennamen von Berufs
und Standesnamen geht, so liegt die Erklärung nahe, dass der Beruf und die 
gesellschaftliche Stellung — in positiver oder negativer Bedeutung — vom Vater 
auf den Sohn viele Jahre lang übertragen wurden, was bis vor kurzem etwas 
Allgemeines war. Mit diesen Familiennamen brauchte m a n die Einheimischen 
nicht zu bezeichnen, da es für sie wenig charakterisierend war. Wahrscheinlich 
nannte m a n so besonders die Einwanderer und weil diese grundsätzlich nicht 
reich waren, wird es klarer, warum diese Familiennamen sich vor allem auf 
die niedrige Stellungen beziehen, die m a n überall antraf und die unentbehrlich 
waren. Verschiedene Einzelerscheinungen verbreiten darüber noch interessantes 
Licht. Derselbe Beruf oder dieselbe Stellung werden nämlich mit verschiedenen 
Ausdrücken bezeichnet, was sicherlich von ihrer geographischer Differenzierung 
in der Sprache abhängt, vgl.: jKXap̂ .S'w&zgMMz/t 'Tuchhändler', GorTzcarz^Z^w» 
'Töpfer', Ozga~fogorze/ec 'Abgebrannter', A W a & ~ A W o c z # z ~ A W o & z y 
'Neuling', SW/MacA~.Kbz6&zz& 'Wagner', #zz'az~fFq/f 'Schultheiss' u. a. Die
ser Aspekt der Sache kann nicht nur für die Onomastik, aber auch für die Lexi
kologie von Bedeutung sein. Wie in den anderen Gruppen treten auch hier viele 
Patronymika auf, die sich auch in Abhängigkeit von den Bildungselementen 
geographisch unterscheiden lassen. In diesem Punkt sind solche Familiennamen-
varianten wichtig, wie z. B.: S"o/^g/t—Ä'o/^jza/t—^o^jz/c—^o/^zwA;, 7%acz-
#z&o ~ 7%%zcz(?w ~ 7%%zczw& ~ T^acz);/: ~ 7%aczy?ls&z, PFö/cza/t — PFq/cz/t — PPi#-
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ro^zec^z. Patronymische Varianten gibt es sehr viel, gewiss mehr als einfache 
Formen, die direkt von den Appelativen übernommen wurden. Wir dürfen 
aber nicht vergessen, dass Familiennamen ausser der streng onomastischen 
Funktion auch verschiedene emotionelle Stimmungen widergeben: positive 
oder negative. Das hängt mit ihrem unterscheidenden Zweck zusammen, mit 
Detoriorisieren oder Mildem derjenigen Eigenschaft, die zur Unterscheidung 
einer Person von anderen gebraucht wurde. In dem uns interessierenden Bereich 
weisen wir auf Beispiele folgender Art hin: ̂ rmaga~J%r/?%zM, 77a/^wga-J%/-
<&/&, AWora~.Kb.Marz, fayfwjz&a — A&?fw.s'zA:o~A%9ferz. Auf solche Weise 
sind wohl auch die Gestalten vom Typus: Äaczmar~&zczmare&, j%&ar~ffe-
&ara~f/e&ore&, & W w ~ 5 W W a r g & zu erklären, deren Phonetik auf eine Rück
bildung deutete. In diesem Fall ginge es u m Vergröberung, Herabsetzung des 
Familiennamens. Eine Veredelung dagegen findet eventuell statt durch Hinzu
fügen des Bildungselements -a&z, vgl.: fwrmafWrf^fwrman, Go/zfar.f&z~(70f%-
forz, Gra&zrj&f—Crro&zrz, jBwzmaraU~jKwzM%zrz, JLemwW%~.L#MaM, My^/fWJ"-
&f~My.s7wy u. a. Die Varianten auf -j&f wurden besonders in den letzten Jahr
hunderten häufig, was nicht, ohne Recht mit dem Einfluss der adligen Famili
ennamen auf -j&, der Wonnortsnamen, erklärt wurde, obwohl sie auch als 
Patronymika angenommen werden dürfen. 

* 

IV. Die ganzen Ausführungen zusammenfassend, möchte ich nur auf ge
wisse allgemeine Schlüsse hinweisen, die zum weiteren Fortschreiten der Unter
suchungen zu polnischen Familiennamen beitragen können. 

Die Untersuchungen sollten möglichst mit geschichtlichem Material un
terbaut werden. Zwar fehlt dieses oft, wir können auch nicht in ihm direkte 
Lösungen finden, sondern nur indirekte. Aber nur auf geschichtliches Material 
gestützt, können wir die chronologische Folge der einzelnen Erscheinungen be
stimmen sowie deren geographische Verbreitung, und Verknüpfung mit kultur
historischen Erscheinungen. Im letzgenannten Fall wäre es überaus zweckmä
ssig auch die Verbindung der Erscheinungen mit der damaligen sozialen Basis 
festzustellen, also die Verbindung mit den damaligen Standeskreisen. 

Die Untersuchungen sollten in demselben Grade sowohl die formale wie 
auch die semantische Seite der polnischen Familiennamen umfassen. Die for
male Differenzierung ist nämlich sehr gross, neben den onomastischen Funk
tionen hat sie auch stilistische Funktionen, die in einem höheren Grade als 
bisher unterschieden und klassifiziert werden sollten. V o m semantischen Stand
punkt aus verlangen verschiedene Zweifelsfragen gelöst zu werden. Die Her
stellung einer erschöpfenden Systematik in diesem Bereich wird feststellen lassen, 
inwiefern das Spezifische der polnischen Familiennamen vom Spezifischen der 
Familiennamen anderer Völker von verschiedenen Kulturgrundlagen abweicht. 
Es geht u m eine bessere Orientierung nicht nur in europäischen Kulturkreisen, 
sondern auch aussereuropäischen. 

Es scheint uns ferner, dass auch die Familiennamen fremder Herkunft be
arbeitet werden sollten. V o m linguistischen Standpunkt aus wird man auf diese 
Weise Einsicht gewinnen in verschiedene Typen sprachlicher Substitution 
und man wird die erwähnten Eigenartigkeiten, nämlich formale und semanti
sche, besser beurteilen können. Eine allgemeinere Bedeutung dieser Untersu
chungen liegt in der Möglichkeit, die Bevölkerungsmigration und deren Anstieg 
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zu verschiedenen Zeiten festzustellen. Nach, unseren Daten greifen diese Erschei
nungen nicht sehr weit zurück, besonders wenn es u m Erscheinungen von gros
ser Verbreitung geht. Hier denke ich vor allem an polnische Familiennamen 
ruthenischer, tschechischer, ungarischer und deutscher Herkunft, deren grösse
re Anzahl mit dem 19. Jahrhundert verbunden zu sein scheint und leicht mit 
den Ereignissen, die mit der Teilung Polens zusammenhängen, zu erklären ist. 
Bei diesem Problem, wie übrigens bei anderen, kann uns die Schreibweise der 
Familiennamen behilflich sein, denn darin sieht m a n unter anderen die Widerspie
gelung fremder Bräuche, wie auch die Anpassung an einheimische Bräuche. 
Natürlich müssen diejenigen Daten berücksichtigt und ausgenutzt werden, die 
sich aus der Eigenart der historischer Schreibweise ergeben und die während 
der Jahrhunderte Änderungen unterlagen. 
Lublin 

PAWEL SMOCZYNSKI 

Tanulmányok a lengyel vezetéknevek köréből 

A névtan ágai közül Lengyelországban először a toponimika fejlődött ki. 
A személynevekkel is azért kezdtek foglalkozni, mert a helynevek egy részét csak 
a régebbi személynevek alapján lehetett megmagyarázni. Különösen a vezeték
nevek részesültek eddig mostoha elbánásban — egyrészt, mert viszonylag új 
képződmények, és így szerepük a toponimikában alárendelt, másrészt nagy szá
muknál fogva nehezebben rendszerezhetők. 

A kételemű szláv neveket a keresztény névadás a középkor folyamán foko
zatosan kiszorította, de megmaradtak a vezetéknevekben ugyanúgy, mint 
ezek számtalan becéző változata. A keresztény nevek becéző változatai közül 
elég sok idegen (ukrán, cseh, magyar) eredetű is található a lengyel vezeték
nevekben. A reneszánsz divattá tette a latinosított neveket, a reformáció pedig 
az ószövetségi nevek számát emelte. 

A lengyel vezetéknevek kialakulásának és megszilárdulásának kora a tár
sadalmi rétegek szerint más és más. Vezetéknevek csírái a nemeseknél már a 15. 
században kialakultak, de akkor még a birtok változásával gyakran a név is 
megváltozott, és csak a 16. sz. végére szilárdultak meg. A nemességet a polgár
ság és a szabad parasztság követte, majd a jobbágyok és a városi nincstelenek. 
Ez utóbbiaknál csak a 18. sz. végén és a 19. sz. elején vált általánossá és jogilag 
kötelezővé a vezetéknév (Code Napoleon). 

Alaki szempontból három csoportba oszthatjuk a lengyel vezetékneveket 
aj tőszó. Ide tartoznak a csonkított és teljes keresztnévből alakult vezetékne
vek, mint MfcA (<Michal), Mafwjz 'Máté' és köznevek, mint #ara»'kos'. Gyak
ran lehet egy-egy nevet köznévből és becézőnévből egyaránt magyarázni, pl. 
G W z m o (<Godzislaw) vagy godzf/za 'óra', GrzecA (<Grzegorz 'Gergely') vagy 
grzec/z 'bűn'. Egyes kutatók minden ilyen névben hajlandók becenevet látni 
tekintve azok hallatlan gazdagságát és elterjedtségét, mások a köznévi eredet 
mellett érvelnek utalva a ragadványnevek régiségére, és m a is élő funkciójára. 
A z egyszerű melléknév vezetéknévként elég ritka lengyel nyelvterületen, mint 
Cfc/ry 'csendes', GYwc/z 'süket'. A z egyszerű közszóból alakult vezetéknevek 
csak Sziléziára és Déllengyelországra jellemzők, a lengyel nyelvterület többi 
részén ritkák vagy egészen ismeretlenek. 
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6y) A lengyel vezetéknevek legtöbbször képzett szóból keletkeztek. A m a 
leggyakoribb -j&f képző kezdetben egészen ritka, csak aló. században szapo
rodik meg. A leggyakoribb a középső és keleti vidékeken. Eredetileg helység
névből képezték, ahol az illető nemes birtoka volt. A 17. sz.-tól kezdve már fog
lalkozásnevekhez és keresztnév! eredetű vezetéknevekhez is hozzájárulhatott, 
mint M/yMarj&z' (<mlynarz 'molnár') vagy /4&z/MJ&z. Kezdetben ugyancsak 
ritka, de a polgárság körében a 17—18. sz.-ban egyre inkább terjed az -zcz 
képző. Járulhatott keresztnevekhez és köznevekhez egyaránt. Főleg a keleti 
részeken népszerű. A z -a&, -e&, -f&, -w& eredetileg kicsinyítő képző, de aztán 
átveszi '-fi' végződés funkcióját. Főleg a parasztság körében gyakori. Délen az 
-e&-* -i% általános, középen és északon az -a&, keleten az -w^. 

ej A szóösszetétel nagyon ritka, és mivel legtöbbjük gúnynév jellegű, 
számuk egyre fogy. Ilyenek Dzz&wzgz 'vadember', ZWwozyw 'alig élő'. 
A nevek jelentése szerint a következő felosztást követjük: v4J kívánságnév 

(ide sorolom az apára utaló neveket is), Bj a viselője tulajdonságára utaló név, 
Cj származásra utaló név, Z)^ foglalkozásra vagy társadalmi helyzetre utaló 
név. 

/4y) Ez a csoport az apa nevére utal. M á r nagyon régen szokás volt, még az 
egynevűség korában, hogy a fiúgyermek fölvette nagyapja vagy apja nevét. 
Többségük becézett keresztnév. Jellemző ennek a csoportnak a gazdagságára, 
hogy egyedül a Jo&a6 névnek több, mint száz becézett alakját tudjuk a lengyel 
vezetéknevekben kimutatni. 

^ A testi vagy lelki tulajdonságra vonatkozó nevek rendszerint gúnynév
ből alakultak és képzőtlenek, általában főnevek. Jelentésük szerint lehetnek 
testrésznevek (fordításban): áll, száj, fej, csont, vese, láb; — külső tulajdonság 
jelölői, mint: szemölcs, fehér, nehéz, fekete, hosszú, kopasz; — belső tulajdon
ság, mint: csendes, büszke, vad, fecsegő; — állatnevek: dongó, kos, féreg, 
pulyka, szarvas; — növénynevek: dudva, komló, körte, csalán; — földrajzi 
köznevek: mocsár, kunyhó, hegy, híd, homok; — természeti jelenség: vihar, 
zaj, eső, por, harmat; — az időszámítással kapcsolatos nevek: tél, május, szom
bat; — anyagnév: bádog, cukor, deszka, drót, kő, — ipari termék: csizmaszár, 
takaró, duda, gúnya, kosár; — étel és ital: juhtúró, kása, kolbász, savó, sza
lonna, pálinka; — rokonság: öcs, sógor, egyke, féltestvér, unoka; — pénznév: 
dénár, krajcár, garas; — betegség és orvosság: balzsam, ótvar, gyomorégés; — 
elvont főnév: szükség, erény, remény, panasz; — egyéb: angyal, császár, vásár, 
miatyánk, tábor. A névadás oka lehetett a külső vagy belső tulajdonság, foglal
kozás, szokás, születési körülmények stb. 

Cj A származásra utaló nevek közt találunk törzs- és népneveket (fordí
tásban): cigány, kozák, szász, tatár; — nemzetek nevét, mint: cseh, horvát, 
görög, lett, magyar, orosz, német; — országneveket, mint: hollandiai, magyar
országi; — tartományneveket, mint: doni, kasub, sziléziai; — helységneveket, 
mint: krakkói, lublini, bécsi. A z utóbbi három csoport nevét térben és időben 
más-más képzők jellemzik. Ide tartoznak a városrészre (épület) vagy falurész
re, külterületekre utaló nevek, mint utcai, hídmögi, faluvégi, erdei, felvégi stb. 

D j A foglalkozás- és tisztségnevek közül gúnynevek lehetnek a követke
ző jelentésűek: császár, püspök, pápa, király (némelyik lehet a népi passiójáté
kok alapján kapott név is). Ebbe a csoportba a következő típusok sorolhatók: 

Társadalmi helyzet: szegény, gazda, csavargó, majoros, mester, segéd, úr, 
jobbágy; — tisztviselő: soltész, istállómester, hóhér, vámos, deák, bíró, ispán; 
— szolga: hajdú, szakács, kocsis, pásztor, csősz; — katonaság: dobos, zászlós, 
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obsitos, gyalogos, huszár, matróz, csatlós, káplár, zsoldos; — iparos: borbély, 
bognár, ács, fazekas, bányász, szabó, pék, mészáros; — kereskedelem és közle
kedés: tutajos, kocsmáros, boltos, sóáms, kormányos, fuvaros; — erdész, ha
lász, vadász, erdőőr, favágó, vadász, méhész, madarász, halász; — egyházi 
hivatal: kántor, harangozó, pap, remete; — szabad foglalkozás: mester, fel
cser, muzsikus, festő, bohóc, lantos; — társadalmon kívüli elemek, mint tol
vaj, koldus, csaló; — egyéb: idegen, földi, vándor. A társadalmi helyzet és mes
terség a családban több nemzedéken át öröklődhetett, és így alkalmas volt csa
ládnévnek. A z ugyanazt a mesterséget vagy társadalmi helyzetet jelentő külön
böző elnevezések földrajzi megosztást mutatnak. 

Összegezésképpen megállapíthatjuk, hogy a vezetéknév-kutatást lehetőleg 
történeti adatokkal kell alátámasztanunk. Csak így lehet az egyes nevek és név
típusok korát megállapítani, következtetéseket levonni a földrajzi valamint tár
sadalmi rétegek szerinti megoszlásukra. Csak egy alapos és igen részletes jelen
téstani rendszerezés mutathatja meg, mi a közös a szomszédos és távolabbi né
pek és nemzetek névadásában, a különbségek milyen társadalmi különbségeket 
tükrözhetnek. 

Fel kell dolgoznunk az idegen eredetű személyneveket is. Ezeknek nyelvi 
beilleszkedése vagy helyettesítése is sok tanulsággal járhat. A z idegen eredetű 
vezetéknevek nagyobb tömegben csak a 19. században jelentkeznek, és össze
függésben vannak Lengyelország felosztásával. A z idegen nevek asszimilációja 
így gyakran nyomon követhető. 

P. SMOCZYNSKI 

42 



,,MAGYAR NYELVJÁRÁSOK" A KOSSUTH LAJOS TUDOMÁNYEGYETEM DEBRECEN MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK XIV. 43-55 1968 ÉVKÖNYVE 

„Az Landorfejírvár . .." emlékirat és a Verancsics-Évkönyv 
zárt í-zése 

Mindkét fenti XVI. századbeli krónika megjelent nyomtatásban, Szalay 
László adta ki a Monírók. III. köteteként „Verancsics összes munkái" címen 
(1. 123 — 85; 1 —119). Egyik nyelvjárási jelenségüknek, a zárt f-zésnek vizsgá
latát és összehasonlítását több ok miatt tűztük ki célul. Akik foglalkoztak e 
művekkel, eltérő véleményen vannak abban a tekintetben, azonos-e nyelválla
potuk, vagy egyezik-e legalább valamelyik nyelvi sajátságuk, s hogy hány kéz 
vagy fej írását tükrözi a Verancsics-Évkönyv. A z í-zés körének, mértékének 
bemutatásától legalább részben választ várunk e kérdésekre. Egy-egy régi 
nyelvemlék f-zésének feltárása, adatainak vallomása hozzájárulhat a XVI. 
századi zárt í-zés történetének részletesebb megismeréséhez, egyes vitás kér
déseinek megvilágításához. Másutt foglalkozni kívánunk Zay Ferenc misszi-
liseivel, s mivel nevét mint szerzőét gyakran kapcsolatba hozzák az első mun
kával, meg kell ismerkednünk a neki tulajdonított írás főbb nyelvi jellemzői
vel is. 

Szalay azért adta ki együtt a két emlékiratot, mert a Verancsics-hagyaték-
kal maradtak fenn az utókorra, nem pedig azért, mert egy kéz másolatának 
vagy munkájának tartotta volna őket. Egyértelműen megállapította: „Zay 
Ferencet Verancsisnak (!) 1553—7-ben a portánál követtársát vélem szerzőjé
nek — (ti. a Landorfejírvár ... memoárénak). Külső belső okok egyaránt 
tiltják Verancsicspt tartanunk írójának..." (Monírók. III, XI.) — H O R V Á T H 
JÁNOS irodalomtörténész több oldalon méltatja „Az Landorfejírvár..." törté
nelmi, irodalmi és nyelvészeti jelentőségét (A reformáció jegyében 125—9); 
fejtegetéseiben más véleményen van e kérdésben: „Lehet, hogy az említett nyel
vi különbségek némelyike — ti. a Aogy &z használta a&f helyett, az ö-zés, a szó
végi í-zés, a -Aoz rag egyalakúsága — nem a szerző, hanem a másoló nyel
vét jellemzi. Landor Fejírvár Elveszését ugyanaz a kéz írta le, amely a 
«Verancsics-Évkönyv» legnagyobb részét; emez ugyan nem ö-ző, inkább f-ző 
nyelvjárású szöveg, de egyezik a másikkal a szóvégi a rag f-s alakjában fme/Zf, 
e/f, W í , Mfeff, förek&f/' (i. m. 129). Abban egyetért AcsÁDYval (ITK. 1894, 
50), hogy az Évkönyv legalább két, de esetleg három szerző műve, „s így az 
említett nyelvi (s talán helyesírási) jelenségek inkább a másoló számlájára 
írandók" (uo.). THALLÓczi LAJOS szintén Zay Ferencet tartja „Az Landor 
Fejírvár..." szerzőjének (1. Csömöri Zay Ferencz. 1505—1570. Bpest, 1885, 
75; ugyanitt a lapalji jegyzetben is). 

Hogy állást foglalhassunk a fenti kérdésekben, hogy kihámozzuk az igaz
ságot, bemutatjuk külön „Az Landorfejírvár..." és külön az Ev&Ő7%yv zárt 

43 



f-zését, az utóbbiét három helyről vett szövegrészből. Tanulmányozása során 
ugyanis az egyes részekre olyan jellemző nyelvi sajátságokkal találkoztunk, 
amelyek ékesen mutatják, hogy valóban nem egy, hanem nyelvhasználat sze
rint egymástól élesen elválasztható három személy írta. Ezt a következőképpen 
ismertük fel: Kísérletképpen, próbaszúrásszerűen összegyűjtöttük az í-ző pél
dákat és adatokat oldalanként az Évkönyv három helyéről, az elejéről (3—12), 
a közepéről (61—70) és a legvégéről (110—9). A z í-ző és e-s morfémák száma 
egyúttal mutatta az e és az f megterhelését, gyakoriságát és használati inga
dozást oldalakra bontva és a három szakaszra jellemzően. Kiderült, hogy az 
első részben 354 morféma <f: f aránya 239 : 115, a középső részben 115 : 163, 
az ellenőrzésre kiválasztott további részekben 176 : 189 (12—22), 154 : 174 
(41—50) arányban oszlik meg az e és í megterhelése, az utolsó szakaszban 
pedig 267 : 8. Ebben az első kettővel szemben észrevehetően nagyobb fokú 
mind a köznyelvi, mind a labiális o-zés és természetesen jóval ritkábbak az 
illabiális é'-zés adatai. A továbbiakban tüzetesebb vizsgálattal és több nyelv
járási vonás figyelembevételével (a labiális ö-zés, illabiális é'-zés, zárt f-zés, az 
ö megterheltsége) megállapítottuk a nyelvileg jól elkülöníthető három rész 
határait. Vizsgálatunk eredményeként úgy látjuk, hogy az egyik szerző a 3 — 
11. oldal (és a 12.1. első 12 sorának) szövegét írta; terjedelemben ez 9 nyomta
tott oldalnyi szöveg, az egész Évkönyv anyagának 8 százaléka, és 11 év törté
netét tartalmazza (1504—1514). A második szerző alkotása a krónika 12—103. 
oldalának anyaga (hozzátartozik még másfel sor a 104. oldalról), az Évkönyv 
78 százaléka; ez a rész az 1515—1561 közötti évek történetét foglalja össze. 
A harmadik szerzőtől a 104—19. oldal szövege származik, vagyis a krónika 
14 százaléka; ebben az 1562—1566-ig terjedő időszak eseményeit találjuk. 
A főbb nyelvi jellemzők a kézirat írássajátságainak, vonalvezetésének tanul
mányozása nélkül is határozottan három egyén nyelvéről tanúskodnak. 

A. „Az Landorfejírvár..." í-zése gyenge, ennek ellenére szükségesnek 
tartjuk részleteiben is bemutatni nemcsak az összehasonlítás miatt, hanem a 
jelenség körének megismerése szempontjából is más-más szerzőnél s nem telje
sen ugyanazokban az években. Hogy teljes képet nyerhessünk róla, a kézirat 
egész terjedelmét feldolgoztuk. A z összes negatív példát és adatait helykímélés 
miatt nem soroljuk fel, de számukat legtöbb esetben közöljük. A z í-ző variáns 
nélküli példákat külön csoportokba soroltuk. 

1. 7-zés hangsúlyos helyzetben: JVyzrry (76), #yzf/ze (41), #yzMewvM (33), 
JVyzyA: (javítva: #yz%e& iwf/z-ra), #yzwjy» (7), ./yr/yöfA Térfiait' (71), JJTyzyfew'f/? 
wof/z (8), #y&ye& (32), % # # % % # % (14). 

Ellenpéldák: Egefmvf/z wof/z (40) + 7 x, E7/yef/zew& (65), E/f wof/z (6), E/ej-
W 'élés, élelem' (42, 72)+ 39 x, Er&mvzfW: % W z (3)+ 16 x,/e/#y (6) + 19 x, 
&ff7ry (7)+ 19 x, EepMyivk (62), W W e (9) + 8 x, TTzewrweM fefW (21)+kb. 
10 x, meg wefe/eMe& (43) + 5 x, Wf/ze (17) + 7 x, ae&e&yeg/z (5,2 x)+20 x, 
Eye/ (22, 26, 35)+ 11 x, Eep 'sértetlen' (16), Ef#.yc/zee& 'építsék' (8) + 6 x , 
ErdewmeÄ: (77)+4 x, &epe6e (10, 28), azonképpen (5, 32)+ 44 x, &&%ye» 'késő' 
(42), &eez 'kész' (67), &ezeWme& (68) +18 x, &ezewreyfy (14)+ 6 x, me/fo&Mzga-
/zdz (58), me/y/ew/W 'mér/o/W' (20), M m W y (74) + cc. 27 x, MergefA 'mérgét' 
(14), JVemefAorzag^a (78), JVeep (11, 26), TVepefA (6, 69) + 18 x, Meg/z JfemeW-
%e& (25)+4 x, JfezefA 'részét' (6) + 9 x, j&werz (44), zegyefzeiiTZÁre (65) + 5 x, 
ze/ew.? (39), zeep (12, 35, 36)+ 4 x, weeg/z (67), weeg Aoza&MaA: (74, 75), wagre 
(20), wegezMe/%e& (14) + 73x, we» (7) + 5 x , wer 0Mf/za&Mzf& (78)+ 6 x stb.; 
— továbbá: #ef/z 'sieben' (76), ATeg;; (39) + 10x, Egy JVe/zo^ (5, 7) + 6 x , 

44 



TAeggW (70); — 6eg (39), < W (38), erje^A: (74); — #ecA orzag^a (78); — 
peYewrre (szn., 31), ̂ e^erwomgya (76)+ 3 x; nagyon sűrűn: &?, f»gg. 

2. Hangsúlytalan helyzetben: afycAyrefAew&W (31), MggA /gyr (67), 
TggrAecz (61)+ 6 x, 7fy/gfA6e (28), /^WA^e (13), wj/^ere (16); — zem/y/zfA 
(47, 49), zgfM(yfz6e (75), iLaMűfb/" _/e);rwar (5), jLwzJbr ̂ r^anzaA; (78). 

Ellenpéldák: ^/ Tgy^^^zy^ (!; 30), /gyerefAew&W (69), ./eye/war, 
yejYerwarafA (72) + 12x, zgm/ygyz6e, (hn., 48), zeWygMew7z(71), MegA A;eme-
M̂ yvf fg/r woMa (10) + 5 x, M a g 2?eze//e wf f e& (70) + 9 x, E7 &6?jerfe&z); (66) +16 X, 
^/ 7%eW/g^'^gA: wwwz (10)+ 10 x, TTzg^r^/zweA: (10)+ 6 x, jE&ez (78)+ 25 x, 
^/egA (11, 2 x)+22 x, A:gwe/y (6, 7), kewzgp or#zfA(39), Á̂ wzweTzyH;.? (17) + 
2 x, Zeg#zy (21, 43)+ 14 x, ̂ ecAefA); (71), ̂ eme/zy^egg^A: (61, 65), zomzzfüf 
(72), zewme/yefA (48)+ 7 x; — továbbá: A%wfe(y6W (72), A^wrewzfAyeM&yeg-
Mf& (77) + 5 x, /ege/ẑ eAr (68)+4 x, /wz/zcze/MrW (66), ̂ /eze^Mg/r (59) +12 x; 
— ÄlgWyp#zfA (72), cAer^p wara6o (27). 

3. Szuffixumokban: 
oj határozói igenévképzőben: Â w_y7z 'hisz' (68), Vh^vy/z (19), A^yz^/z (7); 
6J feltételes módban: f/-^jf/M/e»}' (31), jErgzfAemy (43), Ar_y ̂ rfzfe^AM); (71), 

ErfAeM); (9), Â TzyzjTzgA; (19), f/ keaserfefTZ); (66), AfegA Me7z(Ag7Z})g (24), nzggA 
TeZ/ye^^fAe^ (24), TTzeyzM); (11, 21; 69, 2 x), 7%eyz# (10), MzgA TAerAe^yrg/zy 
'bűnösnek találná' (24), /MfgAwg»7z.ye (8, 38), megA M/g/z/zy (8), ̂ / M/g7Z7z_yA: (23) + 
5 x, werAefA/zy (33), wefA/zy (11), wefefA%y 'vettetné' (11), Â y werAgfAefAyzj; 
'kivettethetné'(14)+ 5 x; 

c^ distributivusi ragban ̂ yg/zAry/zfA (19, 25, 28),/ey#% Ar̂ TzfA (35),_/g);gwyz-
&y/zfA (!60), yb/fo/z Ar_y/zrA (72), AroTzczo/zÄry/zfA (37), Atzpo/zAry/zfA (5), orwz^^A 
(22)+2 x; 

dj birtokjelben: JVa^rjpa/z); 'nádorispáné' (21), ̂ a ^ ^ (71); 
ej translat.—fact.-i ragban: TTzewrew^j; .̂. .JLe»yzyj, ^Tzyze.. J 

TTzê rĝ ArAry (69); 
/) lativusi tagban: ̂ e/y (38)+ 7 x, A ^ z y (20), A^ß^zz;; (32, 55), 7%ew#y 

(72), jTAe^re 'nagyobbrészt' (50, 57, 59, 65) + 3 x; 
gj kérdőszócskában: a^o); 'adta-e' (67), űArorzy (70), cAaza/Tza&y (10); 
AJ ẑ /zfÂ /z (47, 52, 55, 59), ///yefAjvz (31); mivel a XVI. sz.-ban a azerW 

névutó túlnyomórészt f-s változatú (1. NySz.), de szövegünkben minden adata 
z-vel használatos: zgM/ryM^A (10, 23, 31; 32, 2 x; 44, 77), ide vesszük ezt a szó
alakot is. 

z'J egyes szám 3. sz. birtokos személyragban: EwryzefAy 'őrizet, felügyelet' 
(7),^y#, j?ecAefA.y (71), 7%̂ zf_y (31) + 1 0 adat; — E/eyfA 'elejét vm.-nek' (37, 
45), /eyfA (68, 2 x), yeyfAea '^jét is' (23), Ĵ e/yfA 'helyét' (24), A.yryW A;ew/ 
(7, 2 x ; 67), AyfAre (73) +19 adat. 

Ellenpéldák: aa) #fr&ewzw#z (63), MegA frf Aw#z (72, 77),)^zgfAwg7z (9), 
MegA /ye^e/z (7), ̂ gyz^erag^g/z (23); összesen 30 adat; 

bb) W/za/zeA: (32, 68), Mywe/MeeA: (23), ̂ M/rzgMggA: (26), Á); J(gA:ezrAg7zegA; 
(11), zê rze/zgyzeA: (35), TWrze (58), TTzgcze/zeeÄr (28, 29), TTzor̂ zTzeA: (8), ösz-
szesen 54 példában 140-szer; 

cc)_/eye7zA;e7zfA (69), Ä:o7zczoMA:g?zfA (25), ATapo?z A;e»f (58), JVapoM&#zfA (78); 
dd) MgmzerA^egewmerg (33), orzoge&z (31), ̂ a^atfra (66), wraA:efA (28), 

wro&eefAfj (9), yvmA:e6a (31)+ 7 adat; 
ee) A_yrre TTzezyA: (7, 28), 7%f%rewA±g (69), Â fA/e/zTze (.. .wefA;y&; 77) + 
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fF) ̂ e^gj-jg (16, 46), wz;W iTwrgw/t&e (5), MyzzJezz/e/ä (22), /M_y»dlg7z//e/g 
(72),)He (73), Aiewzzg (30, 2 x), Mß/7g (6, 76), Me/Ze (77), A W e v w k (70); 

gg) aArarze (60), # a / W - e (69), Jo6ß (60, 65), Jo66e (29), /a#oA:ß (64); 
hh) oZZyafgzzo^ra (30), JVe/cy (18, 21, 31)+ 6 adat. 
ii) ̂ M g (8; 21, 2 x), frrAe/fMg (77), # y e (24, 78), #i'/e/&%#e (10, 2 x; 

21, 2 x),/rygg 'frigy' (5), &yer/Mg&&yegg (23), EivfgMme (73) és további 31 pél
dában 89 előfordulással; &<%%:6e (10, 28), &6Mer&Mg2rf/z 'kíséréséért' (33, 34), 
JVgpeÄg (16, 70, 76), we^eöe (5), iZyMfW/z&Mgrg (75), ̂ m/jerg^A (5), fr^erew/ 
(28), E w yg&jggeMgÄ: (9, 10, 3 x), gyermeivWA (10) és további 65 példa 190 
adattal. 

A z alábbi gyakori toldalékok csak e-s alakban fordulnak elő: a) -e^ név
szóképző: ̂ %?eyfe.%Mze/t (72), }ye^ezejjgw/cg^ (24), JT/gjfA (11), g y w W A (14, 
15), &er&%ygf/z (18) stb.; összesen 32 példában 144 előfordulással; 

b) -ĵ g névszóképző: jfe/c&weg/z (5, 2 x), ̂ e^e^ege^ (5, 2 x), zevy/t̂ g-
gAgf (74), TWíy&Megge/ (42), ^ßf/zjjegAßr (43), 77z_yzfeMwegßzze/c (42), ze-
rg)vm̂ eggM;rA (72) stb. 

c) -á-f rag: arw/fa^^aerrA (73), azerfA (9, 66), ̂ yzoM^fűgez-^/z (71), &e<& 
^eerfA(34, 2 x ) + 4 0 x ; 

d) -zzg/ rag: ̂ mW/ze/ (8), ̂ z^g/We^/ze/ (19), My/z&MTzg/ (75, 77), JVepeW 
(76), gyerme^azze/ (35); — gyemzewATzei Arew/ (68), kere.M&s'.yW A;gM;/ (35), 
TTzĝ rwe/zy Mg/ &eW (23) +26 x. 

e) A múlt idejű alakokban szintén csak e-s formák használatosak, pl.: 
#)?zf/W fee& wo/za (77), cAere/rAge/c ivo/za (36), Meg/z ErrAeeA: wozzű (62); meg/z 
E^/Mgrre/c (71), Ayr^^geA: W o (35), Meg/z Te/gTzfeM/̂ ggÁ: (24), /terf/zeg/c (77), 
ivyjWf/zee& (74); A;ez(ZggA: (21), cAe/gÁrew&g/ (60), iWeek (69) stb. 

Felmerülhet a kérdés, hogy a gyér számú í-ző példák n e m vallanak-e arra, 
hogy a másoló tudatos vagy tudattalan zárt z-zésének nyomait kell bennük 
látnunk, amelyek tehát utólag kerültek be az eredeti kézirat nyelvébe új szín
árnyalatként. Nagyon valószínű, ha így történt volna, a jelenség n e m jelent
kezne szinte egyenletesen az emlékirat egész anyagában, hanem helyenként 
sűrítve, helyenként még gyérebben volnának rá adatok. 

Egyik-másik szóalak és toldalék mindkét változatban használatos. H a egy
más mellé állítjuk ugyanannak a morfemának számmal is kifejezett két válto
zatát — a ritka, a kevésszer előforduló példákat n e m vesszük figyelembe —' 
képet nyerhetünk az ingadozás mértékéről; íme néhány példa: 

mz 
&&zw/ 
fg/zzWr 
ZemTym 
-Wzz 
-MZ 
-&z/%f 
-z, -vf 
-f, 
-z 
A z e. sz. 

máshoz: 

M€Z = 4 
M^zwZ = 1 
zger = 8 
A/áWr = 32 
Zem/yezz = 4 
-váz (ht.-i -ign.) = 3 
-7Z(f (felt. m.) = 29 
-&é%f (ess.-form.) =11 
-g, -va (lat. stb.) = 19 
-6f (birtokjel) = 2 
-g (kérdőszócska) = 3 

0 (100,00 
20 
2 
14 
2 
52 
135 
9 
29 
9 
6 

(4,80 
(80,00 
(70,00 
(66,60 
(5,45 
(17,20 
(55,00 
(39,60 
(18,00 
(33,40 

0,00%) 
95,20%) 
20,00%) 
30,00%) 
33,40%) 
94,55%) 
82,50%) 
45,00%) 
60,40%) 
82,00%) 
66,60%) 

3. sz. birtokos személyragjának variánsai így aránylanak egy-
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^ A példák Az adatok 
számának aránya 

W f : Mef : 25 : 74 (25,25 : 74,75%) 36 : 205 (15 : 85%) 
W : Mfe : 9 : 14 (39,00 : 61,00%) 1 14 : 102 (12 : 88%) 

Jól látható, hogy az -g- (\/g-J-s formák nagy fölényben vannak. 
Az ellenpéldáknál észrevehettük, hogy lativusban csak a W f (&/(/eJ, A:özí, 

rö66í ̂ ö66írej használatos f-ző változattal is, ellenben a /reváyfg, nze/fe, öröA:A;e 
mindig a-s alakú. 

A felsorolt példák és ellenpéldák száma alapján megállapíthatjuk, hogy 
a zárt í-zés jelenségének foka és köre „Az Landorfejírvár.. /' emlékiratban 
nem nagy, legkevesebb f-ző változatot hangsúlyos helyzetben, legtöbbet szuf-
fixumokban találunk. A z í-zés nem tartozik a nyelvemlék főbb nyelvi sajátságai 
közé. Szerzője nem származhatott fejlett f-ző nyelvjárásterületről. Legfontosabb, 
legerősebb nyelvjárási jellemzője a labiális ö-zés (1. KovÁcs: „Az Landorfejírvár 
elveszésének..." nyelvemlék labiális ő'-zése. MNyj. XII, 41—80). Ezek szerint 
a memoár olyan erősen ö-ző nyelvjárásterületnek nyelvi állapotát őrizte meg, 
amelyben az í-zés még csak hódítani kezdett, s amely valószínűleg f-ző nyelv
járásterülettel volt határos. 

B. A Verancsics-Évkönyv I. részének (3—11. 1.) zárt f-zése 

1. Hangsúlyos helyzetben: fWß( (11), (gTze (7), TMegíge^e^m (6)+2x, 
m e g í ^ f ^ (11),/í/rz&M, AiíJVgM (10), fffeff (7, 11), W^A: (11); 6fWggef (8), 
/Yr/zâ ar (10), ̂fyzw/vgTz, &&ze& (4), yz(per (6), Mfßpg/ (9), fzígyvdgofa 'felnégyel
tet' (8), nve» (7, 9), ̂ 2%^Wgzre (5), azf/W (7), vfgezí e7 (11), Wgre (7, 10, 11) + 
4 x, Wrfő 'vértől' (11), W r o M ^ (10), W r o M ^ a W (9). 

Negatív példák: <%)#%;' (7), ^eAz/g, /w#»ge (4)+4x, grÄrgziAr, grrgrfgAr 
W ^ (9), fe^fg (3); #eZ (6, 2 x), ádeme (7, 2 x), grjgA; (4; 5, 3 x), 6-jeW (8), 
M̂ g_y (6, 11), 7%4gywzgofa (9), »gme^ (4), Memgfe&W (3), JVemeror^zagof (4, 2 x), 
%gp (5), »epe^ (6, 3 x ; 7, 10), %6%%W (4, 10)+ 12 x, pénzen (5), rárze (9), r^z^ 
(10), .%%#&% (9, 10), v^ezéjr (4) + l x, váwzkW (10); 

2. hangsúlytalan helyzetben: eg&z (3, 7, 10, 11), # % # % ( % # (9), megz/í-
geukmgÄ: (12), L)f7%f&ezá%e& (9), fZfgfM^6e» (9). 

Ellenpéldák: eg&yz (4), emM^ezzÁ; (5), ̂ memgÁ: 'kenyér' (3), azegáz (10), 
Jzg^Áz^^ (7); fg/erMmr (3), A^/z^r/e/g/'Wr (5), A ^ & 7 # % á W r W (9, 11). 

3. Szuffixumokban és szuffixnmok előtt: 
aj A határozói igenév -ve% képzőjében: megfge^gvm (!7), megfervm (6), 

wzWyz (9); 
6J a feltételes mód -nejeiében: ?Mewzf»e& (9), mggz%e^meA: (12); 
c) a múlt idő -e jelében: 7Megeyzge<#Me& (4), efíA: 'esek', &Mzö&fMe& (6), 

re#, meg^Z/e^me^ (9), M%#verf (10),ye/WWÁ; (7); 
(7J az -á? deverbális nomenképzőben: gyw/MÄeM (4), Aierü/^m 'táncfordu-

lat' (11), fzgrzíyre, fzerzwzeÄ: (4), (fo6/averífW (12); 
ej a -jgg nomenképzőben: 6íA:g^^gg/ (8), ye/ejjge&W (10), &er6?zfyáz-

f^6e (4), rryerej&ge/ (7), M_ygrĝ ĝÄ:er (8), jg^fgfrg (10), fzggeM^ (7), fzí-
g^e^(g%re (5), .SzgríWiggM (hn., 7), S'zer^w^eM (!7, 8); 
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_/) lat., translat.-i ragban: Aozom e/f (9), Aozora e/í (11), fW/f (6, 2 x), 
Á:g/-€jẑ f̂ (7), S"zege^í (H); — gJ felszólító módban: e/ve&# (8); — Aj 0%-
»fr (9); — /; < # % # (6), o / ^ m o » (11); — ;j orjzdgíra 'országéra' (9); — ^ 
az -e- birtokos személyragban: /ß/^/i (11),/e/W (6),/í/^W (7), Wz'6e (5), 
W r e (9), fWgf6gM (10, 2 x), Mernek (9), /cezff (5), Árezzve/, ö c c ö W (10), e//€Mz'6e 
'jZgfM^gM' (6) Stb. 

Ellenpéldák: aa) Är/jzw/vgM (4), kíjváz (10), /ev^z (4); — bb) mggJ^zmrMg/: 
(5),_/é/veM»g (5); — cc) ejeA: (5, 2 x), 6era^oro^Ár (8),;e/Wg (5), d/WÄre/g (7), 
tfV^, W e z f W 'kötöztet' (11), Ärez^ (7), ̂ zf/gfa (3), vígeze ef (11), gyükbek (4), 
ywvÁzőA: (12) és még 12 példa 18 adattal; — grfeffek vo»a (9), megífer^ (11), 
/»ég »e/M Wzef%% (7),ygfvg^r^ (10), wegverreA: va/a (9); — dd) 6#á? (5̂ ), ̂ e -
f&ygzf, ^geráy^ (3), jzgrz^ (5), v<%ezá?f (4); — ee) Mj/ßre^gß/ (8), jzfgÍM^6eM 
(9); _ ff) me/# (il, 2 x), S z e g e d (6), ̂  (9, 12); a g—Aj alattiakra nincs 
ellenpélda. — ü) mega/dM^gÁ:ozMq/a (6), q / a W e & W (12). — A y j ponthoz nem 
fordul elő ellenpélda. — kk)_/e/Wr, f/gf# (11), M ^ f (4, 7), »6%%W (8), Mgpgre 
(11), r^zA (9—10) stb. 

Csak -<f-s alakban találjuk az -erf toldalékot: ^wZ^^f, <4ggf<Mrf (3), 
A:/^ (6), J5err (5), jzo/gd&zf/o&erf (12). 

Nincs f-ző variánsa a következő szavaknak sem: egye6 (3, 6), eĝ Me/zá/z); 
(9); — Ä:e/"^z^e^^e(4),ye^^WÄ: (8), W^z/ő (6); — En&%y (10), 5"zo/oM-
A:gyM^ (7, 3 x ; 10), f eráz); (3) stb. 

Összefoglalva megállapíthatjuk: hangsúlyos f-zésre 18 példát 34 előfordu
lással — az ellenpéldák száma alig több valamivel,—hansúlytalanra 4 példát 
9 adattal, — a negatív példák száma több, mint a kétszerese ennek — tartal
mazza a Verancsics-Évkönyv első 9 oldala. 

A szuffixumok közül az alábbiak használatosak zárt és nyílt változatban: 

Toldalék 

A hat. ign. képzője 
A feltételes m ó d jele 
A -jeg démon, képző 
A z -á? deverb. n.-k. 
A foly. múlt jele 
A lat., transl.-íact. 
A z e. sz. 3. sz. b. szr.-ja 
Összesen 7 told.-ban 

-Wfz: 
-MÍ: 
-̂ fg: 
-Ä: 
-f: 
-í: 
-/-: 
í: 

A példák 

3 
2 
8 
5 
15 
4 
10 
47 

Az adatok 1 
száma 

3 
2 
11 
6 
17 
6 
10 
55 

-W/%: 
-»e: 
-M%: 
-&: 
-e: 
-e: 
-e-: 
e: 

A példák 

3 
2 
2 
4 
23 
3 
6 
43 

Az adatok 

3 
2 
2 
5 
30 
4 
10 
56 

A tanulmányozott szakasz egy hetede a ,,Landorfejírvár..." teljes szöve
gének, f-ző adatainak száma ellenben alig kevesebb valamivel (10%). A táblá
zatból különösen kitűnik, hogy a jelenség köre nagyobb, foka sokkal erősebb e 
második m ű vizsgált részében. 

A z f-zés mindkettőben hét-hét toldalékra, de nem ugyanazokra terjed ki. 
A „Landorfejírvár..." hat toldalékának í-ző és e-zővariánsainak adatai így 
aránylanak egymáshoz: 65 : 140, a Verancsics-Évkönyv első részében pedig: 
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45 : 46. Anélkül, hogy tovább részleteznénk f-zésüket, az eddigiek alapján is 
leszögezhetjük, hogy azonos kéz vagy fej nem jöhet számításba közös másoló
jukat vagy szerzőjüket illetően. Egyéb, helyesírási, hangtani és alaktani jelensé
gek is ellent mondanak a közös kapcsolat feltételezésének. A „Landorfejír-
vár..." helyesírása egységesebb. Labiális o-zését az Évkönyv e részének írója 
egyáltalán nem ismeri, nála kerejzfej (6,2 x; 7,2 x; 8,2 x; 9; 10, 3 x, 11, 12), 
fge» (5), fzermf (7, 3 x), e m W (5, 2 x; 9), 2&yefem6g/% (8), fgyefemáeM (10), 
eze«, AMműfgM (6, 9), mgn&M (9) használatos, míg ugyanezek a példák az előző 
írásban vagy mindig, vagy ingadozva ö-zők. E részre jellemzők a kz/fm?» (5) ~ 
yöve (7), FßjzoMf~K&?zoMf (4), gjmeg (3)^^meg (4, 8, 10), zgwz (7, 2 x; 12, 
2 x)^/ggM (5) stb. változatok. Az illaliális f-, f-ző alakok ebben sűrűbbek: 
^Ve^A: (3), A;//^ (11), ̂ 7ep (4, 2 x); ẑfA; (3) stb. A M ß / W névutó itt: » e M 
(4, 2 x; 7), amott: -yzdf, -Mg/ W . A főzz (5), fŐMgA:, f(W& (4), _/ÓMe (10), eM/z (7) 
igealakokat az első m ű írója nem ismeri. 

C. A Verancsics-Évkönyv II. részének (12—103. 1.) zárt f-zése 

Mivel ebben a szakaszban rengeteg az f-ző példa és adat, helytakarékosság 
miatt nem közöljük minden f-ző tőmorfema összes előforduló ragos alakját és 
lelőhelyét; a gyakori f-zhető szavak variánsainak számát azonban megadjuk 
táblázatban. A z adatokat zömmel a 61—80., 91—100. oldalról idézzük. 

1. Hangsúlyos helyzetben: /f/e, /ff/ (76), megfn (65), cffrffk (69), ygffrfeA: 
W f w (61), meg&fmfeffeff (79), Mrg (75), A:fr/g7% (78), mz&y#z (75), /fyze/z (68), 
ffW% (65, 67), fW» (65), ffve (67), vfre/frof (77), vf^e (76); 6f&f.?fg7ze& (77, 3 x; 
78, 79), WkfMfgeef (62), 6 f W g g W (66), (fff 'Süd' (52), d % (75),/fr/fWA: (65), 
/fr/zoA: (67), meg&Wfvwz (73), # / (25), fef (35; 63, 2 x; 66), fA;̂ e7z (75), % 
/wm^fg (74), A^f^zf^w (78), kfazőf/zázeA: (79), ff/eA;A:ef (77), mf/fd» (70), mffy-
y%/(/(74), mfrggggf (66), M&y (69), »fwer (64, 65; 67, 2 x), MfmefeA: (65, 66; 68, 
2 x ; 80, 2 x), %%%?; (61, 69), »#gf (61, 63), M ^ A : W (71), rfaze (71, 73), ̂ zfg^e»-
ffA; W a (79), fzffef 'szét-, szerteszéjjel' (61, 62, 69), fffoa 'szerteszéjjel' (63, 71), 
efvfgezfe (71), vfgre (70, 73, 75; 79, 2 x), W» (62). 

Ellenpéldák: eg (93, 21, 2 x), f̂gj (17), 6-ArezfA: (21, 22), 6^^jgg (21), 
m # y (64), 7%^ef (17), # , (13, 17; 19, 2 x ; 20, 22), /%%z (12, 15, 17; 63, 2 x ; 
77, 104), r^zA (16), rgv (13, 16), ̂zép (22, 61, 68, 70), végre (12, 15, 69), váz 
(15, 65, 69); — továbbá: W '7' (16, 19, 91); <%?»<%%# (13, 67; 92, 2 x); — 
W g (72), éraek (12; 15, 2 x); — Dregefyvdr (94), JWry (szn., 101), /,ecjf (64), 
SzfcjéM (94, 102), &%%efy (szn., 20, 103), jzeWye& (102); — még (61, 62 stb.). 

2. Hangsúlytalan helyzetben: f g W (72), 6efzffê gA; (84), ArfmfW (74), 
/erffMMfA: (65), ferf&zf vof/za (70); egfrz (65, 68, 77), egkzjfggef (69), e % (75), 
^efrvdr, ̂ e/frvdr6a» (86), fe/frvdraf (87, 2 x), A:a?fffy (97), Aremfn^áew 'kemé
nyebben' (79), meg&g7MfMgjz& (74, 2 x), A:(w(ffy (97), A:emfM66e» 'keményebben' 
(79), mag^emm^zfA: (74), Arevffy (64), remf»ffg6e (72), me#M%fWf& (62), ^ze-
gf/wíg (98, 100), azemffy (61), jzgmffyf (72, 75, 77), jzemfrem (64), fzf); (21), 
jzzWfMß&e&Wf (62); — ^zfAire (hn.; 70, 2 x), ̂ z y ^ (szn.; 44). 

Ellenpéldák: ,%%#<?%.%% (12);yg/er^rf (13, 15, 70; 71, 2 x); — Aawrefy (18, 
101, 102), kerefziygM (74, 2 x; 90, 2 x), meg^cfgfgffA; (91), Wfgzfő, vffez (14, 
19, 64) +6 adat; továbbá: GeffyéMy S e b ő é n (20), Tff^ (21) stb. 

3. Szuffixumokban vagy szuffixumok előtt: 
aj határozói igenév: fevfM (61, 67, 68), &f&ö&fv&z (61), g/vfgezvfM (68, 2 x), 

4 Magyar Nyelvjárások XIV. 49 



rewWv&z (68), erfW/% (72, 75), megä-fWn (71),ye/Ä;ê zffvf/% (75), ekzedví/%, vefvf/z, 
jfwvfM (78) stb.; 

6j feltételes mód: g/meMMmek, Em/ekezMfk (64), meg/zevez/zmeÄ: (70), ,/e/-
e/we/M&zeA; (73), w&zmik (77), fzeMvedn/MeA; (78), k6zw//zfMeA; (79) stb.; 

ej -éj deverbális képző: /zyer^e, veríyeerf (68), vejz/d/iek, vê z/fye (70), 
re/Mefíye (71), #?rf&aWrf (76), Jzarz^meA: (77), vefekeű&e (78) stb.; 

<f) -fég nomenképző: &övef,?(gge7, e//e/ŵ feA;ef (64), reÁef^/ve/, véw^e-
/%ef, kegye//Me^jg/6ő/, ̂ egf^iggeZ (65), ̂ e/ef (gfr (74), ffjzfe.M(ggef (75), 6fkwj^-
neA: (77, 3 x; 78, 79), oreWge 'örökség' (77, 3 x),/e;ede/emdgef (71, 73) stb.; 

ej a múlt idő -é jelében: eaf/ze& fzedkeA: (76), jzenvedf (72), 7e/í (72), 
m e g W e g e ^ (71), /akozfA: (75), meg^zerzíA; (72) stb.; 

/) lat.,translat.-i-é: 6e/í,6e/0'e (96), ̂ M (13, 17, 21, 65, 67, 70, 76), 
me/ß/'e (72, 73), /W/f (16, 77), /Me/7ffe& (64); 

gj -Are^e/% rag: /n#?e» (66, 70, 77), azw#%?z (63, 4 x; 67, 70, 76, 77), 
,4zwz&&%w (76), je/M/M/k(pe/z (15, 69, 77), #?&&#%% (12), /oAr/pe/z (12, 77), ̂ 7-
/r̂ fTf (74), 7MwzJk%&(pg» (79) stb.; 

Aj -6-f rag: okírf, ̂ gy^frr (38), íretek 'értük', frfeA; (47), írfe (74), freffe 
(100); 

zj -é birtokjel: m<k#a (103), wrokf (74), feferff, érjekff, &ŷ zo/zíf (80) stb.; 
;j -é kérdőszócska: W W ( 4 7 ) ; 
Arj egyéb toldalékokban és toldalékok előtt: e/#6 'korábban' (77), ̂ zm-

ríM (78, 2 x) ; — eg?e/z&z/%f (75); — Z^rmeMÍ (40), azerózf (19, 93, 97); — <#%-
m o r (43), o/^d% (57); — & & % & # % (66), /Megvd/fozzfA: (103) stb. 

//) Egyes szám 3. sz. birtokos személyrag: e/e/z'f (76), e/Ve/z#eM (18), e/-
m # (74) ere/W (78), é^z&ew (74),/e^# (74), kezű (76), k ez/W (73; 75, 
2 x), nfpff (71), örg^(gfr, jzemfre (76), ^zerz^maA:, Wfe/frő/ (77), mezem (12), 
mezefre (21, 22), meze/irő/ (18), f & m (19); — Wzi, Aiezz típus nem fordul elő, 
csak rkze (19, 73), Aíve (71), nípe (73, 76), We/e (78) stb. változat használatos. 

Negatív példák: aa)./e/M/fvéM (13), /wzza /MenvéM (15), Wfrafervé/z (18); 
— bb) fefen/%é (15), /Megvem/ze' (34); — cc) é/ewe/ (17), g^w/6f (20); — dd) aze-
g é ) % ^ ^ (12), — ee) engedek (22), wieg/e^e (19), /ővázek (21), kezdenék (61), 
/Megyére*, kzver^(18) stb. — veffék wvza (74, 76), e/ferfék va/a 'eltör, lerombol' 
(96), ref/eVe& v^Zß (96); —ff) me#e (21; 22, 3 x); — gg) -A%#pe/z változat nincs 
a vizsgált részben; — hh) AoM/aérf (18), &/érf, eZvê zíyeérf (19), oA^érf (78), 
azerf (12, 16; 19, 2 x ; 65, 67, 97, 100, 103) stb.;— ii)kw#é(19); 
— a)j ponthoz nincs adat. — kk) jzmfé» (17); — &W6%é (61, 64, 66; 68,2 x), 
^rd//%é (17,19, 92,100) és még kb. 20 -ne"; — 11)/éneke"; (17),_/e/A (19), füzfe^-
^fgA (20), vejzede/Wf (80); — továbbá: eafvefg, effvezg (61), /negve6e/% (12, 17, 
22, 45), Ke/e/%ce%en (15), Szere/icjá? (szn., 20) stb. 

A jelenség körének kiterjedtsége kitűnik a fentiekből. Mennyire szilárd 
egyes szavak használatában és toldalékmorfemákban, szemléltetjük egy kisebb 
statisztikával, melyet elsősorban az Évkönyv 12—20. és 60—103.1. anyagának 
példái és adatai alapján állítottunk össze. 
1. Hangsúlyos és hangsúlytalan helyzetben: 

nfmef : /%é/%ef = 18 : 1 nzgy : Mégy = 1:4 
6fke^eg : 6éke&?eg = 12 : 1 frkez/A: : erkezzk = 3:2 
»(p : »ep = 46 : 6 egkz : egéfz = 1 5 : 0 
# : e/ = 5 : 1 jzemz/j; : jzeméíy = 10 : 0 
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&bz :&á?z = 5 
& :eg(tűz) = 8 
az#? :jz6%? = 1 
J7ÍMZ I^ßMZ = 1 
v(g : W g = 18 

2. Toldalékokban: 

1 
4 
10 
6 
3 

kemmy : /reweM); = 2:0 
jzegwz); : szege»}; = 4:1 
&ajfffy :&###y = 1:3 
ff/;rWr : fe/grvar = 26 : 4 

-fég képző: 
formaiisi: 
feltételes mód: 
hat. ign.-képző: 
causalisi-finalisi: 
lativusi, transl.-fact.-i: 
birtokjel: 
-ás deverb. nom.-képző: 
a foly. múlt -gjele: 

A z egyes szám 3. sz. birtokos személyrag variánsainak használati gyakori
ságát és arányát a következő táblázat szemlélteti: 

dg 
-&%%;#% 
-m 
VÍM 
ír̂  
í 
í 
& 
f 

: -ség 
' -&eppgf% 
-»e 
: -vá» 
: -6-f 
-e 
-e 
-Ä 
: -e 

= 83 
= 20 
= 16 
= 31 
- 2 
= 26 : 
= 25 : 
= 26 
= 131 

1 
0 
3 4 
15 
4 
4 
8 
42 

g/mé/A = 84 
6e^ejjígg = 0 

11 (88,4 
46 (0,0 

11,6%) 100,0%) 
A z Évkönyv középső szakaszának a zárt í-zés szempontjából feldolgozott 

szöveganyaga valamivel kisebb terjedelmű (kb. 20%-kal), mint a „Landorfejír-
vár.. /' emlékiraté. A z összehasonlításból jól láthatjuk, hogy í-zése előrehala
dottabb állapotot, kikristályosodottabb fokot képvisel. Olyan toldalékokat is 
meghódított már, amelyek zárt í-zésének a memoárban a gyakori használat 
ellenére még semmi nyoma nincs (pl. a -aeg, -á?, -erf stb.). A z összeállításokból 
az is kitűnik, hogy az ingadozás foka szavanként, szuffixumonként, a nyelv
járásterület (vagy képviselője) í-zésének erőssége szerint változik. 

Visszatérve Horváth János ama megállapítására, hogy a két írás „egyezik 
a szóvégi g rag f-s alakjában", a tüzetesebb vizsgálat azt mutatja, hogy a(-)/eM 
(13, 17, 21, 61, 62, 65, 67, 70, 95 stb.), W g (95; 96, 2 x stb.) az Évkönyv e 
szakaszában kivétel nélkül f-s formájú, a meZ/f-nek (16, 21, 69; 98, 2 x stb.) 
van e-ző változata is (1. 21; 23, 3 x stb.), a Mrö&M, &eve&?f típusú ragos alak 
szintén variáns nélkül használatos (10 x), a fefefi f~fefgf^-f21e igealak és 
változat itt nagy fölényben van, a „Landorfejírvár..." nagyon mértékletesen 
él vele az összetett múlt idejű formák sokasága között. Mindkét írásnak sajá
tos í-zése van akár a jelenség körét, akár gyakoriságát nézzük. 

N e m lehet kétséges, hogy az ilyen eltérő mértékű és fokú í-ző szövegek 
nem lehetnek sem egy kéz, sem egy fej írásai. Egyéb jelenségek is emellett szól
nak. A z Évkönyv bemutatott szakaszának labiális o-zése egészen fejletlen, je
lentéktelen minden kategóriában. Azok a morfémák, amelyek a „Landorfejír
vár. .." emlékiratban kevés kivétellel ö-zők, itt egyszer sem fordulnak elő ö-s 
formában, pl.: kereazf (12), kereazfej (12, 2 x, 14), e m W (62; 63, 2 x), fggM 
(15, 19, 22 stb.), fgm (12, 2 x ; 14; 15, 2 x ; 17, 2 x ; 18, 2 x ; 21, 3 x; 63, 3 x ; 
94; 96, 2 x; 99 stb.), fgygrem^M (68, 99), fgyefe/M6eM (14), egyefg/M̂ eTZ (20) 
stb., 7Mw%&M (62), TMWzdeMŐff (61). Annál meglepőbb a -Aez rag labiális ö-ző 
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variánsának előfordulása: kezem/ióz (64, 65), Aezz/zöz (61, 95), Z)e6receM/zóz 
(95), mely forma az első munkából teljesen hiányzik. 

Illabiális e-zése sokkal erősebb, pl.: /Meg&ejzefzz' (67), e/ferfe% W a (96), 
Aevefe 'követ' (73); geregef 'görög' (10), revzWe66e» (70), fere& (94, 96; 
97, 2 x ; 99, 101, 103), ferekek (94, 2 x ; 95, 2 x ; 96, 2 x ; 97) stb., G^erg_y (13, 
98), Gyergyer (101), Gfer&Kgyef (13, 101, 2 x ) ; ökre&W (69), W ^ g (44), 
zVízzeA; (44), A:örmef (14), /oWe» (16) stb. 

Illabiális z-zése eleven: jz^effe (12), j#&ze& (23), mggfze»f (37), fz/e& (97), 
ẑ/eA;6e (103),/z/zY (92), jzfrgf&orwz (17), JzArer (36) stb. 

A A%% (14, 2 x; 61, 63, 93, 95, 96, 102), főwze& (36, 94, 100 stb.) igealakok 
sűrűn előkerülnek benne. A z irányjelölő lativusragos helynevek használata 
nagyon jellemző rá, pl. Faradé (38, 41), Fz'jegr&&z% (40), Gyerrí 'Győrre' (96), 
fe^^z (69, 2 x), MoAdcjcjó (21, 22) stb. Amultiplicativusirag nem illeszkedik: 
^M^fcer 'annyiszor' (65), ecer̂ mzTzá' (94), e/ő̂ zer (65, 67), /ege/ő̂ zer (64) stb.; 
a másik m ű labiális ó'-ző alakváltozatát is ismeri. A /of szót 'csoport, csapat, 
sereg, had' jelentésben a „Landorfejírvár..." nem ismeri, az Évkönyv ellen
ben többször használja: egy_/o(/a fere&e&W (62), eg_y_/o(/a «#?e/ (63) stb. Erre 
a részre az erő 'had': fr&gzzA: az CM&yzdr aWA: ere/zve/ (95), Mogy erővé/^jo/asWr-
ÄWZ fzd7/o (99), amarra a / W használata jellemző: ye/ef/z a jFfa^űA, Me/y jHa-
JazVz; o cAazar ̂ faáű6a»e^; a c/zazar ̂ íada; az fgez Tfiâ ; TMjWem ^íaáűwaZ, 
ázó» ̂ TW&(/ (46). A JVoMaor/e/ervdr M-es változata az első műben egyszer sincs 
meg, az Évkönyvben viszont számtalanszor találkozunk vele (1. például: 13, 
14,16,17,18; 70, 3 x stb.). Bélay követ utóneve a „Landorfejírban..." jßorWj 
(1. 17,2 x; 20,2 x stb.), Verancsicsnál a középső szakaszban .BoroM? (14,2 x), 
az első részben úgyszintén Borbás, de itt egy papnak a neveként (5, 2 x). 
Verancsics mindig MfWrz'jpÓM változatot használ (1. 17, 2 x; 20, 2 x stb.), a 
„Landorfejírvár..." csak7%Werjf%&z alakot ismer (1.22, 23, 24, 25, 26, 27, 29 
stb.). A memoár írója tájékozottabb, a helynevek használatában pontos, követ
kezetes, fogalmazása világos, amint kitűnik a következő mondatból és hely
név írásmódjából: az /e/z'rWn'a& e//e» az MZ&fcza/bzaA; o/fa/mw/ ej jzWjo/w/ ̂ a -
vaMf, A:zY /wz' .SürMŐ/zaÁr /zzvwTzAr, ejzMó/fa^a vőf (Monírók. III, 153); awM<% ve^ze-
/̂e/ewzAioroM, äar/zd ű/W (i. m. 127); Verancsics: 6>MMa^ /Meg^zd/MA: ̂ ere^ ê d-
jZ6fmaA; egy vdraf, S'orMoyv »evw, e&yMe/zafzy »apz^ vzrafáA (i. m. 13); «SarMŐ a/a^ 
(uo. 14). Verancsics - W , rő/, -N/ helyhatározórag-változatokat használ: Or^o-
vd6ő/ (18), TafM^rő/ (29), # % & W / (54), Föe^Z (25) stb. A mWoT^e/erWr szer
zőjénél következetesen - W , -rzí/, -fw/ formák vannak: zwdWaMJdgW, fo»6ÍcM-
W (125), jzdrazní/ (161), #z/á?zW (179), Ä:zra/yW, or^z^gW (184). Ugyanazt az 
epizódot ebben a megfogalmazásban találjuk a két munkában: „... sőt ezt 
mondom: ha e mai nap Fejírvárat egy felől törek császár szállana meg, más 
felől ő felsége, nem tudom soha, mellyiknek adnók meg hamarébb ... mind 
halálunkig, még nem megleszön az mi urunk gyermöke adóssága és az sok 
jámbor szolgalatja (Nándorfejérvár; Monírók. III, 128)"; — „Ki kipihen felele 
Sulyok István és Sulyok Balázs: hogy ha terek császár egy felől vitatná, más 
felől magyari király, eddig le nem tenniek, míg nem hetven ezer forintot meg
adnak, az Terek Imreh szolgálatját (i. m. 15—6)." 
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D. A Verancsics-Évkönyv 3. részének, kezének f-zése 

E szakasz (104—19.1.) terjedelme kétszer akkora, mint az 1. kéz írásáé. 
A pozitív és a negatív f-ző példák számának, gyakoriságának tehát első pilla
natra el kell árulnia, hogy szövegét jogosan tartjuk-e más kéz írásának, más 
egyén nyelve állapotát tükröző krónikarészletnek. 

7-zésére valamennyi helyzetben és esetben csak ezeket a példákat idéz
hetjük: Hrz (112), egy»f/%&z, fgyMáW/zya/z (114), vfgre (110), & W » f (106), 
2,000-mf (112), fó'Wre (111). 

Ellenpéldák: a) egm" (105), egeff (112), 6%e meg (105), <#efá%* (109), 
meg^ge/ek, megza <%gefg& (113), e#r&ezA&Mg& (109), meggyfa (102), y^/g/mef 
(113), &#-&%%%% (107), mggMgzfffek (106), Warzafá-f (108), W/fe (106, 107); 
6^efgg, 6eA:^ggref (!; 107), 6<%e.%fgge/ (109,111), Wrejß&/dnW (109), eßfy 
(106), # f (113), <%%6-f (111), A:gp (105), m^épg» (105), &á?z (112), WfzffeffeA: 
(105), &á?zz%effef (108), egyMeA^ (104, 106, 114, 115), Mgmef (106; 107, 2 x; 
109; 110, 2 x)+23 adat; A#meforWg6a (105), «ep (105), # * f (113) + 5 elő
fordulás ; ^ z r (109), r^f (108), rgjzg6gM (105), ̂ zggj/e» (117), jz^eMf (H6) + 
3 adat; &%%, (105), vggre (111, 112), w#ezfe& (107), vggeze^ ef (112) és még há
rom előfordulás. 

b) egászaegeá-f (110), azegáry (108) és még 4 adat; — fe/erWmr (107), 
,#g/gn%fmz (106), A;af̂ fy(ff, &ayf^fyoW (109), ̂ örefzfygM (115), Ärömj'z^^zeA: 
(113); 

c) Toldalékokban: &%&%#, 6eA:ejegge/ (109, 2 x ; 111); 6ffc^jege6g (!108), 
eg^z^egrf (110), .#?.%#<% (106, 108), ,/gfĝ gf (106), w/eMge (109), w/okege-
Aöz (144), mê förj'ggggf (109), MÖfMő&yegef (118), Mygrej^eAref (109), ̂ z^gggrg 
(113), ̂ z ^ j j ^ r (110, 113)+4 adat; — (fo(gmWrr (107), <#á?z.«#e6-f (110), 
g/gfgrf (111), /kgyerf (104; 109, 2 x ) ; — ^w/ej (105), A%wc?Wa?ff (104), 
Mjyeráyg&W (106), rör^gf (113), e/vgj'zgfgre(104); — # e A : , #eA;Aoz(105); — 
7M^a/dM^A;ozű (104); — & m f W (106); — ye/^WMf (105); — )gfg (112, 2 x), 
me/&f (108, 109, 111); — # % W (113), /"áyẑ g/% (105), Jz<%y#Kfrg (117)+4 
példa; — /wffg& TMeg (112), eggfgMg/r (104), megf? ̂ ggfeA: (113), Aazo grê zfg 
(112), 6e/2rkez6% (107), 6eAgfAezferg (107), 6e/WMe& (104), A:w^e (109) és még 
további 15 példa 21 adattal; —megízme 'megűzné, megzavarná' (112), meg-
vß»7z^ (110); — gMr&ez/ze&se& (109); — efvegezvárz (113). 

Említettük, hogy egyéb hangtani jelenségekkel együtt, főképpen a 104. 
oldaltól kezdve hiányzó nagyfokú f-zés segít a 2. és a 3. személy írásának el
különítésében. A 103. oldalon még halmozódnak az f-ző példák: TMggü/effeff, 
v&yzWÁ: e/, öf&zgA:, ê AzeA:, vevfA:, 6evgvfA;, jegffj%rge/, 6ec^ö/vÍM, megvd/fozzfA:, 
ő y g % e , vígre, M^zW, ma^í6a, a 104. oldalon pedig már teljesen az g-s formák 
uralkodnak: v^gezgneA; e/, 6e/öv̂ 7zeAr, egefeMek, Aaza /MgMgheA:, mgga/dM^A;oza, 
/zyg/'^yg^W, &e»crWá%M/ (!), w^Zy^gg. A z egész szakaszban 64 ̂ gefg típus, 33 
Mánzef, 20 M^?, 12/e/g, mef/g között egy f-ző forma sincs. 

Szerintünk kétes a & W M (106) és a -MíZ (112) rag f-zésének eredetisége is, 
tudniillik az erősen f-ző szövegekben is e-s változatúak. A többi példa f-ző 
használatát lehet irodalmi hatással magyarázni. A krónikának ezt a részét 
nem tartjuk f-ző nyelvjárási emléknek. 

A birtokos személyrag viselkedését a következő számadatok érzékeltetik: 
-e (-6% rag van 5 példában 9 adattal: weve (107, 115, 117), /%%%? (112), &#%&%? 
(109),/<?/a&//Me (108) stb.; ?%gvf típus nem fordul elő; 16 példa 29 adattal e-s 
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változatú, 7 példa 12 adattal f-ző alakú: M m ? (114, 115), ere/W (107, 2 x), 
e/e/Yf (115, 118), mgzefrg (114, 2 x) stb. 

A krónika e részére sokkal inkább jellemző a labiális ó'-zés. Példái: 
1. hangsúlyos helyzetben: W r ^ z f ^ (115), Aró'ró.9ẑ éMeA: (113), »ömej, 

Mő/Mó^^^ (118), r ó W W n (110), vöra, (118);yo7g^/a&z (105), M ' ü ^ (H7), 
#M!e?^, menf/<% (106), w ^ é g e (114, 2 x), w/o/jege/wz (114); jzeM^Vr (106). 

Negatív példák: W (112), /g^ W f (107), mewf (106, 118), m e m eZ (112), 
/o/fMgMr (106)+4 adata; rnzgreffeßfeffe (113), mggrg^gM^eA: (116), azenWe'-
nek (115); nemef (105), Memä? (118), S"zgMfp^er (hn.; 117),/éűíe/w (118), kereaz-
fj;éM (108, 3x ), azeg#zy, JZßgeMßÄTzeÄ; (108), f Z g m W (110), Jzerjzd/MoW (113), 
^zerze (111), ̂ zermr (106), 7%meWr (112), 7emgfv^6űM (108), ye/me»f (117). 

2. Hangsúlytalan helyzetben: Demó'fer (110), /römlyz^meÁ: (113), Mömó.9-
^ e r (118), fómó.yWn (110), vörär (118). 

Ellenpéldák: ember (104, 105, 110, 111; 112, 2 x ) + 6 adat; eraek (105), 
ezer (104,105,109) +5 adat, gyermeM (108), zge% (105,2 x) +4 adatje/e» (107), 
me^ere^ (105), »emef (106; 107, 2 x) +28 adat, ̂ z ^e» (117) +5 adat. 

c) Toldalékokban és toldalékok előtt: e%ef<%f (119), me/zefó'ff (105, 2 x), 
vê zőff (111); — m e W f < % 'mehettek (ők)' (105); — /efe/epöWenek (114); — w 
y o % é % ö z (114);/e/e<fe/ó'm (108, 2 x); —yegyverefó'AiW (118), Mérnök, Móm^-
^ege( (118), Gejzfä? (vár; 114); ArwveróY (104), 7zemefo& (108; 111, 2 x), aemze-
röA; (108). 

EUenpédák: megyei (111), megye» (107, 117, 118), /ê zg» (112); m m & M 
(108, 112, 113), m m d e m (107; 118, 2 x)+4 adata; feiern (107); —/gg^verej 
(112),/égy verebekké/ (108), Mernem (115), »öme^ (118), »emea^g (118), n'jẑ ef-
^eger (110, 113); — egeff meg (112), e//ê zferfe (113), e&ezdeffg (117), Á:éyzffer-
fe% (105), megrerreMrefre (113),^efeff (118, 2 x), vegezeff e/ (112), vê zef( (118); 
— embereknek (105), ezek (106), ezeker (109) és még 5 példa 8 adattal; — m W -
eecer (105);./e/e.?egek/zez (110); — Mjrerejégekef (109); Wfezekef (106); — W f -
^ e f (110), »e'mefer (111, 2 x), füzfearegef (110, 113). 

A krónika végének jellemző nyelvi vonása az illabális e-zés. 
1. Hangsúlyos helyzetben: ek/e/e, /eek/e/e (110), keMCjkerefff/ (!104), fér

netek (110), feref̂  (113); me/y/ede» 'mérföld' (112); Gyergy (110, 115), G^er-
gyef (110), G^erg^e/ (!115); kezeff (111), kez;Y 'közel' (110), kezű/ 'na.' (115), 
kezóV 'na.' (117), febb (105), febbef (112, 2 x), férek (104, 111), férők (111; 112, 
2 x; 115, 116), ferőkkef (104; 116, 4 x; 117), ferokek (116). 

Ellenpéldák: Wfjégef (116), megóVfe/zek (117), gkzök6% (113), e/fömf (117), 
megförefe (114), forejgf (113), megfo'Wk (113); űfóg, (fogAa/dZ (105),/o/^ek 
(104),yo/def (H7),/o^ef (117) +5 adata; Gförgyef (109), G^orgef (!112), koz-
M^? (113), kozwí (112, 3 x; 117), közwfek (!111) + 4 adata; of (112), ofven (114), 
ffzeMÓf (116, 117), főbb (108, 116)+3 adata; fórok (107, 2 x; 109; 110, 5 x; 
111, 4 x; 112, 6 x)+38 adata; 

2. Hangsúlytalan helyzetben: kőrejzfyéM (115), /?mke^ (112), ̂ ZfpekMek 
(114),fwpekekke/(105), férek (104,111), főrek (105,114), förekef (116), forekre 
(116), förekek (106), förekekef (114). 

Ellenpélda: förök (58-szor; 1. az 1. pont alatt). 
Toldalékok előtt: Györgyef (109), Györgef (!112), Gyergef (110), förekek 

(106), forókekef (113), kózeff (109), kezeff (111), meV^/Men 'mérföldön' (115). 
„Az Landorfejírvár..." labiáhs ó'-zése más jellegű: aj erősebb szuffixn-

mok előtt, sőt hangsúlyos helyzetben is; a fenti 1—3.pont negatív példáinak 
90 százaléka az emlékiratban ö-s alakú vagy ő'-ző variánsa is van (1. M N y j . 
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XIII, 58—4); 6^ az ó'-zés köre sokkal nagyobb benne, ennek ellenére a/o/ (ige
kötő), a / o W g mindig ä-s alakú. A z emlékirat szerzője a?from, őA: alakokat 
használ, az Évkönyv III. részében viszont: wafromof (110), wjrrwmoTz (110), 
w^ro/M (115), wj^o/MMűA:, 7Mg#%yf/WM&f& (113), wÁ: (110, 2 x), w&gf (111) haszná
latos, az Zy~7 váltakozás a 3. részben szeszélyes, szabályokhoz nem köthető, 
pl.: ;7/#z (113), ̂ z^WeA: (104), &w#y (106, 5 x), ̂ 'míyoAraf (108), W f e í y o W 
(109), de: & W W (106), AeZr 'helyet' (106), kasfgff (109) stb.; e z W (113), azMymz 
írásmódot „Az Landorfejírvár..." nem ismer, ilyen szóalakokban a z mindig 
hasonul. Mindezt egybevetve azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a két 
írás nem lehet azonos szerző alkotásai 

KOVÁCS ISTVÁN 

L'itacisme dans les mémoires de «Az Landorfejírvár ...» et dans les 
Annales de Verancsics 

Ces deux oeuvres du XVI« siécle sönt pubhées par László Szalay dans le 
volume intitulé „Monumenta Hungáriáé Historica. Scriptores. III, 3—119, 
123—85. Ferenc Zay est considéré par beaucoup comme l'auteur de la premiere 
oeuvre. János Horváth, Historien littéraire trouve qne cetté patemité n'est pas 
assez pronvée. D u fait que dans la terminaison de certains mots on trouve 
í au Heu de e [Wz (< W ß ) , A#zf (< Áröze) etc.] et ceci dans les deux mémoires, 
il en a déduit que les deux oeuvres ont été écrites par la merne personne. 

L'auteur a minutiensement examiné les particularités linguistiques de ces 
deux créations et est arrivé au résultat que leurs auteurs ne peuvent étre identi-
que, et que les Annales de Verancsics furent vraiment écrites par trois individus, 
Tun serait l'auteur des pages 3—11, le second de 12—103 et le troisiéme de 
104—119. 

I. KovÁcs 

^ A hosszú szárú a-, &;-, a hatos alakú ̂ -t, a hurkos és a hármas formájú z-t, valamint a kétpon
tos y-t nyomdatechnikai okok miatt a-, &;-, a-, z-, illetve y-vel jelöljük. 

A példákat a Szalay-féle kiadásban használt alakban és helyesírással közöljük. 
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, .MAGYAR NYELVJÁRÁSOK" A KOSSUTH LAJOS TUDOMÁNYEGYETEM DEBRECEN 
MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK XIV. 57-58 1968 ÉVKÖNYVE 

Villongó 

Hajdúhadház község külsőségeinek két nagyobb, egymástól kelet-nyugati 
irányban legmesszebb fekvő részét egyaránt Ff/ZoMgdnak nevezi, ill. nevezte a 
nép. A z egyik Fz//oMgo a hadház—sámsoni határvonal mentén, Pallag és a Savós-
gút északi oldalán terül el, a másikat a vidi részen, a volt hadház—nánási határ
vonal keleti oldalán találjuk. Kisújszálláson Fz//ogo változatban él ez a határ
név. A Karcaggal határos részeket nevezik így. Feltehető, hogy még többfelé 
is megvan ez az elnevezés, s eredete mindenütt azonos okokra vezethető 
vissza. 

A CzF. a W / W g igéről a következőket írja: „Alakra ugyan a W//og igének 
módosított változata..., azonban jelentése eltérő. Ti. Szabó D. értelmezése 
szerint am. harsolódik, pántolódik, vetekedik, veszekedik, czivakodik, zenebo-
náskodik, pörlekedik, kardoskodik, kapczáskodik, verseng, viszálkodik. Mol
nár Albertnél W//oMgo&=contendo, altercor. A z előbbi ige jelentése vetélkedik, 
mérkőzik, verseng, ví, harcol, az utóbbié vitáz, veszekedik." 

A MTsz.-ben a W / W g 'veszekedik', a W//oM#<? pedig 'zenebonás, háborgó, 
nyugtalan' értelmezésben szerepel. 

A SzamhSz. a vz//o7zgJ6aM határozószót közli 'pör alatt, vita alatt pl. vala
mely birtok' jelentésben. 

A SzófSz. a W / W g igét régi és népnyelvi szónak említi, amelynek első írá
sos előfordulása a XVI. sz. közepéről való (GyöngySzt.), de a W//o»gá? már a 
XVI. sz. első feléből ( R M N y . 326). 

A z ÉrtSz. a W//o»g igét régies és irodalmi szónak jelzi. Jelentése: huzamo
sabb ideig — de esetleg hosszabb-rövidebb megszakításokkal — fegyveres vagy 
politikai harcban áll, viszálykodik valakivel, valamivel, továbbá: küzd, viasko
dik, vív és ritkán 'veszekedik' a jelentése. 

Ez utóbbi jelentést igazolja a hadházi tanácsnak egy 1717. július 23-án kelt 
jegyzőkönyve (DÁL), amely a hadházi határnak a Nánással szomszédos részét, 
mint Hadház és Nánás közt perben levő földet W / W g o / % m e k mondja, s e 
fogalmat a coMfroverja /?/ag# latin jelzés kifejezéssel magyarázza. 

A coMfroverjwj mn. jelentése többek között 'vita vagy kérdés alatt levő, 
per alatt levő, peres, per tárgya' (Finály); 'worüber gestritten wird, streitig' 
(SCHELLERS, Lateinisch—deutsches Lexicon, Leipzig 1788). 

A/?/aga. fn, többnyire költőknél és az új korban 'tájék, táj, környék' jelen
tésben él (FiNÁLY); 'Gegend' (ScHELLERs). A z újkori latinságban a X#g<2 bir
toktestet, birtokot is jelent. A fiscus és Hatház pőrében (1782—1788 D Á L ) M . 
Nagy István többek között vallja: Menyhárt fogása húsz köböl alá való ̂ /aga. 

Ezek szerint világos, hogy Fz'/Wgo tulajdonnevünk, amely még 1717-ben 
w//ofzg(?/%f jelzős köznévi formában fordul elő, olyan határrészt, birtokot je
lent, amelyért a szomszédos városok vagy birtokosok pereskedtek, villongtak, 
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veszekedtek. Ezt igazolja az a tény, hogy mindhárom szóban forgó terület két 
város, Hadház és Sámson, Hadház és Nánás, ill. Kisújszállás és Karcag határ
vonalánál fekszik, s a W#o»# igének főnévi származéka, a W//o»#dj, WdrW//oM-
#%? utótagjaként él m a is. 

A vidi praediumért (település nélküli birtok) Hadház az álmosdi Balku 
családdal is pereskedett (a Balku család birtokperének iratai 1730. D Á L ) , 
azonban az elnevezés nem erre a perre utal, hanem az 1717. évi Nánással folyta
tott határvillongásokra. 

A z a Ff//o»gJ, amely m a Hadház külsőségeinek Sámsonnal határos terü
lete, szintén villongásokra emlékeztet. Ezek Hadház városa és Poroszló puszta 
egykori birtokosai közt több mint egy évszázadon át folytak, először Lántzy 
Gergely családjával 1744-ben, majd Bököny bitrokosaival, a Bekényekkel 1773-
ban, s végül az Ubrizsy örökösökkel 1854-ben, Poroszló pusztát, amelynek a 
P7//oMgo része, birtokosai az 1700-as évek elején zálogosították el Hadháznak. 
A későbbi örökösök hiába perlekedtek, villongtak érte, pénzük nem lévén, visz-
szaváltani nem tudták, s végül 1853-ben Hadháznak örökáron eladták (Hadház 
birtokrendezési iratai D Á L ) . A z is lehetséges, hogy a név a korábbi időkből 
származó és fel nem jegyzett villongások emlékét őrzi. 

A vz//oMgJ tehát a W//o»g ige folyamatos melléknévi igenevének főnevesült 
alakja, amelyhez a följelentése tapadt. Ebben a szerkezetben a/o&f a logikai 
okhatározó, amely miatt a villongás folyt, de ugyanúgy lehet célhatározó is, 
mert a föld megszerzése végett is folyt. A főnevesült melléknévi igenév azután 
Ff//oMgd alakban tulajdonnévvé vált. 

H a m a megkérdezzük akármelyik villongóbeli vagy más, a helyet jól ismerő 
embert, miért nevezik így a határnak azt a részét, vagy nem tud mondani sem
mit, vagy népetimológiás magyarázatot fűz hozzá. A név eredeti jelentése el
homályosult és senki sem gondol már a földért folyó villongásokra, a villongó 
földre. A hadháziak azt mondják, itt üldözték a pandúrok Dobos Gábor be
tyárt, s bizony ez hátra-hátra W//oMgoff, hogy lássa, sikerül-e megmenekülnie. 
A debreceni Déri Múzeum birtokában levő adatok szerint Dobos Gábor a múlt 
század második felében betyárkodott, ez a föld viszont már jóval előbb Fz//o»go 
volt. Azt is mondják, hogy a villám ott gyakran csapkodott, s a hely annak vil
longó fényétől kapta nevét. A kisújszállási FzZ/ogo, amely feltehetően szintén 
Ff/Wgo volt valamikor, csak „perben levő" jelentése elhomályosultával ala
kult mai formájára. A z ott lakók szerint a hely sok csillogó-villogó vize a név
adás alapja. 

A két hadházi Fz/Zo/ẑ o név életrajza nem egyformán alakult. A hadházi— 
sámsoni határnál levő részt m a is így nevezik, a Viden fekvő azonban nevet 
cserélt. Ez utóbbi a Csohány és a Rós család birtokába került, s az ő családnevük 
vált földrajzi névvé egyes nominativusi formájában. A z öregek azonban tudják, 
hogy a mai CroW/zy és j&b a század elején még F//Wgo volt. 

É. KlSS SÁNDOR 
Villongó 

In der Gegend von Hajdúhadház und Karcag gibt es mehrere Flurnamen 
P7//wzgd~ F2//og(f. Alle diese Fluren befinden sich an den Grenzgebieten zweier 
Ortschaften. Die Nam e n gehören nicht zum Zeitwort W//og 'blinken, blitzen, 
funkeln', wie sie volksetymologisch gedeutet werden, sondern zum veralteten 
Wf/oMg 'streiten, einen Proze führen'. Diese Fluren waren nämlich diejenige, 
über die die Ortschaften einst gegeneinander prozessierten. S. É. Kiss 
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Szólások és szóláshasonlatok népies magyarázata Szamosszegről 

A Szamosháti Szótár bizonysága szerint bővelkedik ez a vidék ízesnél-íze-
sebb szólásokban, szóláshasonlatokban. D e az is kitűnik a szótárból, hogy a 
Szamos-menti nép nem elégszik meg az ízes kifejezéseknek csupán a haszná
latával, hanem gyakran magyarázó történetet, szinte anekdotaszámba menő 
történetet kerekít hozzá. 

Történeti hitelük ezeknek a magyarázatoknak legtöbbször kétséges, de 
egy tény biztos: igazolják a minden iránt érdeklődő, mindenre magyarázatot 
kereső népi mentalitást. 

Néhány ilyen — tréfás, gúnyos, közömbös, de olykor a pikantéria hatá
rát súroló hangvételű — saját gyűjtésű történetet adok most itt közre a Sza
bolcs-Szatmár megyei Szamosszeg községből azzal a kettős céllal, hogy a tipi
kusan helyi jellegű szólásokkal gazdagítsam a nyelvtudomány ilyen természetű 
gyűjteményét; a fonetikus lejegyzésű népies magyarázatokkal pedig — a tör
ténetek meséjén túl — adalékot szolgáltassak az e téren még kevésbé ismert 
szamosszegi nép nyelvezetéből. 

A történeteket a következő szerkezetben közlöm: arab számmal jelölöm 
a szólások, illetve szóláshasonlatok sorszámát, ami után a szólás köznyelvi 
átírása, majd népies alakja, végül magyarázó jelentése következik. Itt szerepel 
zárójelben az esetleges észrevétel is, ha az a szólás használatával kapcsolatos. 
Ezután közlöm fonetikus átírásban a magyarázó történetet, aminek végén jel
zem az adatközlő nevét, a gyűjtés időpontját. H a esetleg a történeti hitel szem
pontjából hasznosítható egyéb adattal rendelkezem, azt mindezek után záró
jeles formában közlöm. 

* 
1. Felmegy a Kun-első székig. fe/Me&y a jKiez-ejóü jze&fg. 'Gúnyos cél

zattal arra a személyre mondják, aki törtetőén, másokkal nem törődve, előre 
tolakszik, jóllehet érdemeinél fogva hátul volna helye/ (Csak konkrét értelem
ben használatos.) 

Afg&efM mgg az öreg Démez.? Z,ász/ou Mfyam mo/zfa, Ao&y a femp/om&z Jw&y 
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o^zfoff^A; e/ a ̂ z^e^gr, Aog); a/a rö66ef ű^of^ az ̂ /fßf/ze,_/aM»aÄ: e/őüréli66 o^aÁ:, 
ameA: A:/jfe66ef a(/orr, o»Mß& Adrrgi66. Za^z/o^ 6 a ^ m wg); mo/zfa, Aog_y e/éj66 
a ZőürmceA:éj W%f oz éfőü jze/c, a DeTzezaekei meg a m^oo'/A:. MzAror ojzf a 
JLőürmeeA: eWogaffdÄ: ̂ /oüo'e^ef, meg a /zazgf, a Xw/zoA^ meg megveff^A: fz3//ó7:, 
Adf (tz éjőü ẑ̂ Aief z'f é/bg/afáA: (& Aiwzo&, a iLőürmceAiMeA; ̂ ég a /zafoaYA: fzeA 
TMaraM. F^^fg AoragwrfaA; ojzf ezer az éjoü^ egér a DerzezaeA:. Gwz^owyzM o^zf a^z 
ẑoĴ /dA: mofzaam yaz e/oüre fó'r/é̂ zA:e(/oiÍ7zê , A o ^ bemegy a Azm-éwö JzeAizg. 

(A magyarázat hitelességét csupán az teszi kétségessé, hogy több adat
közlő is saját családjának tulajdonítja az elsőbbséget.) 

Lőrincz Bertalan 57 éves. 1959. május 12. 

2. H ó , S a m u állj meg! Itt a világvége, kapura nyílik! ##u, 5 a m % a/ meg/ 
/ff a v/Mgvégz, Äropwro ?zyz7z%. 'Arra az emberre mondják tréfás célzattal, aki 
szórakozottságból túlmegy a célon.' (Átvitt értelemben is használják.) 

7ff a mz /zafdrz#zg6a yzem fárme/ŰMg áY/ZTZ};̂  meA: jzőü//őüf, mer Adr vou/z 
é/?oefé/töm\/efzf a fWgpy^/oüdef ve/e. j%f zgy a Tzyzrz/eA: ̂ zoA:faA: /e/Ő7z»z fze
kére, yojzf arwzzz. 

^4z öreg Dra6zA; zj ///e« aY/z/ẑ e meA; ̂ zőü//őü /9arw^ Wuf. M a » /zem ü fzw/lom 
Aogy Z)o6o^rz2 vafy fara^zny^rw jzoAroff-^ /e/őhm' Arejf Arz'j /?/ro^MrÁra yoAmré. D e 
ve/e v^f m m ^ g Sümw ^zf, o/z/a. 

Eccer o^zfd» Temp/omvégre y^ eme/zfeA:. WízWfg meg rzem WufaA; off, o^z-
f(&M 6eaacő&feA: a femp/omvége^z Jzwgo/6ay/^. /4m meg Ojf/a», /zoej ĉ aA: eggyzA: 
vegf V W , a mdfzA:om meg Ja/W? 7aA:a6Me /capz(/a va/z. v4 td» Dra6zAr /zem fwffa 
ye^zf, ojzf e g ^ z a Arapẑ /zA; Aq/foffa/az ó'Afö&of. v4A:Â ö A:z/dfoĉ  ê a/c a/f/dr^.-
/zo#, 5"amw, /3(f/ meg/ 7ff a W/dg v^g/, A^zpwra M̂ /Z/A:/ — C?aA: oz 6e A;e//ef «e&z 
me«m' 7a/ca6 JaA:a67zé%o, e^aA: of fWof m e ^ r ^ m ' , Aogy vwjza fwggyon ̂ó'/z/zz. 

(Az esemény megtörténtére a gyűjtő is emlékszik gyerekkorából.) 

Lőrincz Bertalan 57 éves. 1959. május 12. 

3. Mindenkinek megvan a maga baja. ~ 'Tréfás célzattal a gyakran és ok 
nélkül panaszkodó emberre mondják/ 

j4jz mo/zfayeeeer JWzreA:e.?z7ze& a^e/ejége." Te, Aa//offa(f mg, Aogy a Zd// 
d/%?ofo^? — JWzre&ejz a zjfWJu jz/fzfár vo#f, Zd// meg ayáo^, ojz c?a/cwgyo7z 
/ecjmafa va/űA:/. 

— ^jf az az w 6a/a — mo/zfa^aye/e^égeMeA: a ve» z^/aou. 
— CwzA: Aogy e» a^z Aa//offam, /zofy fefü//ea*/ — magyardzoff fovd66 az 

o&fzo/z. 
— Äaf (t meg az eV» 6q/om — mo/iáVa J(ojzreA:e^z. 
fér^ze^aza^zo/zf Tzem é/̂ g/feffe Ai/yez a mo/zaláf, o^z eA:ezaef vejze&eóm, 

Aogy w ezer AaraA:jz/A:. ̂ 4 fztyzfer meg yzagj; M^wgoffa» aaz mo/zfa »eA:/, Aofj; W f 
0 meg a fe 6a/oa*. 
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7&y vduf o^z meg mm^eMAmeA; a moga 6a/a. 
(A Rosszrekesz ragadványnevü zsidó cipész valóságos személy volt 

ugyan, de a történet hitelét mégis kétségessé teszi az a tény, hogy alaposabb 
vizsgálat után kiderült, hogy Rosszrekesz soha nem lakott Szamosszegen, ha
nem a közeli Györtelek községbe való volt, s így vándor anekdotával kell je
len esetben számolnunk, amit a kiforrott forma is igazol.) 

Lőrincz Bertalan 57 éves. 1959. május 14. 

4. Elbánt vele, mint Péntek Judit az ötvenessel. É & M ve/e, mzm f mfeA: 
Jzw# az ofveMejje. 'A felelőtlenül tékozlóra mondják.' (Átvitt értelemben is 
használják.) 

f e/zfek ./zw#Á7za& vd#f egg); iWélíf/eyz fejveY/e, oaz &erwf »eA;/ Wű/zorzMéjf ő̂ -
ve» A:oroMÓ/(t. (Meg a reg/ A;oro7zdj v//dg6^ vo(if e j f & W ^wg^offa mm^/em/e/e, 
Aogy e »g /o^/ű va/oA;/ rü//e. M/Arő m a f énfeA; 7W/A: »em győüjzfg /Wrcé, /zdr gfz 
mo/z^gya ?zeA/, Aogy ac^ ê aA: /dejajzf az ofve/zeaf. A/a/(/ e"W«oA^ éYm ve/e/ — 
Mz&or ojz meA:A:qp^, W f röA^^ÖM» ekoüfö^eyaz eg^f^zef. 

Lőrincz Bertalan 57 éves. 1959. május 14. 

5. Elbágyadt, mint az apáti menyasszony. ÉMggyaff, m m f az opof/ meM_y-
a^zo. 'Tréfás célzattal mondják arra az emberre, aki magyarázatként nem az 
igazi okot mondja/ (Csak konkrét értelemben ismeretes.) 

ÁÜ&?zor%M)7Z7Z ej&zWöff az apdf/ meM_yajjzp. ̂ /ez/A#r ojz, m/Arö /<?%%% ĵ q/̂  
o /aA:ű(/o/om, Adf ro^zw /er(. Xörw/b&fa& a vAza^zo/z^oA:, o^z mo7Z(/oga^dÄ:, Aogy 
6/fzfowMM é6dgg);(^f ű mw/afozdf 6g. JLe A:e//er /eA:fe^/. 

7(egge/ o^z mo/zZdA: 0^z/w6a, Aogy meArjzw/e^ef/ a ̂ w/d/g. ̂ z & vJ^Z ro^jzw. 
f/iáf (gy Wgg}70^ eyoz apd^z me/z_y&yfzo. 

Lőrincz Bertalan 57 éves. 1959. május 14. 

6. Ketten talán kiteszünk egy kéri embert. Aeffe/z fo/z A7fejzz&z& e(y A:er/ 
yem^ár^. 'Tréfásan akkor mondják, ha egészen könnyű munkára több jelent
kező kerül.' (Csak konkrét értelmezéssel használatos.) 

A#zye/mezj f&fugojoA: wf#fß& o &erz/eA: wzWeg. J(egge/ e/é^66 o/Aom me/:-
/rcüföÁ "feA:, J(zf rnew^eg ̂ ^gozyz/ ja mezőőre. Mz&ó meg me/eA: Ä:ez(/eZ /e/zm", 
AazameAZfeÁr, mege^eűfeíeA:, o^zZ a/w^aA; /(?# ̂ oz^OMMdyzg. Ouf mege/z A/meM^eA; 
A%%%&z/. ̂ zér ojz mz mm(/eA jzoA/w& moMaam" v/eeeje/z, Aofy AefZeM fa» A/Zejzw»A 
e ^ W n jem6erí. 

(A szamosszegi ember mindig többre becsüli falubelijeit, mint a szomszé
dos községek lakóit. Ilyesmi nyilvánul meg ebben a történetben is, mert a lá
tástól vakulásig dolgozó szamosszegiekkel szemben a kériek valóban a törté
netnek megfelelően végezték mindig a munkájukat, de nem lustaságból, ha-
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n e m inkább ésszerűségből, és így mindig éltek olyan körülmények között, mint 
a szamosszegiek.) 

Bartha Dienes Józsefné 67 éves. 1961. március 30. 

7. Lejjebbeznék, mint Húsos Sándor a bíróságon. Zejgz'e66ez7zéf&, mz'zzf # w -
jof 6"azzô r a Äzrou^gozzzz. 'Tréfásan az erős eltúlzásokra mondják/ (Konkrét 
és átvitt értelemben is használják.) 

fccár #%R)z.y Z)^/zes ̂ » o o r e7Zgeo*é/ 7ze%z3/ őo* ̂ z z z ^ f Árz/zzér̂ z-e. D g W a & z 
/e/e/e/zfeffe. ̂ r ^ a g r ^ zzzezzf a aWo#, ajz ̂ iwfoj ̂ d/zo'oz'f zzagyom megM%fezY6%. 

Afz'A:ő_/e7ó/va^^ Mß/rz_/a 6z7zzfef&, [ = -t], meAr/te'z'aeJzféA; fw//e, /zogy a^ar-^ 
/e#e66ez7zz. ̂ d/zaoz- 6^r_ydm zze/zz e'rfef fe ja a^^of. ^Vßm v ^ f w wzgg 6 W ^ g o / z , 
Adf /zzê zj/eff, Aogy 7Mé%fö66ef a/taz7za& /ze/tzyaoMZ. Mzgyozzzz é vd#f /cesereo've, 
ofzf o^z /Mo/zfaya 6zr<?f#za/t.' Ze(z"e66ezMz' jzerefzzé/c éj« w m m / Z^z'e66ez7zz/ 

(Az eset valóban megtörtént a II. világháború vége felé.) 

iíj. Varga Sándomé 44 éves. 1964. március 8. 

8. Alászolgája, mint a kéri embernek. ̂ Mjzouga/^, mz'zzf a &eirz./efM/)ez7ze&. 
'Tréfásan mondják az elintézést n e m kellőképpen nyert ügyek lezárásakor/ 

Pózgdrzf fozzzíf magdzzwfozzzz a kein jezM6er j d » ^ , /W<f dzvafojozz zteí/ef zze/tz" 
jőizföszAiöaMz. Mezzf az oß/a fefre, o^z mozzfa zzeAiz, Aof_y zzozzozz »e^z zca/apof. 

./arf egg^zg 6^U6/6w j8a /M^z'^6^. Md?z ^z é w ü 6 e jzs zzzwfaffa/c zze/cz' zta/apof, 
AJf »e/M feccef »g^z. ̂ 4 6dufwj osz asz z7zozz);g);a jére: /zdf /cezrezM zzagyozz jq/zzdjwg, 
á"e W & P 0 zzezzz szoz^g^A^fzvMÁ:. ̂ fa je zzezM feccz/c, aA:/cor a/áazd(zgd/0. 

Vgy zzzerzf e W^frzí-^d^fra. Mzzzá'ezzzzozM mozzfa/t »e&z, Aog); a/^zd(2g^. 
W/caff %/űM wffwzrz/os /czszduga7/ou, Aogy Aaccor zs émozzfa. 

jFefwzf ez a zcéjz-z' jem6ez?ze/c, mer zzezw fwffa, Aog); mzf fesz. Tfiáf (&z wcc^zz 
f#&y % M ^ A:q//cör meztsz^/zf, osz %agy a/dz^fosoz» me/tzcez'a'z' fw/Ze; Mozz^g^a 
w e g z»á zze/tezM, Aog); zMzV fesz a, Ao&y aZ^Jz^gáj^? /4z z'/zas zzaf); A:d%peí W{zf, 
oszf e/tesz csway/cozzzz. jFfdf zMagazzoA: asz mozzfd/c? Ja/, 6df_ydzM, Azszezzi zzzagd-
zẑ /c ayvaZ az azzzz^dsz jzzffdA:. 

Gozzalőf eggyef a /ceiz'zjezMWz'. Me/c/cöszözzfe Jzê peziM a zwa&yarazßfof, osz 
vzsszq/ordzíf. F^gzg/drf^ya W u f o / W , a/zom Wuf, osz mz'zz^e 6eszouf; wzagdzz^A: 
eccer a/dszd{jgdj^, wzagdM^A: t&cer aZ^z^ygd^, zwagdM^Á: meA: Aaceor a/dszJ^-
gdyg. 7g_y affa vz'jfzaja Müccjwzf a A;áirz\/em6áz". 

ifj. Varga Sándomé 44 éves. 1964. március 8. 

9. Bolyong, mint Székely hajdan. 2?q/of#, m m f 6"ze%ey Ao/oazz. 'A céltala
nul kóborló emberre mondják/ 

5"ze%á/ AfÄAra mezze/rwf vouf ^rae/6w. JVem aAiaz-f mmazz ^fozza / e W , Aaf 
ojzf a^zoÄröff. Ä'o^a/zg ZM6rő#z jBárfzhe szozzgaf. ^zres /egézz /eff zW6e/őö/7e. 
jFccer ojzf efözzf. 
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Sü&aYp zcerzzf vz^za. D e ja/c^óz" zzza m e g va#f Ad6oro(fva, wieg a//azz rorzy&ya? 
i%?%f, /M/Mf efy W%</wj. A/6a/azzgar eggyz/tyä/w/w ßa AMászg6#. ,4 /nyüMcof #/ez-
ge/r^/c W e . 

(Székely Mihály élő személy volt, és a történet is így hiteles. A gyűjtő sze
mélyesen emlékszik a történtekre gyerekkorából.) 

ifj. Varga Sándomé 44 éves. 1964. március 8. 

10. N e m ló az ember, hogy egy nap megjárja Szálkát. JVezzz M ^az em6ár, 
Äogy egy zzap /zzeg/zíẑ z & á & a r . 'Tréfásan alkalmazzák az ok nélkül későn ér
kezőre.' 

v4z eceerz yem^er ézzzezzr S'zá/Wz*^ ja v^dr^. 7io(z ßdro»» e/a^a ya fe/zezze'f, 
a^zZ émezzZeA: a/&>maj^ m/zf. D e yaM/z^zr^ 6erwgaf, Aagy zzezzz 6zrf AazawzeMMz, /zaz 
A'zá&o vegzzzzz oz dra/cpazTazz /za"f. M^JzA; zzop ojz Ärer̂ z fzz//e ja _/e/e^ege, Aog); 
zzzzzyér va"#f a//azz JoAroyzg. (7 m e g oaz ofz rno/zfa, /zagy zzem /zi )9az em6er, Aagy 
fgy zzap mggy^r/(z 5"zá/WA 

(Él a faluban ennek a szólásnak a következő változata is: A W z oraog az 
em6ár, Aog_y egy zzap zzzeg/az^ ̂ za/Wf. Ehhez azonban n e m fűznek történetet.) 

ifj. Varga Sándomé 44 éves. 1964. március 8. 

11. Végzett, mint Dicső a nyúllal. Fégzef, zzzW Dzc^oü ßa zz_yw//ä. 'Arra az 
emberre mondják tréfás célzattal, aki úgy fejez be valamit, hogy végleg elront
ja.' (Konkrét és átvitt értelemben is használják.) 

a) v4 #ya"r/a"z.?6# / a A W Z)zcJoö A/^rrg. Agrzz//aü ßo#f. fz/j/ta[ẑ  yz,y v^a*, ae 
zzezzz fzzaô  ve/g /ẑ zz. fzér o^zMfM mzzza*^g 6a^zfa^dA: (t fa66z/e/c. Pezzc Azzz-â /ca" 
zzagyazzzz zgye^em_/aA:raya zz^w/a^of. 

É/zafaraazfa, Aog); zzezzz /zaggyá zwagdr azégyem/je. Mz/cö/bgo^ Awra/cÄra/ eg); 
zzyw/ar, zzzaaWzagaf /ta^áV/ a /̂ 6dz*(z, o^z /Me/t&ofaffe yefy y^Aa, Aog^ z7 ßaazfaf 
/zzeg/wvz, a^z /zzeg/zzzzfa^yaya /ra/zzayz»aAr, /zagy w M /w^ zzzá zzyw/af. ̂/̂ ,̂ Aagj; /zezzz 
fzzaac ee/azzzz, ya zzzadazagaf Mfe y^. ̂ 4 zzyz// zzzeg éfza/aff. /4fz zzzozzfa ya^z zzaZy 
szamarazz; zza végeazfem evve/ ü. ^4 Arozzza/z zzzeg a re/cejz Zá'vez-w /ef^zc, /zagy 
zzzzcj cjzzzd, a^z zMzzza*ezzf zzze&fwffa/c. 77d( ̂ zJ(i(a zzzazzygyzz/c ejzfef. 

ifj. Varga Sándomé 44 éves. 1964. március 8. 

b) /ász mazz^gya/r, /zag_y ez a Dzc^őü /bgaff eecez- ezzy zẑ zz/â  /zzzra/ĉ ä. fr 
m e g a ;%);«/, /Wr a/z/e ztá'zze eja/?aí, Aagy alögő/azM meg. .Fe&ó'faffeya /ter6f yery 
yära, /zagy /zzeg/zywza. D e /cáy zze/M v ^ r zzd//;?. O^z /MzA: /eTzzezẑ  Arejéz-, a fzyzW 
ye/é/erf, a^zr ÄyzaztäVf. jE/a'ztzß./a zzzadazagaf. ̂ 4 ̂ zazzzjz^aa/t Aa//o^a/t, Aogy zzagy 
é^zazzy^ama'va zMozẑ a." zzayezze/ za vegejz^ezM. 

(A második változat hiteléhez két ok miatt is kétség fér. Egyrészt, mert a 
valóban élő Dicső Márton szomszédok nélküli tanyán élt, s ez ellentétben áll 
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a fönti szöveggel; másrészt a túl koros adatközlő több esetben bizonyságát adta, 
hogy pontatlanul emlékszik a régi eseményekre.) 

özv. Lőrincz Pálné 86 éves. 1964. március 15. 

12. Indulj föld, megyén Péter Zsuzsi! 7Ww//oi%f, megye» f g W r Z^wz^z. 
'Tréfásan, saját magára alkalmazva akkor mondja ezt a szamosszegi ember, 
ha a fáradtság miatt nehezére esik a munka újrakezdése/ 

PéYfer 5#rma&, a Jo&o/jFgnyawzyáMOÁ: W#f egy vÁz/d/z feWr/e. /4 wfuf 
faife/" Zywz^L P//a» ro^z /6f6w, 6̂f7%rg Wuf. 0//aMWr, Aa_/e"_/e/e W7e^ »e^jÓMf, 
TMfM^g afz TMOMfa, Aogy zWw/yoM, megye/z féj^ár ZrwzM/ — Mer, Aogy «eAez 
vd#f Tze&zydfTzf. 

özv. Lőrincz Pálné 86 éves. 1964. március 28. 

Gyűjtötte: B A L O G H LÁSZLÓ 

Volkstümliche Erklärung einiger Redewendungen und Gleichnisse 

Es gibt viele Wendungen und Gleichnisse, deren ursprüngliche Bedeutung 
jetzt kaum mehr festzustellen ist. Der Verfasser zeichnete im Dorfe Szamosszeg 
(Komitat Szabolcs-Szatmár) die Deutung solcher Wendungen auf und pub
liziert sie in diesem Artikel obwohl die Stichhaltigkeit von einigen ziemlich 
zweifelhaft ist. Diese Wendungen liefern aber gute Beispiele für die Neigung 
des Volkes, Anekdoten zu erhalten und neue zu schaffen. 

L. BALOGH 
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„MAGYAR NYELVJÁRÁSOK" 
A KOSSUTH LAJOS TUDOMÁNYEGYETEM 

M A G Y A R NYELVTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK 
ÉVKÖNYVE 

XIV. 65--77 
DEBRECEN 

1968. 

Kömörő község földrajzi neve: 

Xomőro (-6e) Szatmár megye fehérgyarmati járásában fekszik. Szomszé
dai: Szatmárcseke, Nagyar, Penyige, Mánd, Fülesd, Túristvándi. Szatmárcseke 
és Nagyar felől a Túr határolja. A község határának kiterjedése 2587 hold, eb
ből a falu belterületéhez tartozik kb. 65 hold. 

Kömörő nevével a XII. században találkozunk először. A z 1181-i cégényi 
oklevél említi a kömörei határt: de fine Aemere^, de nem sorolja fel a falut a 
monostor birtokai között. Lehet, hogy akkor még jelentéktelen település vagy 
csak egyszerű dűlőnév volt (vö. MAKSAi F. A középkori Szatmár megye. Bp., 
1940. 164). 1343-ban Lajos király új adományt ad a Kölcsey családnak erre a 
birtokra, s ettől kezdve a Kölcsey uradalom többi falujával szerepel egy sorban. 
Betelepítése természetesen korábbi. A Kölcseyek előtt a Kömörey család volt a 
birtokosa. A PESTY FRiGYES-féle kéziratos gyűjtésben 1864-ben erről így emlé
keznek a falu vezetői: „ A név eredetéről hagyományból annyi regéltetik, hogy 
ezen községet bizonyos Kömörei nevű ember fundálta". A család tagjai közül 
Kömörey Mihályné és lányai 1481-ben tűnnek fel utoljára Kömörő birtokosai 
között. 

1496-tól sok birtokosa volt, de a Kölcsey családot még a X X . században is 
itt találjuk, a velük rokon Kende bárókkal együtt. Utolsó nagybirtokosa Kende 
Zsigmond báró volt. 

Kömörő a XIX. sz. elején 56 házat számlál, ezekből 12 nemesi porta (vö. 
SziRMAY ANTAL, Szathmár vmegyefekvése... Budán, 1809—10. 241). Egy szá
zaddal később már 126 háza van 705, magyar, főleg református lakossal (vö. 
BoROVSZKY SAMU, Szatmár vármegye. M o . vármegyéi és városai sorozatban, 
Bp., é.n. 102). Református temploma 1792-ben épült. 

A község neve a régiségben főleg Äemgrew, ̂ wmwrew alakban fordul elő. 
KNiEZSA ISTVÁN szerint a név a szláv A:omarb 'szúnyog' jelentésű szó továbbkép
zett változatából származik, s egy sorba tartozik a hazánkban másutt is fellel
hető mélyhangú Ä o W r , .Komarom, Äonzaroc elnevezésekkel. Legközelebb Sza
bolcs megyében is van egy AbmorJ nevű helység (vö. MNépny. IV, 209). Meg
vizsgálandó lenne azonban a Kömörő magas hangrendűsége, s ezen belül labiá-
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lis magánhangzóinak történeti alakulása. Ez a vidék inkább illabiális jellegű, te
hát a név eléggé kirívó. Feltűnő, hogy a falu nevének a régiségben nincs mély
hangú változata. Igaz, a XII. századi adat többszörös átírásban maradt ránk, 
bizonyos adataink csak a XIV. sz. közepétől vannak. 

Nyelvileg Kömörő a Szamosháttal rokon tiszaháti nyelvjárásterülethez 
tartozik (vö. CsŰRY BÁLINT: M N y . X X V , 11). Helynevei közül SzABÓ IMRE kö
zölt nyomtatásban néhányat (Nyr. X X V I , 286). Ezek azonban nem helyszíni 
gyűjtésnek látszanak, hanem a kataszteri térképről valók lehetnek: helyenként 
annak íráshibáit is tükröztetik. 

Kömörő földrajzi névanyagának összeállításához elsősorban a helyszíni 
gyűjtést használtam fel. Hasznosítottam a fentebb említett források közléseit 
is. Kiírtam a PESTY FRiGYES-féle, 1864-ből származó gyűjtés névanyagát, vala
mint Hnt.-vel és évszámmal rövidítve az 1907. és 1956. évi hivatalos Helység
névtárak adatait. Tüzetesen feldolgoztam a Kömörő község tanácsán talál
ható két térkép névbejegyzéseit: „Térképe Kömörői Úrbéri Illetőségnek. Fel
mérte és elosztotta T. N. SzathmárVgye rendes Mérnöke". Sajnos évszámot ezen 
nem találtam, jellege a XIX. sz. második felére enged következtetni. A z erről 
vett adatokat Urb. rövidítéssel jelzem. Másik térkép a szokásos kataszteri tér
kép. Ez 1895-ben készült. Adatait Kataszt. rövidítéssel különböztetem meg. 

A z egyes neveket szócikkekben dolgozom fel. A szócikkek szerkezete a 
kővetkező: Köznyelvi címszó, nyelvjárási kiejtés vagy ejtésváltozatok; helyra
gozásra utalás. Ezután a szakirodalomból vagy térképekről vett régi névalakok 
következnek, ha ilyen akadt. Gondolatjel után folytatódik a szócikk a terület 
jellegére, a hozzá kapcsolódó bármilyen körülményre, s végül az elnevezésre 
vonatkozó fejtegetéssel. Jelzem a terület művelési jellegét is a térképre utaló 
szám mögött. (Itt a következő rövidítéseket alkalmazom: sz. = szántó; e. = erdő; 
1.= legelő; k. =kaszáló; gy. =gyümölcsös) 

A helyszíni gyűjtésben — 1964-ben — legfontosabb adatközlőim a követ
kezők voltak: Mike János, szül. Kömörő, 1896. földműves, lakik: Kömörő, 
Kossuth u. 3.; Károly Gusztáv, szül Ombod, 1899. Kömörőben él 1917 óta; 
nyugdíjas, az ármentesítő társulat nyilvántartója volt. Lengyel József, a helybeli 
téesz agronómusa, és Bírta Mihály, a téesz elnöke. 

Utcanevek 

Alvég yi/vgg, -#z. — A Főutca Penyige felé eső része. Régi elnevezés abból 
az időből, amikor még egyetlen utca két „vég"-e tette a falut. 

Árpád utca /4rp&f wcca, ,6y%W wf, -%. Ujabb elnevezés. 
Dózsa György utca Dowzja György wem, -%. Ujabb név. 
Felvég F e W g , -%. A Fő utcának Túristvándi felé eső része, mely valaha a 

faluközpontot is magában foglalta. A z egyutcás település emlékét őrzi. Vö. 
Alvég. 
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Fő utca L. Kossuth utca. 
Hajnal utca # o / W wcca, -6a. 
Kossuth utca j&wwf wcca, -6a. — A falu legrégibb utcájának mai hivatalos 

elnevezése, mely lassan kezd átmenni a használatba. A z utca legrégibb elneve
zése egyszerűen Alvég és Felvég volt. Később a jellegtelen Fő utca nevet kapta, 
nyilván hivatalos névként. Ezt váltotta fel a felszabadulás után a Kossuth utca 
név. Kossuthnak — akárcsak Dózsának, Petőfinek, Árpádnak — közvetlen 
kapcsolata nem volt a faluval, a névadást csak a divat magyarázza. 

Kutyaszorító _Kwfya?zonf<% -6a. L. Rákóczi utca. 
Mándi utca M a W z wcca, AfoWf wf, -%. — A z errefelé szomszédos M á n d köz

ség irányába vezet: ,,Mwz7w& ara 7e/zef memm". Régi neve Újsor volt, mivel a 
régi falu terjeszkedésének megindulásakor, az első világháború után kezdett 
kiépülni. 

Nagyari utca JVagyan wcca, JVa&yan wf, -%. A z errefelé szomszédos Nagyar 
község irányába húzódik. 

*Pázmán A z úrbéri térképen a mai Rákóczi utca helyén található bejegy
zés. Bizonyára akkor még nem beépített rész. M a nem él a határrésznevek közt 
sem. 

Petőfi utca fefőü/f %cca, -6a. Új elnevezés. 
Rákóczi utca J?aW%n wcca, JM&dwcf wf, -M. A z utca is, elnevezése is újabb 

keletű. Tréfásan Kutyaszorító-nak is nevezik, mivel szűk, keskeny utca. 
Újsor 0/yór, -72. L. Mándi utca. 
Zrínyi utca ZrwzX wcca -6a. Újabban alakított utca a Szálaserdő nevű ha

tárrész falu felőli szélében. Elnevezését csak a névdivat magyarázza. 

Határrésznevek 

Ákaricsa ~ -%. — Szántó. Elnevezésére adatközlőim semmiféle magyará
zatot sem tudtak adni. Hasonló családnév a faluban nem fordul elő. 

Alsó v4W%, -6a; v4W% aw/Mü, -6e. — PESTY: ^4/^. — Alacsonyan fekvő 
terület, szántóföld és kaszáló. Régebben nagyobb dűlő neve lehetett, talán egy 
egész fordulót jelölt. 

*Alsó kaszáló — Kataszt.: / 4 W /:â za/o. — A kataszteri térkép szerint 
önálló dűlő, kiterjedése azonban az ottani összesítés szerint csupán 44 holdnyi. 
M a ilyen formában nem él, de vö. Alsó. 

Árokberke y4rog6ár&e, /6-o#6ere&, -6e, sz. — Lapályos rész; egy kis árok 
van rajta. 

Bagoly 2&%rq/, -6a, sz. — Régebben ezen a területen erdő volt, s ott sok 
bagoly fészkelt: Erdoü wwf, 6ag/o^ W%f, yaze^eA; w%fa& iYf. Kérdés, hogy a 
madárnév miért ilyen közvetlen formában vált helynévvé, miért nem a képzős 
6a#/oj változat lett névvé. 
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Barátkert jkzmf&árf. A Túr folyó egyik mélyedésének, gödrének neve. Va
lószínűleg ilyen nevű ember kertje mellett volt. 

Barta i&zrfa, -6a, sz., r. — Urb., Kataszt.: #arfo. — Kb. 100 holdas bir
tok, ún. rag. Nevét volt gazdájáról nyerte: „Fa&zww'&or egy #árfa »evw c^md/r 
o ^ ery &fz.y g(fraf, A;fj c^rgőüma/om ü vo%f r#a." Nyilván a Túr partján lehe
tett a malom, de m a semmi nyoma sincs már. Ezt a részt a m a élők emlegetik még 
.ßarfagaf meg 2?wfa?ze# néven is. Előbbi az építményt érzi névadó mozzanatnak, 
mely az egykori malomhoz terelte a vizet, az utóbbi meg a szeg=folyókanyar 
szóval a körülölelt terület megjelölését tekinti elsődlegesnek, s ezt tulajdonosá
nak nevével teszi. Hasonlóra e környéken számos példa van. 

Bartagát 1. Barta. 
Bartagödre .BárfagóWr/ — Egy kimélyült mederszakasz a Túr vizében. 

A Barta féle tag környékén volt, m a már nem tudni, hol. 
Bartaszeg 1. Barta. 
Basaszeg j&mzjzeg — A falu szélén van. Ilyen nevű család jelenleg nem ta

lálható a faluban. Szántóföld. A jzeg nyilván folyókanyarulatra utal. 
Békáshát .BzeMfMf, .Bfe&A%WzaY, -», sz. — Egy mélyedés, patak magasabb 

partos melléke. A patakban sok béka volt régebben, innen a név. Érdekes, hogy 
Békás pataknevet nem használnak. 

*Belsőtelek — PESTY: #eWfe/e& — Csak itt fordul elő. 
Bitófa tábla #/M%/a &#&z, -6a, sz. — A néphit szerint valaha itt bitófa volt. 

Megjegyzendő, hogy e vidéken néhol a 6W%/a szó egyszerűen útjelző oszlopot 
is jelent. 

Borsómező TZórw^mezoü, -%, 1. — Adatközlőink szerint ez a terület sohasem 
volt szántófold, így borsóteimeléssel nem hozható kapcsolatba a név. A z vi
szont lehetséges, hogy a legelő füve közt sok vadborsó nőtt valaha. 

Borz-út .ßorzwf — út, mely nevét az állítólag ott lőtt borzról vette volna. 
Cigánytelep — A Hnt. 1956. említi, ilyen név itt nem él. 
*Cserseg — Egy korábbi közlés említi (Nyr. X X V I , 286), de a faluban 

ilyen nevet nem ismernek. Minden valószínűség szerint elírás vagy nyomdahiba 
a Cserszeg helyett. L. ott. 

Cserszeg Cfárjzeg, Cfárszege, -6e, sz. — Urb.: Cser Jzög; PESTY: Cscr-
JzJge. — Cser- vagy tölgyfára ezen a területen nem emlékeznek, hogy termett 
volna. A név mintegy 27 holdas részt jelöl, melynek nyugati szélén egy patak, a 
Hossó folyik. Mivel ezen a vidéken a hasonló patakokat néhol cser-nek nevezik, 
n e m lehetetlen, hogy a Cserszeg elnevezés tulajdonképpen patak-kanyarulatot, 
körülölelt, beszögellő földet jelentett eredetileg. 

* Csikó állás — Csak a kataszteri térképen előforduló felírás, amiről nem tud
ni, hogy tulajdonnév volt-e akkor, vagy csak a delelőhely közszói megnevezése. 
M a nem ismerik, nem is hallottak ilyen elnevezésről. 

Dankéda Dmz&^&z, DmAraz&z, -6a, sz. — Kataszt.: DoM&á&z; Nyr. X X V I , 
286: ZWÁrá&z. — Egyik adatközlőm szerint „Fa/amf ZWWw/g/efzg& fanyd/a 
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vjMf o^." Egy Dankó, Danka személynévből kiindulva a név mai alakjának 
megmagyarázásához legfeljebb egy Danka /zw&z típusú szerkezetből juthatnánk 
el. Ez nem lehetetlen, hiszen a Túr és egyéb patakok magyaráznák a híd szük
ségességét. A megfejtéshez azonban további írásos vagy egyéb adatok kellené
nek. A Dam&a /zw&z feltételezett formából így származtathatnánk a mai Dafz&eídb,, 
Z>a»&a%&z alakokat: DűM&a/zw&z >DaM^aWa >DaMA:m(áz >DaM^é7^. Azai>ez>-
(~g) fejlődésvonal e vidéken általános, vö. ̂a/zei, ̂ rei,^argi, ma/ei. 

Darvas Dárvar, -M, sz. — Kataszt.; Nyr. X X V I , 286: Darw&y. Adat
közlőm szerint: ,,2)arvaj «evő wrgí Wur az." Ugyanakkor az is kiderül a terület
ről, hogy vizenyős, zsombékos volt. Mivel a név már a kataszteri térképen is 
előfordul, az sem kizárt, hogy a tag átörökölte a terület korábbi nevét, mely eset
leg a madárnévből származott. 

*Darvastanya — Csak a Hnt. 1956. említi. Nyilvánvalóan azonos a Dar
vas néven ismert taggal. 

Disznósút .DÁszMwwf — Egy erdei út neve, talán azért, mert — mint adat
közlőm mondta — ,,/f va^^zM^ í? w%f." Vö. Borz út. 

Döngő DÖMgoü, -6e, sz. — Valaha lápos, ingoványos terület volt, s kiszára
dása után sajátosan dcwgöff a lépések alatt. Innen az elnevezés. Egy helyi száj
hagyomány szerint még mikor nádas lápos terület volt, egyszer a papot errefelé 
kergető hívek egyike így kiáltott a másiknak: „E#6e,.%%%,? & o W m , a ZM/zgőü-
6e, már Aa oda 6ev&?zf magd^, az f^e« vê zf A%/" 

*Első forduló Urb., Kataszt.: 7./braW. — A fordulós gazdálkodás emlé
két őrző, a mai használatból már kiment név. A három forduló közül ez volt 
legközelebb a faluhoz. Vö. Második, Harmadik forduló. 

Eperjes-szeg ̂ er/&?-jze#, jE/?ár/&%szeg, -6e, sz. Egyik adatközlő szerint ré
gen eperfa volt erre. Ügy látszik, az eper szó régi eper/ változatát őrizte meg & 
név. A azeg folyókanyarulatba betorkolló földterületet jelent. 

Epreskert iTpr&s&árf, -6e, 1. — A Páskom nevű legelő falu felőli része, ahol 
egy időben eperfákat kellett ültetni. 

*Eszenyő erdő — Urb.: Eszernyő e/Wó. — M a a falu határában ilyen nevűi 
erdő nincsen. A z északról szomszédos Szatmárcsekének azonban régi nagy er
deje volt az érintkező részen. A feljegyzés tehát vagy azt jelöli, vagy annak eset
leg a Kömörő határába átnyúlt részét. 

Eszter földje Ejzfár/oü&gye, -%, sz. — A Mártonfi tagnak egy kb. 20 holdas 
darabja; örökösének nevéről elkeresztelve. 

Falusi Túrhát ~,sz. — A Túrhát nevű nagyobb dűlőnek az a része, amelyet 
nem az urak (vö. Urak Túrhatja) birtokoltak, hanem a „falusiak", vagyis a kis
gazdák, a falu népe. 

Farkasok erdeje #zrÁ%&m& erae/e, -6e e. — Két holdnyi erdő a Falusi Túr
hát nevű részben. A z elnevezés létrejöttében a néphumor is közrejátszhatott: a 
látszattal ellentétben ugyanis nem az állatról való a név, hanem a területet va
laha birtokló Farkas családról. 
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Farkasverem Tvzr&ayverefM, -6g. — Az uradalmi birtokban volt ez a terület, 
állítólag valóban farkasverem volt arrafelé ásva. 

Fekete Péter irtása 1. Péterirtása. 
Fenyveserdő ̂ MyveaWoü, - & , e. — A Szálaserdő nevű erdő egy részébe 

„JKWe Wr<%" vagy ötven évvel ezelőtt fenyőt telepített, ami ezen a vidéken 
ritka fának számít. M a is szép fenyők vannak itt. 

Ferenci patakja - — Kubikgödör, időnként vízzel. 
»Fürdő — Urb.; Kataszt., Nyr. X X V I , 286: f w r & f ő — A mai adatközlőktől 

nem hallottam ezt a nevet, így az sem deríthető ki, miféle tárgyat: állati vagy 
emberi fürdőt jelölt. 

Gábornok G#W/7%o&, G#Wr»o&, -M, 1. — Kataszt., Nyr. X X V I , 286: (M-
6omoA:. — A z uradalmi birtokban fekvő legelő volt. Nevét KNIEZSA ISTVÁN 
lejtette meg: szerinte szláv eredetű, a ga&a 'gyertyán' szó képzős származéká
ból, a ga6rw»&z, szóalakból ered (MNépny. IV, 198). 

Gábriel út Gd6rW wr — Üt a Kende bárók tulajdonát képező erdőben. 
Nevét a család egyik tagjáról kapta. Ügy látszik, e családban divat volt egy idő
ben az utaknak a családtagokról való elkeresztelése. (Vö. György út.) 

Géza-tag Geüafag, -6o, sz. — A Mártonfi tag egyik részének neve volt, miu
tán a tagot az örökösök egymás között felosztották. Vö. Eszter földje. 

Gerenda ~, e., sz. — A z elnevezésre adatközlőink nem tudtak semmit kö
zölni. Ilyen nevű családról nincs tudomásuk. Talán a földhátat jelölő goroW, 
gorc szóval függ össze. 

György út György wf — A Kende bárók erdejének egyik útja, nevét a bárói 
család egyik tagjáról vette. (Vö. Gábriel út.) 

Hadar tag 77k%&zr fog, -6a. — A név szerkezete személynévre enged követ
keztetni, de ilyen nevű család m a nem fordul elő a faluban. 

Horgos-köz 77argay&óz, -6e — A Horgos patak által körülzárt mintegy 
20 holdnyi szántóföld neve. A /zorga? szó közszói jelentésben is nyíltabb Aárgay 
formában hangzik a falu nyelvjárásában. 

Horgos patak 77arga?/%zfa&, -6a, k. — 18—20 holdnyi kaszáló, mely régeb
ben s főleg esős időben vízállásos hely volt. Nevét nyilvánvalóan alakjáról kap
ta, bár a Aorgoj szó 'görbe' jelentésben már kevéssé eleven. 

»Harmadik forduló — Urb., Kataszt.: 777. /brdwAf. — A fordulós gazdál
kodás idején a falutól legtávolabb eső forduló neve volt, m a már nem használa
tos. Területe a Kataszt. szerint 227 holdnyi volt. 

mdláb-szeg#%#wz6#, -6e, sz.-Urb.:77%f-7L<# szög; Kataszt.; Nyr.XXVI, 
286: TTWMZwzög. — Egyik adatközlő szerint: „77%7 w W zff, a W M 6 6ewze Wwf a 
7%r&z. jK%9 repü//öüW." Az elnevezést magyarázó hídláb maradványai állítólag 
m a is fellelhetők. A azeg itt is bizonyára folyókanyarban levő földet jelöl: az a 
azeg, ahol a hídláb áll. Feltűnő, hogy az írásos adatok ö-ző formájúak, a mai 
kiejtés egyöntetűen e-ző. 

Homokszer TTbfMo&azár, - & , sz. — PESTY: ̂ bmo^zer. — Vízhordta, ho-
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mokos, dombos rész. Könnyebb, lazább talajú, de nem kifejezetten homokos 
föld. 

Hossó patak #o&M?wpafa&, -6a, k. — Már csatornázták, de esős időben így 
is víz gyűl össze benne. A z elnevezésre bizonyára figyelembe kell venni az 
„Ossó (alja)" régi adatot: talán ennek változata a Hossó. 

Hosszúszer #b.%szzwzgr, -6e, sz., gy. — A dűlő, vagy a rajta nyúló parcel
lák hosszúságáról. A terület északi részét külön néven is emlegetik: ̂ %yAo&yz%-
azár-nek. 

Honaút /Wawr — A báró család egyik tagjáról elnevezett erdei út. (Vö. 
Gábriel út, György út.) 

István tag ~. A Mártonfi tag egyik részének neve; örököséről. 
Kalmár tag ̂ Tá/Wr fag, -&z, sz. — A tulajdonos családról való elnevezés. 
*Károlytanya — Csak a Hnt. 1956. említi, adatközlőim nem tettek róla 

említést. 
*Kende tanya — A Hnt. 1907, illetőleg BoROVSZKY (102) említi. Nyilván

valóan a Kende báró család tulajdonában volt, innen az elnevezés. 
Kenderes kert AeWerej &árf, -6e, sz. — A gazdáké volt: kendert, konyha

kerti növényeket stb. termeltek benne. 
*Kenderföldek — Urb.: i&Wer/o&&:&,- Kataszt.: AWer/o&&;&. — A ken

der a fordulós gazdálkodás művelési kényszere alól kivételes növény volt, ez 
magyarázhatja külön helyen termesztését. A kataszteri térképen alig 24 holdas 
területnek jelölik. 

Kendermező ̂ W á r m e z ő ü — A Kenderes kert másik elnevezése, a mai nyelv
ből kihalóban van. 

Kenderszeg — Kataszt.: _Ke/zd2r.yzg#. — Kérdés, hogy mi volt a viszony a 
Kenderföldek és a Kenderszeg közt: mindkettő szerepel a kataszteri térképen. 
A kenderszeg lehetett a kisbirtokosságé, mivel ennek osztónevei, a Kiskender-
szeg, Nagykenderszeg jobban életben maradtak. 

Keresztút Aereazfwf — A bárói birtok egyik útkereszteződése. 
*Kert szeg — Urb.: Aerf &%% — A térképen a Nagyar felé vezető út men

tén fekszik. Feltehetőleg konyhakerti növényeket termeltek rajta valaha. 
*Körtélyes—1485: XerfWea (MAKSAi: 164). Egyetlen adat, bizonyára az 

akkor még erősebben erdős terűlet körtefáiról. 
Kirva #fn%z, -/z, e. — Bár a név bizonyára régi, a helybeliek körében sem

milyen magyarázat nem él rá. Sem közszóként, sem személynévként nem ismere
tes a faluban hasonló szóalak. 

*Kirvahát — PESTY: j&frWwff. — Szántónak jelzett terület, úgy látszik, a 
szomszédos laposabb — esetleg vizenyős ? — Kirva művelhető része volt. 

Kirvatő #fn%zfw, -6e, sz. — A Kirva nevű erdő nyugati szomszédságában 
elterülő szántóföld, ez magyarázza a -fw használatát: tövében, mellette. 

*Kisakaricsa Kataszt.; Nyr. X X V I , 286: A&? y4A:űrfCfa. — A z Akaricsa 
nevű terület egy része. M a nem használatos név. 
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Kisdankéda j&'zj&m&giü&z, e., sz. a Dankéda egy része. 
Kisfenyves -, e. — A Paprekeszben levő 25 éves fiatal fenyőerdő. A megkü

lönböztető előtag a Fenyves erdő miatt kell. 
Kishomokszer .KWzomo&Jz^r, -6e, sz. — A Homokszer nevű nagyobb terü

letnek északi részét nevezik így. 
Kishosszúszer ,KWz&Mzw.?zár, -6e, sz. — A Hosszúszer nevű terület északi 

részének külön neve. 
Kiskenderszeg J5f&eWár.?zeg, -6e. Alighanem a cselédek kenderföldjei vol

tak itt. A Kenderszeg része. 
Kisörmény ̂ zwür/M^;;, ̂ ^oü/-mf. — Egy gödör a Túrban. 
*Kisrét — Urb.: # j ^ r . — Füvesnek jelzett terület a Rétaljától keletre. 
*Kis-szeg — Urb., Kataszt.: ̂ M fzög. — A térképek szerint a Harmadik 

forduló déli részén terült el. 
Kistúr #wfwr — Egy Túr-ág neve. ,,/4 f^őü/y/a^yÖM egg_y... w ^ /%(/«/:, 

Aofy Azjfwr. Or ̂ zaA:W W e e66e a_/oö 7wr6a." 
Kistúri j[üfwn, -ba, sz. — Mintegy 20 hold szántó a Zatykó tagban. Az itt 

szomszédos Túristvándi határának ezt a részét Túri mező-nek hívják. Talán 
innen kölcsönözte nevét ez a terület, egy A&? fwn mező szerkezetből tapadással. 

Kis túri tó Á%#wrW%, -6a, e. — A Túri tó nevű erdő egyik része. 
Koi tag #o/Y rag, -6a, sz. — Hnt. 1956: Abf fa/rya. — A z 1920-as évekig 

egy Weisz Jakab nevű zsidóé volt, tőle vette meg Koi István. Innen van, hogy az 
öregebbek olykor Kj/jz fag-nak is mondják. A Hnt. adatában a f#rya a hiva
talos névadás terméke, helyben nem mondják. 

Korsópart Äor.%mparf. — Alighanem a Hossó, Ossó nevű patak egyik 
névváltozatával állunk itt szemben, amit a népetimológia a &or#f azd/zoz kap
csolt. 

Kotló malom Ábf A%ma/om — A z idősebbek emlékeznek rá, hogy a Malom
szeg nevű erdőnél volt valaha egy vízimalom, amelyet ezen a néven emlegetnek. 

Kovács dombja ~, sz. — Tulajdonosáról elnevezett domb volt a Sárkány-
kúttól kissé északra. 

Kölesei tag Aoüc.» fag, -6a — a szomszédos Kölese községről való elneve
zés, mivel oda valók bírták. Érdemes megjegyezni, hogy a falu nevéből formált 
melléknév m a is mindig &ŐÜ&M, ellentétben a Kölcsey család nevének hangzá
sával. 

*Legelő — PESTY: Z,ege/ő. Feltehetőleg a Páskommal azonos. 
Lencsés ~, e. — Talán a vadlencséről veszi nevét. 
*Liget — PESTY: Zzgef. Fiatalos erdőnek mondják Pesty adatközlői. 

Ebben az önálló formában m a nem él, de származékaiban igen. 
Ligetalja Zzggfüjf/a sz. — Kataszt.: 1,/gef a//a; Nyr. X X V I , 286: j%efa7/a.— 

A kataszteri térkép 159 holdas dűlőnek jelöli. 
Makkos ~, e. — Fiatal tölgyfa-telepítés, makkot még nemigen terem. 
Malomfog-szeg — Kataszt.: Ma/om/bg azeg; Nyr. X X V I , 286: Ma/om/bg-
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azeg. — A kataszteri térkép egy patakmeder fordulójában jelzi helyét. A felírás 
alighanem téves: nem a/bg, hanem a/b& szót sejthetjük a névben, hiszen ha ma
lom volt, akkor a vizet hozzávezető árok neve csak Mzo/o/M/b& lehetett. Nincs ki
zárva, hogy ez a név azt a területet jelölte, amit a Malomszeg. 

Malomszeg ~, e. —Kataszt., Nyr. X X V I , 286: AWomjzeg; PESTY: M o -
/o/MJzög. — Állítólag vízimalom volt itt valaha a parton, amit Kotlómalom né
ven emlegetnek az öregek. 

Malomta Mo/omfo, -6a, e. — Ennek az erdőnek a neve m a a második szó
tagban m-mel hangzik. N e m lehetetlen azonban, hogy a névben a CsÁNKitól 
és MAKSAitól is emlegetett AWo»fa Árpád-kori falu elnevezése bujkál. Erről 
a faluról KNIEZSA azt írja: „eltűnt helység Majtis vidékén" (MNépny. IV, 
223), s nevét a szlávból eredezteti. Majtis 10—15 kilométernyire lehet Kömörő-
től. H a elfogadjuk a AWwzfa név szláv származtatását, az » helyén m is felte
hető, mint egy korábbi nazális magánhangzó fejleménye. 

*Malomút — Urb.: A W o m z%. A térkép szerint a Fürödő felé visz, bizonyá
ra egy m a már nem létező malomhoz. 

Mártonfi tag Marfofz/z mg, -&z, sz. — BoROVSZKY: Morfow/f foM_ya/ Hnt. 
1907,1956: MarfoM/ü faw^o. — Tulajdonosáról elnevezett tag. Bár az írásos köz
lések famyaf emlegetnek, a helyi kiegjtés fognak mondja a hasonló lakott ta
nyát, mely körül a birtok elhelyezkedik. A Mártonfi család adatközlőink szerint 
a második szomszéd faluba, Fehérgyarmatra való volt. 

»Második forduló — Urb.; Kataszt.: //./Ww/o. — A z I. és III. forduló 
közt foglalt helyet, területe 222 hold volt. 

Meggyeshát ~, -nz, sz. — Urb.: Meggy&y W ; Kataszt., Nyr. X X V I , 
286: Afegy&yW; ez a forma bizonyára tollhibát őriz, mely talán PESTY-re megy 
vissza, ahol szintén Megy&cMf alak található. — M a szántó, de nyilván a hajda
ni erdő meggyfái adták a névadó vonást. 

Mélyszeg Me/azeg, Afi^Jzeg, -6e, sz.—Egy folyókanyarba mélyen benyúló 
földdarab elnevezése. 

Mélyszegi erdő Af^zegf árdoü, -6g, e. — A Mélyszeg nevű részben talál
ható erdő neve. 

Meggykerek Mery&ere& vagy: Mery&ere&f ár^őü, e. — Kör alakú erdő. 
Nevét bizonyára a meggyfáról veszi, bár egyik adatközlő szerint „Me(x/ű .swe 
wM^' ̂ gMMg. Mffg őüjá/"6^ü/" Ezeket a szavakat úgy is érthetjük, hogy kerti, 
szelíd meggy nem terem benne. 

Meggykereki erdő 1. Meggykerek. 
Nádasberek JV&&zzj&rg&, -6e, k., 1. — Régen nedves, vizenyős terület 

volt, m a füves, száraz, legfeljebb esőzéskor gyűl meg benne a víz. Nevét régen a 
nádról kaphatta. 

Nádasberki erdő JVm&zzjWr&f <Woö, -6e, e. A Nádasberek szomszédságá
ban fekszik. 
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Nádasberki patak AWaz^ark/ /%##&, 1. — A Nádasberek legmélyebben 
fekvő, régebben vízállásos része. 

Nagyari út JVagyan wr, út. — Urb.: vVagj; ̂ n ŵ . — Ez az út visz Nagyar 
felé. 

Nagydankéda 1. Dankéda. 
Nagyhomokszer JVofyAofMokfzár — A Homokszer nagyobbik, déli része. 
Nagykenderszeg Mz^/reM^ár^zeg — A Kenderszeg része. 
*Nagy kaszáló — Urb.: JVa&y J[a^zá7M; Kataszt.: JVagy /c^záZo. — A ka

taszteri térkép szerint a Második forduló keleti szélét nevezték úgy. 
*Nagypiskáros — Kataszt., Nyr. X X V I , 286: JV"ag_y fMdro^. — A katasz

teri térképen mocsárnak jelölve, de keleti szélén vízállással. Ebben a formában 
nem él ma, de 1. Piskártó. 

Nagytábla JVafyMMa, -6a — 29 hold szántó, hosszú, nagy darab földek. 
Talán innen a neve. 

Nagy-túritó JVafyfwnf<?%, e. — A Túritó erdő külső része. 
Nyáras JVydn&y, -» sz. — PESTY: #yd/w. — M a már nem nő itt nyárfa, 

nem is emlékeznek rá, hogy lett volna. 
Nyelüszeg JVye/wfzeg, A{ye/&zeg-, -6e, sz. — Egy patak-kanyarban fekvő 

földnyelv. Talán a MjWv szó bujkál az elnevezés első elemében. 
Nyilak alja #yz'/ű& <#?, G. — A z elnevezés nyilván az erdőosztás módjára 

utal. Maga az alapul szolgálható Nyilak név m a nem ismeretes. 
Ossó patak OW%/%zfa& — Egy a falu mellett hosszan kanyargó lapály neve, 

amelyet #o&so% /%zfa&-nak (s ha ide tartozik, Korsó pataknak) is mondanak. 
Érdekes lenne a név megfejtése; a helybeliek nem tudnak rá magyarázatot 
adni. 

*Ossó alja — Urb.: 0&%f o//a. — A z Ossó patak melletti rész. 
*Ostoró szeg — Urb.: CWoro jzög. L. Osztom 
*Ostoró szeg laposa — Urb.: Ó W o m .szög /opojja. — A z Ostoró szeg közép

ső, legmélyebb részének neveként feltüntetve. 
Osztoru dszforw, régebben állítólag Ojzf%ro%, 1., sz. lapályos vidék, jól 

ráillik KNiEZSA magyarázata, ki e szót a szláv ayfrovb 'sziget' szóból származ
tatja MNépny. IV, 213). 

Ökörszeg ÖÁrŐ^zeg, -6e, sz., 1. — Urb.: Ő^ör Jzög; PESTY: ÖWr^zeg; 
Kataszt., Nyr. X X V I , 286: Ökörjzcyr. — Egy patakok közé bezárt rész, régen 
ökörlegelő volt, innen a neve. 

Paprekesz ~, sz. — Harminc évvel ezelőtt még erdő volt; pap tulajdoná
ban nem volt, úgy látszik, személynévi eredetű az elnevezése. A re&&sz osztott 
erdőt is jelenthet errefelé. 

Páskom ~, 1. — A legelőnek gyakori neve e vidéken. 
Patakszeg ~,sz. — Urb.: fafo& az<%; Kataszt., Nyr. XXVI, 286: fafa&-

6-zőg. — A térképek az Ossó patak egy kanyarulatában jelzik. 
Patoga szeg Azffoga ̂ eg, -6g, sz. — Urb.: faroga jzög. — Egy kis kiemel-
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kedés a parton, amit a víz megkerült. A z elnevezésre semmit sem sikerült ki
deríteni. 

Penyigei lapos PmXge/f /apoJJ, régen azt is mondták: PeMyfge/z ma/om/a-
/%%%?. — Lapos rész, „Fa/aMM/;#zXge// e/M6e/7ze& w%f or /wáWz". Penyige a 
szomszédos falu neve. Emlegették úgy is, hogy f eMyfge// fMa/om/zá/. 

Penyigei malomhely 1. Penyigei lapos. 
Penyigei malomlapos 1. Penyigei lapos. 
Péter irtása feifer Wája, e. — Régies hangzású név, mégsincs nyoma a ko

rábbi forrásainkban. Erdő, van benne hetven éves, meg egészen fiatal, új tele
pítés is. A z elnevezést nem tudják mihez kötni. Mondják ugyan Fekete Péter 
irtásának is, de ennek kivoltáról nem tudnak számot adni. 

Pika tag fV&a rag, -6a, sz. — Gazdájáról. 
Piskárosi erdő 7 % & á V W á r a % e. — A Piskártó két oldalán elterülő erdő 

neve. 
Piskártó7%&arMw,vagy kevésbé szokásos alakban: f'?&a,^afa&. Mocsaras, 

régen talán vizes rész az erdőben. A/%JÁ%fr közszót nem ismerik. KNiEzsÁval 
feltehetjük, hogy itt is a latin „lacns jwcarfwj" kifejezés eleme rejlik a névben 
(vö. MNépny, VI, 12). 

Ravaszodú jRavajzoaw, J?ava.?zoa%, -6a, sz. — Urb.: J(ava^zoa^,Kataszt., 
Nyr. X X V I , 286: JWaz<%&f. — A név megfejtését a helybeliek nem ismerik. 
Világos, hogy itt a ravasz=róka, illetőleg az oa%=lynk szavakból kell kiin
dulni. E területhez közel esik a penyigei erdő, s onnan kirajzó rókák tanyáztak 
itt. A z írásos adatok z és o betűje bizonyára már nem a kiejtés, csak a régies 
írásforma követése az újabb alakokban. 

Rét JÜáY, k. — M a már szárazabb, egykor vizenyős rét. 
*Rét alja — PESTY, Urb.: j&?f a//a. — A z Első fordulóban, a penyigei út 

melletti, szántónak jelölt terület neveként feltüntetve. 
Sárkánykút *Sa"r&a»&wf, -6a, Sz.—Mély fekvésű rész. A szájhagyomány sze

rint valaha volt ezen a részen egy kút, amelyben sárkányok tanyáztak. 
Semmiszeg ~, sz. — ,,ZswMW&oj, mM^/oüa' w % r % állítólag ezért nevez

ték el így. Semmi sem termett meg benne. 
Sőrekút .Saure&wf, -6a sz., 1. — R é g e n legelő is volt itt, s azon kút. Bizonyára 

a hízómarha itatással kapcsolatos az elnevezés. 
Szálas erdő S'zá/ajgrdoü, -6e e. — Nagy, hosszú, szálas fák vannak benne. 
Szénégető az^wz^ffJü, -6e, sz. — Urb.: 6"záq̂ ge/ő. — A térkép a Patakszeg 

mellett jelzi. Adatközlőink szerint valaha a cigányok valóban foglalkoztak itt 
faszén égetésével. 

Szépút 5z»epwf. — A Lencsés erdőtől a kövesútig tart. Mérnökök nyitották, 
a Kende bárók magánútja volt, más nem használhatta. 

Szoros-szeg .Szoroapzeg, -6e, sz. — Kataszt., Nyr. X X V I , 286: S'zoro^zeg. 
— Egy szűk patak-kanyarulat neve, valóban szoros. 

Szoros-szegi erdő Szorasozegf áraoü, e. — A Szoros-szegben van. 

75 



Tanya alja Tmiyo <#?, sz. — ,,/f M%^ a W m M fmzyd/o, azgr/" 
*Tapasztóföld — Urb.: TűpajzM/o&f. — A térkép a Malom út és az ország

út találkozásához jelöli. Talán agyagos terület volt. A névvel m a nem talál
kozni. 

Tapónok 7ap<%/za&, 7ap<%/»a&. Nagyobb patak, mely a Kistúri dűlőnél 
ömlik a Túrba. A név KNiEZSA szerint a szlávból jön: a %%Wa 'topolya' szó 
származéka (vö. MNépny. IV, 202). 

Túr Twr — Urb.: Twr ̂ afaA:. — A folyócska neve — mint KMEZSA ki
fejti — a szláv f%r& 'őstulok' szó származéka' (MNépny. IV, 207). 

Túrc Twrc. — Urb.: Twrcz ̂oraA:. — Ez a név — úgy látszik — a Túr egy
szerű variánsa. Magán az idézett térképen is ugyanannak a pataknak a felírása
ként találjuk, s az élő nyelvben is vagylagosan él: igaz, itt csak a kérdéses me
derszakaszra mondják, a főmederre nem. A név eredete azonos a Túr-éval; en
nek ti; képzős származéka (Vö. KNiEZSA: i. h.) 

Túrchát TwrcAaV, (c-A hangzik!), sz. — A Túrcnak nevezett Túr-szakasz 
mellett elterülő szántó. A névre 1. Túrc. 

Túrhát TWzaf, -%, sz. — Kataszt.: 7 % r W . — A kataszteri térkép 312 holdas 
dűlőnek jelzi. N e m csoda, ha kisebb részekre osztották nevekkel (vö. Falusi 
Túrhát, Urak Túrhatja). Úgy látszik, régebben ez volt a határ legintenzívebben 
művelt része. Emlegetik Túrhát dűlőnek is, bizonyára a hivatalos nyelv nyomán. 
A z elnevezés Túr elemére 1. a Túr címszó alatt mondottakat; a /%af itt is magas-
sabb, partos részt jelöl. 

Túri tó erdő 7wnM% <Woü, vagy csak: 7 W M % , e., 1. — A z egészet körül
fogja a Túr, s régebben bizonyára el is árasztotta. Két részét különböztetik 
meg, a külső a JVafyfwnMw, a belső a XfjfwrWM. 

»Uradalmi birtok — Kataszt., Nyr. X X V I , 286: C/Wa/W Zwfo&. A katasz
teri térkép 1286 holdnak jelöli, bárói tulajdonban. Kérdés, hogy földrajzi tu
lajdonnévvel állunk-e szemben, vagy csak alkalmi minősítéssel. M a már értel
mét veszítette az elnevezés. 

Urak Túrhatja C/ra& TwrMffya 1. Túrhát, Falusi Túrhát. 
Úthossza C/fAo&yza, sz. — A z Ökörszegben a penyigei út melletti, az úttal 

párhuzamosan futó földek. 
*Vagyonváltság föld — Bejegyzés a kataszteri térképen, de későbbi írás, 

nyilván az 1920-as évek elejéről származik. Kérdés, használták-e tulajdonnév 
gyanánt. (Vö. Váltságföld.) 

Váltságföld P%7cfag/oüa%sz. A báró ezt a területet 1919—20-ban parcellázta 
fel, vagyonváltság fejében adta le. 

Varga gaza Fo/#a gazzá, vagy: Fargogaz, sz. Gazdájáról. 
Varga tag Farga fag Hnt. 1956: FargafaMya sz. — Tulajdonosáról. 
Vécsey tag FZzcH fag, -6a, sz. — A Váltságföld egyik része, nevét valószí

nűleg a Kende bárók előtti tulajdonosáról nyerte. 
Vinderszeg FWerjzeg, -6e, sz. — Kataszt., Nyr. X X V I , 286: Fm&rjzgg. — 
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A név előtagja nem magyarázható az adatközlések alapján. Megjegyzendő, 
hogy Szatmárcseke itt szomszédos területét az ottani nép _BWár.szfg-nek ne
vezi. 

Vitéz tag MM.sz rag, -6a. — Az első világháború idején a Kende bárók 
egy Istvánfiy és egy Farkas István nevű katonának adtak itt vitézi birtokot. 

Vontatás FbMfafd?, -6a, sz. — PESTY: Fonfafáf. — Nehéz, szurkos, fekete 
szántó, alig lehetett elboronálni. 

Völgyköz Foöry&öz, -6e, sz. — A Paprekesz erdőben fekvő néhány holdas 
szántó. A nevet talán az alacsony fekvés magyarázza. 

Weisz tag Fq/jz fag, sz. — A K_oi tag másik neve. 
Zatykó tag Za(y&ou fag, Zac^^u rag, -6a, sz. — Egy Zatykó (?) nevű mér

nök vásárolt itt egy tagot valamikor. 
Zsigmond út Z M g m o W wf — A bárói család egyik tagjáról. 
Zsira Zajra — Tulajdonképpen ez a gyakorlatban használt neve annak a 

résznek, amelyet az írásos említések Zörajz^-nek mutatnak. A terület egy pa
tak jzeg-je. A név — KNIEZSA szerint a szlávból ered: z7r& = legelő vagy: 
'makk' szó többesi alakjából (MNépny. IV, 218). 

Zsira patak Zsfra^afak — A Zsira nevű szeg-et körülfogó lapály elnevezése 
Zsira-szeg ZMraazeg, -6g, 1., sz. — Urb.: Zyfra fzög; Kataszt., Nyr. X X V I , 

286: Zöraazőg. — A helyi kiejtés sohasem ö-ző. A z elnevezésre 1. Zsira. 

S. VARJÚ A N N A 

Feorpa^HHecKHe naaBaHH» cejia KeMepe 

Cejio KeMepe (Benrp. Kömörő) JieacnT na cesepo-BOcromioH nacTH 
BeHrpEH, B KOMHTaTe CaTMap, na őepery peKH Typ. C HasBanneM cejia Mti BCTpe?a-
eMca snepsLie s 12-oM BeKe: no scen BepoarHocTn cjioso cjiasaHCKoro nponcxoacae-
HHa. ^najiexTHyecKH cejio KeMepe npnnawieacnT K cesepo-BocroHHOMy rosopy 
senrepcKoro astnca. K cocTaBJienmo Marepnajia ero reorpa^nnecKEX nasBaHMH Mti 
HcnomaoBajm B nepsyio oqepeat MecTHtm MaTepnaji. 

TonoHHMH^ecKHH MaTepnaji pas^ejiaeTca na HasBanna yjmn n qacTen xpaes; 
paspaőoTxa ero nponcxoanT B aji^aBETHtrx aősanax. BayTpn nnx cneayioT: sarjias-
noe cjioso pasroBopnoro astnca; anajieKTgyecKoe nponsHomeane njin BapnanTBi 
npoM3HonienHM; ccLunta na cKJionenne. CooőmaioTca eiqe BOSMoamaa CTapaa ̂ opMa 
nasBanna H3 cnennajTLHon jiETepaTyp&i njin KapTti; OTMCTKH o xapaKTepe MecT-
HOCTH, 06 oőcTOMTejibCTBax, CBMsaHHBix c Heß, H naKonen H3Jio%ceHH%, Kacaionineca 
HaHMeHOBaHHÍÍ. 

^. ÍZT. &4ffO 
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„MAGYAR NYELVJÁRÁSOK" A KOSSUTH LAJOS TUDOMÁNYEGYETEM DEBRECEN MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK XIV. 79-85 1968. ÉVKÖNYVE 

Penészlek földrajzi nevei 

Pe7z&z/e& (fgMMz/e/reM, fe»&z/e&re, fe/z&z/e&rü/J kis község Szabolcs-
Szatmár megye délkeleti sarkában, a román határ szélén. Területe 1960-ban 
6416 kat. hold, lakóinak száma 2649 (SzMA%). 1964-ben Varga László tanács
elnök szerint 6445 kat. hold a határ, és ugyancsak az ő közlése szerint a falu 
lakóinak száma 1964-ben 2672 fő. A falu lakói még m a is egyénileg gazdálkod
nak. 

A falu nevéről a lakosok azt tartják, hogy eredetileg jPe/zá?z/o&-nak hang
zott. Holló János általános iskolai igazgató még látott olyan bélyegzőt, ame
lyen f#z6z&z& állt, Papp György szerint az ő gyermekkorában a falu határá
ban levő táblára is femász/ak volt írva. Szerinte a név első tagja, a ferzász a falu 
hajdani földesurainak a neve volt, róluk kapta a falu is a nevét. Ennek azon
ban ellene mondanak a falunév régi adatai. A régiségben ugyanis Perez/iek, 
fe/yzMW&, fe/ezf%e& formában találjuk (vö. MNépnyv. IV, 218). KNIEZSA ISTVÁN 
a szláv P/áfbm&a <p/&?zb 'penész' szóból származtatja, de nem tartja lehetet
lennek az ugyancsak szláv ̂ /&su 'tó' szóból képzett P/ásW&a-ból való származ
tatást sem (MNépnyv. IV, 218). M i az utóbbi származtatást tartjuk elfogadha
tónak, mert a falu határában több nagy tó volt (vö. a Tfo&szw Wz, M o W , Ferej 
rgf neveket). Mégis, nincs jogunk Holló János és Papp György állításában ké
telkednünk, ők valóban találkozhattak PeMá?z/o& alakkal. Ez a névváltozat va
lószínűleg a /-»>%-/ hangátvetés lezajlása után kialakult Pe»á?z/e& formából 
jött létre népetimológiával. A fe»áfz&z& változat azután egy időben, úgy lát
szik, a helyi hivatalos használatban is elterjedt. M a természetesen a PeM&yz/g& 
használatos. 

A falu m a magyar anyanyelvű, de néhány idősebb ember még egy szláv 
(rutén) nyelvet is ismer. A falu földrajzi neveit Varga László, Nagy Bálint, Papp 
György és Plásztán János adatközlőktől gyűjtöttük össze 1964-ben. A falu ha
táráról 1894-ben készült kataszteri térkép. 

^ SzMA.=Szabolcs-Szatmár megye személyi és családi adatai. Bp., 1962. Központi Statisztikai 
Hivatal. 
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A b e l t e r ü l e t n e v e i 

^rwzjy.A&zayzKxxzu. Régen a.Szá-
c/z#zyz' wf cdval együtt az Óűfo^ azzgef 
néven ismert falurészt alkották (vö. 

^6yd^ wcca u. „ ̂ ge/z ̂ orcj/M^/" jz'W-
ror vouf." A most is itt lakó Aorcj-
mar családról nevezték el. Rövid, 
szűk utca. 

# # W % wem u. Nyírbéltek felé vezet. 
Mai neve: TbfwWzdz wfea, mert itt 
van a tanácsháza. 

Cyr#z fór u. Cigányok laktak itt. M a 
Doz^a wrmnak nevezik, mert a Z)<?-
zjj ̂ M_ya felé vezet. A falun kívül 
eső része ÉrmWí%/a/W wf, mert 
Érmihályfalva felé megy. Hnt. 
(=Helységnévtár) 1956: Czg^re-

Czgd/z_yWep L. Czgdfzy ̂ or 
Cjw^a jór u. Szegényemberek laktak 
itt, akik tengeriszárral fedték be a 
háztetőt. Mai neve: TuMc^c? &öz, 
mert a 7%/zc.MCJ w^ca mellett van. 

De/a/t wcca u. Régebbi, de m a is hasz
nált neve: fz^o/rz wf, mert Piskolt 
felé vezet. 

Dß^rece/z^z wcca u. Ezen jártak Deb
recen felé. Nevezik még Z,w#aM, ille
tőleg JVyír/wgojf wmak is, mert Nyír-
lugoson át vezet Debrecenbe. Mai 
hivatalos neve: F a W n wrca. Ré
gebben az utcának a faluban levő 
részét TWe&nek hívták. Nádas volt 
ezen a helyen. 

D<f#zaw wcca L. CzgaM_y ̂ or. 
J5r/MfMi/aíva/f wcca L. CzgaM_y ̂or. 
Ä6frq/f wcca u. Nagykároly felé veze

tett. Mai hivatalos neve: 7w7CMc.y 
w^co. A falu végén levő részét Az/z-
^omnak hívják; valamikor ez a rész 

az Öre^ ^w/őhöz tartozott. A sze
gényemberek laktak itt. A z Ameri
kából hazatért Papp Jánosnak volt 
itt háza. A z ő amerikai birtokát 
^u&z&omnak hívták. Amikor a falu
ból hazafele ment, azt mondta: 
„Afegye& a Á W r o m m . " Innen kapta 
ez a falurész a nevét. 

JGfz&ora L. ÄoroZyz' wfea. 

Aöur&fz A falu tulajdonában levő ház, 
régen a rokontalan betegeket ápol
ták itt. M a magánlakás, a legelteté
si bizottság gondozásában van. 

Abjwf wcco u. Régebbi neve: jRo/Mdsz 
jzMfor. Csak J(oW^z nevezetnek 
laktak itt. 

^örfe/'&M wem u. Érkörtvélyes felé ve
zetett. 

ÄwzAMOf ffW^r u. A z ott lakó Áj/zma? 
családról nevezték el. Mai hivatalos 
neve: 5"ẑ cAg»_yz' wrca. (Vö. még 
Ó6b&-,?zzgef). 

Z,wgojz' wf, jyyzr/ŵ ofz' «/ Vö. D e W c e m 
wfea. 

^Va^Wrq/f wcca Vö. Adroíyz' w^ca. 
# y W6m/z_yz wf u. Nyírábrány felé ve

zet. Hivatalos neve: Pefő/z wrca. 
#yfr6ái/fe&z' wcca L. ̂ g/^z wfco. 
ATyWwg&M wr L. Z,wgô z wr. 
Ó#<foWzfggz^Z(fu6fo&-Jzzgef A falu 
keleti részének a neve. Hívják jfgfz' 
/e/zĝ g/-fzzggfnek és egyszerűen 5"zz-
geznek is. A Szzgef nevet azért kap
ta, mert víz volt körülötte. M a az 
/ára»}; .M/zoJ és a .Sẑ c/ze/zyz' wfea 
van itt. 

Pefőü/z wcca L. A^W6rd/zj;f wf. 
7%Wufz wcca L. Dea^ w^ca. 
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f z/ac fgír t. Itt tartják a piacot. Hiva
talos neve: 5'za6<%Wg rer. 

j(fff Wg^eA^zigef Vö. Ó6/oWz;gef. 
7(om^-^aror L. ̂ b^jwfA «foz. 
6"za6accf^ fgír L. f fac f̂ r. 
6"zzger L. Ó(foA:-Jz^g^. 

A h a t á r e 

AyzraMu Itt áztatták a kendert. M a 
már nincs itt víz. Nevezik még Xlg?z-
6femzfafonak is. 

i&z/f-fűg tny.^ A piskolti határból ke
rült át ide. Gazdájáról nevezték el. 

JWfe/e& A falu belterülete. A kat. 
térk. adata. 

i?g7#g/-fa/z)%z tny. Hajdani bérlőjéről 
kapta a nevét. Mai neve: Z)oz%z-
ű̂M_ya. Jelenleg 70 lakosa, boltja és 
iskolája van. Hnt. 1956: Doza% 

#frge/-%%r sz. Bérlőjéről. Korábbi 
földbirtokosáról nevezik még «Szed
nek, illetőleg ,SzeA% 6%/őnek is. Kat. 
térk.: Ä'z^f. 

MrMy-Aegy e. 50—60 holdnyi akác
erdő. A tanácsházán található m a 
használatos hivatalos térképen: 
2?wrÁ%ü-A. A kat. térk.-en .Bwkcü-
Aegyf — jßw^öfAegyf változatok van
nak, nyilvánvalóan téves adatok. 

Mr&ä?-r6%f r. Közvetlenül a iMrMp-
Aeg_y mellett van. 3 —4 holdnyi fü
ves, nádas terűlet. A lakosság sze
rint nevét arról kapta, hogy ,,̂ %zf 

Cfepre^őü r., sz. Cyepregőüre. Jelen
leg legelőnek is használják. A régi 

% A művelési jellegre utaló rövidítések: e.: 
.: legelő, r.: rét, sz.: szántó, sző.: szőlő, tny.: tai 

Ta/idcfA6fz wcca L. #f/fe&f wfca. 
T^MC^zc^ A;öz L. Cswf&a &or. 
TlfMCjf^ wcca L. #zro/yf w^ca. 
Te/eA: L. Dß6recgMf wfca. 
Fajvan wem L. D^rec^f wfca. 

n e v e z é s e i 

nyomásos gazdálkodásban ez volt 
a #armű%#/(Ww/o, ezt a nevet is 
használják. Kat. térk.: #arfM<%#& 
ybr^w/o. Ezenkívül hívják még Z W -
Mr6fw/o m a ^ o ^ n a k is, mert a zsel
léreké volt. 

C^fri-mg sz. Csiri Sándor földbirto
kosról vette a nevét. Azelőtt 5zaW-
fag volt, mert az akkori tulajdono
sának ,SzaW volt a neve. A z 1956-os 
helységnévtárban külön Cjfrz fűwya 
és külön & a 6 o ^ g szerepel. 

D/j'ZMou/ggg/őü^D^zMu/egg/őü sz., r. 
Régen a (?yf/%0J-ban volt, de m a 
már nem használják legelőnek. 

DomaAWf—DomaAWz-^űg Vö. j&%%z-
M_yf. 

Z>ouzja-/aM_ya Vö. jBergg/-^»^. 
DJzAz Gyorg^y fg/gp Vö. ^ergeZ-ra/z^a. 
DöArremeMü ,,̂ 4 Aűfzd/Jfz6a va»." A z 

elpusztult állatokat itt ássák el. 
Ms#üy(Ww/ou Vö. JLopojfd. 
E W ü /egg# Vö. Z,egeM. 
^^Wfz-rag sz. A görögkatolikus egy

házé volt. Mintegy 130 hold. Szilá
gyi Péter hagyta az egyházra. 

ZWozWfű Vö. j&ffa. 
Eroü.s'-Azfrya tny. Erős István tulajdo

na. A F&yvdrf wfca vége. Kat. térk.: 
Erőiy fwzya. 

rdő, cs.: csatorna, gy.: gyümölcsös, k.: kaszáló, 
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Jv/aW-rg/Merőü Nevezik még Tgmefő-
nek és [7/ ̂ me^őnek is. 

G W d & y o ü g g y e A határnak azok a 
területei, ahol a kisparasztok földje 
volt. így pl. a Csgpregő, Fer&m%, 
Zaparkf, #%?zd/o', Z,gge/o, AeM^gr-
/o/W. 

Goz^dA: jzo//őü sző. A kisemberek sző
lője van ezen a helyen. Nevezik még: 
.SzóVő <M/őnek és Sző/oj&ermek is. 

Gorove-fafzya Vö. Górva. 
Górva ~ Górva-&wya ̂  Gorvaf-ra/f^o -

Górvoj/-^M_ya sz. M a már csak egy 
ház van ott. A földbirtokosról van 
elnevezve. A mai hivatalos térké
pen: Gorove-f/ry. található; Kat. 
térk.: Gorove fűM^a; Hnt. 1956: 
Górva. 

Gorvo^f fűMjva L. Górva. 
Gyef#%&%-&# sz., e. Zsidó tulajdono

sáról nevezték el. 
GX/^o^^GX/^of-^a/z^ű e., k., r., sz. 

Gyz&ozf6a ̂  G_yz/̂ ojra. A tanya 
már megszűnt. Kb. 500 hold, Ló-
nyay birtok volt. A faluban nem 
tudnak az elnevezés okáról. A szom
széd faluban, Ombolyon mondták 
el, hogy ezen a tanyán lakott egy 
kerülő, akit Tamás és Fülöp betyá
rok elevenen megnyúztak, mert el
árulta őket. A z ömbölyi határnak 
erre eső részét is Gy#ojnak hívják 
(vö. M N y j . XI, 80). — A hivatalos 
térképen: Gy#<?J f»y./ Hnt. 1956: 
GyfY&ojfmrya. 

7 % o u tny., sz. Afagoüm. — Karácso
nyi birtoka volt, jelenleg 40 család 
lakik itten. A hivatalos térképen: 
J % < % A.; Hnt. 1956: J%<f%zMj;a. 

J^rMwwA&yördw/o'y Vö. Cy%pre#ő. 
f/ar/yW/Ä; /egg/őü Vö. I^ge/ő. 
^er(/z 6f'rfoA: Vö. ̂ r a . 

#o/Mo&rojfa Vö. JW^a. 
^ío^zw-vfzz-^w/7őü sz. j^ofjzwvzzre. — 

Valamikor 1 k m hosszan halas víz 
volt; kendert is áztattak benne. Kat. 
térk.: Ab&szM víz. 

T/My-fafzya tny. A Dózsa tanyához tar
tozik. Most Puskás Ferenc lakik itt, 
ezért újabban ?wjWj-fa?zyahak is 
nevezik. A hivatalos térképen: T/%-
f/ry. 

JdfroucÁ%-Z,oLZMyo/f 6zrroA; Vö. Ao^d-

Jw/zdfz-fwzya tny. Tulajdonosáról kap
ta nevét. A hivatalos térképen: Jw-
Adjz-f/zy. 

Aa//du-ra»_ya tny., sz. — Régi gazdá
járól nevezték el. Hiv. térk.: Xa//o-
f/zy. 

Amzd//ou ~ Aa^zű//du-^w//oö — Aa^zd/-
/Ju/örűWo'w sz., k. Xa^za//ou6a. Kat. 
térk.: AűJzd/dA:. 

Aa^oMű-Aeg); sz. — A z egyik adatköz
lő szerint azért hívják így, mert ál
talában ott tartózkodik a határőr
ség, a másik szerint viszont egy ka
tonát temettek oda valamikor. Hiv. 
térk.: Aöfowz A.; PESTY: Aafoma 
/ze&y. Ez utóbbi adat szerint talán a 
második adatközlőnek lehet igaza, 
de az eset nagyon régen történhe
tett. 

ÄjßMfzer̂ ẑ afo'u Vö. v&̂ aro'. 
J&/%/er/oiW sz. J^Wer/oiWog. Csak itt 

lehetett kendert termelni. Kat. térk.: 
AeMű(er/o/W, A#zder/o/6b&. 

JGerf&M&f r. Alakjáról kapta nevét. 
Ab//ár-f6%r r., sző., e., sz. Äb/#r-fag6a. 

— Tulajdonosáról lett elnevezve. — 
M á s tulajdonosairól nevezik még 
AbroWf-, Zovűj- és Zwof-^ognak is. 
Egyébként Öreg dw/ő a neve. Kat. 
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térk.: Öreg <#/o; Hnt. 1956. TWAfr 
faw^a (nyilván téves). 

Aop/o/J(z Homokhegy neve. 
.Kqp&zy/ sz. AbpaM_yz7)ű. Régebbi tulaj

donosáról nevezik JaWc&z-Z/OMyay 
Mrfo&nak. Kat. térk.: Ja^z/m^z^ 
rűM^a. — Két része van, a 7%pm- és 
Z)o#%z/z%#-fag. Ez a két ember kapta 
vitézi birtokként. Ezért nevezik még 
Ffféz-fagnak is. Kat. térk.: Appd-
Myf-

Abro/z^f-fűg Vö. Ab//er-fag. 
f/opoi' sz. Közlegelő volt. 
ZapaM-Ae&y ~Z/%?ay-/zegy. Kiemelkedő 

homokdomb a Zap&y (/w/őben. A hi
vatalos térképen: ZLdpô f A., ez nyil
vánvaló sajtóhiba. 

jCapojfa Vö. Z/zpojf<?. 

ybrűfw/ou sz. Z,ű^ojMum. PESTYnél 
Zo^o^rof <#7/Jként szerepel, továbbá 
azt olvashatjuk nála, hogy ebben 
van a Zapoj ro, amely kb. 60 hold 
hatalmas zsombékokkal tűzdelt vi
zes rész. M a már nincs itt vízállás. 
— M á s neve: E W /Ww/o. Kat. 
térk.: jEW/fWw/J. 

JLegg/őü ̂ Zegg/oü 6%/ZőüA: sz. — Zege-
Mü6e. — A határ legjobb szántó
földje. Ebből annak idején az úrbé
resek kaptak három dűlőt, a zsellé
rek kettőt. A z [7rZ?en /ege/ő az ur-
báristáké volt, a ZW/ár-dw/o vagy 
ZW/er /ggg/o a zselléreké. A z [7r6árf 
/ege/ő tehát három részre oszlik: 
E W /ege/ő, M ^ j o ^ /ege/o, JTarma-
^ /ege/ő. Kat. térk.: Z,ege/ő. — 
PESTY anyaga szerint a JLege/őben 
volt a fwjzfa ̂ m/?/om egy dombte
tőn, amelynek az alapjából még ak
kor is hordták a téglát. Az adatköz
lő szerint ez a templom nem Penész

leké volt, hanem egy tatárjárás ide
jén elpusztult falu temploma lehe
tett. 

Zova?-fag Vö. #o?/er-fag. 
f,w6f-fag Vö. JW/er-fag. 
M<Wf~M6Wz'-fag~Mddz-fűMya sz. — 

300 holdas birtok volt, „^erge/rőüf 

AWz'-ref r. Mádi nevű birtokosról el
nevezve. 

AfdJo<#&/(Ww&%z Vö. Ferea-ref. 
AfiW/& /ege/őü Vö. JLege/ő. 
MoAo^ybr^wMu k., sz. PESTYnél M o -

Ao^Mf (7w/ő, mert itt van a MoAoj M , 
amely 30 hold járhatatlan, ingová
nyos hely. Esős időben még m a is 
térdig érő víz van itt. Kat. térk.: 
Mzgy Afo/za? %?. 

Mo/zoj-fo Vö. MoAo.?. 
AíbAo^Mz ̂ w/ő Vö. MoAof. 
Af^^Mdr-Aegy Itt van a régi temető. 

Nevezik még Temefo-Aegynek és 
Öreg fe/Mefőhek. 

MouMar-^ag e., r., sz. Birtokosáról 
kapta a nevét. 

AWra-famyo sz. Annak idején Kiss 
János építette. Lengyel György, 
Szarvas György, Mudra András és 
Kúti György vették meg tőle a bir
tokot. A tanyába Mudra költözött, 
ezért nevezik így. A tanya m a már 
nincs meg. Hiv. térk.: MWro-f%y. 
JVafy&erf sz. A Kenderföld és a falu 
között terül el. 

JVagj; MoAoa fd Vö. M o W . 
Öreg < # / # Vö. Ab&r-rog. 
0re& ̂ ző//őü sző. Régebbi szőlőtelepí

tés. 
ÖreÁ; fe/Merőü Vö. MoWr-/zegy. 
fa//^#a-fa/%Aro ^//őü-fa//(f#ű-
jf ̂ w//oü sző. Régebben legelő volt. 
Vö. C/r6en (fw/ő. 
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Aggy 1., sz. A m a használt hivatalos 
térképen — nyilván tévesen — fe-
ca?-A. 

jPgc^-r^(-fecc^-r^r-fecc^-f^ 10 
holdnyi mocsaras terület. Valami
kor halászták is, csík, csuka, kárász 
volt benne. A hivatalos térképen té
vesen : fec&?-fo. 

fec6-fJ Vö. fecáf-ref. 
foucj/-^zz^^ r., sz. Pócsi György „fa-

r/jzM);ű6ê ar"-ról kapta a nevét, 
aki itt bujkált. 

jPwjWj'-^/zj;^ Vö. 7//&-fűMya. 
,Rdfa~JMfaM (/w//oü e., sz. — 7&f^6a. 

— Két része van: a T&wzo&raVa, ez 
az 1—3. fordulója, és az .ZWordfa, 
ez a 4—6. forduló. PESTYnél az 
utóbbi szerepel: i W o r^a, adatköz
lője szerint nyár- és tölgyfa volt 
benne, valamint rakottya és zsom-
bék. — Egyéb neve: JMfaM-P6?.%» 
~7Mfa»-fá%e,M 6%%?. A kat. térk.-
en JM^af j9&^e^z néven szerepel, és 
Rhédey birtoknak van feltüntetve. 
Később Hercz Dénes huszárkapitá
nyé volt, ezért nevezik #grcz 6frfoÄr-
nak is. 

ifafa.M-faic.P6M Vö. JWfa. 
^fa-fa/z}w~^fűU7-fa%ya tny. A j&f-

Mban volt, de 1945-ben megszűnt. 
— A hivatalos térképen: jRáVa-fny.; 
Kat. térk.: Gr6yj(AÁ/ey ̂ M^a. 

jRafâ z reme^őü Ujabb temető a J&W-
ban. 

(fT-J/" J(Ag^gy-^M);a Vö. jR^o-m»);a. 
^owzja-&^y^^ouz^a ao/M6 Homok

hegy a Cwn-fagban. 
^ z a 6 ^ - ^ Vö. Cym-rag. 
6"z^f (7w//őü Vö. jßer#e/-fag. 
6"2ő/# a*w/# Vö. GazíMA; aző/o. 
^zo/íoü^-^err Vö. Gazd^Á; jzo/o. 

7%po/f-fag Vö. ̂ To^M};/. 
7^/^-7^//^ a"w/# sz. A z (7rMrf 
^ü/Jhöz tartozik. Két részre oszlik: 
a W é s / é W ( v ö . C W n d % / J ) . 

Tlg/eA;/ A. A hivatalos térképen talál
ható név, a lakosság nem ismeri. 

Temefőü Vö. fYafa/ femefő, öreg fé
rned, j&ffajf fe/Mĝ ő. 

Tgmgfőü-Aggy Vö. AfoWr-Aggy. 
7emp/om-A%y Nagyobb homokdomb, 
amelyen kápolna volt a tanyasiak 
részére. Hív. térk.: Temp/om A. 

0 femefőü Vö. f W a / femefő. 
[7r6̂ jirf (fw//oü Két része van: fa//o W 
(fw/ő és 7^^-7^/eÄ; a"w/ő (1. ott). 

0r6^77 /egg/őü Vö. ZegeA?. 
[7r6^n ̂ zo//őö A f a/maf dw/oben le
vő szőlő neve. 

Fa/da-faAzyo sz. Tulajdonosáról kapta 
a nevét. 

Ferê -reir k., sz. Ferê -rgífre. — M o 
csaras terület volt; „vera?, r o z ^ ^ 
vour a Wz", erről kapta a nevét. Kat. 
térk.: Ferea Wz; Hív. térk.: Fora? 
rgr; PESTY: Fere^rer (akkor még tó 
és ingovány). — Nevezik még Ma-
joa*f& ybr^w/onak (Kat. térk.-en is). 

Figref-vfz Vö. Fer̂ s-ref. 
F / r # z - ^ Hnt. 1956: Ff^z/rag. Vö. 
Äapa"/zyf. 

Forá? ref Vö. Fere^-r^. 
ZW/^r-(fw//őü^Ziye7/^r /ege/őü sz., 

sző., r. — A JLege/őből a zsellérek
nek adott terület. Két fordulója van. 
Az első fordulóban szőlő van, a 
második forduló a Cygpregő (1. ott). 
Kat. térk.: Z W & W t 2-z& dw/ő és 
Zye//ere& 7-fő a"w/ő (vö. még Z,ege-
7ő). 

JAKAB LÁSZLÓ 
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Die Flurnamen der Gemeinde Penészlek 

Die Gemeinde Penészlek liegt im südöstlichen Winkel des Komitates Sza
bolcs-Szatmár, in der Nähe der rumänischen Grenze. Die Gesamtfläche des 
Dorfes beträgt 6416 Katastraljoch, die Zahl der Einwohner 2672 Seelen. Die 
vorliegende Arbeit ist den in der Gemeinde heute üblichen Straßen- und 
Flurnamen gewidmet. In der Einleitung wird die Etymologie des Ortsnamens 
fffzászM: besprochen und dieser nach I. Kniezsa aus einer slawischen Sprache 
hergeleitet. 

Die Flurnamen des inneren, bewohnten Gemeindebezirkes und der äuße
ren Gemarkung werden getrennt dargestellt. Die einzelnen Namen werden in 
gesonderten Wortartikeln behandelt. Z u m Stichwort dient die phonetisch, 
transkribierte Variante der einzelnen Namen. Anschließend folgt die Erklä
rung der Namengebung, wenn hierzu die Einwohnerschaft Angaben liefern 
konnte. Der Verfasser hat das handschriftliche Material der Sammlung vom 
Frigyes Pesty aus dem Jahre 1864 sowie die Angaben des hiesigen, ebenfalls 
handschriftlichen Flurbuches. 

L. JAKAB 
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,,MAGYAR NYELVJÁRÁSOK" A KOSSUTH LAJOS TUDOMÁNYEGYETEM DEBRECEN MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK XIV. 87-98 1968. ÉVKÖNYVE 

Ismertetések, bírálatok 

KÁLMÁN BÉLA: A nevek világa 
Budapest, 1967. Gondolat Kiadó, 252 1. 

Kálmán Bélát nyelvtudományi közvéleményünk a negyvenes években nyelyjáráskutatóként 
tartotta számon, az ötvenes években kifejtett munkássága alapján finnugristának minősítette az Üj 
Magyar Lexikon, a hatvanas évek — úgy látszik — a névtudomány jegyében telnek el. A sokoldalú 
szerzőnek mindenesetre ez a tudományág hozta a legnagyobb sikert: 3850 példányban megjelent 
könyve hamarosan elfogyott. 

A könyv, címének megfelelően, a nevek világába vezeti el az olvasót, tehát nem csupán a ma
gyar nevekébe. Szerepel benne a finn -&z, -/ö helynévképzőtől az arab #brw/% személynévig, a TwcaAz» 
félsziget 'Mit mondasz?' értelmű nevétől a feryzo/K&V művészi névig sok minden. így egyrészt több 
annál, aminek szerzője az előszóban nevezi, ti. a magyar névtan eredményeinek első összefoglalásá
nál. Másrészt névkutatásunknak jónéhány olyan kérdése van, amely Kálmán Béla könyvében még 
csak említve sincs (s ilyen terjedelem mellett nem is lehet). Tartalmának leghelyesebb meghatározása 
az, amire a címe utal: a nevek világának a művelt közönség számára is érdekes, színes bemutatása. 

Első része a tulajdonnév fogalmával ismerteti meg az olvasót, majd a neveknek a nyelvtani 
rendszerben elfoglalt helyét, osztályozásuk szempontjait és a közszókhoz való viszonyukat világítja 
meg. Ezektől különválasztva vizsgálja a személy- és földrajzi nevek összefüggéseit. — A második 
részben a személyneveket tárgyalja. A z ó- és középkori névadás ismertetése után sorra veszi zsidó, 
görög, latin, germán, kelta, szláv és török származású neveink csoportjait, és megadja a nevek jelen
tését. E résznél nagyon örültünk a rokon népek névadásáról szóló rövid alfejezetnek. A magyar sze
mélyneveket a szokásos egy- és többelemű csoportosításban vizsgálja, az elsőt eredeti, jövevény és 
becézett nevekre bontva. Szerzőnk láthatólag szívesen időzik e területen, még munkája arányosságá
nak megtörése árán is. Itt például az átlagolvasónak nem sokat mondó táblázatokat kapunk a leg
gyakoribb férfi- és női keresztnevek más-más korbeli szelvényéről, amelyek azonban lényegesen a 
szakembert sem segítik, mivel a valóságnak csak kis részéről adnak képet. (Ismeretes, hogy a számok 
bizonyos mértékben károsak is: azt a benyomást keltik, mintha tények lennének, noha csak az ezer-
oldalú valóság mennyiségi jelzései. Elég lett volna a táblázatokból levont eredmények közlése.) 
— A „Többelemű nevek" című fejezetben a kételemű nevek kialakulásának és megszilárdulásának 
lassú folyamatát vázolja, majd a névsorrenddel, a nők elnevezésével és a családnevek (nem csupán a 
magyar vezetéknevek) típusaival ismertet meg bennünket, végül pedig a névváltoztatásról, a ragad-
ványnevekről, az álnevekről és az irodalmi névadásról szól. 

A harmadik részt a földrajzi neveknek szentelte. Noha mind nálunk, mind külföldön sok szem
pontú fontosságánál fogva a névtudománynak ez az ága a kidolgozottabb, Kálmán Béla könyvében 
körülbelül egy negyedével kevesebb tér jutott neki a személynevekénél. — A földrajzi név fogalmával 
való megismertetés után a neveket a következő sorrendben tárgyalja: ország- és tartománynevek, 
népnevek, víznevek, hegynevek és helységnevek (az utóbbin belül közszóból, tulajdonnévből, patro-
ciniumból származó, illetőleg ismeretlen eredetű neveket különböztet meg), utcanevek, dűlőnevek. 
E részben is szívesen utal külföldi párhuzamokra. A magyar névanyaggal kapcsolatban arra töreke
dett, hogy az 5000-nél több lakosú magyarországi települések lehetőleg mind előforduljanak, hogy 
így a mutató egy kissé a helynévfejtő szótár hiányát is pótolja. A földrajzi nevek változtatása és az 
irodalmi helynévadás kerekíti ki ezt a részt. Függelékként a magyar névkutatás története, a felhasz
nált művek jegyzéke és bő névmutató egészíti ki a kötetet. 

E vázlatos ismertetésből is látható, hogy Kálmán munkája névtudományunk területének 
széles sávját fogja át. Magát olvastató fogalmazása és valóban hiányt pótló szerepe máris népszerűvé 
tette közönségünk körében. Éppen a munka kelendőségére való tekintettel kell kiigazítanunk né
hány megállapítását, nehogy a benne levő hibák, tévedések a könyv valószínű újabb kiadása esetén 
még mélyebb gyökeret verjenek az olvasók tudatában. 
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A 9. lapon a nyelvünkbe bekerülő idegen személynevek lefordításáról van szó. Egy ilyen szé
les közönséghez eljutó könyvben nem ártott volna, ha az idegen névsorrend mai terjedésének meg
állapításán túlmenőleg a szerző megemlítette volna a nálunk használt sorrend jogát és hasznát is. 
Hiszen ismeretes, hogy a külföldi telefonkönyvek, felsorolások, nyilvántartások könnyebb eligazo
dás kedvéért a vezetéknevek betűrendjében készülnek. Sőt arról is tudunk, hogy néhány éve egy 
belgiumi flamand nyelvművelő ankéton helytelenítették a „magyar"-nak nevezett névsorrend mos
tanában tapasztalható köznyelvi terjedését. Szerintünk ajánlani kellett volna a magyar névsorrend 
megtartását ̂ recAf ̂ grfoW, E W » W f 7 W . Hogy a magyaros sorrend, sőt bizonyos esetekben a 
keresztnév lefordítása is mennyire stílusos lehet, arra Bajomi Lázár Endre mutatott remek példát 
(A falonjáró). A 75. lapon, ahol újra elő lehetett volna venni, nem érinti a kérdést. „ A nevek világáé
nak ti. nemcsak ismeretterjesztő szerepe, hanem irányító, úgyis mondhatjuk nyelvművelő hatása is 
van. E szempontnak a névsorrenddel kapcsolatban történt elhanyagolását annál inkább fájlaljuk, 
mert szerzőnk a 13. lapon az utcanév-változtatásokkal kapcsolatban nyilvánítja helytelenítő vélemé
nyét. Itt ugyanis nem lelkesedik a személyekről elnevezett utcanevek „özön"-éért, s a 181. és 184. 
lapon hangot is ad a közönség ama igényének, hogy nyomós ok nélkül ne változtassanak meg régi 
utcanevet. Nyelvvédő megjegyzést tesz a 76. lapon is, amidőn a Áerejzfwry Mona, A W z s w ^4ßcg, 
Orfwfqy Zswzjo, jfé/zy; Feró névtípust (a vezetéknév férjüké) „mindenképpen kerülendő"-nek mondja. 

A l i . lapon ez a mondat áll: „Ebben az összefoglalásunkban a tulajdonneveknek csak két cso
portjával foglalkozunk, mégpedig a személynevekkel és a földrajzi nevekkel." Ez a megfogalmazás 
azt a gondolatot ébresztheti, hogy a nevek e két megnevezett csoportján kívül még más velük egyenran
gú névcsoportok is vannak. Ez pedig tévedés: minden név szükségszerűen a nevezett két csoport vala
melyikébe tartozik. A nemzetközi névtudományi könyvészet is csak e két csoportot tartja számon, 
természetesen kibővítve, azaz a „Helynevek" címszó alatt találhatók a csillag- és csillagzatnevek, a 
Hold felszínének nevei vagy a fanevek (nem fafajtanevek, hanem egyes külön névvel megnevezett 
híres, nevezetes, emlékezetes fák nevei), a tárnanevek stb., a „Személynevek" címszó alatt pedig az 
egyedek különféle (törzsi, nemzetségi, vallási, foglalkozási stb.) csoportjainak nevei is helyet kapnak 
(diákegyesületek, bajtársi közösségek nevei). Ezért különösnek találjuk, hogy a könyvben a népne
veket — noha valóban szoros kapcsolatban állanak velük — a helynevek között tárgyalja (133 kk.). 
A névtudomány két nagy hagyományos osztályán kívül a tudomány és technika haladása egy harma
dikat is létrehozott: az intézmény- és árunevekét: ELZE, # % e r W , Pbjzfo& 77., nem ritkán nyelvi 
tréfaként: BorAoZ/g» (pezsgő), M o a 6 (mosókrém), .Szfrfp-JO (műsorcím), de kétségtelen, hogy az 
előbbiekhez viszonyítva mind számban, mind jelentőségben elmaradnak. (Noha időnként fel szok
ták szólítani a névészeket e terület művelésére, pl. az 1958-i müncheni kongresszuson Huisman J. A. 
„ A névtudomány felderítetlen területei" című előadásában [vö. BÁRCZi: NévtVizsg. 15], határterü
letről lévén szó még az sem bizonyos, hogy nem a közszókincshez tartoznak-e.) így tehát Kálmán 
e bekezdés idézett mondatából a cmzt szócskát törölni kellene. 

Van még egy-két megállapítása, amit hasonlóképpen helyesbítenünk, illetőleg kiegészítenünk 
lehetne, de helyettűk inkább néhány elírását, tévedését tesszük szóvá. — A 10. lapon az áll, hogy a 
TMocW a Mdfé kicsinyítője. Ez ilyen formában félrevezető, hiszen a magyar m a c W a szlovák mac&o 
'medve' átvétele. (Az más kérdés, hogy a szlovák mwzc&o keresztnév! eredetű.) — A magyarban csak 
két -a/av utótagú személynév maradt meg: fá?z/o és .Szanüz&f, noha helynevekben több is megőrző
dött fBogyüz/d, .Szo&Mz/d,). Femce/ nevünk azonban nem szláv eredetű, ahogyan a könyvben olvas
suk (34), hanem német. Közvetlen szláv származás esetén ugyanis magánhangzóra végződnék, mint 
az egykori «SzeMfWMc/d és a mai ,SzeMf/wz/<f (a XIX. század elejéig iSzenfvüz/d) Zala megyei faluk ne
vében (CsÁNKi III, 110). — A P W W r név eredeti alakja FW/mer, azaz csak utóbb vonódott a nép
etimológia révén a m/r 'béke, világ' szóhoz. Értelmezése tehát nem 'hatalom-béke' (34), hanem 'nagy 
az uralkodásban', mert a név második tagja a gót -méra 'nagy', ófn. m á n 'híres' stb. szókkal rokon 
(vö. VASMER, RussEtWb. I, 209). — A z / L W névről azt olvassuk, hogy a XIV. század végéig számos 
magyar viselője volt, a következő két évszázadban nem találkozunk vele, a XVII. században a két 
Barcsay Wibw nevében felbukkan ugyan, de csak a XIX. században elevenítették fel újra (36). Hihe
tetlen, hogy két évszázados lappangás után csak úgy egyszerre felbukkan, majd ismét elmerül egy 
keresztnév. Ilyen esetekben rendszerint adatgyűjtésünk tökéletlenségéről van szó. Ittjs ez állhat fenn, 
hiszen a Felső-Tiszavidék nagy hatalmú birtokosa volt a X V . század közepén Csapi ,4]W (ZichyOkm. 
VEI, 659, IX, 606), nem jelentéktelen ember egy század múlva Korontál j&a? Zala megyei birtokos 
(PRT. VII, 34) vagy Csányi /&<M (LevTár I, 397^ leginkább Xtoc/of, ,4cac;%y alakban), a követség
ben Konstantinápolyt kétszer is megjárt Csabi / Í W (TAKÁTS SÁNDOR, Rajzok... II, 112, 365—6; 
BudBasLev. 12, 15, 17), aki 1576-tól nagydémi birtokos volt (PÁKAY ZsoLT, Veszprém vármegye 
története 88) vagy a liptószentmiklósi templomban három ősének emléket emeltető Pongrácz vA%w 
(KNAUZ, Kortan 33). 1740 körül szerepel Abaffy WÁ%w (KEMPELENI, 5) és a PPB. 1767-ben felveszi 
névjegyzékébe az „Achatius :,&%?, ,&(«" megfelelést. A z j&oj a Barcsay családban „családi név" 
lehetett, mert 1534-ben is van egy viselője (Turul XII, 70). (L. még WERTNER: Nyr. XLIV, 290—3.) 

N e m tudom, miért gondolja a szerző, hogy a P%gd jelentése 'favágó' (89). A z általános nyel
vész vélemény szerint 'mészáros' (vö. MTsz. II, 894). — Van Kálmán Bélának egy kedvenc gondo-
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lata, mégpedig az -o, -e kicsinyítő képző: szerinte 2M%z<&z6+o (87), 5"zejpg<jzgj?+e (89), ̂ ze»fe< 
^ze»f+g (90, 171—2), # # < 6q/ 'gazdag'+a; &%%%%, ̂ VaVza, fapa, fafo ugyanilyen képzés ismeretlen 
származású szóból (172). E képző egykori léte, használata nem vitatható, a névanyagban való meg
maradásának kérdése azonban jobban megvizsgálandó. Ilyen képzés lenne szerinte a .Bé/a név is: 
<6é/+a (42, illetőleg bővebben M N y . LVII, 87). Mivel azonban személyneveink között testrészne
vek nincsenek, ezért analógia híján nem hihető, hogy a _Bé/a név a 6é/ szóval függ össze. A 7%a% név 
sem támogatja e feltevést (90), mert jelentése 'töltött, dagadt, kövér, zömök, duci' és nem 'erős tü-
dejű'. — A JBorz^ak névnek semmi köze a 6or!fzd&-hoz és az EMzérny csak közvetve mutat vagyoni 
helyzetre (90), mivel az Erjzé/zygyarfo rövidülése (vö. fq/zagydrfd>faw, Tygyorfd > 7 M stb.): mint 
kézműves bizonyára jobb körülmények között élt a sok jobbágynál, cselédnél. — A J&zrq/Mf/z nem 
eufémisztikus szitkozódás, hanem cseh eredetű és 'szekfű' jelentésű név (MNy. LIII, 187), a Sd/rd/zy 
pedig másodlagos foglalkozásnév (90—1). — A .Szazzka nem a 5"zoM^z/o becézett alakja (92), hanem 
a szláv AaM/:o vezetéknév megmagyarosodott formája, mint a szókezdő mássalhangzótorlódás má
sik elemének megtartásával alakult 7%/zcMCf. — A 98. lapon úgy beszél a frd#a; névről, mintha az 
magyarosítás lenne, noha régi magyar vezetéknév: 1628-ban jelent meg Bártfán frogaz' András „Fe
jedelmek serkentő órája" című vaskos munkája. A z 1754—5. évi országos nemesi összeíráskor Komá
rom és Veszprém megyében írnak össze frogay nevűeket (KEMPELEN VIII, 417—8). Kálmán eljárása 
olyan, mintha a Pe/g/zczez, Béc«, Zzpcfgf, ̂ rajmkaz vagy ̂ zAorz neveket megtagadnék, mert föld
rajzi szótárakban ilyen külföldi város-, illetőleg tartománynevek is vannak. A frdgaz név az egykor 
Zala megyéhez tartozott Sümeg^rdfd-ről való származást jelent (vö. 1436: fraga CsÁNKi III, 96; 
további két fraga-ra 1. még MELiCH,HonfMg. 182).— Régebbi véleményt újít fel a jz/ove« és fz/ovot 
szónak a f/ovo szóval való összekapcsolása (133). Újabban az összláv*j/ov&'mocsár' szó származéká
nak tartjuk, mert a -(/̂ a7zz'/z& képző helynevekhez szokott járulni, vö. a lengyelek régi jw/am» 'rét
sági, mezei' nevével (Kiss LAJOS: NytudÉrt. 40. sz. 193—6). 

A helynevekkel foglalkozó részben is vannak olyan megállapítások, amelyekkel vitatkozni le
hetne. A 174. lapon ezt találjuk: „Eyzfgrgom (nyírt fejű, kopasz)", noha bővebb kifejtés, megokolás 
nélkül ez a magyarázat sem áll szilárdabb talajon (vö. EtSz. II, 84), mint az ismeretlen eredetűnek 
jelzett Kecr&e/Méf (178), amelynek Pais Dezsőtől igen valószerű etimológiáját bírjuk. FWfvaszfok
nak nem 'keleti hatalom' az értelmezése (177), hanem 'uralkodj a keleten!' (VASMER, RussEtWb. I, 
209). Általában elmondhatjuk, hogy némi merészség nem esik messze a szerzőtől: Orarz/á/zy ne
vét egy ki nem mutatott Orofz/d/z személynévből eredezteti (171), Ĵ omáa'z-ét a koma szóhoz kapcsolja 
(178), stb. 

Végül kiemeljük olvasmányos, az érdeklődő figyelmét végig lekötő stílusát. Előadásának élve
zetét csak igen elvétve zavarja meg egy-egy idegenszerűség (pl. 172: „ A Afcj... egy személynév... 
Az/maz egy török óvónév"; 176: „a XIII—XIV. században... elnevezni"; 200: „#mgä? ... egy 
kisváros gimnáziummal, múzeummal") vagy tollhiba (9: Or/ea/w-i; 175: úgy tűnik, mintha Zefe&z&a 
Zala megyei falu lenne; 207: Ttrgfcré/zyz). Mindent összevéve: Kálmán Béla könyve megnyerte tet
szésünket, s bár egyben-másban vitába szálltunk vele, a magyar publikumnak valóban jó, tanulságos 
és élvezettel olvasható kötetet nyújtott át. Köszönet érte! 

MlKESY SÁNDOR 

A magyar nyelv története és rendszere 

A debreceni nemzetközi nyelvészkongresszus előadásai. Szerkesztette: IMRE SAMU és SzATHMÁRi 
ISTVÁN. Akadémiai Kiadó, Budapest 1967, 589 lap (Nyelvtudományi Értekezések 58. sz.) 

Nemzetközi vonatkozásban is bámulatosan rövid idő alatt jelent meg az 1966. augusztus 
24—28 közt megtartott első magyar nemzetközi nyelvészkongresszus gazdag anyaga. A kötet 114 
cikket tartalmaz, belőlük 26 külföldi tudósoktól hangzott el (az előadások számának sorrendjében: 
Egyesült Államok, Szovjetunió, Csehszlovákia, Jugoszlávia, Franciaország, N S Z K , Finnország, 
Hollandia, Svédország). A kötet elején a plenáris üléseken elhangzott beszámolókat találjuk, utána 
következnek a szekcióüléseken tartott előadások. Tamás Lajos elnöki megnyitója után olvashatjuk 
Benkő Loránd előadását a magyar nyelvtudomány mai helyzetéről. Rövid történeti visszapillantás 
után vázolja a magyar nyelvtudomány mai szervezeti kereteit, az egyetemek, a Magyar Tudományos 
Akadémia szerepét, a tervszerűséget, a kollektív munkákat és a magyar nyelvtudomány nemzetközi 
helyzetét. A tartalmi kérdések fejtegetésekor elemzi az egyes nyelvtudományi ágakban elért eredmé
nyeket, és kijelöli a tennivalókat. Imre Samu a M T A Nyelvtudományi Intézetének munkálatairól, 
Szathmári István pedig az egyetemen és főiskolákon végzett magyar nyelvészeti kutatásokról ad át
tekintő képet. 
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Lotz János az Amerikai Egyesült Államokban, Klara Majtyinszkaja a Szovjetunióban, Pena-
vin Olga a Jugoszláviában, Sima Ferenc pedig a Csehszlovákiában folyó magyar nyelvtudományi ku
tatásokról számolt be. Bárczi Géza elnöki zárószava fejezi be a kötet első részét, a plenáris üléseken 
elhangzott előadásokat. 

A szekcióüléseken elhangzott előadások közül évkönyvünk profilja miatt csak a dialektológiai 
és névtani előadásokat említem meg. A magyar nyelvjárásoknak külön szekciójuk volt, de a névtani 
előadások részben itt, részben egyéb szekciókban kaptak helyet. 

Nyelvjárástörténeti szempontból elemzi Bakos József Comenius első magyar nyelvű Orbis 
Pictus-át (1669). A külső és belső érvek egyaránt arról tanúskodnak, hogy a m ű fordítója Sopron 
környéki nyelvjárást beszélt. D e m e László a nyelvtörténeti és nyelvjárási vizsgálódások alapján arra 
az eredményre jut, hogy a nyelvtörténet egy korszakában a nyelvterület nyugati részén a magyar/hang 
zöngés tág középréses ejtésű lehetett. Kálmán Béla térképekre vetítve mutatja be az Árpád-kor vízrajzi 
közneveinek szóföldrajzi elterjedését, valamint a hasonló jelentésű köznevek mai helyzetét Zala me
gyében (a 349. lapon levő térkép jelmagyarázatában sajnálatos módon felcserélődött a jd/zc és az á%%? 
jele). Kovács István „Az Lándorfejirvár elveszésének oka" c. 16. századi magyar nyelvemlék főbb 
nyelvjárási sajátságait elemzi. 

Balogh Lajos az állathívogatók és -terelők akaratközlő funkciójáról ír, hogyan próbálja az 
ember az állatok „nyelvére" lefordítani mondanivalóját, hogy alakítja ki az állatokban a feltételes 
reflexet, a „megértést". Elemzi hangtani és szerkezeti szempontból ezt a lexikológiai csoportot. Ká
posztái Erzsébet a Munkács melletti Dercén község (Szovjetunió) nyelvjárásának diftongusait vizs
gálja. E nyelvjárás annyiban ritka és különleges, mert megtalálhatók benne mind a nyitódé, mind 
pedig a záródó diftongusok külön-külön fonémaként. Ezáltal a hosszú magánhangzó-rendszer négy 
sort alkot: f w w; ;e wö wo/ # öw ow; a. 

A kétféle kettőshangzó-sor fonematikus és nyelvtörténeti szempontból is logikusan válik szét: 
A záródó kettőshangzók közül az éf a nem f-ző g helyén áll, az ö« és o« a nem y-tövű köznyelvi o és o 
helyén, az fg az ;-ző é helyén, az «ö, wo pedig az w-ző és w-zó (tehát y-tövű) szavakban, valamint a zárt 
szótagbeli /, r, / hatására megnyúlt o és o helyén jelentkezik. Ilyen rendszerű nyelvjárást még eddig 
nem jeleztek kutatóink, bár Tarpa környékén nyelvatlasz gyűjtése során Benkő L. felfigyelt arra a 
jelenségre, hogy a másodlagosan megnyúlt o és ö a többivel ellenkező típusú kettőshangzót fejlesz
tett. Ez a közlés is megmutatta, hogy a magyar nyelvjárások kutatása közben még mindig érhetnek 
meglepetések. 

Király Lajos a somogyi állathangutánzó igéket vizsgálja morfológiai és szemantikai szempont
ból. Lizanyec Péter a kárpát-ukrajnai ukrán nyelvjárások magyar jövevényszavait tárgyalja. Sima 
Ferenc a nyelvjárási szóvégi „inetimologikus" -», -/ és -̂  hangok eredetével foglalkozik a /WÁröM (nél
kül), ma« (már), &# (hív), /#/ (fő) stb. alakokban. Ügy látja, hogy ezek a mássalhangzók tűnnek el a 
legkönnyebben az illető nyelvjárásokban, tehát lappangó hangként az őket felszívó magánhangzók
ban potenciálisan tovább élnek, és így tetszőlegesen vagy kombinatorikusán bármikor újra megje
lenhetnek. Szabó Géza a nyelvjárások -m határozórag előtti tővéghangzóival foglalkozik. B. Lő-
rinczy Éva és S. Meggyes Klára az Üj Magyar Tájszótár terjedelméről, viszonyáról a Szinnyei-féle 
tájszótárral és szerkesztési kérdéseiről tájékoztat. 

Mivel külön névtani szekció nem volt, a négy névtani vagy nagyrészt névtani cikk szétszórva 
található meg. Személynevekkel foglalkozik Székely György „Középkori kézműves foglalkozások 
és a családnevek kialakulása" c. cikkében. Arra a megállapításra jut, hogy a X V — X V I I . században 
a foglalkozásnevek még nem voltak az igazi értelemben vett családnevek, mert nagyon gyakran a va
lódi foglalkozást jelölték, és csak akkor öröklődtek, ha a foglalkozás is öröklődött. Szerinte a foglal
kozásnevek csak a XVII—XVIII. században szakadtak el a valódi mesterségtől, és váltak öröklődő, 
igazi családnévvé. Karácsony Sándor Zsigmond a XIX. századi keresztnevek földrajzi megoszlásá
val, a szülők nevének öröklődésével, a naptári nevekkel és hasonló névadási indítékokkal, Ördög 
Ferenc a főiskolás hallgatók és középiskolás tanulók személynévgyűjtésének módszertanával foglal
kozik. Kérdőívein igyekszik feleletet keresni a keresztnévadás és a ragadványnév keletkezésének 
indítékaira is. 

Földrajzi nevek gyűjtésének tapasztalatairól, a velük kapcsolatos tudományos és gyakorlati 
kérdésekről számol be Végh József. Egyszersmind gyakorlati tanácsokat ad a gyűjtők és a gyűjtést 
szervezők részére. Itt mindjárt egy hangtani (átírási) veszélyre is felhívom a figyelmét. A következők
ben idézett megállapítását módosítania kell: „... nem tartjuk szükségesnek a diftongusok jelölését 
sem. A magyar nyelvterületen — eddigi tudásunk szerint — a diftongus nem fejez ki fonematikus 
különbséget a megfelelő (monoftongusos ejtésű) hosszú magánhangzóval szemben" (395). Ez a meg
állapítás önmagában helyes és igaz. Közismert tény azonban, hogy Szabolcs és Szatmár nagy részén 
(és egyes környező területsávokon) két ellenkező lejtésű kettőshangzó két külön fonéma lehet. A z 
g-vel váltakozó é rendszerint # diftongusban realizálódik, az e-vel váltakozó vagy nem váltakozó é 
pedig i'é diftongusban. A z elsőnek monoftongikus változata az é, a másodiké egy nagyon zárt é (Csű-
ry ponttal és vesszővel jelölte). Ez két külön fonéma: széf/ (levegőmozgás), de jz;éY (perem); é # (fő
név), de ;gf (ige); # Y (számnév), de/&% (ige) stb. (vö. KÁLMÁN, Nyelvjárásaink 41, 84, 127—9). A z 
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o«, ow, valamint wo, wo diftongus egymás mellett éléséről pedig éppen ebben a kötetben ad számot 
Káposztái Erzsébet (350—3). így tehát az északkeleti részeken a diftongus minőségét mindenképpen 
jelölnünk kell a földrajzi nevekben is. 

Bár a többi cikk ismertetésére nem vállalkoztam, hadd fűzzek egy-egy apró észrevételt két 
külföldi szerző tanulmányához. A. Rot szerint (283 jegyz.) a fe W (személynév>helynév) az óorosz
ból került a magyarba. Ezt nem tartom valószínűnek. A közfelfogás szerint a ZeiW; személynév a 
létigéből keletkezett, jelentése 'levő, létező', akárcsak a ZfÚMfiA: - Zeve/zfe névé. Sinor Dénes kitűnően 
megírt (és rendkívül élvezetesen előadott) cikkében egy 'borjú' jelentésű vogul 6&»y alakot említ, 
amit a magyar ü*zo szóval egyeztetnek. Szerinte a török (és mongol) nyelvi Awzayw stb. összetartozk 
velük. „Hogy a szókezdő 6- mikor tűnt el a szó elején, az érdekes kérdés, de nem befolyásolja az itt 
felvetett problémát. Akár az ugor (precízebben vogul), akár a török—mongol alakokból vezetjük le 
az fkzJ-t, a 6- eltűnését egyformán kell magyaráznunk" (196). Én több szempontból nem tartom 
olyan világosan összetartozónak a magyar—vogul és a török—mongol szót. A vogul szó hangalakja 
ugyanis nem 6ea;y, hanem Szo. W « y stb. (Stein. Vog. Vok. 188). Zöngés szókezdő explosivák a 
finnugor nyelvek közül csak a magyarban és a permi nyelvekben vannak. Finnugor *6- nem volt, 
csak *p-, ez pedig a vogulban sohasem fejlődött w-vé. A z idegen nyelvi 6-t a vogul mindig ̂ -vel veszi 
át. Ez a szó is az ugor korban w-vel kezdődhetett. A z viszont egészen közönséges dolog, hogy a szó
kezdő finnugor w- a magyarban erősen labialis magánhangzó előtt eltűnt, vö. m. öf-osztj. wef, m. 
óY~osztj. wW, m. oVo/M - vog. W/a/%, m. oafor - cser. woffar stb. így az egyébként nagyon tanulságos 
és gondolatébresztő cikkből ezt az összefüggést törölni kell. A vogul és a magyar szó összefüggése 
egyébként vokalizmus szempontjából nem kifogástalan (a vogul szó veláris hangrendű). A hang
rendi átcsapást azonban a fgr. szóbelseji -a- (ebből fejlődött mind a magyar -az-, mind a vogul -s-) 
megmagyarázhatja. Ilyen hangrendi átcsapásra számos meggyőző példát hoz éppen ebben a kötetben 
Rédei Károly (167—71). 

A bel- és külföldi magyar nyelvtudománynak ez a változatos és értékes seregszemléje sok új 
és érdekes szemponttal gazdagítja ismereteinket. 

KÁLMÁN BÉLA 

PENAVTN OLGA: A jugoszláviai Muravidék magyar tájnyelvi atlasza ' 

Bp. 1966. 10 1. és 140 térkép ( M N y T K . 116. sz.)] 
A z egész magyar nyelvterületre kiterjedő nagy magyar nyelvatlasz első kötete megjelenőben 

van, talán meg is jelenik, mire ez az ismertetés napvilágot lát. Munkálatai (gyűjtés, ellenőrzés, ki
adásra való előkészítés) mintegy húsz évet vettek igénybe. Mivel éppen egy korosztály legképzettebb 
nyelvjáráskutatói vettek részt munkálataiban, érthető, de egyben sajnálatos is, hogy e nagy vállalko
zás mellett erősen háttérbe szorultak az egyéb dialektológiai munkák, többek közt a regionális at
laszok, egy-egy kisebb táj nyelvi sajátságait bemutató művek. Noha több ilyen munkálat megindu
lásáról van tudomásunk (Szamoshát, Nyitra vidéke, moldvaicsángók, több erdélyi terület), mégis a 
legújabb időkig nagyobb terjedelemben csak Végh József: Őrségi és hetési nyelvatlasza jelent meg 
(Akad. Kiadó 1959). Sajnos, ez a rendkívül jelentős munka hosszú évekig magára maradt. 

Ezért igen örvendetes, hogy éppen az említett Végh-féle atlaszhoz kapcsolódva a határon túli 
magyar községek nyelvéről is van most már atlaszunk, és így a magyar nyelvterület délnyugati csücs
kéről ismereteink egészen a nyelvhatárig hatolnak. 

Penavin Olga, a jugoszláviai magyar nyelvjárások legjobb ismerője és szorgalmas kutatója év
könyvünkben is már több cikkét és tájszójegyzékét tette közzé. Kiadványa kisebb terjedelmű az őr
ségi atlasznál (Végh 217, Penavin 140 térképet közöl). A kutatópontok száma is jóval kevesebb 
(Véghnél 47, Penavinnál 20). 

A térképlapok általában a tájatlaszok közös törzsanyagát ölelik fel, de ezen kívül még több, 
nagyrészt Véghnél is előforduló kérdés eredményét vetítik térképre. 

Azt fölösleges is talán megemlítenem, hogy még ma, a technika századában is mennyi fárad
sággal és nehézséggel jár a terepmunka. Ezért minden elismerés megilleti a szerzőt, hogy vállalkozott 
erre a nem könnyű feladatra, és végső soron eredményesen hajtotta végre. Sok új, értékes adatot kö
szönhetünk neki, és ha bizonyos részletkérdésekben kételyeink is vannak (egy részüket a szerkesztő 
is megemlíti előszavában), ez nem von le sokat a m ű érdemeiből. 

Nincs okunk és jogunk kételkedni a szerző lejegyzésének pontosságában. Tudomásunk szerint 
(bár ezt bevezetésében nem említi) magnetofonon is rögzítette az anyagot. Mégsem hallgathatjuk 
el néhány térképlap egyes adataira vonatkozó aggályainkat. Ezeknél pontosabb ellenőrzés nem ártott 
volna. A z esetleges hibák igen sokféle forrásból adódhattak (nem megfelelő adatközlő kiválasztása; 
keveredés egyes falvak lakosságában; egyes adatközlők törekvése, hogy a köznyelvi ejtéshez köze
lítsenek; a magnetofon hangszíntorzítása stb.). 
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A z egyes nyelvjárásokban néha meglepő, sőt meghökkentő dolgok is előfordulhatnak, de alig 
hihető, hogy ez a terület, amely szorosan simul a Véghtől feldolgozott vidékhez, ilyen szeszélyes, 
mondhatnám anarchisztikus módon bánna a zárt á'-kkel és a nyílt g-kel. Például a 120. sz. térképen 
c s a k i s nyílt e a birtokos személyrag mind a húsz faluban, a 140-en pedig a hasonló hangtani 
helyzetben levő zagAgyg szóban mind a húsz faluban zárt g jelentkezik. A W e alakok azért is 
tűnhetnek gyanúsnak, mert ebben az egy szóban az országhatár egyben igen éles nyelvjárási határ 
volna, hiszen Végh atlaszának 50. térképén fWeJ egyetlen nyílt g-re végződő alak sincs. 

További kételyeim ugyancsak a zárt e- nyílt g-vel kapcsolatban: A bevezető 8. lapján „a birto
kos személyragozás egy birtokos egy birtok 3. személyének ragja 4 változatban fordul elő": -o, 
-afYaj, -efV^ : jwé»ze, fg/zerne, feAg/znyg és -f (csak az -g végűekhez közöltem a példákat). Ezek a 
megfelelő Végh-féle térképlapokon mind -g alakban fordulnak elő. Bizonyára megvan egyébként a 
területen a /%/<? típus is, noha a térképlapok közt nincs olyan, amely ezt a jelenséget szemléltetné. 
A több birtokos egy birtok 3. személyü alakja is eddigi tapasztalataink szerint -g&: kerfygk, nem pe
dig nyílt g-s hangzású. (A következőkben az első szám jelenti a térképlapot, a második pedig a ku
tatópont számát.) Kételkedést ébresztenek bennem a következő adatok is: 18/1—2 /%##&, 3 mggyg&, 
19/1 mgwz, 20/1—3 mg/w»& ill. /Mg%KgM&, 25/13 gff;, 26/6, 16—20 7MggM7K#o&, 33/16 m g f # , 17 
#%#/», 34/2—4, 6 mgfw&7KÍ/a (ill. -o). Gyanúsak a 40. térkép f r g z W j alakjai, a 48—49/15 /ggrgjz/w, 
55/5 Agyg/g, 60/13 ÁrgMX^^o^^^", ̂  73- és 78. számos fg/wz adata, a 75 cí/Mgr, 84 g^rgf adatai, 
95/6 mg&&örmöz, 102 több zögfgr, 104/2 wzgÁrg^Ár, 114/12, 14, 20fgrgyw&a, a 115/1, 2, 4 második 
magánhangzója, 118/3, 5, 6 ugyancsak. Máshol nyílt g-t várnánk a zártnak jelölt g helyén, mint a 
63/15 fgrgAga, ̂ Äz/f/wf (4). 

A 99/4 városias ejtést tükröz. A nyíltabb g csak a Afrfg/gM (130) és argZ#.yg (140) szóban fordul 
elő ? Miért újkori átvétel a y;/kzr ? A z gMwrz aligha a sündisznó neve, hanem a meles taxusé (108/16). 
A jelek lehetnének következetesebbek (pl. 89,113). Bár Nyitra környékén a A nem indukál, itt mégis 
betűejtést tükrözhetnek a 33. térkép mgfAw stb. alakjai. N e m meggyőző a néhány következetlen 
záródó diftongus sem (14/5—6, 43/5). Meglepő volna, ha ezen a területen á után csak a vagy o je
lentkeznék, sohasem — a nyelvterületen olyan gyakori — kettő közti hang (o vagy a). M i a 131. tér
kép zárt, rövid I-je? Szerintem fölösleges volt a nem közölt 9 térkép közül 7-nek a helyét üresen 
hagyni. 

Talán egy kissé hosszadalmasra sikerült a számomra gyanús, nem egészen megnyugtató jelen
ségek felsorolása, de a majdnem háromezer adat között ezeknek a száma így is elenyészik. Ez is meg
mutatja azonban, milyen nagy elővigyázatra van szükség gyűjtés közben, és milyen nagy segítség 
lett volna egy ellenőrző kiszállás — esetleg másvalaki bevonásával is, aki a gyanús adatokban vagy 
megerősíti vagy helyesbíti a gyűjtő feljegyzését. 

Mindent egybevéve is azonban pozitívnak mondható mérlegünk. A z egyes nyelvjárások meg
lepő eredményeket produkálhatnak, így tehát kétségeim túlnyomó többsége nem föltétlenül hibás, 
hanem számomra gyanús adatokra mutatott rá. 

Reméljük, hogy ezt az értékes kezdeményezést a szerző és munkatársai még további területekre 
is kiterjesztik, és egyben szép példát mutatnak ezzel a két szomszédos és baráti ország tudományos 
együttműködésére. 

KÁLMÁN BÉLA 

GYÖRFFY GYÖRGY: Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza I. 

Második kiadás. Bp., 1966, Akadémiai Kiadó. 15 térképmelléklet, 910 1. 

Ez a munka először 1963-ban jelent meg. Értékét és az iránta megnyilvánuló rendkívüli érdek
lődést beszédesen bizonyítja, hogy három éven belül új kiadása vált szükségessé. Valóban: sok szem
pontból hasznosítható, nagy tudományos hitelű, hézagpótló munkáról van szó, amely aligha hiá
nyozhat a nyelvész asztaláról, ha a vizsgált kor bármilyen nyelvi kérdéséhez kíván adalékokat 
gyűjteni. 

A m ű Bevezetés fejezete a t ö r t é n e t i f ö l d r a j z fogalmát így határozza meg: „ A törté
neti földrajz tárgya egy terület adott történeti korban fennállott természeti, gazdasági és társadalmi 
viszonyainak földrajzi szempontból rendszerezett leírása történeti források alapján" (5). Áttekinti 
az e kérdéskörbe vágó hazai és nemzetközi — főleg a velünk szomszédos államokban termett — szak
irodalmat, majd körvonalazza saját munkájának célját, forrásait, anyagának elrendezését. 

Területileg kiterjed a m ű az Árpád-kori Magyarország minden egykori községének, városának 
és várának leírására. Anyagát a megyék sorrendjében mutatja be. A z öt kötetre tervezett kiadvány
sorozat első darabja tizenöt vármegye helységeit szedi sorra: Abaújvár, Arad, Árva, Bács, Baranya, 
Bars, Békés, Bereg, Beszterce, Bihar, Bodrog, Borsod, Brassó, Csanád és Csongrád megyét öleli fel. 
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A z adatgyűjtés időbeli kiterjedése meghaladja a szorosan vett Árpád-kort: számba veszi a 
IX. száza di forrásokat, meg az 1301—1332 közötti oklevélanyagot is. Ezt főleg az 1332—37-es évek
ből származó, sok értékes adalékot tartalmazó pápai tizedjegyzék feldolgozása indokolja: ilyen mó
don forrásanyagát mintegy megkétszerezte. A hajdani településeknek a maiakkal való azonosítása, a 
kontinuitás nyomon kísérése természetesen szükségessé tette, hogy néhány fontos későbbi kiadványt: 
országos monográfiákat, helységnévtárakat, térképeket is folyamatosan felhasználjon. 

A feldolgozott levéltári anyag mennyisége lenyűgöző: az itthoni és külföldi intézményekben 
őrzött mintegy 20 000 oklevél adalékait gyűjtötte össze a szerző és munkaközössége. A z átvizsgált 
okleveleknek majdnem negyedrésze eddig kiadatlan. 

A z egyes megyék anyagának feldolgozása két részre tagolódik: általános bevezetésre és az 
egyes helységek tüzetes leírására. A z általános részek különösen jó alkalmat kínálnak a szerzőnek, 
hogy a marxista történész erényeit érvényesítse: az adatoktól egy percre sem szakad el, de kibontja 
mindazokat a gazdasági és társadalmi vonatkozásokat, amelyek mögöttük meghúzódnak. A megyék 
természeti földrajzi viszonyainak felvázolása után kitér a terület magyar honfoglalás előtti lakossá
gára, a magyarok megtelepedésére, a honfoglalás történetére, a nemzetségi birtoklás, az államalapí
tás és a megyeszerveződés helyi vonatkozásaira. Külön gondot fordít a megye gazdasági és társadal
mi viszonyainak kikutatására a tatárjárás előtti és utáni időkben, illetőleg a XIII. és XIV. század 
fordulóján. A pápai tizedlajstromok alapján nemcsak a lakosság lélekszámára, hanem a gazdálkodás 
szintjére is fontos következtetéseket tud levonni. Ezekből a megyénkénti összegezésekből kerekedik 
majd ki a sorozat végén — a szerző ígérete szerint — az egész ország Árpád-kori állapotának össze
sítő áttekintése. 

A z egyes helységek leírása a megyén belül ugyancsak betűrendben következik. E sokszor mes
teri tömörséggel szerkesztett szócikkek mind az oklevelek oda vonatkozó adatait, mind az elbeszélő 
források, krónikák adalékait maximális filológiai pontossággal közlik, anélkül, hogy a nem kifeje
zetten történész szakember számára az olvasást és megértést megnehezítenék. Helyesen számít itt 
arra, hogy a helytörténész érdeklődésű olvasók szakszerűsége nem áll azonos színvonalon. 

Külön figyelmet érdemel a könyvben található számos szövegközi, illetőleg külön csatolt tér
képvázlat. Ezek nemcsak a korabeli birtokviszonyok áttekintését könnyítik meg, hanem topográf iai-
lag is nagy nyereségnek tekinthetők, főleg a kisebb-nagyobb vízfolyások, állóvizek és erdőségek el
helyezkedésének rekonstrukciója miatt. Hogy az ilyen természetű munka nemcsak a földrajztudo
mány számára hasznos, azt éppen a szerző egyik korábbi kitűnő tanulmánya bizonyította be (A ti
hanyi alapítólevél földrajzinév-azonosításaihoz. Pais-Eml. 407). 

Györffy György tudatosan törekedett arra, hogy munkáját minél több tudományág szakembere 
hasznosíthassa. Bevezetésében így ír: „Történeti földrajzomban törekszem a marxista történetszem
lélet érvényesítésére: nem csupán a történeti földrajznak az eddiginél tágabb értelmezésével, célomul 
tűzvén ki egy terület adott történeti időben fennállott természeti, gazdasági és társadalmi viszonyai
nak földrajzi szempontból rendszerezett leírását, hanem azzal, hogy minden, a termelésre, valamint 
a társadalom rétegződésére és fejlődésére vonatkozó adatot összegyűjtők s helyi összefüggéseibe ál
lítva tüzetesen leírok. ... Törekvésem történeti földrajzi célkitűzésemen tülmenőleg az, hogy segít
ségére legyek a nyelvészeti, néprajzi, régészeti, művészettörténeti, földrajzi és természettudományi 
kutatásnak" (9). 

Sajátságos, hogy a bevezetés végéhez kapcsolt jegyzetben, mely a munka itthoni és külföldi 
ismertetései közül említ meg egy tucatnyit, egyetlen nyelvtudományi orgánumot sem találunk (17). 
Ez korántsem jelenti azt, hogy a hazai nyelvtudomány szakemberei nem a legnagyobb érdeklődéssel 
várták és fogadták a kiadványt. Ellenkezőleg: már a munka előkészületi fázisában felismerték, hogy 
ez a munka nagy mennyiségű új, eddig hozzáférhetetlen magyar nyelvi szórványanyag közreadásá
val forradalmasíthatja a magyar nyelvtörténeti — főleg hangtörténeti — kutatásokat; helyhez köt
hető, kilúgozatlan forrásanyagot kínál a nyelvjárástörténet művelőinek (vö. BÁRCZi GÉZA: M N y . 
LX, 7). 

A z általános nyelvtörténeti, illetőleg nyelvjárástörténeti felhasználhatóságon túl mi e helyen 
főleg a névtudomány nagy nyereségére kívánunk rámutatni a munkával kapcsolatban. A bevezetés
ben ezt olvassuk: „Történeti földrajzi szempontból legértékesebb dokumentumok a határjárások, 
amelyekben a régi táj arculata s olykor a mezőgazdasági termelés módja és a település képe megele
venedik, s amelyek a benne [= bennük] felsorolt helynevek révén útbaigazítást adnak a lakosság 
nyelvére" (15). A határjárások anyagának névtani haszna talán még az itt jelzett szempontnál is je
lentősebb. M a , amikor lassan országos mozgalommá terebélyesedik a szinkrón földrajzi nevek gyűj
tése, gyakori eset, hogy rég elpusztult helységek nevének dűlőnevekben fennmaradt változatára buk
kanunk. Biztosra vehető, hogy Györffy munkája örvendetesen megszaporítja ezeket az eseteket az 
eredeti név felmutatása révén. 

A személynevek kutatóját örvendeztetheti meg a bevezetés egy másik részlete: „ A nyelvészet 
kívánalmainak igyekszem eleget tenni, amikor a nem latin személyneveket és azok változatait betű
híven (de nagybetűvel kezdve) közlöm. A szolgáló népek, ill. jobbágyok felsorolását hasonló módon 
teszem közzé" (16). 
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A nyelvész tehát hálával és megelégedéssel veszi kezébe Györffy György munkáját, és várja 
annak folytatását, örömébe legfeljebb egy-két csepp üröm vegyül: Kár, hogy a szerző egy 1920-as 
akadémiai állásfoglalás alapján „a hangértékkel nem bíró írássajátságokat (hosszú ékezet, hosszú 
j stb.)" nem tünteti fel, s így megakadályozza, hogy anyagát helyesírástörténetileg is hasznosíthassa 
a kutató. — N e m tudni, mi lehet az oka, hogy az érvényes helyesírási szabályzattal dacolva ragasz
kodik a „például" szó pld. rövidítéséhez (igaz, különvéleménye van az „Árpád-kori" kifejezés he
lyesírásáról is — vö. 10.1.). — Talán vitatkozni lehetne arról is, helyes-e a mechanikus, betűrendi 
sorrend a megyék anyagának előtárására. Ez a módszer megnehezíti, hogy egy nyelvileg, etnográ
fiailag egységes, de különböző megyékbe tartozó tájegység nyelvjárástörténeti vagy névrendszertani 
anyagát együtt találhassa a kutató. N e m volna probléma, ha a tervezett öt kötet rövid egymásután
ban jelennék meg, erre azonban nemigen számíthatunk, hiszen az első kötet megjelenése óta már öt 
év telt el folytatás nélkül. Ebben a kérdésben m a már csak egyet tehetünk: kérjük az illetékeseket, 
minél hamarabb örvendeztessenek meg bennünket e kitűnő munka folytatásával. 

SEBESTYÉN ÁRPÁD 

F i n n n é v t a n i m u n k á k r ó l 

TAiTO PiiROiNEN: Histórián etunimistöä 
(Helsinki, 1967. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Tietolipas 44: 89) 

Nemcsak a névtani kutatások finnországi művelőinek hasznos ez a kézikönyv, hanem a törté
nelemmel, művelődés- és irodalomtörténettel foglalkozóknak is. Sőt elvi alapvetései és gyakorlati 
útmutatásai által a névtudomány külföldi képviselőinek érdeklődésére is számot tarthat. 

A z idegen eredetű történelmi személynevek ejtésben és írásban való meghonosodásának vagy 
meg nem honosodásának kérdése minden kultúrnép életében és gyakorlatában felmerül, amikor szó
kincsének ezt a fontos és színes rétegét saját nyelve törvényeinek és természetének megfelelően 
óhajtja átformálni. 

Ez természetesen nem könnyű feladat, mert minden egyes történelmi névnek megvan a maga 
sajátos problematikája, amely elősegítheti vagy gátolhatja a meghonosításukra való törekvést. Egy 
ritkán használt, esetleg szokatlan hangzású vagy helyesírású név nehezebben illeszkedik bele az ősi 
névanyagba, mint az, amelyik hangalak vagy íráskép alapján közelebb áll az átvevő nyelv hang- és 
írásrendszeréhez. Valamilyen történelmi névhez, illetve annak viselőjéhez fűződő emlékképek is fon
tos szerepet játszhatnak a név sorsában. 

Ezért jelentkezik annyi tarkaság, következetlenség a történelmi nevek használatában, azért 
mutatkozik egyes korokban vagy különböző forrásmüvekben annyi ingadozás a nevek írásában. 
Vannak művek, amelyek a történelem nagyjainak neveit eredeti formájukban használják és írják, 
mások meghonosított alakban. 

Nálunk talán ez nem mutatkozott meg olyan élesen, mint a finneknél, ahol az idegen eredetű 
történelmi nevek használatában és írásmódjában mutatkozó következetlenséget teljes egészében még 
m a sem sikerült felszámolni. 

A z antik és keresztény nevek — akárcsak nálunk — teljesen meghonosodtak, ezt variánsaik 
nagy száma is igazolja (1. ezekre vonatkozóan ViLKUNA, O m a nimi ja lapsen nimi és iLMARi LAnri, 
Kristillisen nimistömme alkuvaiheista; Virittäjä 1950: 311—22). D e a csaknem hatszáz évig tartó 
svéd uralom a germán nevek olyan tömegével „ajándékozta meg" a finneket, hogy meghonosításuk, 
az ősi névrendszerbe való beleillesztésük nem ment máról holnapra. Egy több évszázadig tartó ejtési 
és helyesírási bizonytalanság kísérte. Ez különösen az 1500—1800-as évek forrásaiban (vallásos vagy 
jogi tárgyú fordításokban, történelmi tanulmányokban, jegyzőkönyvekben stb.) mutatkozik. Gyak
ran egy-egy névnek személyhez kötését is megnehezíti. A híres svéd főkormányzó fgfgr JDraAe neve 
például a következő alakváltozatokban jelentkezik: 1642: fe/a» ^mAe, fgfer ̂ m A g ; 1644: fefar 
^roAe, 1776: feAr aro&e. 

A történelmi keresztnevek használatában és írásában mutatkozó következetlenség megszünte
tésének a gondolata — ahogy erre a könyv szerkesztője is rámutat (15) — a Finn Irodalmi Társaság 
gondozásában megjelent ötkötetes finn irodalomtörténet szerkesztési munkálatai közben vetődött 
fel. A nagy m ű főszerkesztőjének, M A T n Kuusi professzornak a kezdeményezésére egy szűkebb bi
zottság alakult, a meghonosítás vagy meg nem honosítás alapelveinek lefektetése, a névanyag írás
módjának, használatának valamilyen módon való egységesítése céljából. 

A bizottság tagjai életrajzokból, lexikonokból, tankönyvekből, történelmi tanulmányokból és 
ezek névmutatóiból gyűjtötték össze azt a névanyagot, amelynek alapján az idegen nevek írására és 
meghonosítására vonatkozó javaslatokat összeállították (15). 
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Ezeket az alapelveket és a végrehajtásukkal kapcsolatos gyakorlati útmutatásokat tartalmazza 
TAiTO PnROiNtN-nek (a bizottság titkárának) könyve, amelyet a Bizottság megbízásából és az aján
lott módosításokat reprezentáló — mintegy 3000 nevet tartalmazó — névjegyzék (16) kíséretében 
bocsátott a múlt évben a müveit nagyközönség és az illetékes szakemberek rendelkezésére, de egyben 
bírálatára is. A normatív névjegyzék ugyanis, ahogy a címéből is látható, egyelőre csak javaslat. Min
denesetre a Finn Irodalmi Társaság jelenlegi főtitkárának, Torvo VuoRELÁnak támogatásával az 
egy normatív szójegyzék elkészítésére vonatkozó régi 35 év előtti terv megvalósult. 

A m ű előszavában (5—18) a szerző a történelmi nevek írásában — főleg az 1800-as évek előtt — 
jelentkező tarkaság okaira világít rá. így többek között az egyéni és hivatalos keresztnévhasználatban 
mutatkozó eltérésre, a helyesírás változására és ingadozására, az egyes nevek idegen anyanyelvű 
írnok egyéni írásmódja alapján való átformálására stb. (6—7). Majd rámutat a nemzeti öntudat éb
redésével kapcsolatos finnesítési törekvéseknek az idegen nevek meghonosításában, illetve írásában 
jelentkező különféle lecsapódásaira az 1800—1920-as években. A SNELLMAN-tól képviselt liberális 
irányzatnak a fennománok szélsőséges vagy kevésbé merev álláspontjával szemben vívott harcai köz
ben kristályosodtak ki lassan azok az irányelvek, amelyeken e jelen m ű is alapul. Ezeket véleményem 
szerint a leghelyesebben Y m ö KosKiNEN fogalmazta meg 1856-ban: „ N e m is kívánhatjuk, hogy min
den idegen keresztnevet finnesítsenek, legalábbis nem egyforma mértékben. A z idegen nyelvek vala
melyes útmutatást adhatnak. A legközönségesebb neveket ők is átalakították saját természetüknek 
megfelelően, az idegenebbeket érintetlenül hagyták. Tegyünk így mi is." 

Kérdés, hogy a mostani álláspont, amelyet PnROiNEN összegezett, megold-e minden vitás kér
dést. Mert bármilyen alapos mérlegelés után születtek is meg a nevek használatát [eredeti vagy filme
sített alakban jelentkezzenek-e] vagy írását szabályozó alapelvek és gyakorlati útmutatások, egy tel-
jesen egységes és mindenkitől elfogadott gyakorlat nehezen fog kialakulni. Itt ugyanis a nyelvhaszná
latnak, nyelvszokásnak sokkal nagyobb szerepe lesz, mint a bizottságtól nagymértékben elfogadott 
alapelveknek, valamint a más kultúmépeknél kialakult gyakorlatnak. A z ezekhez való alkalmazko
dás ugyanis a következő ingadozásokat, következetlenségeket eredményezheti: 

1. H a elfogadjuk azt az elvi alapvetést — amelyet más nyelvek is magukévá tettek —, hogy a 
mai nyelvhasználatot fokozott mértékben figyelembe kell vennünk a nevek írásakor, akkor az ̂ 4%e/ 
nevet egységesen /4&fg/z formában kellene írni (1. j4&#/( Ga//é/z JW/e/a) nem pedig hol /4&W-nak 
(pl. a népköltészet jeles gyűjtőjének Aoarfe X & W Goff/iWnak a nevében), máskor /4xe/-nak (Xxe/ 
fredr/A Grom/e/f teológusról megemlékezve, 41). Hasonló a helyzet a /o/kzMMea névvel, amely a leg
változatosabb formában jelentkezik a névjegyzékben, pl. Jo/wz» (fre/zcW/ /o/za» Crüfq/i&r nyomdász 
és kiadó nevében, 40), Jw&aMO (/aa/zpää gief&Mö JwAafza országgyűlési képviselő, 47), #o/z/zw (f^/o/z, 
#a/mw .B/örmzfzpoz&a, 55). A Jo/zazz mellett talán a Jo/Wz/zea a leggyakoribb (./io/Wz/zap Z,Z7Zfzafz6oa&;' 
író, /o/zafzfzes Ta&a/zgfz szobrász, 72). N e m volna helyesebb e névben is valamilyen egységesítést végre
hajtani? A Cwo/«a változataiban megkísérli ezt a szerző (20), bár a Äoar/e, Cor/ és Aar/ alak egymás 
melletti jelentkezése a 20. században (pl. Q/azzezz &zar/g ATzwfaa,\Pa/o/zez/?zo A W /4//W; Mazzzzer/zgzzM 
Cor/ G W a / E W ) arra mutat, hogy még ennek az írásában és használatában sem szűnt meg a tarka
ság teljes egészében. 

2. A főrangúak nevének egységes írását megnehezíti az a — nézetem szerint — kissé indokolat
lannak látszó gyakorlat, amelynek értelmében az uralkodók idegen eredetű nevét finnesítve írják és 
ejtik (pl. fhzfia Joo^e/i Fz/W/M 77, Yr/ö F; 19), ugyanakkor az uralkodók feleségének nevét, a trón
örökösök és hercegek keresztnevét eredeti formájukban használják. A francia császár felesége Marz'g 
Zawüe, a spanyol trónörökös Do/z C W a s , az angol trónörökös C/zar/k* stb. (20). Ügy vélem, jobban 
elősegítené az egységesítést, ha a nálunk is jól bevált gyakorlatot követnék, és a már ismert és meg
honosodott neveket finnesített formában imák (Mona Z,wwg v. fovzüa, frealenA: Aoar/g; vö. m . 
(Manó 2zz/za,%Kam/y frigyes). Ugyanazt az eljárást kellene követniök, mint más idegen nevekben 
(20): Marff; JLwfAgr/ 7«o/?KW v4/tvzWaz/ze/z; fzYzp Me/ofzc/zfo/z. 

3. Meggondolandónak tarthatjuk annak a gyakorlati útmutatásnak a véghezvitelét is, amely
nek értelmében az 1500-as évek svéd vezéralakjainak a nevét hangalak és helyesírás szempontjából 
filmesítsék (pl. Göro/z fertőn > Tr/ä/zä fzeforzTzpoz/ta; Ja/co/) 7ßzYr>Jaa/(/(o Tez^z; Mzc/zaeZ/igrzWa 
>Mztag/ ̂ frzco/a; 20), ugyanakkor a következő századokra (1600—1700) vonatkozóan ezt a sza
bályt csak a finnekre vagy Finnország életében fontos szerepet játszók nevének írásában tartsák 
szükségesnek (20). 

H a a 19—22. lapon közölt gyakorlati útmutatások közül lesznek is olyanok, amelyek a későbbi
ek folyamán nem bizonyulnak időtállónak, a m ű a maga egészében igen dicséretre méltó kezdemé
nyezés. Mind az előszóban kifejtettek, mind pedig a névjegyzékek (az idegen eredetű család-és sze
mélynevek ábécérendben 23—79; idegen személynevek és ezek finn megfelelői; 80—9) igen fontos 
adatokat tartalmaznak a finn történeti névkutatás művelői számára. 
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EiNO JOHANNES ELLiLÄ: Kirjallisia salanimiä ja nimimerkkejä 

(Helsinki, 1966. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Tietolipas 47: 134) 

A z álnevek keletkezésének és különböző változatainak kérdése az irodalomtörténet — és 
tegyük hozzá a névtan — egyik igen bonyolult és nehezen tisztázható kérdéskomplexumához tarto
zik. A z író neve elválaszthatatlan az író egyéniségétől és a műalkotástól. Ahogyan ezt KOVALOVSZKY 
is igen érdekesen kifejti (MNy. X X X , 233), minden névnek van egy bizonyos hangulati velejárója, 
amelynek hatása alól nehéz szabadulni. Ahogyan egy híres név olyan munkákat is fémjelezhet, ame
lyek esetleg egy ismeretlen, új név égisze alatt nem érnének el közönségsikert, azonképpen egy kitűnő 
munka, amelynek címlapjára egy ismeretlen vagy hangulatában szürke, semmitmondó név kerül, 
eleve érdektelenségre van kárhoztatva. 

Ilyen és még számtalan más ok játszhat közre az írók, költők, tudósok és pamfletírók azon 
gyakorlatában, hogy szellemi termékeiket ne saját nevük alatt jelentessék meg, hanem valamilyen 
álnevet válasszanak, vagy a névtelenség homályában maradjanak. 

A z i r o d a l o m t ö r t é n é s z nem mindig könnyű feladatai közé tartozik annak megálla
pítása, vajon egy-egy író, költő stb. a saját nevével jelentkezik-e vagy álnéven, és ha egy új név jelenik 
meg az irodalom egén, vajon az egy ismert személyt, írói nagyságot takar-e vagy pedig egy új csilla
got. S ha ennek tisztázásához eljut, akkor jönnek a nehezebb kérdések, amelyek már a mélyebb iro
dalomtörténeti összefüggésekre is rá akarnak tapintani. M i késztette az írót arra, hogy álnéven je
lentkezzék? Szemérmesség-e, avagy szerénység, esetleg írói alázat volt-e az indítórugó [a m ű beszél
jen értem, helyettem is, ne én a műért], vagy éppen megfordítva a gőg, feltűnni vágyás, a gyors si
ker reménye? S emiatt választ a maga hangulattalannak, hétköznapinak tetsző neve helyett hangzato
sabbat, esetleg idegen formájút. Vajon az üldöztetéstől való félelem bújtatta egy fedőnév védőpa
lástja alá, mert egy kor eszmei vagy politikai áramlatával szembehelyezkedett? Mindezek olyan kér
dések, amelyeknek megválaszolása nélkül nem tudja sem az író egyéniségét, sem pedig művéhez vagy 
korához való viszonyát maradéktalanul megvilágítani. 

A n é v t a n i kérdésekkel foglalkozókat viszont az érdekelheti, melyek azok az álnévtípu
sok, amelyek egy-egy nép irodalmi gyakorlatában a legnépszerűbbek? Miért éppen ezeket használja? 
Kimutatható-e bizonyos — a kor szellemében gyökerező — névdivat az álnevek megválasztásában, 
formájában vagy gyakoriságában? Van-e valamilyen rejtett összefüggés bizonyos műfajok (detektív-
és kalandregények, ifjúsági elbeszélések, röpiratok és polémiák) és ezek művelőinek álnévhasználati 
gyakorlata között? 

A z e kérdésekre való választ természetesen a könyv nem adja meg, és természetének, céljának 
megfelelően nem is adhatja meg. D e fontos kulcsot ad azok kezébe, akik a fenti problémák egyikével 
vagy másikával foglalkozni kívánnak, egyrészt a m ű első részében (5—22) található elvi fejtegetései
vel, másrészt az irodalmi források közlésével (6, 23—4), főleg pedig az 1261 írói álnév felsorolásával 
(25—134). Ez utóbbiakban azt a gyakorlatot követi, hogy először egy betűrendes névjegyzékben közli 
az írói álneveket s mellettük az író valódi nevét és a művet, amelynek címlapján vagy aláírásakor az 
író a kérdéses álnéven először jelentkezett (25—110): 

Pl. aqggré/z, M a n ó = Mar/a G W a v a 7hr&&dng» (sz. Jbfw/w) Suhteita, 1905; aageré/z-JbfWMZ, 
A6zr«z = Maria G W a w z Tar&wzmg/z (sz. Jofwf») Rakkautta, 1907 (36). A névjegyzék másik részében 
egy betűrend szerinti névmutatót ad, amelyben az író valódi neve kerül első helyre, álneve, illetve 
álnevei pedig a másodikra (111—34). 

A m ű nem az első ilyen természetű munkája a szerzőnek. Számos tanulmányban foglalkozott 
e kérdéssel (1. a forrásmunkákat). Sőt ezen munkájának is volt egy első kiadása 1952-ben, amely 
akkor még csak 982 álnevet tartalmazott. A névjegyzék jelentős gyarapodását a második kiadásban 
az eredményezte, hogy azóta a legnagyobb finn könyvkiadók fffgr/zgr äcü&yjfrö/M, Ofavaj írói név
anyagát is feldolgozták — egy részüket a szerző — , és a proletárirodalomról is több összefoglaló ta
nulmány jelent meg. Ez utóbbi pedig az írói álnevek használatának és elterjedésének valóságos me
legágya volt. 

A bevezetőben és első (I.) részben EiNO JOHANNES ELLILÄ az álnevek — ahogy a finnben mond
ják »titkos nevek" négy típusáról szól: a tulajdonképpeni á l n e v e k r ő l (pseudonyymi), a n é v -
jelekről (nimimerkki v. signatuuri), a n é v t e l e n s é g r ő l (anonyymi) és a h o m o n i m á k -
ról (homonyymi). A z utóbbi terminussal azt az írói gyakorlatot jelöli, amikor egy kezdő vagy közép
szerű író — a siker érdekében — egy híres író nevével takarózik. A z álnév ezen formájával a finn 
irodalomban nem találkozunk. Nálunk is a ritka álnév-típushoz tartozik, és egészen kivételesen áll
nak mögötte, pl. anyagias indokok (1. GuLYÁs P., Magyar írói álnév lexikon 14). 

Azután az írói álnevek felvételének okait taglalja, öt tényezővel magyarázva ezek használatát 
(1. érzelmi, 2. gazdasági, 3. társadalmi, 4. családi, 5. nemek közötti különbségek), majd rámutat 
arra is, mikor tekinthető megalapozottnak az álnevek használata. Pl. indokolt nőíróknál, akik férj
hez menetelük után is leánynevükön jelentkeznek, fedőnevet használó hírlapi humoristáknál, ha hu-
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moreszkjeik könyvalakban jelennek meg, vagy ha egy tudós vagy társadalmi vezéralak — szépíróként 
működve — nem akarja valódi nevét felfedni. Mar»; f&zawo akadémikus,néprajztudós írói álneve: 
f. Mwsfopöö. Zown XgffMMfM nyelvészprofesszor Tbivo Äbv; néven szerepelt. A nálunk is jól ismert 
és kedvelt „Dal a tűzpiros virágról" c. regény szerzőjéről, VbAoMMgf Z,;wKZM&oj&mM sem tudja az ol
vasóközönség, hogy fffAfon JWfo/#7w%z&, a felvilágosodás! mozgalom nagy vezéralakjának írói ál
neve (10—11). 

A szakkörök is, de különösen a művelt olvasóközönség sokat tanulhat a második fejezetből, 
amelyben a világirodalomból (észt, finn, norvég, francia, angol, amerikai) közöl találó példákat az 
írói álnevek használatára (12—14). 

A harmadik fejezetben egy érdekes, százaléknyi pontossággal kiszámított összevetést végez a 
skandináv államok írói álnév-használatára vonatkozóan — az 1946-os állapot alapján. Megtudjuk 
ebből, hogy az északi országok közül Finnországban használják a legtöbb fedőnevet (13,5 % ) , Nor
végiában a legkevesebbet (1 % ) . Különösen a 40-es évek — a második világháború évei — hoztak 
sohasem látott nagy fellendülést — ha másban nem is —, de irodalmi termékekben és írói álnevek
ben igen. (Kb. 1000 írói álnév jelentkezett ezekben az időkben, amit Finnország viszonylatában túl 
soknak találtak még a szakemberek is.) Tiszavirág életűek voltak azonban, akárcsak azok a művek, 
amelyeket fémjeleztek, és akárcsak a kiadók, amelyek a dömpingárut piacra dobták. 

Majd azokról az álnevekről szól, amelyek m a már elválaszthatatlanul összefonódtak viselő
jükkel, teljesen kiszorítva a köztudatból az író valódi nevét f/4/exü A*v;, JwAa/» ,4/zo, E m o Zemo, 
M a # « Z a m W , azután az álnevekben tobzódó írókról, akik hangzatosabb, vagy — külföldimáda
tukban — idegen hangzású (angol, francia, német, olasz) fedőnevek alatt igyekeztek a Parnasszus 
csúcsaira feljutni — sokszor nagyon kétes értékű alkotásaikkal. Sok érdekeset tudunk meg a társ
szerzők által használt közös álnevekről. Úgy hiszem nem sokan tudják, hogy a híres finn történeti 
regényíró Mi'&a PFo/ron — a Szinuhe és Mikael szerzője —, ha a kalandregények területére tévedt, 
társszerzőjével /irma? J. fw/Záva/ a Äopfee/zf Zeo 2&R/zw nevet használja. 

ELLiLÄ maga nem híve az álnevek használatának. Azon az állásponton van, hogy ez ritkán 
indokolt, és igaza van YiLHO SuoNinak, a jeles irodalomtörténésznek, aki azt mondja „az álarcos
bálok a maguk módján érdekesek, de a játékszabályokhoz hozzátartozik, hogy egyszer eljön az ál
arc levételének is a pillanata", mert „nem lehet semmit sem eltitkolni". A z írói álnév csak addig ta
karja viselőjét, míg alkotását szárnyra nem kapja a hír, akkor vagy újat kell keresnie, vagy pedig 
beletörődni abba, hogy sikereinek, irodalmi babérainak hordozójává válik egész életében, valódi 
neve pedig feledésbe merül. 

A z igen érdekes és tanulságos munkához csupán néhány megjegyzést fűznék: 
1. Kissé jobban kifejthette volna, miért nem fogadja el a KALLiotól (Fennica kirjallisuuden sa-

lanimiä ja nimimerkkejä vuoteen 1885) és másoktól — így a magyar GuLYÁs PÁLtól is elfogadott 
ama meghatározást, amely szerint a n é v j e 1 az író nevének vagy álnevének egyes betűiből álló 
betűcsoport (tehát a mi k r y p t o n y m terminusunkkal jelölhető névtípus). Ő ugyanis — helyesen 
— rátapint arra a különbségre, amely a két álnév-típus funkciójában jelentkezik. A p s e u d o n y -
m o k a valódi név szerepét töltik be, sőt gyakran nem is állapítható meg, az író eredeti vagy felvett 
nevéről van-e szó. A n é v j e l akár betűcsoportként, akár egy köznév jellegű névféleségként je
lentkezik (pl. fgpo/om RoMA%? = Áo/KfaMfi» f W w % W &»-/:»,- /f&öpwj,M= Pi»/my #o/dbM-2*ro/&/#; 10) 
sohasem tekinthető valódi névnek. Itt legfeljebb célszerűbb lett volna a névjelek egyik alcsoportja
ként említeni és magyarázni ezen utóbbi típust. 

2. Jó lett volna kicsit többet megtudni — és főleg példákon is illusztrálva látni azt, hogy a 
pseudonymokon belül milyen típusok jelentkeznek Finnországban és melyek azok a világirodalom
ban ismert és elterjedt fedőnévformák, amelyekkel egyáltalán nem találkozunk. Van-e valamilyen 
igen frekventált álnév típus, és ez általánosságban jellemző-e, vagy csak egy-egy korra vonatkozóan? 
Vannak-e jellegzetesen egy-egy műfajra, vagy társadalmi osztályra jellemző írói álnevek (polgári 
írók, proletárírók álnevei) ? 

3. A z álnevek felvételének valószínű okairól szólva szívesen láttuk volna az említett tényezők 
hatását egy-egy konkrét írói alaknál. Erre csak az 5. indítóok — a nemek közötti különbségek — 
demonstrálásakor került sor. 

4. A z álnevek alapján készült névjegyzék gyakorlati használhatóságát csak növelte volna, ha 
az álnév után következő valódi név mellé zárójelben közölte volna a többi álnevet is, esetleg csak a 
lapszámot, ahol az (azok) megtalálható(k). Pl. X&onen, EA=JGeryf! 5 b W f jBergrofA W/#er, /Jr/o; 
j4a&o, /fMf, /4Mgr stb. vagy pedig 26, 27, 29 stb.). 

Reméljük, hogy a dicséretre méltó kezdeményezés, amely az írói álnevek vizsgálata terén az 
utóbbi évtizedekben a finneknél is jelentkezik egy a mi írói álnév lexikonunkhoz hasonló művel fogja 
megajándékozni a finn irodalomtörténetet és annak külföldi kutatóit. Ennek megvalósításában bi
zonyára nagy szerep jut majd ELLiLÄ szerkesztőnek és kitűnő kézikönyvének. 

A. KÖVESI M A G D A 
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LEON KACZMAREK: Nasze dziecko uczy sig m o w y 

(Gyermekünk beszélni tanul) Lublin, 1966. 96 1. 

A z utóbbi két évtizedben Lengyelországban számos nyelvész és pedagógus foglalkozott a gyér-
meki beszéd kialakulásának kérdésével. Leon Kaczmarek lublini nyelvészprofesszor népszerűsítő 
formában írott könyve is ezt a problémát tárgyalja. A l o g o p é d i a aspektusából igyekszik meg
rajzolni „a gyermeki beszéd normális kialakulásának képét" (6). A szerző szerint a logopédia tudo
mánya — amint erről az 1965/66-os tanévban tartott előadásain személyesen is hallhattam — a szó
beli információ átadásának és felvételének kérdésével, valamint a „beszélt szöveg" kiejtési (kiejtés-
beli) oldalával foglalkozik. E tudományág Leon Kaczmarek felfogásának megfelelően a következő 
terűletekre oszlik: 1. fonetika (artikulációs, akusztikai, auditív, vizuális); 2. a gyermek beszédének 
kialakulása; 3. a beszéd appercepciójának problémái; 4. a süketek beszédre való tanítása; 5. a sü
ketnémák „beszéde"; 6. a beszéd és hang patológiája; 7. az élőszó elmélete és gyakorlata,vagyis az 
ortofónia kérdései. 

Függetlenül a logopédia ilyen, nem általánosan elfogadott értelmezésétől, Leon Kaczmarek 
műve figyelemre méltó tájékoztatást ad arról, mit kell tennünk, hogy a gyermek különösebb erőfe
szítések nélkül elsajátítsa a beszédet. Fő célja az e téren jelentkező hibák, defektusok kiküszöbölése, 
illetve mérséklése. 

A szerző — saját kutatási eredményeinek felhasználásával — elemzi a csecsemő első hangmeg
nyilvánulásait. Megállapítja, hogy a néhány hónapos korban kiadott hangok (ún. gőgicsélés) süket 
és jól halló gyermekekre egyaránt jellemzőek. A második félévben viszont már csak utóbbi utánozza 
szándékosan, tudatosan a környezet hangjait. A z artikulált beszéd azonban nem ebből fejlődik ki. 

A továbbiakban Leon Kaczmarek a beszéd elsajátításának folyamatát elemzi. Hangsúlyozza a 
környezet aktivitásának fontosságát. A gyermek számára az első életév végéig csak a beszéddallam 
lényeges, érteni csak később kezd. A „nyelvi kód" felé vezető úton kezdetben jelentős szerepet ját
szanak a gesztusok. A z első szavak (többnyire a látás révén megismert tárgyakkal kapcsolatos fő
nevek és igék) még tulajdonképpen egész megnyilatkozási formákat, „mondatokat" jelentenek. Lé
nyegében kétéves korban kezdődik meg a környezet beszédének absztrakció útján történő elsajátí
tása. A másféléves gyerek 60-^100, a hároméves már 800—1000 nyelvi jel birtokosa. A számos pon
tosan feljegyzett példa alapján a szerző azt állítja, hogy a hároméves gyermekek „alapjában véve ki
alakult beszédkészséggel rendelkeznek, vagyis képesek arra, hogy az elsajátított nyelv alapján fel
fogják és átadják az információkat" (35). 

Leon Kaczmarek a beszéd kialakulásának négy szakaszát különbözteti meg: 1. a beszéddallam 
(melódia) szakasza (1 éves korig). Kezdetben a kiáltás és sírás figyelhető meg, majd utóbbi „felhí
vássá" válik. Legkésőbb a hangutánzás jelentkezik; 2. A szó ( = tagolatlan jel) időszaka (1—2. év); 
3. A mondat ( = tagolt jel) időszaka (2—3. év); 4. A sajátos gyermekbeszéd ideje (4—7. év). 

A gyermek egyre több fonéma megfelelő realizálására képes. A magyar nyelvben is meglevők 
közül komolyabb nehézséget okoz számára az r, /, j, z, c, dz, f, z, c, dza, kiejtése. (Általában hallja 
pl. az r és / közötti különbséget, de beszédében nem képes érzékeltetni.) Nyelvtani rendszerében 
„logikus" hibák vannak, amelyek analógiával magyarázhatók. 

A szerző hasznos gyakorlati tanácsokat ad a gyermekek nevelését végző személyeknek. Ki
emeli a kicsinyek jelenlétében használt nyelv helyességének, a gyerekek kérdéseire adott válaszoknak 
fontosságát. Röviden jellemzi a teljes és részleges némaság, a helytelen ejtés, a dadogás és hadarás 
eseteit, illetve ezek kiküszöbölésének, mérséklésének módszereit. 

A könyvet kiegészíti a legfontosabb szakkifejezések szótára, a műben említett szerzőkről szóló 
tájékoztatás és az olvasónak ajánlott bibliográfia. 

Leon Kaczmarek közérthető munkájának haszna elsősorban gyakorlati. A z olvasóban azon
ban így is felvetődhet a kérdés: nem lenne-e érdemes nálunk is fokozottabb mértékben felhasználni 
a gyermeki beszéd vizsgálatából adódó következtetéseket az általános nyelvészetben? 

MOLNÁR ISTVÁN 
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,,MAGYAR NYELVJÁRÁSOK" 
A KOSSUTH LAJOS TUDOMÁNYEGYETEM 

M A G Y A R NYELVTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK 
ÉVKÖNYVE 

XIV. 99--116 
DEBRECEN 

1968. 

Nyelvjárási adatok 

Tájszavak Heves községből* 

7Maco&; az elreszelt nyers krumplit 
liszttel sűrű péppé keverik, majd 
tepsiben kisütik. ̂ Trz/m̂ /fr errejze/ve 
fep.»6e 7MäMüffze&. 

#%zg&f~M%zg/o /z6a; sovány, nem hiz
lalt liba. 

mor&ß~mard&yf-' beteges, enyhe lefo
lyású betegségben van. 

maMMű; 1. sparherd, tűzhely. Ö M ^ r 
#%%yWf ve/rem. 2. gyufa, gyufaszál 
(R.). y4gg^ W éYj; fzd / w w W f / 

fM&Mza (R.): vizenyős, tapadós föld. 

W z o / ; ^zo6a /oggyz'f, /W&fff ^rra/ 
ye&e»zA:. 

7Meg6o/"/Mo/̂ /Mß66a/'AMo/.' durván, nem 
elég hozzáértéssel munkálja meg. 
#df &?zf a ezper csw& /Me66ar7Mo/fo 
ez az e/M^er. 

TMeávejzarcw&or, mea'vê zar.- medvecu
kor. 

/Megagga^zL' tejet túróvá érlel. Meg-
agga^z^wA; a fe/ef fwrJMaA;. 

/Megagyo/: megver. 
megwvegejéWzA:.' a krumpli a sok eső 

miatt a földben megkeményedik. 
megWg—mevvag; megüt, megdob. 

0gy /MeWg/a&, Aofy ẑ/"epw/ va(y 
Arer_/bga^/ 
* Vö. MNyj. XIII, 152—6. 

weAe»f^méMMf; mihelyt. Afe/ze»f 
#ze&A%zpo/M a ̂ éjz^, megadom. M e -

me/Waza? &öfő; férfikötény, felső 
mellrésze is van, mesteremberek 
használták. 

mere/w; teljesen, egészen. Mere/w é)z 
mejze/fem 6e a A(fzaf. 

me^wge; süsü, nem egészen épeszű. 
wze&fze/ (R.): kétdecis edény, rendsze

rint tejfölt mértek vele. /iggyoM Me
tern ü egy mej^ze/ fe(/eVf/ 

me^zre/M6; mezítláb. 
/wéVfér ^ m e ^ e r j ; 1. meggyógyul, 

nem terjed tovább a baj, betegség. 
M m g y a mefferf, »em ge/ZM^e^ fo-
vdM. 2. idő előtt megérett, leért, el
száradt a szára. 0gy me^err m a a 
oY/ZMj/e fZ6fra. [Tgy meg vo/z ̂ rve az 
w6or&#, ̂z»»j;e, föA: jzam, mz/záem /e 
vo» égve. 

mev VOM z/zawva; párzani akar (tehén). 
E/vz^eA: a 6zWzo, mer mev va» m-
űwvo a ̂ e/z. 

mezjgjKez^ír; napraforgó olaj. 
m W e ; mindig. 
7MoWf6a; zsúptetős házon levő zöld 

moha. 
fMorzWf&a; kovász-liszt összemor-
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zsolva, megszárítva. M o r z W f W W 
^ öffwA o kernyeref. 

/M%?za/%; kényszerít. # e m ;%%%%## 

/Mw^zW(f/z; muskátli. 
/Mwjz-mwjz; nyulat becéző, hívogató 

szó. 
TMWzf (R.): mozi. 
aagymdw/afw (R.): nagy növésű lesz. 

Afagas%6 /eaz, m m f az oß/a, »ag^-

yzA^ze/ej stb. ű W M z ; négyszer stb. ve
szik az anyag szélességét a dunna
huzat anyagául. 

MeAe&yeg; szitkozódás. Gywf/ö/z rd a 
yzeAAjég/ 

7%gvgMdl&; tanuló. C?a& a fa/zíMA; fw-
rwféT: e/ o mgao'vaMMevef a MeveWe-
Aé'^Me. 

MeveWe^yaM)/; nagyobb, serdülő lány. 
O/űM MeveWeAyd" /eAeffem. 

?%eve7%(fé%marAa; növendékmarha. 
Myag&zWo Ae»olő (R.): női, tarka se

lyemkendő. 5"zeg/efre /zq/fof faA, Mé)?-
vüe/ef vor. JVyaM6a köffem — mo^f 
Aogy me^Aa/f — a fe/em /%yag6ava/J 
Ae»do/zY. 

M^a^ravaM; sál. j%*j]/e/ a Tẑ a/rrava/̂ -
o W M, mer Afvef va/z / 

/z^o^zq/a; menyasszonyi ágy, tornyos
ra rakott, nagy ágy. fe/veffw& a 
TMgfzya&yzofry dgydf, Aaf vdM^oj me/% 

M_yó"vá;; bibircsók, vadhús. 
Tzyőzgef; nyaggat, szekíroz. y4ggyfg 

Tzyözgefef f, m e mg» Mem veffem zzê z. 
Mj/ŵ z-M̂ wjz.- nyúlhívogató szó. 
M ^ f : nyújt (tésztát). A^wfoffam fe/z/zap 

&e7 /eve/ fé^zMf. 
q//e/; hogyne! 
o/vaj, meg-.- számol, meg-. O/vaj csw& 

még a ê zrÁre/, mévvwz-é/ 

or//a^m; nagyon. Órz/ajm odofűf a 

ofzfq/o^oo'fA:, meg- (R.): örökségen 
osztozkodik, megosztozik. ̂ 4 Aa/d/-
ejef wM» mego^zfq/oi'Aro^aÁ; a va-
g);OMOM. 

(ff; fát olt. f%f ofoA; aWra. 
ő7/emj/z, meg-; őröltetni, meg-. E/Wf-

fwA m a a 6wzaf mégóV/ef»yf a ma-
/om6ß. 

öreg; sűrű, vastag (ételfele), ̂ o ó'reA: 
fei/e/f Aopfam. 

öregűM^am; nagyanyám, 
ó'rega^m; nagyapám, 
ore^zw/em; nagyszülőm, nagyanyám, 

nagyapám. 
ó&?zemwe%; maréknyi, ^ g y oj^ze-

mare% ĝ z/<ff o^off. 
^acw&z; rendetlen öltözetű. O/a/z j?a-

ewA^/z vJ^ye/ofozve. 
/?W; padlás, 
pa/fa; fából épített gazdasági épület, 

tartottak benne szálas takarmányt, 
dohányt, és kötöttek bele jószágot 
is. Do/%mf./%yzfe&/e/, a66a j'zanfof-
MA. 

^q/z/z; hurkapálca. 
/?a/z/zz; a hurkabelet töltés után hur-

kapecekkel (egy kisebbre tört hur
kapálca) átszúrja. 

/%f&m/zya; sertésnek vastagbél része, 
véreshurkát, sajtot töltenek bele. 4̂ 
A M jo/fof főfzA: 6e/e. 

^ampw/a (tréf.): száj (gyermeké), fbg 
6e o j7ampw/^of/ 

/%zmpwj&a; fánk. 
^a/zg, meßpa/zg (az étel): áporodik, 

álltában veszít élvezhetőségéből. 
% y meppoMg az efe/ a cjomag&z, Aa 
Awgg^A. 

âm"7/A:a (R.): szalag. iLeerejzfef A(%/a/ 
vorw/zA, orz/ ̂ m*/z'Wf féY/zV̂  W e . 
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/%%%/%%%.- libát hívó szó. 
/%%?/?%%%&&; hernyófele. .Szóra?, vérej 

Aé'm^d, y%/om má'g_y. 
j?orf; emelkedés, d o m b lejtős oldala. 

Parf/za& W/áY máVzM_yz-
j?6MÄ:oyM; páskum, legelő. 
j?Wa; rendetlen öltözetű. J5)%?e/z az, 

m m r a ̂ acw/za. 
j?ű^Wnw ̂ j ? a ^ z ^ ^ ^ ̂ /;af z'Wrzzw ̂  

p a ^ Wroj; gyógyszerész. 
/?ecfe/.- a tehén ellése utáni első tej. 
/?é'qpzVe; az elles utáni első tejből sü

tött tészta. v4z e/fő ̂ e/6w Jöff2%, aA:z 
éW6e/w//g, m W g « M /eóM^feÁ; víz
zé/, Aofy AofZMOf /é'gyé'/z a fe/ze/z ẑ e/e. 

jpécfé/.' fecseg. v47ZM};zf /?ecjg/fem ma. 
^é'c^ré'j.' vörhenyes, kanyarós, skarlá

tos. Pgcr^fö? /é'M a gyeré'A:. 
j%#y/g-' pedig. 
^é^MM/; spekulál. 
j9á'rW~mé)?pé'?"W.' megpörköl. v4 va-

/?gfjg(/, 7MeAye&W~/Meßpö%W; pos
had, áporodik, megerjed, megsava
nyodik. Mgßpg&seff az e^/ a »agy 
mg/eg6e. 

/?g^ő; petróleum. 7&Me& o/z»};/ Arer /z-

/%'cva?; orrvas. Figr/e/z md/e/ e ^ ̂ ?zc-
vűfaf a czpézTzre/ 

/?zcjog; sír, pityereg (gyerek). JVe ̂ ?z-
csogy md/b/^Tz/ ÄW-^zc^ogo/ 

j?z/Az^—jpzAí^.' beteges (ember, csir
ke). 0/a/z j)z/Â ejeÄ; W^MMÄ;. 

^///e^z&, 6e-; 1. gyengén befagy a 
víz. v4z z^o^6a w d 6epz//eoWzg^ a víz 
rgggerre. 2. forrás közben a tejen 
pille képződik. 7V//&&zzz& a fg/a M-
6azj&z/ 

^z]7amocfoÁ:." a dohány elégése után 
marad vissza, nyálas lerakódás. 

j%jW~/%jW/.' vizel. Erz^ /:/^/^W/zX-

j?zfar; szabadkéményes konyha, kony
ha. 

jHfg/, meßpzYg; (kis)kakas párosodik. 
j?o/gMr; proletár. 
^o/o^fo/áf/).' hamuval megtöltött to

jás, az ülőstyúk alá teszik próbá
ból, másrészt a tyúk fészkébe he
lyezik, hogy oda menjen tojni. /4/d-
f e f W W a j?o/o.# ? 

j ) o ^ a ; ponty. 
j?or_yW ~j%)fy&%&zy; patkány. 
^Mccf/^/?ncco/.' fröcsköl. Cya/r w(y 

j?r/cco/r a ver Wz?//e/ 
^m^z/zAi; női mellény. 
^wccof." cifrálkodó, csak az öltözkö

désenjár az esze. D e j?wcco.9jwzy ez/ 
j?wcco^o(/zÁ;; nagyon öltözködik, cif-

rálkodik. 
^wcor; disznógyomor. 
jW/z; pult. Of vám a Azíf a ^ W / m , ẑgf-

ĵ Är e/y#z7zz/ 
jwAa/zc^ (R.): pásztorfiú. 
jDM^/ü; púpos. JG^, j?z/HM Adfú gyereA: 

w%. 
^w^gr/ca." holmi. 
j?wfyőWz." megfőtt lapos borsót héjá

ból kinyom, kipattant. Esfe A;zpw-
^ó&^zrwA: a 6or^. 

rag^a; himlőhely (arcon). 
mgyaj'.- himlőhelyes. O/a/z m g y ^ W r 

a A:épe. 
recHr; kockázat. 
recÁrzmjzrar ̂  recAi/roz; kockáztat. 
reAr/z; blúz. 
rg^erwfj/a; rokonság, D e ^oA: re^erw-

fy#a va»/ 
rí; sír (ember, de kisebb állat is, mi

kor enni akar, kér). 
r%//&&/; retikül. 
ro&/c; férfi kabát. ^4&f a ro&A#/Maf, 

Aagy mé'/zé'̂ / 
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rwzf, megro/zf-merroMf.' ront, szem
mel ver. y4 reAe/ief márroM^^MA:. 

ro/zfáj; rontás, szemmelverés. 
rdzafz~r<?zafzf; józan. S"zÍM r̂ za/zf i%%, 

/MzAror Aazag^ő^. 
^q/^/űM." sótlan. 
ja/wga"%f (R.): zsalugáter. ̂ ívwrrw <&üz-

W v a / 6e6orz^^(fA; az a6/aÄ:o^. 
jdWz; zsámoly. 
r̂/z'A:: a kanca párzani akar. y4 Aeje/ 
m a .%&"#&. 

^^ppeg; lányok, asszonyok suttogva, 
bizalmasabban beszélgetnek, ^gp-
êg/zeA;. 

^ergő; körhinta. 
jf/b/zy; fehémeműs, ruhás szekrény. 

^e^g^em a ra^omaf a ̂z/a/zj;6a. 
jf'Wzgaf; nevet, örömében sikongat 

(a baba). 
ẑ/zgo/; fehérrel hímez. 
^z/zgo/aj; fehér hímzés ágyneműn, fe

hérneműn. jpg/vZffe a jmgo/f a/̂ q/ar. 
ẑM̂ dzz'A:.' jégen csúszik, csúszkál. 
Gy&MZ-g fZ»A:(fz»Z? 

jz/KÍ&aj: süppedékes, vizenyős föld. 
jzpAia; kucsma. 
ff/MfWer^ ̂ ap^a (R.): ellenzős sapka. 
jzr&zy; sörény. fawa* 6e a ̂ zrzVzM̂ zY a M-

MűÁr/ 
jzva/AWz'A;.- visító, sivalkodó hangot 

ad a malac, ha éhes. Mz'Aar a wza/ac 
ẑva&o(/zÄ:, m z W e /o^őA:re^A; /zeA:z. 

^orpor; a vakaróból kivert porból 
mintát formáltak (verfek A:f j az is
tálló földjére, bizonyítva, hogy az 
állatot megtisztították. 

jdMze/efzce; nagyobb, fából készült 
sótartó. 

acpro." kerti seprő, növény. 
jparAé'/r; takaréktűzhely. 
jfr%ro; két ló között levő fagerenda 

az istállóban. 

jfrzm/7z' (R.): harisnya. 
jfwcco/, mg'A:-; megigazít (bajuszt), kis

sé megnyír. 
.m/rzAia: hímzésfajta. 
fZ(/rzWf.' fehér vagy színes pamuttal 

beszőtt anyag. 
jwr/a; fattyúhajtás. ̂ /a/zaA: a jwr/q/a. 
fwr/a^g^^fMf/z^Wg^; ̂ 4 /a"fza& a ^za-

j'ŵ w; fejkötőre emlékeztető sapka ki
sebb gyermekeknek. 

JzWf; fütyül. 
^zaggafoff Aa/w^a; nokedli. Ä w z d W 

fzaggaffwA:. 
^zaW/A;a: kisgyermek nyakába kötött, 

e célra varrt asztalkendő. 
aza"//z"A;a Wzz&g; nyári blúz. O/a» rê r-

d//J 6/zíz. JVeA:é'/M m d M/ze ß̂ _y ̂ z^//z-
A:a vzzzYA:e. 

^zűZma^öreZ; szalmából való kötél. 
Cyz7za*fa"A: z^wv6w a ̂ za/ma/:öfe/ef. 

^za/mara^aro (R.): lepedő, amellyel az 
ágyban levő zsúpszalmát letakarták. 

azarnzasv számít. TVem ̂ zdmo^; n e m szá
mít. 

jza/zaa." szandál. fe/Az^zfam a azaWa-
wzof. 

^zarzzí^; kukoricaszár a levelek leete-
tése után. 

jzeke.' tojás sárgája. JVez ma, gMTzeA: a 
fq/alwzaA: A:A ̂ ze%e V(íf/ 

^zeA#vWg." kamilla. 
jzáfzvoM^ — ̂ zg"voMo ~ fzgvoTZ};̂ .' hosszú 

nyélre erősített falap, amellyel a ke
mencéből a hamut, parazsat kihúz
zák. 

azWf, mé'&-, mé^zmá'/; valamilyen 
gyümölcsnek színe-javát válogatja, 
teszi láda, kosár tetejére. Af&MzZMéY-
fem a 6aracA:or, zi&y vzVfem A:z' e/-
aMTZZ. 

j-zß^gr; szvetter. 
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jzi'/zfe; szintén, is. E z éW&y a/nza ̂ zwfg. 
jzo; megszólás. 
jzo gn a Aaz g/e/zf; megszólják vala

miért a ház lakóit. % g / y # g/aj^r-
dláf, /Mer mq/ jzo g'ri o A6fz e/g//f. 

jzw/e, jzf/e (R.): szülő. 
fq/%ra; taliga. 
fa^zf; személygépkocsi, fgf^ßÄ: m g 

^a/a 6g fv. A:^ fg ^eeej; marhahajtó 
szó. 

fwzd/.- talál. 
fűTz/c/f.- stanicli. 
MM^ervWgo/a/; napraforgóolaj. 
r^fcÁro/, 6g-, W g - ; belemegy a sárba, 

a sárban tapog, a lakásba beviszi a 
piszkot. 

far6éü%.' tarkedli. 
fwfo; 1. az istállóban felfüggesztett 
létraforma a jászol fölött, amelyből 
a tehenek kieszik a szénát. 2. az is
tálló szabadabb helyén levő deszká
ból készített szénatartó, ̂ ggya W -

ű̂̂ -f&y." kacsahívogató szó. 
fe&ercH&; tekercs, tészta. jKg/ẑ grfgjz-

zac^W6o forfoffd&, /evegőf Ag/e«. 
ĝ/̂ ẑ f." polc. 
fgmgf; töm (libát, kacsát). Me^emer-

re/zMop; tegnap. 
ferernye.' tenyere. 
(e/TzJ ̂ g»^ő; temó anyagból való ken

dő. fe&efejzövef&eWő, «yomo^ jz^/g 
vő«. Gŷ z/rg/zdlő/zgÁ: /%%?z/%f&i&. 

^ryw; tetű. 
rgryvê .' tetves. 
físisv te is. 
rwzfdra; teljesen, egészen. 7%?zMra 

q/űM, m m ^ az oß/o. 

^o/Jz; kitapogatja, hogy a tyúk fog-e 
tojni aznap. 

ro^W/z_y (R.): kaszafenőt tartó tok. 
fo: tű. /4 ̂ o ̂  g _/(f d// a Ä;gzz6g. 
rrap^/; strapái. .# M voM rrapdvo wzo^-

^wmp^/f (R.): harisnyatartó, haris
nyakötő. 

^/-^wÄr; ciha. 
fwrAa; köpet, takony. 
f#/e& re — reee." lóirányító szó. 
fj/w&őr; tükör. A^z »?#% m a g W a f);zv-
&ör6g/ 

zíMom6aAagy." félbehagy, n e m törődik 
az elvégzésével, érdektelen vele 
szemben. C%z& w&y z//zo/M6j/;ű̂ ű. 

wn^a//gr; nenyúljhozzám (virág). 
w/o; tyúklétra. 
%?zfő&e; ösztöke. A z eke rúdjára sze

relt merőleges vasék. 
mÄram; 1. a legkisebb gyerek. # < M 

^züZg^ggygygygAr. 2. fgA:»ő6w of^ze-
Á%#%zrf fá?zfa. 

va^zé'm.- halánték. %_y voÁrazg/Mg/z 
vdÄrMÄr, Aogy /?%%/ /Mg'AAa/f. 

M&z&ay; párna. jRazzaro^ m a meg a 

va^amd; szalmahúzó. 
wzfoff; hitvány, sovány, beteges. O/a/z, 

ve^g/; sokat iszik. Fo/JM^ga/ véWé'/fe 

vegyg/gá'j; vegyes. 
vg%dy; 400 O-öl nagyságú földterület. 
veMáge." szőlővessző. 
vergce; a konyha rácsos ajtaja. 
ver/Mg/; krumplit, répát télire verembe 

elrak, 
vgrryog; a tyúk éles, figyelmeztető 

hangot ad. 
v#/eY&e; könnyű kabát, 
vfcjfr." nevet. JVg vfcjf/ W / 
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MMáge; szőlővessző, fforgyd 6e W/ze-
#&/ 

wgyorf." sokszor ok nélkül nevetgélő, 
folyton vigyorgó, 

vfzfg^ga; liba légcsöve. jWem#zf va/a-
/Mf o Wzfg^g(f/d6o. 

vfzAAre; blúz. v4 6/ikzf WzffW?ze& Afr-

vo/Z/ry, vő/e; vőfély. 
z^eMgfce; zsendice, összement tej. 
zfgMf/fo A:eM(/ő; nyakbavaló kendő, 

bársonyszerű anyagból készült, 
zsefar; sajtár. 

MÁTÉ JÓZSEF 

Kórógyi szójegyzék* 

&acá&z/&o% 1. testhezálló, ujjas, rövid, 
gyönggyel díszített félkabát. 2. rék-
li: fTw^z ,/g/ á Aácá6j/&%)%f, me^/ao-
zoZ. 

A:ácjá6o7 (-o/y) r. vagdos. 
Mc^W/^/áozfA: körbe forog, szédeleg: 

Afeg#ffái& á /wJüm, TMmgyó Árez(/ör 

A;*á/W horvát (ember). 
&áÁ%z/efyg bolondos: O/d /rá^á/e^e 

ejzw, ̂ oÄ:yg/gj/egejf 6e^zé/. 
/r'ó̂ f ugyan: 5"zep^m6er6g, á ^á^/ 

jze^^em6er6e, ĉ aA; 0Á:fJ6er6g A;ez^ 
óz ofoAro/óo^ MárüÁ:áq/fÁr. 

'̂óAio/e bolondos: O/ó &'á^o/e az á 
6^0^, oMzevf^zá 6ê zf/. 

Á:'á/oocj/&yzf/A:e r. kalácssütéshez hasz
nált liszt: #bz 6e Ar'á/áoc^^z^Ar^r, 
ma/ c^^áq/OMÁ: vá&zmf A:(CJÍ A:'á/á-

^ó/á/aoz kalala táncot jár: ̂ 4 Móry-
A#cP7Máo6á, ó gÓM^6o gyw/e^e^z^Ä: 
á /Z/áfaWog, o»gf m^fáA; Jz^íp, 
gyÖM^orw /wa? Ä;eM(Ä)üvg (M/w^ő, áz 
M^M(Mzfe/er w^ő A:'áM/óoz/zf. viz 
wcjo» ̂ áoMcJ^áoA:, w m f regé mm^fg 
/M^gereó/^z^A:. Or A:'áMMofzroA:, 
yóorfáo&. Nr. A z utca közepén ké
zenfogva, mezítláb táncolták végig 
* Vö. MNyj. XI, 95—102; XHI, 156—60. 

a falut. A z első táncos szabad kezé
ben piros kendő volt, ezt a karját 
félkörben a feje fölé hajlította, a 
kendővel a zene ütemére integetett. 
A z összefogózkodott táncosok bal 
kezükben piros kendőt tartva csosz-
szanó lépésekkel oldalozva halad
tak előre. Minden utcasarkon nagy 
kört alkotva rezáoMoa következett, 
azaz olyan rázós páros tánc, mely
nél két-két táncos szembefordult 
egymással, mindegyiknek a két keze 
a csípőjén, bal kezükben a kendő, s 
a zene ütemére jól 7M6#rezdo/fdo& 
(megriszálták) a farukat. Közben 
azt kurjantották a A#/ő/áozow&; 
Jbuí TM^grezóoA/ á /a/W/ A rezálás 
nótája: 

J^á w f'wfzóo/ fZffáo/»f, 
m m ^ á/aro^ razáo//z/, 
^o6e^ gr/ze/ ÓM^áo^Máo/, 
ŰMÓO/ Ő Vgl» 77ÓMO»űO/. 

Ezután ugrós tánc következett: 
csosszanó lépés, közben a kéz hátul 
van a derékon. A z ugrós tánc után 
ismét kézenfogva haladtak tánclé
pésben a következő sarokig. Szüret
ből is kalalázással tértek haza. 
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M m p e e részeg: Ez m á yoiz &ámpec, 
Mg/M 6/r me/zm' á J0& 6orW. 

A:'̂ p csepp: fáo/m^áor efv Acópof ̂ e 
z'AáfoA:. 

tőpácfá/; — mácjá/f tréfás szó, akkor 
használják, ha nem tudnak feleletet 
adni a találós kérdésre. 

&'ápá& a pajta, istálló tetejének nyílá
sa: ̂ g á &'ápá#6ay&/zá<?7zyf& 6 fzé̂ -
nőof. 

A'ápóo/áf 1. kapálás 2. kukoricakapá
lás ideje: j^yáorf Aápáo/á&o &%/( 
meg. (Az események idejének meg
határozásakor használják -&or rá
gós alakját.) 

&'<%%%# cseppecske: C%z& éYy ^áp-

Aápm^á 1. öblös, hosszú csöves tök
fajta (Lagenaria vulgaris) 2. belőle 
készült edény: Twgyő-e &f/ed, vő» 
6ögöre Árá^m^ (vízmerő), meg jzí-
vou &ápm_ya (borlopó). Nr. 3 — 4 li
teres volt egy-egy ilyen tök. Emlí
tenek 16 literest is. 

&ópmyá/ze/w világoszöld héjú (csak 
dinnyére mondják): Äapmya/ze/d 
(fmj/óor véVgy. 

&'ápvá más munka végzése közben: 
Ma?o&, f/e ózer A'apva Mro& vá/ám/r 
c^myáo/Mz a ̂ er^e /j. 

Â áráA: a hátulsó sonka kis forgócsont
ja. 

Aárcogóa? olló csattogásakor keletke
zett hang: O/ó you vou^ Aó/gámf á 
AárcogóaM ef a M^áA;ám6á, m/A:o 
ZeWo^rwA; a AVráomo^. 

^arzzjma/-/zj stilizált virágminta (ru
haanyagon): /4 ^arfzjmorfzj Magy 
vemo^/e/e, mm^Aa me^ze/oüve e^ap-

űM^agm. 
^ar/erőü fizikai munka. 

&6roÄaze7& T-öA-fJ karosszék. 
^őrpfYyo/ f-o/y) karmol: A/a mg/Mßg 

Mrpf^o/ ez á mác^á, ̂ w» ü vé%-
röm. 

Arárwca nádból font karosszék. 
A'ójzáveröü kaszakalapács. 
táyzMá pénztár: /4 Aá^zMáoM w/ á 

^áyzMÓor pénztárosnő: v4 Arájz/zóor of 
w/f á A:áfZMáo6a, ezerre á /?élyz(. 

Mró/brmá illetlen, rendetlen magavi
seletű. 

&'áfroc ketrec. 
Arő/yvá rendetlen, piszkos: O/á Aá(y-

vóo» TMáráf j jzoMom, e^wppá /wf-

/rá^vá^áog zagyvaság: Ez á für/ m m -
</fg q/ó M^váyőogo^á^ 6ejzéjA 

Mz/f porcelán tégely: ^ fzep/Jü e/em" 
Arr̂ /MéV Árőz7f6á végyöA:. 

kecmec (tréfás szó) kifogás: M W ö m 
MÓp 6e &J/ógda9m, » m « kecmec. 

Ae(ffg pedig; jYá'm mez/r f/ro^Ao, ̂ e ^ 
you 6áráof7zefm. 

Ä:egye/me^Ä;(gj;e/me megtisztelő meg
szólítása papnak, ismeretlen városi
nak: Aegye/mee^Me vo#fó& á /á/w-
yóoro^ ? 

AeAw/ ("-ÓV; köhög: M á / A:eAw/m, A6 
me^/áozo^. 

M M r-ö/J kékké válik. 
&ef&zi% kékelhk: AeY^zer ó jzoműkf, 

fgő» ̂ zé%p A;éjA: wu^. 
&e»doürzmz törülköző: AeM(föz^ meg 

mágWof ó A:e7%(föürwváovJ/, (üzff-
Áróoró vfz vág;;. 

&eW&? -̂ö/y) töröl: Á^M(&Wm á ráo-
M^íro^ár, f̂  meg mojogá?/ 

A;eM^ojoü edénytörlő konyharuha: #á-
mó/oMCjá ó AeM^oföür, Aar AeM^o^öm 
meg á fáoM_yfroAár. 

&e?%&)ü.?z&<%#& mosakodik, törülközik 
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(a macska) Sz. ^eM^őüjzAóWiA ó 
TMÓCJ&á, JZ6%pZ6fÖÜ /ŐSZ. 

ÁreMdöüz töröl: i&Műföüzom magám, 
«g/M /áo^z, »am méAefeA A;/. 

Are/)oüee ivó teknőcske, ivócsanak: 
Q/á fzom/áy vo^^óm, A w ^ Aáorom ^e-
^oüce Wzef z%m. Nr. A z igazit a ré
giek fűzfahéjból csavarták, mint 
ahogy a hegyes zacskót szokták, 
dróttal összefűzték. M a teknőcskét 
faragnak, botra akasztják, úgy mer
nek vizet a szőlőben a kútból, és a 
teknőcske jobb sarkán isznak be
lőle. 

ArereA: jzáMofry kerek cseréptepsi Nr. 
A pogácsát sütötték benne, később 
a darás rétest. A szabad tűzhelyen, 
a kemencében is használták. 

&erejz6e-Aaz.?6á keresztül-kasul: Ae-
ré'jz6e-A#z.?6á mé%fem. 

&grayzfw/-Á%?W összevissza, minden 
irányba: Aigr&?zfß/-&oW meMfem ő 
Aőfóor6á. 

^eref/e» kérés nélkül: D á W f a m ái» 
Â erê /ew &?. 

Aren/zgáiz ̂ -ö/j kering: JVe/M 6;r A:e/"z/z-
ggjzMf óz wgrouj éjr6e a véjr. 

^e^za zacskó: X / ^ ^ ^ fz/rzk Arejzáo// 
A#yzer ̂ -f, -^e, -öAj kőműves kalapács: 

Mf&o wem vour Awváogou Wíápóoc^, 
A;efzeré (MgofzfoMA:. 

A:ejzA:e kezecske (gyermeké): GyereföA: 
éWe, Aó mo^om még á Arê ẑ ejfoAref. 

A;éjfzA;zvwre kezébe n e m illően: D e 
&e%?zA%yw/"e vaM óz á /w á Äreze^6e/ 

^efzoöcf/rg savanyú leves 
&eazfe/ keményhéjú (dió) 
A:éjifóA;ófzfó/ofÁ:ó X alakú tulajdonjegy 

(fehérneműben). 
A:é%zeM két különböző színnel bíró: 

XeffazeM ArejzAeM^öür Aozof űfe/eM-
6w/ A/ógyóroMzóog6«/. 

AmocAáo/ (̂-o/J kirak vmivel, díszít: 
Á2óocA%Wz'A: ó ya/óMf mzM6/o/%/e/e 
A:wve&é. 

&z'6órco#&óozzA: kihányja a virágát (ku
korica, dió, mogyoró): D e jzefpŐM 
A;z6áreouA;óozof ó A;wAoncó/ 

ÁrzejzAroû ozz' mógóof álomba sírja ma
gát (csecsemő): #z'c.9zA%)ufo.?z?ó mó-
góof, e/Ó/wf. 

Â z/b/fzg csordultig: Á^i/o/^g ÓM^öre ó 
/űzé^óf vz"re". 

Arzgyó ki tudja: Xzgyá éj/-e ̂ zégm 
^ó/óozf ? 

/rz, /%z »e/M ez/z dicsekvő: ̂ z o/ó A:z /zó 
Mám elÍM, mm^fg ̂ z'efeA:fzzÁ:. 

&z'AM/ hideggé válik: jRTz'AW^ ó 7é%/ĉ e. 
AzAoM-Az'AoM itt-ott: J5AoM-A;zAoM vó» 

cfóA: 6e«e repce. 
Â zÄrweoozzÂ  kicsírázik. 
/rzAwpóo/ow^ (̂-o/j betegségből fel

épül. 
&W-/zwmz" haszontalan, értéktelen: ÄJ-

mz-Awmf mzM(fŐM^e7g óAó^ ó /xUb». 
^^er^őger tágra, nagyra nyit: ̂ ?er-

fyögeff o ̂zőrne^. 
Árzrw^^óojo^z'A: kirojtosodik: J^zfzeM 

/rz/"Mj(yóojo&)f ó reÂ /z/M á/ó. 
A'zVó 1. gyékényből font, sodort kötél; 

2. hajfonat: # W 6e ó ̂ zVóomar. 
A;zzwcfA;óo/ f-o/J 1. kilötyöget: ATé zwc^-

A:óo/ A:/ ó Wzef, mz'6e mo^óA:/ 2. el
pocsékol : /4%yz,pzzz' vó/z, Awgy kz'zw&y-
A:óo/7. 

A;7ó/6oum bolondos. 
A/óo^e sűrű sár. 
AYóofyá? Aou olvadó, latyakos hó: O/ó 

MeAeíz ó A:/óo^éj^ /zou6ó mé'MMZ. 
^'ou6a sas: fa/fóq/z." müÁróor (egere-

a'zőj, jzoAwf, or/ó, véjrefe. 
A'oco/ ("-o/j gyöngén megver vmit, 

hogy az halk hangot ad: ̂ T'oeo/z' 6 
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ó /roma áz oűWo^M. 
A;oücj kulcs. 
A;oízcfág tölgyfaláda: Mágz^yöráAi^oA; 

^zárváq/á vouf, A://eMCveM cßM̂ i Aojz-
^zz, fzáí/öf o^ve» cgMff, W v e » ceM̂ z 
mágoj. Nr. Arasznyi magas, széles 
lábakon álló, ácsolt, szabályos vo
nalakkal kicifrázott, 4 szarva van 
és csúcsos, magas teteje. Ebben tar
tották régen a ruhaneműt. A meny
asszony is ebben vitte a kelengyé
jét. M a már csak itt-ott található, a 
hombárban valamilyen vetőmagot, 
a padláson régi ruhadarabot tarta
nak benne. 

&0&0J tyúk Sz. Q/ÓM o&oj va&y, m W 
á fává/f Ä:oÄ:of ( =nincs eszed). 

Wofzyfyou bunkó (a juhászbot vége, 
fogója). 

&o/ozjW bunkós bot: J(óvóoA:rám á 
/:o/ozf6o^ä, M/ze/M e/zge vouL 

Áame/iMfa kommunista. 
A:omff (csak megszólításban) szom

széd: Jou Mopof, Aromjf, mf ĉ f-
M^áo/fz ? 

A;opófz mou/ou 1. meztelen csiga; 2. 
igen szegény, nincstelen ember. 

&op&yzM);á& pemetefű. 
Arop/ouz forró vízzel forrázva kopaszt: 

M á n »e%e M&M efr rá, Arop/ouzz á 

&opo&?o# koporsó Sz. Eg^fA: Mo6á #%z 
á Áro^o^ou6a vő». Nr. H a sok a 
svábbogár, egyet a koporsóba kell 
tenni, kipusztulnak. 

&orcwzoz korcsolyázik. Nr. kivágott 
jégdarabot kötöttek régen a cipő 
talpára, úgy csúszkáltak. 

Awdbváo» túlságosan nagy (cipő): O/ó 

/MßMf, fgŐM MÓgy. 
Arorpz^o/ T-o/y) kapar: Termezj&mW 

/rorpf(yo/^ áz ó/rô f. 
Árorogou kolomp: É/opfa vá/á^z á Aroro-

goẑ f, mfve wzwA; á aerege /Má^árArá-
M r ? Nr. Van kicsi, amivel a szőlő
ben űzik a madarakat, van nagy is, 
amit a marhának a nyakába akasz
tanak. 

A#Wco/ f-o/j kopácsol: M W ö M Máp 
/roWco/«áA: á JzoMo^a, M^/M Ẑ Aĝ  

&#7Mon%#& keményedik: J$/é Arömörö-

jóor. 
Arwzyepc^A könnyebben: Á!oM);6pcjfz6 

erzf m ágóof. 
&őfőf ̂ ŐM^ö/ alsószoknya Nr. Négy-öt 

szél vászonból készült. Féllábszárig 
ért. A z alját színes pamuttal kicak-
kozták. 

Arwm csíra: Aüwcóof erüzfőf á 6á6. Jou 

Árwcf nyakszirt. Sz. Awcm váogfk (nyak
szirten vágják). 

ArwAráyzerfAz november utolsó szerdá
ja Nr. Ezen az András nap utáni 
szerdán sem a kocsmában, sem az 
utcán nem szabad muzsikálni, csak 
otthon. 

&w&or%%%%/Má a kukorica virága. 
&w&#ncácjwfá a kukorica töve. 
&:Wároz~-zfA: figyel, les: .SzfgáMye/ 

Â 'w/äorzfA; á W á f ß Aá/óo^zoA:. 
A:w/áoj szürke. jßw&W vám^w vour á 

^zímü6e. 
Arw/wp heverő. Nr. Régen nem volt ágy, 

csak kulup. 60—70 centiméter ma
gas volt. Két bakra tették a fenék
deszkákat, oldalára is egy-egy desz-
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kát erősítettek. Szalmát tettek bele, 
erre jött a többi ágynemű. 

&%#%% a vasúti töltés melletti mély árok: 
,4' &wMefoM mé'Mf, á vawár jzöm6e 
_/ö(, a"e Mem M Afkzra 6^ a jzömfr. 

^Mrema sült szalonna, szalonnából sült 
tepertő. 

&%?zofa rövid, kurta: O/á Árwjzorá 
jzo&7%yáo/a vom eMe/r a /áoMMáA;, m W 
&f váM áz ma. 

Arŵ ẑ er gyér, rövid hajú. 
^wzrwrá kicsi: JCwjzfwrá 6fejá^/á váM, 

6e/e*méM á zfe6/é^6e. 

ea6ér gondviseletlen, kóbor, tilosba 
járó; prostituált: TMf m W gOMa"őfz, 
Aa m á ca6ér6a yeMgeffe, vaM w Me^f 
^OMJK^a r(f? T^^zff 6 d ^ m ü /?a-
TzayzArô íô , Aagy va/a/Mz eáZ>ér /M^g-
dez^yM6f^ ya /weemay^^. ^4fz A^ze(/ 
Mem q^aM cá6ér Z^wz^zjü; c^ö^or-
foA: ê fe yw 6"aMy/ jof &f jw fw//e, ofz 
meg vaM a/rz me^^ege^. 

ea6ér/:o^ szajháskodik, erkölcstelen 
életet él: v4/z'g MŐüf m e ^ A:z ja j?w/ű 
/)g/za^/W ^ojz /Mg yae e^érAraalf/: a 
/egéMye&&é, a*om6oroa"zA; ^ m g ya 
Aiöfoü/e/e/e/éM az eream^M. 

eé disznó hívogató szó (csak ismétel
ve): J9Y/d6g m o W o m eMMe& a 6 w a % 
ma/acMűA:, Ao(y eá, cé, m e & ^e ,/ŐM 
A:z yaz ou/6w. 

ceaWa/zaz épület a vásártéren, hol a 
jószágok járatlevelét az új tulajdo
nos nevére írják: v4&&ór mew%ywM& 
af $D ceűfw/aAaz6a, ojz^ i"ra&yw& ar (K 
Cf/r^f gz éM Mevemre/ 

cg/re pálinkafőzéshez összegyűjtött 
* Vö. MNyj. XIII, 161—72. 

^w(yz a nád fiatal hajtása. 
&wvz'gáo/ 1. a kuvik madár ilyen han

got hallat 2. a kuvik hangját utá
nozza. 

&WZ/MOU odaégett étel. 
W z W / f - ó Y ; köhécsel. 
& w & W z f-ő/J különcködik. E m m ^ g 

w &M/ÖMÖZ, wAa^e ácj cffMyáa/z amff 
a máojz'^. 

PENAVIN OLGA 

poshadó, erjedő gyümölcs: Mayf a^z 
vő» e/̂ A: fzf/vace/re, a*e z'jzwM& ü efy 
^ ü you j%|/mWf a fe'zeM. 

ce/e/a/ẑ  celofán: /4 6e/aüfzfaf fza^/wA: 
Ce/e/aM/á /g&6%OZMf. 

ceme/%^ 1. cement: Ez a/o/ «em megy 
/e 6üzfo^ egy MéAdMy e^z^eMae/zg, 
már eemeMfef za fe^em a ma/^er6e. 
2. homok és oltott mész híg keve
réke, mellyel az új falat először me
szelik le: Mz' Aomo&oj más^ze me-
jze/zm& e/%6, ez a eemeM^. 

cemeMfej 1. cementtel kevert: Ceme»-
fe^ materré" vaA;ö^ a^azaf. 2. mész 
és homok híg keverékével meszelt: 
jEzem me^z^apaa* a fzz'Mezéj, mer ee-
meM^e^ az a/a/7/a. 

ce'meMfez homok és oltott mész keve
rékével meszeli a falat: _E7e6 /e ^é 
cémeM^ezMf, ̂ r m e & JzzMezMz. 

e^MÁra a disznó gyermeknyelvi neve: 
Gyere TVaff&em, MezzöÄ: meg a ceM-
/rd^f, a66zí /eaz a jJ^ AwffÄra f̂ /eM. 

cserez lekvárfőzéskor a hígra főtt 

Szamosszegi szójegyzék* 
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szilvát rostán átpasszíroz, hogy a 
m a g ne legyen a lekvárban: JVem 
yj^/ cf6ergfzfe, ̂ oA: m a g va» a /eA:-
vdr6^. 

Cf6ergzgf a szilvának maggal együtt 
történő folyékonnyá főzése: # a ya 

ré^Ae. 
ci/ra 1. tarka: 5"zé^ c(/ra ez a Wrag, ab 
y#z jo66űM fzerefem, Aa je^y ̂ zz?zw. 
2. túldíszített: Of/a/z cz/ra 6or vour a 
^ezé"6e, Aogy émeAe^ef vou«a ve/e^a 
va^ar6^6oAoucMaA:. 3. pirostarka te
hén neve. 

Cf/raz 1. tarkára fest: JVem ^om Aozz/zA 
fa/zŵ a, a"e Magyo» fzé/?e/z ̂ wggya ya 
./ä/af cz/raz/zz. 2. játékosan színezi 
az énekhangot: 7/a/7of Aogy c(/razz# 
ya TzJuM^, / M ^ a jzz/z& je éfz/zaW 
A:zV/öm6w//. 

c/gammogyomu mogyoró nagyságú, 
tüskés bogyókat termő, magas szárú 
gyomnövény. 

< % 6 M W f & 1. hízeleg :Erzgy m a fw//em, 
Mg cz'gdzzA:ogy m W á g . 2. kér, koldul: 
<%/a» jz^gye/zfe/em?/ ezga/zA:oa*ô  f^ 
ez a Jücja, Aocf cfaA: affam zzê z' e(y 
/oüze/ ̂?ajzz(/f. 

c^ere/ra na. 
c^ere^Mz^ ua. 
czAó/ 1. kő vagy porcelán összeütöge-

tésével szikrát hoz létre :ZLeverfeA; e(y 
fe/e/bmpzp^f, ojzf azou^a c^aA: apor-
cá//aMM_yavá cz'Aő/ayez a^zz/aya JzzA;-
raf. 2. a nyulat felvert kutya jelleg
zetes jelző hangot ad: CfAó/ mg. 
Fa/óm meA^/bg/a^/é" ya Ŵ7za*z' a »yw-
/af. 

cz/6%az^ (ritka használatú) ciánozik: 
fe^rzz /zozoff ez ay6fm va/amz" ouc^Ara 
AofM/Mf'f, o^z /?oA)jÁra voua" 6ezzzze. 

S'zá/Wrwyo^eA: /:z, zzA; cz/eyzafzfdA: ̂ z' 
/a AazW. 

czAierma^yo^ bonyolult, komplikált: 
C^árm^Myo^ ^^ fzárA;eze^ye va» 
ezz/zeA: a gé)%zeA:, már még Gyw/a W -
fydm ^ e ^w^a me/ccjz7Z(fzzz, 6e A;e//ê  
vzzzzzz' 6"za/Wr^. 

cmeaW(Z7"f/a a népi gyógyászatban hasz
nált növényféleség. 

cz/zAw 1. barát: E z a & # < % meg^/z/z 
öffzee^ őüa*zfe»e ya czzz&oja/zf a Â er-
6e. 2. bűntárs: Cz/z&aya y/f vour a 
6zczAr/z' ró/va/zzag, a"e ya rezzaoüraég 
e/b/cra mz/za* a A;e^oür. 

<%yz&adWz% barátkozik, barátokkal 
szórakozik: ̂ Vem ^zererem, Aogy ez 
a/z/wyörö^e" ejaA: a ZLa/z/z/avá ez/z-
Â oj/tô z'A:. 

czp-czẑ p 1. a csók cuppanását utánzó 
szó: JVa czp-czzßp o^z ̂  za/wzzA; /e/e/e, 
mer z/zâ w// a vozzaf. 2. a híg sárban 
való járkáláskor a lábbeli hangja. 

c z r # W hangot ad (a tücsök): Cz'rz)?-
/?é)ze/t mázz g fücs&oA;. 

czrmoj" 1. macska (becézve): Mzjfye» 
m'zá%eá<őü ez a A:z'c ezrmoj. 2. macs
ka név: Azej, a fzYyw meg a CzVma? 
ery j7a&a»rybgo^ az ou/6a. 

czrw^czrő (Ósz.) cirok: ̂4 re/zgerz /toz-
zé" ̂zo/cfẑ zzA: mzzzá^g eẑ y fór czrzzf z'f 
vemz ̂eprzzzzeA:. 

co6aA:^cM6á^ nagy, csontos hús da
rab az ételben: 0#a» coW^oAraz^ ra-
A:o^ a/zyaW e66e Ja /evezne, mz/zf a 
W r öA:/Jm. 

c<mou kutya riasztó szó: CoÄou fe/ 
M é g me^AarajD/za jez a &w(ya. 

eoArz' kutyaűző szó: CoA:z /zye/ E z a 
a"JA: ̂ e z W majAo/z /ezzm" e^a/: az em-
6er Arörw. Sz. ̂ VeAree co&z, Aa yém 
6ejzé/eA:: te hallgass, ha én beszélek 
(durva elhallgattatás). 
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(xWra szajha, erkölcstelen életű: M a -
n W ü coM&o /e^ mz/(fu^ W f w o m 
va». 2. rendetlen öltözetű: Őüfőz 
m á maJz'A: r w A ^ , aj/a» ccWra vagy 
zgy, rnzm" ee c/g6fM. 3. rossz, viselt 
m h a : Eyzf a ea/za'rdr mgg g_/bgom 
é#gfm, Aagy «e ve^ rá'66ef magadra. 

eaveA: cölöp, karó: /4 /é/ze jerre vau/za 
meg ê zf a 6a/a7za*aj; Jo(ZfWf/ A(íf 
/zem ArzYőrfe ya reÁrgJzM /9a có've&ef, 
TM^or a A^w(ya me/rMm^^a. Sz. /4/, 
mz/zr a caveA;. (biztosan áll). 

cőveA:á/ cölöpöt, karót földbe ver: 
A/a7M/M0 ĉ aA: cövekem, A ^ » a p 
meg a^z( reArê ẑ eA:. 

cw/7a bél, belsőszerv, szufla: Xürapo^om 
a cz^/Taj^/ M é g a ez(/7ajdr z'j meggf-
ré^ a ^w^a^. 

cwgg léghuzat: Tea*6eyajz^ az a6/aA:a^, 
már jzéj/é jza^aa" a /e/em ê zV/ a 
ewgfw/ Sz. Voü cwg/a va» a (arW/z^ 
(az italt gyorsan megivóra mond
ják). 

ez/ggaf 1. léghuzatos: M m ^ e g 6e^eg 
vagyad, Aa jém/ejeA:, már ewgga^ ez 
az au/. 2. gumibetétes (cipő): M a ? 
jau ?zeA;f' jegy a*wz/zJu6wr AaAaaA; ü. 
^ezzeA: AaawagyajAradaja zWejé», ewg-
goz^6a_/ej"z^e^. 

A & W / 1. bosszant, idegesít: M m e & 
^e" mz/za'éA: cw^öMf ja A;z"jje66e( ? 2. 
biztat, rávesz vmire: y4aWz'A: cwA:-
A;ö/a ̂ am', Aagy 6e/eme/zf w /3ü a66a 
ja márAa^ag^. 

cwWrvzrag begonia: M z e^a^ ewAiar-
WragMgA; ma/zygywg, a"e jűwzr ma»y-
gyá^: ezeA; a j?w/a%, Aagy 6egJ/^mja 
ja/z/zaÁ: az zgazz' /zeve. 

ewrz'A;̂  hátra, vissza: Cwrz'A: fe, az ü-
fefz/ovaY ̂  ye/ea»e^. JVem 6/rom ee^ 
e^eßper Aa"fré/? Awzamz' ve/e jejzf a 
jzeÁrerer. 

cwrz^ó/ hátra felé megy: C W : wc 
ewrz'AiAia/, Aa jaz â /orM};e//e jaz örar(D 
vereA;. 

c^rAo/ 1. megerőltetve, de kevés ha
szon reményében dolgozik, gürcöl: 
C&rAŐfzazAr egéaz fzyara» /aM^^zí va-
A:w//djzg, ojzf a/zg vam meg a ae-
fevőÜMÁr. 2. pirongatva, de ered
ménytelenül nevel: #z/aZ%% ewrAa-
/á'm ê zf a/y/z/f, Mem /r e/z/zeA: ̂ em-
mfr. 

e%rAaüa"z'A: eredménytelenül kínlódik 
vmivel: CwrAaüfAe^eA: em magamba, 
Aa jezeA: Mem êggzYe/zeA: eca cjeppef 
^e. 

e^ac^og veszekedve kiabál, bizonygat 
(főleg nő személy): Afz'cr e^ae^a^z 
zVf ? Erz'gy a*a"#gaara, mVzej e66e »e-
Area* ae/ejza^/Hjaa*. 

ĉ aa'e idomtalanul nagyra nőtt gyom
vagy kultúrnövény (olykor a vé
kony és magas termetű emberre is 
mondják): Ez a aaA: eaaü ßasz me&-
cjmáfg. 0(/aM /e^ a ^e»ger/, mim" az 
era'oü, még f(/eM c?aa*e joje vcíuf. Aff-
ejaaa jee^ c%We'jem6er /e^ e66w/ a 
Z,a/zyz/a6w. 

cjájfay rendetlen öltözetű: XeAemeye 
m á jegy m<fjfA: rwA^^, mer e66e c,?a/-
fojav vagy a Ae/zc/aa/z A#rvaVw. 

e W a m ^ e 1. sűrűn, takarmány céljá
ra vetett kukorica: /4 Arerfer az zWe» 
e^a/amda^evä vefe^em 6e, Aaa* /e-
gye/z a jdyjzagfzpA: mzY e/zm' ja /zya"-
roM. 2. uborka, zöldpaprika, hagy
m a és káposzta keverékéből álló 
vegyessaláta: #youc üve& c^a/ama-
aW/ re/fem é ̂ //áre. 

eja/aj?(f// kézzel-lábbal kapálózik, csá
pol: JVe e^a/apáj ̂ vva/ a A:ayM//äjaz 
őröm e/őuf, mer a A^eze&e AwzoA;. 

eM/e az igás szarvasmarha balról jobb-
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ra való terelésére szolgáló szó: Csa-
/g F W g , Aq/j-z / & ̂ öz^f / 

c^a/gra ya// félrebillentve áll (pl. kalap 
a fejen): Tmre Aromám m g 6gjzẑ A:d-
zof, már Magyow c^/ára jd// 0 &a-

g^a/6 baloldalra fogott szarvasmarha: 
v4 P7r6fg 0 cra/á?, a ̂ ozjf ya /zq/jẑ j. 

gjdm6orog céltalanul, tétovázva jár
kál : y4z eg^jz »opoí g &g MgAz c^m-
6orogMz, « ^ Aogy Mgm c ^ W ̂ e/M/M^. 

cjame^zá/ a tutajhoz hasonló csámesz 
nevű eszközön közlekedik: Mz'&or a 
#z/%/b& &z/'oMfof, m/ygg&z Mop a /g-
gg/őÜM c^AMg^ze^WMÁ:. 0(/a/M V(fu( a 
/ege/őü a^ór, /Mmf g ^ fgMggr. 

cjapdu a folyó éles kányára kővel ki
rakva a vízmosás miatt: /4 c%zpJ%W 
ó##gozz& ez a ro^jz Aiö/öA:, ojz m m -
67g% y^^em, MOgj; eccer a v/z6e ̂ w. 2. 
A z ostor szösszel vagy raffiával ki
font vége, ami erős pattogó hangot 
ad: Ez a ^ergőü m d m e g & év/^e 
_/a ̂ zőfzf az oafór/a/zo CMzpoufzaA:. 3. 
aratáskor a kasza nyelére kötött 
meghajlított vessző, mely egyenlete
sen fekteti le a búzát: A ü W / a caa-
j?(i%/aygMMgÄ7 a ̂ a^z^M^A:, oz (/ereĝ a 
rörz ya 6wza^. 4. egy fajta gyerekjá
ték. 

g^aram6zz/ró/ botladozva, elgondolkoz
va jár: Oc? cjara/M6%&ö^ az wz#M, 
o^z /Mq/(7 g/Mfo^gygggy ^ ^ . 

c^arog kéretlenül, nagy hangon be
szél: Te gja/r Mg cfdrog/, a ^ ö 6g-
^zé/, Aa ̂ ár̂ ez/zeA:. 

cwfjzW// csavarog, tekereg: jEgéfz »aj? 
C^a/: Cf^fzW/, Mg/M gf ZM6Í Jg/MfMf f. 

cjo^A: 1. harmat, lucsok, kast: #af 
j"ZfÁ:A;agg}/07M m g ^ g ^ A:/gj^ az a gja-
âA:, már mgrőü v%z /g^z fw//g ya rw-
Aű(7. 2. vastag szárú növények tarló

ja: 2)gy^gM/g/g/z cjafaAya vaM gMMgA 
a gara^c^JurJ(ZMaÄr. 

CMzfaA#.9~g,%zfA#.9 1. lucskos, vizes a 
harmatos, vagy ázott növénytől: 
M g g a gafyam z'j gjaraAioj /gff gf?#/ 
a /z/ggrMd̂ w. 2. tarlott: Fz&yozz <̂ zoM 
a cja^Aroj /ozWöm, mgr mggaq/z a 
gja^a^ a /aTWof. 

gja^rűMg 1. törés után visszamaradt 
csonk: fzrg^zg/w/r /gjgMMgA az dggj-
M((A: a gf j^raMg/af, mgr glyzaÄ;o^zaya 
rwA<i^ A(& 6g/g/a^W. 2. (tréfásan) 
apró termetű: Ez a &fc? c^a^raMg 
mgg mzY aÄrar z^ ? 

gja^raMgo^ 1. rendetlenül öltözött: 
^#&y<* 7^/"^ 7^ j)w/dr# va/amzf, Mg 
/ggygM o//aM gjafraMgoj. 2. letörde-
lőzött, csonka: A/ag^oM gjafrawgo^ 
/gff gz a &z'j./äya vz/zar Jufa. 3. szar-
csimbókos: K. Cfa^raMgo^ ̂ gggw. 

c%fv0 1. gabonafélék vetőmagjának 
rézgálicos gombamentesítő anyaga: 
^ a A;z.yzĝ gAM a 6wzoY ^ gj^M6w, 
mggyÖM/r vgfMz. 2. baj, kellemetlen
ség : CjaÁ: ojz g^av(f6^ Mg &gru/ mz-

c^araz vetőmagot gombamentesít réz-
gáhcban: A z csávázom a 6wza^, rg 
MzeA: WfzzWzf g/őö /3a vgfőüggpgf. 

c^g6ár kisebb edényféleségek tréfás 
neve. Sz. C f g W r M vgoler̂ g. 

g^ggg^gM^ 1. csicsereg egyet a madár: 
Oc? gfgggjgMfgz' va/amz, va/amz Mza-
alár. 2. fingik: D e 6aao&?gc.? c^gggjgM-
^grfg. 

gjggjgrg'// 1. nőt tapogat: ̂ rzfz'ĉ  gjg-
ĉ graZ/zya jzem^g. 2. piszmogva bab
rál vmivel: JVg csgcsgrg/ aMMj/zY avva/ 
a Jzg%Á:g. 

gjgcjgjraaY/ou asszony, aki sokat plety
kál (tréfásan): Eszf z'f /g/affa m á ja 
ĉ gĝ gjr̂ a*z/'Ĵ . 
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cWenzzf erőteljesen üt egyet: j4 M^aAra^ 
A a W c W e r m f e k , Aa_/é zzem mezzjz 
zVz/zef. 

cae&e; 1. sekély, n e m mély: Afbs cfe/cé/ 

kevés, n e m sok; bagatell: .Ezer a 
e^ e/téj űk/og^r MaA: «gm vefzwzzA: őfz-
^ze. 

c^Aif (csak bírt. sz. raggal) hím álla
tok nemiszerve. 

cjeV/e/zg 1. lézeng, kódorog: 4̂ /cár( 
a/ar /offam efá//ezzgem'. 2. ritkásan 
van (gyümölcs a fán): J(o^z a azzY-
va/gr/MÄ az f^Áz. C^oA: z'̂ -oê  eje/-
/ezzg a ĵ zz efy-Wr jzem. 

M e m e g a lábbelibe ment víz hangot ad: 
TWz" va» a 6a^a/zcJom v/zze, W / o f 

c^empe^z 1. csempész, határsértő: 
MfWg^ybgTzaA: e" ejempé^ze/ceí a Aa-
rdroM. 2. csempéző, falburkoló: 
Csempápz /e^ a/z/w^zí, az z.y jou/bg-
/a%ozáy. 

c^gMű// (Ósz.) csinál: Mzc? e^ezzd^z m g 
megéMM ? 

ejezWzY két haranggal egyszerre haran
goz temetésre gyülekezőt: Tgye&ez-
zw«A;, m g cfezẑ zYezze/c. 

ejezzj/evé̂ z csenevész, rosszul fejlődő: 
jfo&fz ez a J o M , ê a/c cfeMyev&z 
6ezzzzeya vefemézzj;. 

cjépe/1. hüvelyest ütéssel kifejt: # # % -
zzap /eAef a j)o^zw/ cjé^ém". 2. üt, 
ver. f/%m" jz'j /cé ya^mz' ya /»z^zz^Ar, 
Tzemc^aA: örö^e csépem". 3. cséplő
géppel csépel (ritka, finomkodó 
használatú): C W r yövőü Aê ezz fw-
owzz/c ĉ épezzz, a/c/cö /ez gep. 

cfepAa^arou kézi cséplő eszköz. 
cje#p 1. csöpp, vízcsöpp: ^frome^ey 

vozẑ  ez az eaoü ĉ a/c. 2. kicsi: JEzzzẑ z" 
cfepper acf ĉ a/c 7%e/cem? 3. ala

csony : jPfcf JLo/zzzaA; Af/M/c, már ?ia-
gyozz c^epp em/jer Wzif. 

efepz/^e^epo (Ósz.) csepű, kóc, rossz 
minőségű szösz: Eafemcem ézz a e^e-
/)wf ̂ zo/cfam fo^órm', Aogy mzre Ja 
jzwvéj ze&fz, az z'j Ar^z /egye/z a j%?&-
roue/zo. 

c^ere^e^e^z/c repedezik: Cjere^e^e^z/c, 
rejzeâ edazz/c ê aAr a/oüa" e/)/)eya zzâ y 

ĉ er/rê z 1. régi ifjúsági szervezet tag
ja : v4 /%zezf6e ̂ zo/bza/c mz/zaezz /z}/̂ -
rozz fd6orozzzz' ja ê er/cé̂ zeA: a z"3gz" 
jzWoü6e. 2. kóborol, barangol: Oc? 
cjerAr^zzieA; a jzzi/dA: ̂  /cárf a/a^. 

cje^z/ef^e^e^z^ef öregesen, lábát a 
földhöz súrolva megy: ffbva ejejz-
/efe" m g megázz ? 

cjejzzzz' a szekér tengelyének végezz le
vő védő kupak: P W /e^e/^^ a cjéyz-
mV fe AJ%/a/t, Aa /tezzm'ya/caroâ  a ̂ ze-
/ceref/ 

ejzecjezzf 1. csettint egyet a nyelvével, 
kifejezve vele megelégedését, elisme
rését : Ére Ja 6őra yofzMzz efzcĉ ezzr-
Aeee. 2. fingik: E ^zar vJur mz'Wr 
m e g e ^ W z'j, ojí/am 6zzaű»^ec^ cszcs-
e^ezzfe^e. 

cjzcwü 1. élénken tarka, rikító, n e m 
harmonikus színekkel tarkított: # a 
/affW vou/za, Aogy ez a Z?wz.?z' mz/-
ye/z cjz'W(z rozz^gyof fzeâ er mag^rg, 
rö/zö^^e vouzz ra/^a. 2. ízléstelen: ]Ve 
yea" meg ejzf a A#vezja'z/e/<7ze& v a / ^ 
c ^ z c ^ ̂ azz_yagor. 

C^zcj'ouMe az ízléstelenül öltözött, túl-
cicomázott nőre mondják: Afe&.S'dW 
jzef Cjzc^zze^ydcez/c m g ? 

e^zc^og 1. c^emeg. 
cjzoVf csendesít, csitít, nyugtat: #z/ó7%% 

c^zWzfo^am oura/:zg, c^ag 6őüggofr. 
cyz/zé&se ^e^z Sz.-ban megbolondít, 
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idegbeteggé tesz: 7 % c j cjz/zéMé' f&sz 

e^/Ao/ 1. követ acéllal kitartóan össze
ütöget, hogy szikrát nyerjen: Jtege» 
acé//a e^/AömA; a fzzzê  2. idegesí
tően összedörzsöl vmit: Afaz üre/z-
/zeA: ĉ /Ao/ô / örö/cA;e yaazf a ̂ /afoẑ , 
m d 6oW(jA;^j ̂  A ^ o m ŵ//e. 

ej/A:/zA: csiklandik: Á/ea, m o ^ g y a f/-
^MMűAr, Aogy »e /7ZJ"zA:á̂  jo rá/^a-
wo^, már cs7&/z&. 

cf;W%?^r ̂  cfz^ouj^our fekete lemez
ből készült régi típusú konyhai tűz
hely, melynek a sütő része hátul ki
emelkedik. 

cs7m&f%& csomó: Sz. C?zm6d%A:ra vdwf 
a & W r m e % Aro/re yaz //ẑ g (gyerek 
volt). 2. apró, kicsi: jFr/gy mdymyzef 
fe cf/m^^A:/ ff<í̂  z"e meg mzY aMr^z 
^ ? 

cf/m6J%A:of^^z^ leves-feleség, mely
ben csomóra kötött tészta van: 
Tew/zap ra/grrem 6a6r(fm" ve/e, asz 
/oü^z^em a /?«/<&%%& efy Arzcf cj/m-

ej/mpa/AroMdazzA: kézzel-lábbal fölka
paszkodik (pl. kocsirúdra): Afeger-
a*emé"rer, Aogy a A ^ a r a verr az ar-
rorrä jLacf 6(f(y^. AfmeA: csfmpá/-
W^(/azö j9a jzeA:erére. 

ejf/zaf̂ ê e/ẑ /" (Ósz.) csalán, Urtica 
dioica: ̂ 4 &&? /caĉ a/ẑ A; v ^ ^ m efy 
A:zê  ef z/zarr, o^zf wg_y ő^zemarfo yo 
A:ezemef, Aoef ê aA: wgy ^g. Sz. Jo6 
/er vJ%Mű, Aoya c ? W r # rdzo/M; kár 
volt nemzeni. 

c^marc^a^o^rűMw apró énekes madár, 
mely a csalán és más magasabb szá
rú gyomnövény között szeret fész
kelni, hangja pedig csattogásszerű. 

CMM/zya (csak birt. sz.raggal) vájat a 
hordókon, melybe a fenék rész il

leszkedik: ,&3WrWf a cM/zfryaye/zMeÁT 
a A<Wd%fza& azeY ere^z^. 2. szövés
nél használt vefőü része, egy léc, két 
kiálló pálcával, melyre a fonalat 
keresztesen rácsavarják. 

&«)%% 1. a szem sarkában levő váladék: 
Twrwf A;z ./a cjip^r ̂  f zeme(/6z7. 2. a 
fák kérgén kicsurgó gyantaszerű-
ség» mézga: f w/a /corwMg6a /eazeffwA; 
a jzz/va/Ürzí j9a e^z)?^, ojz^ ajzf ê -
fwA:. 

cjzpdAró/ csipog (pl. csibe vagy madár-
fióka): Ocj ĉ ẑ a/ro/ a ywg6a ya A:/̂  
vere6. 

c^/pa^ 1. szeme sarkában váladékot vi
selő : Sz. 0//W2 a jze/?W, m m f a ̂ aj-
wag, ae wem <%/^^ ̂ ^, Aa/ze/M <%/a/z 
e^zp^j. 2. mézgás (pl. fa): JVem ^oM-
jfg e/ ez a A;/jz jzz/wz/ö, mer MűgyoM 
e^zp^ mm(/e» dg(%. 3. gyerek, kis
korú (átv. értelemben): Eyz^ a Â zĉ  
&9%%W w mogű(/ű(a Aozoá*? 

cff]peg csőrével szedeget (a csibe): Ó w 
)9a &(fgdÄ;/#ez m^f /zocj cazpegzA: o 
Wjar/ 2. rossz étvággyal eszik: Fa-
/om/ 6o/ű Wz» eMMeÄ: a ^ M » y ^ , cm/c 
ejzpeg/_/űz é'/e/r. 

e^zpege^ 1. csőrével szedeget: Afég o 
(/wẑ oM /9őrarw ü /ec?z)?egef/& o A;ór-
/?dr ezeA: a cj/r&eA;. 2. rossz étvágy-
gyal eszik: M a m m ^ m a c^ege/e/ 
va/amzí/, (/e m"/zĉ  zzAzê zĴ w/ a gyom
ra. 3. körömmel apró darabokra 
tép: M/re e^zreve^em, az a6roJz 
röfy6f̂  cjz))ege^e, a*eyo//aM cfw/z^/z 
/ef(fWerfe, Aogy m ^ ^ o ^ A;é rd várm. 

e^zpegefe^é^zra levesfeleség, melybe a 
meggyúrt tésztát körömmel csipe
getik bele: #zrfe/e7ze"6ejefy /r/ĉ  ĉ /-
j?egere^efz^df /oüjz^em, a/z/zd fzem 
A:e 6á//J(Z6mzjo Tzyzífoga^^ö. 

e^/ra/oujzág meddő, nőstény szarvas-
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marha, melynek borja nem lehet: 
# a Wrfzywf ß&drjz, mek/e/Jüj feAe-
%ef, Mg vea* meg a &z»X fm^'^f. 

c^Wz növényi csirát letördel (általá
ban burgonyáról): ̂ 4 Ae^em meA:-
MfrdzzwA: a A:o/omper(, már_/owü Ae-
fe» vem/ ̂ e". 

cf Wz^ga/ftyA:a (elavult szó) nyersen re
szelt burgonyával gyúrt, galuská
nak szaggatott tészta, amit főve, 
paprikás, hagymás zsírral fogyasz
tanak. 

ejf"r;V(ya bozót, cserje: .ß&sWaff a cw-
nffya &#zz^, omzéf/;é& A:z »em Aozpa*, 
m é 7ef epf m / W a rwAaf. 

c^(z/e«f zsidósan készített babfőzelék, 
sólet: v4 vém Moüzjf z j W » » ^ /?w/a-
/roroAM6a ̂ oA; e^d^/eM/e/ e^em. 

e ^ m a A : (ritka használatú) csónak. 
c^opór^ 1. emberek kisebb vagy na
gyobb társasága: Z>é/wfa"/z cswpor&z 
VerŐÜ^MMÁ:, O^zr a^meMfÖ/zA: faM^O-
Afrg ,/a A:óre^md6(t. 2. közösgazda
ság, termelőszövetkezet: ̂ j/eMJzász-
Aßfva/z J(zfayaz egÄz/a/w j)a caopór-
6a al̂ ĝaz/A:. 

e ^ r e 1. szegény, szerencsétlen: #aV 
%/aM cjffur^ var^, Aogy m^g e(y j?o-
Aar 6őro je reA'Â  ? 2. meztelen, pőre: 
Te Ärfcf c^oure /ze yerzYj/ A:/ /az W -
väfa, W r , /Mer #Mórog a /rwf^oya 
/»öfzörőüaWe, Aa meg/Iá»^. 

cwrgou az ereszről lecsöpögött víz ál
tal kimosott barázda az épület mel
lett: Mojf a?z Wuf e^aü, ̂ a ejor-
#<f#6a /Mé̂ r w W ^ g d// a Wz. 

cf(fuvo 1. vakondtúrás nagyságú föld
kupac, ami az egymástól barázdá
val el nem választott földek határ
jelölésére szolgál: ,4 cjowvaf é&apd-
#, ofz vafy A:ef /e/?é^éyaalá66 egy 

m^ZÁTO/ Az/ZO/, m m f A a Mg/M Ve/ZMem 
áyzre. 2. szalmatekercs tűzgyújtás 
céljára: Cmzay maVz ecs c^Juvaf, az 
gywej" a/d j0M7za& a m^j/A: cjo/MO(z 
/o/MMűA: &?/ 

ĉ ó'Aög — cwAóg üzemelés közben han
got ad a gép: Afa/z # fzom^zé^a 
ejó'Aá'ga^ a 7%za geß/e, ae mz még 
a&A#r AarfwA; a 6wzdA 

csaör 1. madárfélék szarus szájrésze: 
% y 6e/evaga^ a A;ar/(f̂  j9a cjőürfW 
a A^ezem/e^/é^e, Aa(y A:zlyerA;ê  a vér 
6e/őü//e. 2. száj (tréfásan vagy mér
gesen): #?g 6eya cfoüro^, Me/)o/Zízz 

c&őr(ef nagy, csörömpölő zajjal megy: 
C/i&y cyőrfef vég(g az wcc^m, m m f 
eggy ̂ f áAa/^A 

ĉ öj'zóg lábát földhöz súrolva jár (fő
leg öreg): #af ffjfa 6a^am Aava 
Mólyzög eccer ? — AfegyeA^/z/am efy 
&ZZ.9 a'aÂ /zyér a W ^ 6 o . 

cjwaa/a maszlag, Datura Stramonium: 
/4 verem megef mm^éA; A:zA;e/ eej caa-
m ^ e^waa/a, j?eg q//om 6zVa*â , mim' 
a aog, meg a?z moM_yg^Ar, Aagy mér
gei &?. 

ĉ wA:ou retesz, tolózár az ajtón, ka
pun: j4 c^w/cdu/avä ^é 6ezdrm jaz 
ß/fo^^, wem C.SW& A:e/mc^f6e, már ma/ 
6e/öm Wo&f. 

e^w ̂  ejo ^ejwf ̂  ejöve^/ eJwA: — e w v e ^ 
1. kályhacső: f W ö / ez a jp<f#r, w 
efwf &em ve»m", mer e ma» e/égeff. 
2. bab, borsó hüvelye: .Ec? c m ̂ mcf 
azoTZM a wa(y &am /?â zw/o/z. Far/a 
meg a 6orj^va, m'M^ meg a66a 
^zem, csa& cfű/e van. 

c^wa*az& csövet kezd növelni (bab, ku
korica stb.): M#b)r mawggyar^ ̂ a-
jPd/wÄ: a ̂ e/zger̂ , m d cjwdazo^. 

cj#őgjü (lekicsinyelve) cséplőgép: 
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ê zVAo/ üt, ver: 5"a/MM r^zeg /MeggM, 

ejzV//^cjó7/ (Ósz.) fonalat csévél szö
véshez : JVem 6(fM»<7m /%% ĉ zV//e/ze efy 
Aiíĉ ff. ̂ ernrnzre ^e Aa/aaoA: a j;zw-
vf jfé", Aa jű^z^ zj MgA:em ke cjm^/if. 

c^wMgőü/e (csak birt.sz.raggal) férfiak 
nemi szerve: ^3/#ccf& a cjw/zgőiza*, 
go/M6ő(f 6e y& »(Wrdgo^. Tk. S"zőü-
r ö ^ a e^w/zgaüf kzv̂ zzzẑ a. Äff ja? — 
Macf/ra meg a k ó W ^ z . 

ê wr/ze 1. disznónyáj, konda: MzY mo/za' 
a k ü TMo/ac, Aa^ÖM Aazo/e/gya ê zv-
Aerö? — ^rz//z/z% á)77"z//z/z/w. 2. 
utolsó, alja népség: #aV fe ^zou6a 
yíffz gvva/ a efwrAe'vé? 

^cfo/ hangoskodva mulat: 0(7 d a c W 
a Szovef&ezef Wrc?#%í/d60 md» efj; 
yg/MOß/a. Sz. ZWcjof ydr; részegségé
ben vagy mérgében eszeveszetten 
ugrál. 

<&zga.szf 1. kenyér vagy kalácstésztát 
készít: Megyeg 6&zga?zfo&, /zd#/zap 
ke/z_y^W^ /e^z. 2. dagasztó moz
dulatot végez a hízelgő macska: 
E w z e m weg a &zj /)a/a/̂ r, /zê z Aog); 
a"orom6ó/ meg aagaazf / 

&fgv(fM)/ lábbal letiport vetés, szétta
posott szalma, trágya, sár stb.: ZWg-
v^MM^d fejz#e& a^zr a ^zá/W^ ^ 
cjwjz/ca//a&rä z'e/JVemjo^Jk azz/zA a 
j9árce/z/z é/ 

(Azgv^/z^ó/ tapos, tipor: Cyag dldgwf-
»^4/a ya youfzdg ^zz* a za&ármdMf. 
Mz/zek /e^é^ja/z/zX^ e/z6e ? 

6faAou férfiak nemi szerve: Sz. D a W u 
/ze/tea" ó'cjem/ Aap 6e ya a^kJ(Zma^. 

^ama jól öltözött, de rossz erkölcsű 

nő: E66ü/ zz^ aWm^ /er, mz/Jufa ya 
kozz^ve/oüydz" Aazz^ye^rezzkeMr. 

a%/zga// 1. letapos: .Ép m a j /d^am, Aagy 
a Z,o/z" /z/zazz/a al^/zga^ ya ver&ea^ef. 
2. üt, ver, elpáhol: Jwcazf jeya"rfa7za 
zzapazz/cezz ̂ zzgazzz. 

a a m 1. durván őrölt kukorica vagy 
gabonaféle: Tezzgerz" aar6ffw Azzz/c /eg-
_/a66a/z a a*ẑ zzzJzz. 2. hószerű, szem
csés téli csapadék: Tr. mondóka: 
j&zk a /zau meg a aara,./azzA: a me/zj;-
a^jzam yara. ̂ 4/zom ̂ azzg 6efakár/a, 
aAom vz'jz/tef, megvakar/a. 

aaz-^jfeggz/ kicsi, hegyes fenekű (főleg 
nő): Tr. mondóka: Teyzj épp q(/am 
vagy, mzm" m6fj, Aeg^ej segg«, mzzzf 
a aaraz.?. 

a"é6a/ tönkre tesz, pocsékká tesz: v4 
magaaWr ẑ wa'aa' kémézzz ywg^z ? D e ya 
m ^ e c ^ cjak a^é6aW. 

űfegre^a// hivatalából lecsúszik, degra
dál: Mzk/a"%z.y zzj â egrealáz* e/zzőgM 
mwzzk^á. 

aekecses (régi szó) vándor kocsike
nőcs árus: Sz. 0//a» a rw/zayß, m m f 
a aekecjeaeke; piszkos, szennyes. 

a*z/czê eZ 1. életlen késsel vág: FeaW 
e/aü ̂ a mdjzk kéf/, zze a'z'&zcjea' avva/ a 
ro^zä. 2. közösül: ^4z ou/pa^o/z a 
fa^armázz^azz â z/tzejé̂ eA: Afarzva. 

a*z/z)z};o(ẑ a*z/z7Z}/̂  bolond, féleszű: 
i)zYz/zy(%z v a ^ fe Aomam/ Ä a ^ «r_y 
/te// a^z e^m^zzz ? 

ameY henger alakú, zománcozott edény 
ételhordásra, melynek füle a vödö
réhez hasonlóan van kiképezve. 

a%zf%fu~a'z,yzf<%z (Ósz.) 1. sertés: Sz. 
#a/gaf, m/ni a Awg};d(i a*zazfo^; a 
bűnössége miatt hallgató emberre 
mondják. Tr. Sz. E66e _/az ^fá/6e 
meg We/épeff a ^zzzozz; hússal 
főtt. Tr.Tk. Te /zogy e^ze k o m á m , 
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mzzzf az o&Ör, vag;; m m f a ^zfa"u ? 
— ^f^, mz/zf az ö/ror. — A & o W m 
m m f a (íüz^, ̂ eazeÄ; zs, ^zoA; za. 2. 
az étkezéskor böfögő ember jelző
je: M z W azz/a&az zVf az â zföMíf fe 
aVjz/za"̂ . 3. a részeg ember jelzője: 
# a % az e^/za/Za^a r w W 6e m a A;a-
raVz reggé fe r^jzagezf ̂ z ^ ? 

aYczfe/erz szégyentelen, szemérmetlen: 
jBbgy wg/M JzzV A;z" ja Jze/Me Ja ̂ /jẑ g-
/e/z/zeÁ:. A^ßpea evezzm' a(fü ßa A:ü 
^ő/o^w ̂ aya'eeJaja'f. 

aom6o/ duhajkodva mulat, tivornyá
zik. FaM&?%p »em M vaur zze^zje/ég, 
m e % AeZ/zz« ízf alo/M̂ öMf Tré Mg/rA 

f&wzgou méh: f^y awMÁrau va» az őrá«, 
wgy yMeArc^prgyggy ô/fĝ (z. G y m . 
^ ( ^ ^ egy ^ o M g ^ meg ßg^ / w , ^o-
W 6 6 fa vam moM^gyam még ? 

a%rcü (tréfásan) kenyér: Oaz 7e^z-e 
darcza fe'/Zére I,a/z ? — ^fa^ va# rag); 
TZJK^C TM̂ ZJßD ÄMZ^/M, a Z'LyZ/aj' e/ég 
/eaz eggy eazfe/zae/zg. 

aaazf pontosan elég, éppen elég: M a n 
Mérném efy A:aMá"//a ae yeazeA: (á'66ef. 
E aaazf e/ég va"̂ f. 

a^owzMf zsebben hordható dohánytartó 
fémdoboz: keserves egy zzay va#z ez 
a ma// «a/?. /^Aa/z Aagyram a a^uz-
w'maf, ojzf egéaz »ap zzem fw^am ra-
gyzífam'. 

a*äeee»aü gödör a földúton, ami zök
kenve rándítja m e g a szekeret: 7e/z" 
va/z az a J&W#faga.Mywf mzwae/zzW 
aűieee/zaüvé, m a / A;z"fzaA:â  a gj/om-
ram mzg v^gfT: /za/fa^am rá/ra. 

a*o/zgef 1. talajt lesulykol: Da/zgez.? /e 
yeazf a rerw/efef, mer f'ae W r f e m A:z' 
yaz aazraA: /ze//ef. 2. üreges belsejú 
tárgyat üt: MzzzeÄ; A;e" aa/zgemz' araA;-

ke'./a.yzf a /a"â ff ? 3. üt, ver: /É &:Ő/AráW 
â á'/zgê z' Gyw/a, a*e eaz/zd/ẑ z" avvä ma"zz 
aA:a"rmzV. 

a'a/zgő/ 1. űtögetéssel a laza talajt ke
ménnyé teszi: M e g y e i aeggzfe& 
J^Uf^/z^A: a /zajz /aüggyéa* a"á'?z-
gózzz, Aaf j)aa%fz/za&ra"& m z W je-
/éa6. 2. üt, ver: DáVzg&f é vaf_y Zic
cer, aazf o"^MM zzem &é zzeA;z' jzma"f-
^az/zz mzWag. 

a'aMgáVaö nyélre erősített súlyos tuskó 
a laza talaj ledöngölésére. 

â á'/zMjKag 1. orrából beszél, kelletlenül 
válaszol, dünnyög: 7!e meg mzW 
â azzzzyá'̂ jz ? Beazé/ (z'jzfefaegef ezz, Aa 
/rera'ezMe/:/ 2. hangot ad a borját 
szoptatni akaró tehén: Dáwzyá'g a 
^fmea, efzgeaW a M mázz <? 6arzzywf, 
^az^ azpß/^A:. 

a*Őrzja/aü 1. munkával egybekötött fa
lusi szórakozás, hol a lányok lábuk
kal puhítják a szöszt, s közben nó
táznak, csevegnek a legényekkel: 
M a ? m g mnc? ajf/a» you a^rz^/aüÄ:, 
mz/zf régé», ̂ z/fz y«f z'j mega*arzf& 
(zazA: _/e/ezzA:̂ Mf, au^ m e & /za/Ma/z^ 
M/zeä̂ w/zA:. 2. a szöszt dörzsölő sze
mély: jKz'A; a a*örzjó'/aö& faragéba. 
3. szöszt dörzsölő szerszám, esz
köz: JVa"#fa",?e&7za& vJ(i( eggy a(/a» 
^rzaa/aü/á'A:, Aagy efy A:zYa azaaz zza 
6e/e/erf eccére. 4. radírgumi: jKerea 
ma"/z egy a^Örzaa/aü^, mer éfévefzfef-
fem a /ec&ef. 

&wca/a (csak bírt. sz.raggal) keresztne
ve azonos vele: Tegea* z'a fzjfa"»^ 
Az/zzaÄ; ? #a"f aA;Ä;ä &wca"m v^gy. 

arzzgar hosszú, egyenes fa, sugár fa: 
JVa /ez a arwgdr Jau /es ja"rgere7%aW-
TẐ ÄT. 

BALOGH LÁSZLÓ 

116 



„MAGYAR NYELVJÁRÁSOK" 
A KOSSUTH LAJOS TUDOMÁNYEGYETEM MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK ÉVKÖNYVE XIV. 117-136 DEBRECEN 1968. 

Nyelvjárási szövegek* 
ül. A dunántúli nyelvjárásterület északi része 

Lipót, Győr-Sopron m. A felvételt B a l o g h L a j o s készítette 1963-
márc. 14-én. 
— Hogyan kezdik disznóöléskor a munkát? 
— ^éggé^o/ce/ÜM/t &0fY&z», /wrdwz. Ő f - W Jra. LVgyg a&&ar /Mégö#&, &ef-Aa"-

roTM /%r/7, A;zvMzz/<: a /rerf aM, mazme/t jza/mar, me&pörzj'w/^. ̂ Ar/cor &Aozza/:, 
%#>#% j(í TMég/MO^wA^. Mf/tor mé'g/Mo^fwA^, a&A#r wgye 6e/%ozzwA; ̂ oM};A^6o, vag^ 
Wvara», f?wAw 7Mf/#z az walő, off | &wzfyw&. Fafy /ra/z^A^o, Aa Az^g^ va", Aa 
/aMgyofja66 a zWő | wa*varaM. Ó M » aszfd AazzáybgzmA:, jwfw/%/: jJ f wfAzkf, /azÜM& 
yo /gve^f. C/faMMO Aozzq/bgwM^ a Wfa&wff&Wzo. J7e ̂ gy va» ^Mz»Jo/Í9. E ^ o r 
faff^wA: a AwrWf. j4«Ma& /zfj/d&. Fafy /raWjzf. 

— Vacsorára szoktak összejönni vendégek vagy rokonok? 
— JVé'm/ csa/c raA:a»yoAr, ro&owyo& vagy az e/M6é"77ze/t a gyeré'&e/f, Â(ffJ 

gyeré̂ é'/cé'f /MOM^va ya66aM, rnáJf, fígy z&ggMyg/: »gm. Cfa^ oz e/MÄemeA;, Aa 
mag(f»oA: vaM/zaA: &f//ep, »?d /fmeA: /éyawya, vagy vam Â zMf /z/a, ezé'Ará'f fzaA:fywAr. 

— A hússal mi lesz disznóölés után? 
— j4jzf 6e.%?zzw&, /jazzme/zaggyz/A: feA7za"/)e. ̂ f A'gffg a apraVzzzjf, é'fy A(f»a-

/?fg meg a /a"6aA#f, wfaMMo /wora/^/wA: a _/züfre. 
— Milyen fajta füstölők vannak? 
— M a a zzzd M_yffof A:zWzzyé'& zzé'/MzgéM vaM/za^, c^a^ ezé'Ara A:z'j raA#f/%9fw/aA:, 

(/o66(fray) a66a/wffö/wMA;. 
— Hogy megy a füstölés? 
— i%fö/&9 ? J%f, yo/aggaffy(fA;, vazz/zaÂ  vaynza*aÄ: vafy /ánzaa^, arra /a/-

a/:a^zf/a^ /"/_/ a Awff, a/a/a meg vmzMe/rywnjz^az-f vag_y z/eMyapof_ya^af, a/a-
gyw/fMaÄr, eg&yz zzap _/ŵ fö/ög. D e ez zzapzrew/em megümff/őa"^ ̂ ef-Aaram Aeffg 
zj, 7m&#rra ja Az/f ja. 

— M e g is nézik közbe-közbe? 
— W e m /cä/ mé'gMzzMyz, »é'm. ̂ Taf^Aa yzzfzcs zgé'zz e^zefß/Mve, a ^ o r zze/M Ára" 

* Vö. MNyj. XII, 193—210; XIII, 173—90. 
i Emfázis miatt hosszú az e. 
^ A második szótag is hangsúlyos. 
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TMágMfz/zyz. # # á'^zg va» fämve, ßk&or me/r A;a rf^f^aM_yf, Aag)/ a /%?f mz/z^g/z-
Ao/j6frg};o mag. 

— Hát a kenderrel milyen m u n k á k voltak? Tavasszal milyen földbe ve
tették? 

— Ja"_/aa%e vefeff#& e/ a Ärewalerf ma"rcz'z^ wfajr/a"/z vagy dprf/&? e/e/m. AffA:or 
jkf^é^, Aa r^pce vcff 6gM«e, v a ^ f&y&gs yjf 6e/z/ze, ArfAwjzÁro^w^ 6e/óV/e. Z/faVzMa, 
mfAior megMáf, a ^ a r őgwfz^zf6a &&?zeffw& 6e/ä//e a v W g o ^ AeMa*grf. Ja W f , 
fffrgo va"f, o ^ o r &zjzgffzZ&. ̂ 4^z A:ívzg6e A;ofo^MÄ;, AazaAo^z/wA; ÁrjcsYW, 6 e/-
vzffzZA; rd6a. Off e/a"jzfaffw&. ZLeraArfwA:, e/ ü /za&9za"aa, W f vfgfrg A:arJf verfzzVzA;. 
^4 A:arcí ajjzefarfaffa, a /rgMa'er fefe/z'f m e g íg^ro^zfwA:/ ̂ 4z of vJf Agf, »ydc vaf); 
A:f/e»c Map, miAror, mz/eM V(íf a v&z. Ä a mezegea va"f, Aef Map, A%aege6 vdf, Ä:zYßMC 
7%aj9. /4&&or A;z/rőföffö/c — wgy maMfwA; —, /rzfzeffzVÁ: a vz"z6z7, Á%/MOJfw&, Ä:f(fop-
ff& a ^orfm. jHazűAojzfwA:, ^ a^o/- ^zíi/éfereggffwA:, Aáram yé/g aÄra^zfva ja 
Áre»agmg^ a | a(/^f. ^ a r o m fa6ro aA;ajzfaffwÄ;. Me&jzaroff, a ^ o r wg^z' ̂ azf^Mj 
/rzfzV̂ fŵ . J5z vcíf a Wr^go^ A:gMa*gr. jKz'ja&yzaMMqp wM/% A:zM);z7fzVÁr a wiago^ &ef%d*grf. 
yiyz ofAaffwÄ: /cfvfg6e a / % & % mz'Aiar me^záraff, AazaAoj'zfwA:, ojz Aizcj'zpéfwA:. 
y466w v^f a AreMalermag a 7Majf& évre. /4^zf wg_ya/%Mfg); e/a"jzfaffw&. vkz Mid f/zé'/zeĝ  
wzpfg &y a vízag va"f, /Mer a^&or Azaege^ v<íf a víz. Mf'&or a^zf ü Arz/Mô fMA:, ^zzM-
fé» AazaAa^zfwA:, afzf z'f /rzferé'geffwA:. Ja" zalő^e Mze/rjzdraff, ö^zgra/cfwA;. /4^z 
m%f 7z#m fwffzfA: a/cAior Arzfz7"a"M_yz, a Miaga&?af, a^z c^aA: a mdfz'A: ev fava^zdM. ^ 
v^f a ÁreWé'r. JVa /Ma^f /MzÁrar &zfz/afw&, a^/rar ̂ z^g/Mg/zcéJzf«A:. JJ yárJ &#%#*-
c^ae, Aog_y az a aprd /?aza"ar/a Ä;zpaf};og/oM. 7z/a"vä MzegzM &z'jZMZz'faffw&:. E^zf zg); 
TMOMfwÁ:, A:z.9zmíff_ywAr. M z & w a m má'gvJf, aA:tar van... gere6é'M»e& AffwA;, oa» 
vaj yägaz' vaMMa&r, /Mégge/-e6á'/z}'á'j'zfw&:, /Mé'ArfarfwAr, Aafy /?wAa /égyá'/z, jg/má.y 7e-
gyg/z. ̂ 4zMf(fM A;er^Aefgf /o/ a rabára mgA^/aMM^z. fbMfwMg 6e/a//e zfd&af, /b/z-
fwMg W/ö/g vz^o/z); | v^za/zMaA: va/Jf, /aMfwMg 6e7ő//e a66a az zWő6e /gpga"aMgA; 
va/Jf, /«ama az /M<jr /zz/zcj. J(zggM» zgy mä/zf. Errw c^a/: g/z/zyzY fzWaA:. 

— Szoktak-e összejönni házaknál? 
— TVem. AfajfaM6f6a m a , e» zWam6g »em. ̂ 4 e^aM^á/azmfw A^//affam, g ^ -

a?z^/Mfw, Aagy azg/äff a^zg/Mß/zfgA: yä/za%aza&/za, fzzg/z, fzzg/zÁ:gffgM, fzzg/zAafa«M 
z'j. fa/z_yJWzaf rgWgfzfeÁr, 6 af e/foMfaA: ß / % % z'J. A z /:ora/M6a m á »Zm, mzzz-
a*e7Zz'A:MM/: cfaA: z'fÁa/z. 

— A fonóházakba legények is eljártak ? 
— O a g efm#zfe& a /ggeM)/eÁ: z,y, a(/ 6a/aMa^f^zfaA:. E/me/zfeA: azaA: z'j. M e r af 

vJfa& /e/d/z);aÄ:, vcffaA; a^zaM^a^^yz/afa/a^^aÄ:, äregg66eA;. O a a aewfeA: a /egz»)/ßA: 
ff. Of g/vzccz7fg/r. 

— A házaknál szövőszék volt-e ? 
— 7f Mg/M vaf. 7f »em vof. Úgv vzff# e/ m d vzűfíA: ^a/waa, af ̂ zeveffzVA; meG. 

Afe^zeveffz^ a vz%a?zy /a/za/af vz%a/z va"^zaM»a^, a vajfagof m g g ẑ a"A:MaA:. y4zaÄ; 
v"a"fa& a... /?araz^'zjdA:aA:MaA: AífwA: z7A;ef. j46aa az idaae «em /rő//aff a aaWaa 

^ Valószínűleg aazaz, cirsium arvense. 
* A második szótag is hangsúlyos. 
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zjd&of vg/z?zyz", TMer vJf. Afcg moaf z'f va» Mg/rem z'j ö/zC Ka» v a ^ fzd"z. 
— A kendernek milyen minőségei voltak, a legjobbat hogyan nevezték ? 
— % y g az e#&ye&Zf cyopz7fzg&: Mfa&, maäz&af wißg | /ß/6e cjzmafaÁ;, av ^^^ 

a/fMom /reWßf. ̂ 4 gföpz76zz_/Ö7zrz/A: a z^A:or. yi/z/zom &gWg'r6#/, a fZ(fM6zí, a 6 W 
_/bMfwÄ: a /gfWőMszfzof v a ^ pg^g a i#(wy vdfz/zor. ̂ Mrom yeM fzoÁr^w^ ojz-

— Törülközőket? 
— j4zo& z'j a 6 W a vz%o/z vajzom6w, afz Jzap^Ar/o rörz%oző/:MgA;, a6/W wf-

faA: rörzTAoző^. ̂ MTiaA: f(fe/̂ MM a rfge66f, g» /^/áMÁ;orf?m6a vag^ &yere&&oro/M6a 
/iír/z/űA:»aÁ; AM^g — zíg); moMfd& — #a(yo z'J a66w wff. y4zoA; vJraA: a v^zowga-
fyd&. 

— Milyen volt a régi ruházkodás? A férfiak gatyában jártak, hát az asz-
szonyok? 

— /Wzo/zyo& űzer (gy, mfm ma?f, a ^ o r z'f fg_y ydrfoAr, mzm mo^r. M o 
g»M};frg Mgm v<% (̂ o/ya/z j /zagy a aVmr, wer g/z/zyz' ̂ z(p rẑ Aa Mg/M wff, AM/m mojf, 
wgyá'. Jb66^M c%%& jzovef vaf)/ /effgf, va(y jwzrgé'f. Af(fma m ^ ĝ/mg'/r, má'g, meg 
Mg//oAzo& va/z/zaÁ:, ez oze/ő^ /zg'm Wf. 

— A férfiak vasárnap is felvették a gatyát? 
— v4&&or Mé'w, aAr^or »ém. M a ia%fe6 em^éréA; — ö^veM, /zafva/z gyA:örw/z-

/gA; —, azoAr/avg/^ aArArar z'j, mer a é/z flJefa^/M zlyĵ rz* aZ?/)a. 
— A vásznat fehéríteni is szokták? 
— feMenffgMyf ü ẑoArA/A:. MgA: Jzo&fw&... má'/: fzo^^wA; — m a wgy mo»-

gyam —, vJfaA: aze/"o^ ezé'A; a Aorâ JA:, j'za^w/oMaA: Aẑ wA: w&of. ̂ gMOfzfwA:, _/aí 
meZ/e a (ĝ /zjKŐf, Wg/g^zTA: a yb/za/ar. fora^z^wA; /zamwvá. MgA^/br^zfwA: a Aa-
mwf, aZ)Z;a yzz^gyoraJz/wA: Aamz/va. ̂ f/gMf/á'jz^Á: a A(Wo6a, ajzM o/ /gAamz/fz-
rwA: w/ra, aAi^orybroMZzg^oAiJzor/őmgr^wA:. jBu/z/^őmgr^zzA:, Aw/z /ggrgJẑ gYfzTAr, 
/^őmgrf^, /ggrgJzfg^wÄ:. ̂ y mgÁc/gAíréWgr, a ^ o r A:zvzf fzT& f^ra, of meg jJ /cz-
mo^mA:. &'^ Ay_/gA(réWe^ még a/b/za7. 

— Szóval még a fonalat... 
— M é g a/ima/af. 
— A vásznat... ? 
— v4 vaaz/zaf mg'A; cjaA: moj(fj..., mz'A#r m a wg^z vzjávg vJ^, ojzM moj^f 

A:őz6g. Me»7zg fo66ef mo^MA;, aw/ẑ f fzá'6 Wr. 
— Szoktak-e a folyón mosni? 
— S"zóAfw7zA:, jzd&fwfz&, jzo&fzm&. y4zg/"őf( a rzagymojaa z'f Mám zgy méVz^, 

m z m moff, Aogy mof"c%z/? va, /za/zgm jzm^e g66gja, fzapwMTzaA: AzWA;, a66a/"o-
raA;̂ wA: a rw/zá( Aczmojva, ybrJvzzzé", /ẑ f yörJf, A:z/g/zcgr v a ^ fzzgfzeggyef z'j főföf-
ẑ zm̂  ra. J5ggy& »a^. M^^z'Á: /za/? Arzlyzgrrẑ , a/J me/gg vor a rẑ Aa, *or Arzŵ zTÄ: a 
DwMaro Ä:oĝ z'vä. J9g/graÁ:(wA: _/gAtr yw/gj-gg^g, v z V ^ a m&sászg&gf, mo^J/^z', A;z" a 
DzzMáro, jzzpg/z ̂zmo^^wA:. ffazaAofzfziA:, wgX, ArzTzwjzrwA: — Arör̂ ZTZgA; moMg_yzz^ — 
wg_yz' &öfg/g&gf, ara A:zVgrggg^z%:. jRT̂ f »â ? far̂ of | 6zzoM a » a g y m o ^ . M a m a 
Á#AZ%yg66g7z va/ZMaÂ , mgr m a m a mof"(%í66g gggy "Jra, A;g^ő a/af &z'mo#za&. 
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— A mosószéken a fával hogy mostak? 
— Mos"(%ze&2M a (/%W,) ca/pwfß&, mayfw&, wrö^wÁ; ve/e. 7(dréVf/A:, aazkf 

avvä wfJrfMÄ; a r w W . ̂ z, ßz z^^eA/rAéYre, meÁ: ̂ üz^ro^a. 
(Elmondta: Angyal Jánosné, sz. Angyal Mária, 57 éves) 

Táp, Győr-Sopron m. A felvételt V é g h J ó z s e f készítette 1960. okt. 
2-án. 

— Milyen napon jártak udvarolni a legények? 
— Mz/e» fzapo? Cywfor... — /zwgya» &ez&ygm, Tza — vay^mgp, ̂ eda^M, 

ĉ wfarfaA:ö, azornWo. ^/ fZoA;^Á:, e/ &zo&fa& me/z»)// ê re a /e/dMß/oÄrAJ. ̂ 4z 
ßj^zo... ré/z wdo&f az ajJzoM_yoÁrybMfa/r, var/a^, a^z^ aff e/mefAeÁr.De wgy', 
/»WM rna^/, /zagy" a /aVzjKaA:e/me/z/zeA; a /egm^é'ArAa, wgy /zem, /wa^r a... a^ar e/ 
nem me/zf va"/za % y /a"/zy a /eg&ZM^e/ az wccdM v/g/G. ̂ í^ar a/zŵ zra v/ffzarar-
faffa 7Mag6fr, Aagy' wem /Mß/zf vJwa e jg/MgM»^(/^r ̂ e e/ /egÍMM̂ e". Cfa& m/Aiar 
érnem* AazzayaA:, a^ar a&szfgef/zeffe& ve/e, a*e /Md^ar 6zza», vagy... vagy va-
famf mw/aWgaa á/v/rre, a^ar, & amwgy Mé'm jrarraA: jaAa^e, Aagy e/méWeA: 
vaVza a /é^a»)/ ̂ f a"»yz a /egm/z_yé. 

— Hátha már megvolt a menyasszonyjelölt? 
— Afeg a&&ar ̂ e. 
— Hogyan történt a lánykérés ? 
— E/%Jzá'r^ W a / w raA:a»a »e^//e e/mé'Mr mé'^/rM}'/. 
— N o , ez hogy történt, emlékszik? 
— # # ' , fw&gya aja" arya... 
— Elment a rokona megkérni... 
— me^er/zy/, AaY ajzfa" azw/a" «gy mem* e/ a /eg^M, wwArar W . . . Aagy a&yz-

faffaf ma/zfaA;. D e m a aze/aff Wvarwf Me&z/yé', ̂ ^ ßwz^zf, aeazzgeffek. % y e 
az va"r az wa"var/a"j, Aagy ê f e á'/MáMf é^ &/cp/a* 6efzzgef»y/. O^zfaVz a^ar, m/Arar 
m a CaMMyfra, Aagj; ma^r marj z'ff az zÄ/a, Aar jzeramme/: a^jze^ere... áf^ze-
Arerimy/, W a^ar Aiwa'á̂  egy ra^a/z ewaerr, â zra"» a^ar mé'^er... meg
marnia, Aam m/ a ^zaM^rya, mff aÄrar, /zagy m/f maMaawaÄ;, a^wM wgy méYzf 
e/ a /eg/»j/, ajzra" m é g a /̂  mé^/r/zj//. Af/Ärar m d awzfaj... a/jzfajra ma/zra^. 

— Tartottak-e kézfogót? 
— y4fzf w ^rfaf^Ar. C/f... e/arre e(y^r Aéüe,e(y-Wr /zéfre, mz^ar a /a&aaa-

/am var. v4A;A:ar a.wzeméfzfe& a raA:aMj;aÁ;, éry... a... é(y ̂ wjzé'rw &/j /a/:aaa/am 
vJf. ̂ 4^zM wgy wfaVzTza /éY( a /aAraaa/am, e^Mva é'fy Aef/re m^g. 

— Mit adott ajándékba a vőlegény a kézfogó alkalmával? 
— #af, ewze&e'm Azffzyar/m'a^ arayzf aaaff. 
— Gyűrűt? 
— JVem, ara... a&&ar még m W / z ^ /zem W r gyz&i ^?y), aÁr/rar még az 

fzem var a _/z/ara/â Ma", Aagy g^wrtr ( ?J aggyamaA;. ÄaTzem /fy />wzf arfaA:. J^zwM 
meg veffeA: a... 7ẑ za/(f»a*zgaa a^ar, é»MeA:em az/p efj/ /)dr fa"rga fűraec^/z-
máf veffe^, a^wfam Wr^aM^eTzdar, fzJva/ faaa z/e/z rwAa/e/zf ü vefre/c. /4ze/áW 
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gywrw wem vdf, caa& eze&ef offd& a/6&za'zg6a. FzazoMf a mé/zyajjza?zy, a m mé/t 
&eM<do&ef úwfoff, iwz&zmz A # va/ »ydc &gy%főf Woff a vő/egzM»e/tyegy6e. Oazfd 
mz'Arar oaa&erwf, Wjjzaa^o#a#a%e&f, ojzfd/zűwzmá/zoffa. 

— Ki hívogatta meg a vendégeket a lakodalomba? 
— Po/fM, W f va/z)zy, W f vq/iOzy. /4zo& m W a... w a % /%f... wgyaMM | 

^err"a, a"e Aáf /Mma* a Ar& Affzrw ̂ z^f'. ̂4 mé/zya^za/z/zaA z'̂  v ^ va/z»7zye, a vo/e-
gz/zyzeA: z.9 vJr. O^z^M â z'A: mgg /é^eA: Afva, /Mer ĉ aA; yo66aM wgyé a raAaMj/aÄr, 
ff/Merű̂ őÁ:, azo^ émé/zẑ eA:. OjzM/z aj^zeméTzr az fgíyz ra/raM^G. J^^ar^. 

— Melyik háznál tartották az ebédet meg a vacsorát? 
— váz e6zWér a /é/(fMyaj A^z/z^ farraf^A:, vacjor^r wz^g a vő/egz»};^ Adz/zd. 

/̂r/rar/'a a a a n / ^ a /Mg/z^a^zaM/", mzre a vacsora r ^ . ^ze*" éfy Aevéj vakara 
vor a wzeM)/afjzaMM6f z'f, aAz'A: af mamfraA:, m é g a raAaMa^, aAz'A: »ém aAarfaA^ 
/ggywMM_yz. D e a^ m a /zém... aa» ̂ zmra»aA; m o » M A a^z^ a^. 

— A menyasszonyt mikor kérték ki? Mielőtt elmentek esküdni? 
— JVém. ̂ e/zf, wgyaM/z aAAo z'j TMoyzfaJk ra égy ver^éf, a mé/zyaffzonra, wzz-

Árar mé/zfe/: ejÁrw»7zyz, â g mz'^ar a^zrd mégv(íf a vacrara, az â zra/ff/ Aizríẑ  Arz. Of 
Aa^zz' verféf ma/z^aA;' a MdazmagyaAr, azaA; Wra/t, azaA^zí Aír^e a va/i&zy, a ̂ z -
/zagyaÂ fw. Ckz&m wgy'... c^zW^a/c a/am WccéA^er*. Faza^aA: a/a?z mej'e/te^ a 
7zdsz?zagyaAr, Aa/y /za e^zfér mé&/e/# a vá/egmj; w/wzA;, aA:A:ar Ä:zaggyz/A: a me/zy-
aĵ za/zf. f)e /za még yzém }e/rz^', aAA:ar »érn mggydA:. MzA;ar az & /a&aaWmam 
vJf, a/tA:o z'j éggy a/a» vz'ccé̂  em6ér vd*r, ojz^m marnYfA: fzeÄrz, ara zly ma/z^, 
/zafy/za mé^/e/fzYéA; e^z^e^ | a fzJr, a M o r ^ W a m . D e 6zzaM nem mrMA. ^4fz 
mam"a, AaA /zw» vJraA: a Ä[rz.9zf... az Zyfe» — Awgyam ma/zgyam, Awgya» gyzaz 
Árz' —. /4 JVa/e zVae/e e/óY Aw/z va^aA^ a A:w^onca/oa*e^. v4jzaMM/r az 7?fem mar-
W 6 a . O^zM Tzém fw^a ̂ é/zAz' fé méA^e/^e»yz. #af... a^zM... 

— Ez volt a tréfa... 
— f z vdf a zre/ä Aazzo[i/a. Cjz'M(ffaÁ: o m magy... 
— N o és menyasszonytánc? 
— .. ./fzajA%//"a&raz\ 
— Masknrákat. M i volt a masknrával? 
— Afz' vJf? jßegyör A;Ayz/afa/e7M6ér. y4... e/ajzar a va/zM^éAe^ a&ajzfaf&f& 

ya/ a /?a/... /Va/amaa. jPa^az^ar^ ̂ éréW/z^. v4Ar^ar /é /ráV/aĉ  cĵ z/yzyz' a wya-
jza/d%Ma&. ̂ 4aWzg yzém ere^z^é^zA: /é, A:â zaz-zzj/e/aMyaA:MaA. y4zwW» még a vaze-
gzMf Â â óYfzÂ yo. ̂ 4fz még a méfzyaMzaMfzaA: ̂ a//a^... 

— Lecsókolni ? 
— Jfogy/zé. v4fzW zgy" cjzVzĵ aA: a/aw vzccéArer, Aagy^ más/zap még ajz^a/z' 

c^zW^aA: oz wccaVz é» «az"... é/z »agy/ara^, arm /o/zcaa'zó'/'ge^g^mzWé/zy^/e... 
Wzo/affa/c, ('wzzMa'eM, a/ya/zj vzccéAef cJzWfaAf, egzjz éggy^ | majA;wrdA:aA: f ?J 
vo^aA ma^Mop z'j. ^azf oryar^űA: a ^ a W , aA:z'A: of vdẑ aA, a ZaAa^a/ma^oA. M ű az 
é/z ̂ a%m6e. 

— Hát a menyasszonytánc mikor volt? 
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— vi vacjora % % & % , mz'A;ar f&#offj a... az a^zrörw. Afz'A:or A;zg_yöf f a vac^ o-
m r w az arzfäfw, azwrá/ /ef mzzzg_yd a fMe/zyaMzofzk&zc. 

— És mit adott a vendég a menyasszonynak? 
— #üf, ̂ fjz^ armA:, A;z" meMM};^ azdzzf. ̂ w M vdf, aA:z" Adf' &öze/e66z' roAroM);, 

a^z A;efz/ce... & g W ő W , edzzẑ é'Aref, z/efmz'A:ef a^aA:. 
— Milyen táncokat táncoltak abban az időben, amikor a néni fiatal 

volt? 
— 2%&&y4 fjf#z, c%Wiy»o& AMA;, cepeoVzzzeA:, meg v#/cer, meg... zzem z'j 

fWom ma. 

(Elmondta: özv. Tánczos Andrásné, sz. Baracskai Zsuzsanna, 70 éves) 

Dudar, Veszprém m. A felvételt B a l o g h L a j o s készítette 1963. 
márc. 18-án. 

— Tessék elmondani, hogyan volt az a jégeső! 
— Xma/foffűfM a mar/zdAW, o%e... vaMfr/zop | df/)e vőf. Mé'géV^m az 

e W e f , f^zm rwMf véYrem rdm, me/c Adf Jz^maA:a/apo^ a /gyem/)e fe'ffem, M f 
awf6Í f(fejap6fm (wzoMfa azegí, Aa/e^am A:/ zzAref, /egaM6 m e g ê /e/z/c Ad f /egézze/t, 
Jd/aATza/c. ({4zfazzJ 6orgyw vőf, Adf Mem v<?f /ez' aaWfg Ü M / / J W ^e. Oazz ravasza 
/eff, öfzfff e m me/c M f «gye zz_ydrozz vőf, ̂ gzzfzfwzf6a. ̂ af o^zfá ajzf ü é/zq/fof-
fam. fídf mfre zß/7ezz odafrfem vdzza, AoA /zdf ma/ /egéfefé'A:, wem... zzem fwf fa/c 
/egézzj/z" fé'mmzf je, zze/cz' Á:ö'//öf /za/fazzom az áraozzet. ̂ 4z ô z/lo/zz' /zafdrzzd, of vJf a 
/oáwzz/c, Adf ojzM MeA:fAa/fo»am az erö#zze/c. Ädf av vdf a jzerezzcrem me/c, Aogy 
az eroo, Adf drzẑ í/c vdf, mer ozzzzazz g^üff, ozzzzazz ̂ zezz/czrd̂ /e/w, jKfömö/c f ?J ̂ e/w. 
Aagy^ Wf, ye/cefe/q/Aa. #af mz/zgyd affa/z a ̂ /, ay^g mz/zgyd. ̂ yéYf a... zjf/e-
meA: a m e. JBverfe a _/e/em6zz/ a^zM a ^zJmaA^a/a/?of. Äaf mzre, mzre ozzzzaW 
ég^ywf fem zdá/zg a A:erfeA;íg, amz'zz vazzzza/c eé/c a A:é"rfe/c, Aáf mozzdom aA:Â or w/d/fg 
y^r^m a... ayegef, mezzf^. D e a&A#r ajzfdm m d ejz7/az?oáaff, m « a ^ o r ê zV-
/apo^off, de o/azz vdf dm, oazz zzWa, /zogy zzem /áffam, é^ | Aogy... »em /dffom e/ 
aMTzyzra, m z W zWe az a /epoá'őrw/za ya. JVaGF, %agy<m »agy vz'Aar v^f. ̂ 4z ajz%|... 
Aa/foffam awfa, Aa/foffam A(íf eg^ze» az erdő ^örw/?J. j%gyzVk_/e/% erdő vőf, 
majz&yé/w m e g a A:grfé^ vőfaAr, of vJf egg); wf. ̂ fáf mzre zWe/zr/em ä..., m d zzra-
^dgz 7aA;fa... wra^^gz' vof. Of vőfa/: a /ezz^JA:, oazz aprő /ezz_yő/c, m a Arérf Wf. 
Tbzz^ /zagy, magaj zz^ár/a vdf, ära gywf /e o^zfä a vz'jz, ^af o( m a aszf# aA:/:ora 
vz'j'z yof, Aof_y | zzem fzzffaA: TzeÂ zĝ wzzzzyz' a mar/zdA:. Fe/zg-mea'dzg ?zeA:zmem'eA:, á*e 
o^zM q/azz... dfc^apoff a fefe/z, Adfdzz a... a vz'z, awfd vz^za/brdwfaA;. v4zzzz);z" 
ejzzz/c vőf, Aov vz'fjza/brá'wfaA:. Ojzfd mz^yza/ W f off <wzf azzzẑ zf vdrzzj;z, mzg az 
ejő ejzV/qpoa'of, — vagy a... zzem az eaő, m ä a&A#r zzem efef, Aazzem a vz'Z, 
vz'fz, — Aogy e/c /czĉ zê  ejzY/apaá'aff. j%zf ajzfd zzgj;... azzzfd wgj; gyzzffeA: affő, 

^ Emfázis miatt hosszú a magánhangzó. 
G Tagadószó. 
^ Valószínűleg: Ozzom. 
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a&&or m d ojzr(f a ^/zf6org);M ü ((f fw^ogj; g_ywMMj;f. JVém &? rWa/f, mer a/r/ror, 
mfÄ:or eWffe a vfjz, A(fr o^z^ wem ezé'«» a /e/f» gyw^, aAw/ZMä df A:óV/a/ vJ»a 
w e g »e&f mé^Mj;/, AoMem a m ^ & /é/w, aAwMMä Mém A:ä7/a^ a j z ^ a Wzem m ä 
ä(meMM}7L ffä^ ojzfd vüjzagyw^ o^o aAwMMä... aAw» v^, a/ vJf a m /%gg ^ ^ o r 
a warA^Ä:^. Síffam-nffam, Aagy évzYfe a 6ó/-g};wf a... a W z , ojzr^M/_/J me^zf 
évzVre, /mre A a ^ ̂ za/z/ar a m W / i M a... a v^z, (azM/z o^j jzzjg/é/af a w ^ a víz. 
f^( o ^ ofzfd mezze^wr meg a 6ór&yw. D e JÄrfÄ: ére a^/é'zz f ?,) v^aAr, m ^ r M ^ W , 
/Mf ̂ ar, ara — ajzoM/dA: — Aefef agya/zverf a... zze, yéG. 

(Elmondta: id. Papp János, 87 éves) 

Naszály, K o m á r o m m. A felvételt S z é p e G y ö r g y készítette 1961. 
febr. 24-én. A gyűjtő egy-két esetben a saját kérdését n e m vette fel magneto
fonra. 

— óiszz' vefz&sé m ^ o r vzgefzfwzzA:, a^-zM a&&or ^efa^ar^o^wA: a rep^r — 
wg);a» /zamamÄZ? a /crwmp/^ —, &rwmp/zf 6e^a^ar^a^w^, ré/?^. v4^ar mzfd /é-
WA:fwA: a A;oc... ^w^orfca^Jr^f, Aaza^z^Z/ifo^wÄ;, ̂ (fgy^f /zarfzm& fé/ézz. y4fzM 
a66o az %&%e m^f ĉ a/c fé/é'zz WgyaAor&fj v<%, éYe^, ravâ zz' mwM^a TM^or 
mé'/<:/ceza%z'áVf. 7/e/zA;o7" a^zíá favázzá éve/éYfz^ a favaazzarpaV, favaJzMrpd^ ea6e 
az zWőae. 7r(fg^r Aar/zzzz/c w/ra, zcrwzzipz' a/(f, répa a/(f, éve/é'̂ w/c a répamagof, 
/crw/Mp/ff wMzzzza. Evefé^zV/c a azäjzazjaz7&/tazzf vagy 6z7/c/tá'm', f/efmff eé'/tef a 
6ü&&ő/M/Mago&af, ravasza, a^zMzz gyöff wM»MO a ̂ w^arzca, AwÁroncavefíy. ̂ /a» 
&w&arfcavef& wram m6f zzemzgé'zz cf zW/wzzÁ: majf, mz'zzr yägaf Jíwzz/t, AeMgé'ré.yzfwA: 
a awzd/taf, /éAezzgéré̂ z/zzg, 6oro»^fwÁ; — ^ z M m még mf ja^ wMzzzza favaf^za —, 
m z W z/e" a%oAr gywffe&. ̂  7éV Arrz/z?zp/z, ArwÄranca vefve, JzM mé^r | ve/éY/w/zÁ: c?a-
/amda^éf, afzr^m mé'/cA;eza*á̂  (?^ zz/ra a /rap^Z/df, répa/rap^/^, /trzzzMpz^ap^/^, 
&wJWzcaÁrapa//a.s. Ezé/t mem^eA: /céccé'r, ae Wfa& mwzzWva. 5"zM a/rA;ar w/ra 
mám" a ^a^ar^Mj, wgyam (maj( #f?J gyw^ az a r a ^ , z arafaj/ majmazaj, 
e/őiMzar ara^wMA:, vJ^ wfy, Aag); afzí... árziarpa v(í( az éja, afzrd araffw& a (ava-
^zf^/y<fr, araffwMÄ: %fa»?za 6wz... raz^aa", 6wzdf, az m^f ja66a/z é'ccé'rre fnAr. ,Szfd 
a ^ a r ä^e^z^üA: a c^fp/ü(, cf(p/íy w M « | z em^é'r^ 6evf^e a Aam6^r6a a ga6oMa^ 
/4&&ar meg/m mé'^eza^aa'a^ a fa//Jfz(fM^, mf&ar a majm^z(fj7za/: vfge vcíf. ,Szfd 
a ^ a r w/amTzam mé'/zfÜMÁ: yárgaf^f jza/zfarny/, 'M^ m(ffaccar heverőre. 7(í mé'gm-
ĉ aA: mé^ejzfwA; a | z ajzfi° A:rMmp/wzéWífr, ̂ wArarfca^zéWíff, aiŷ zé. jRe)%ff 6e^a-
/rar^a^wA; aj^zé. Tlá A;rwmp/f, répa, ea aev^r, '"^ m é g m »ám vJr af m ^ ffeMm-
va/(íy), m m ^ragyaAaraaf. 

— 4̂ MAüz^ gfppé", /éYí//^a»wA: a gé/#f, mfA:ar 6e vJr faÄrar^va. f/aram /ava( 
ae/aÄ:(MMA:, avvä majm^zfwMA;. #af a^za» rdzafr, Aie^a még aaagaffa /a, éggy 
emaé'r é/e//e, ajzfa a ^ a r w/ra Ärzra^/z}'/ a maga/ &éccé'r. y4 majfWz<fj aaaa az 

8 A z adatközlő kiejtésében így: ... o zomfáf, zorofáf... 
9 A z adatközlő kiejtésében így: ... zemAer... 
" A z adatközlő kiejtésében így: ... a | z&z;... 
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%&%e fgy zzzß/zr. Fa/azzzzA:oz" /zár a Tryo/Mfofd,? rn^Mf zzẑ g aze/o^. M d ^M ĝ ez-eA:-
Â oro/zzoa w TMßMf, & W az ß» gyere&Awo/M6a./o/)oa7z /Jvä /Mufm^zfMMÄ:. 

— Tetszik m é g emlékezni a nyomtatásra? 
— j-fjgyzzß, ̂  M M)/o/Mrarram. 
— Tessék elmesélni, hogy volt, mert én n e m hallottam! 
— JVß/M ?n jf... zzzzA:or w z ^ /JAzízJ mayzyza ae vdf, a zẑ ozzzfafá̂  zígy vJ^, 

/%ogy oe^z-ßf^fA: a azzWf 6wzdW, ű^zM aArAror r^//^ofraÄ: &gf /ovaf, vagy zzzgy 
Zovar, a&Awr aízM wĝ y zz_yo/zzfafMA;, gyzíraffáA: a /ovaA&ä, a^zM aA:A:or a^z r^z-
MA^, ̂ örggfríA: orr. /4 zzaĝ ozz JO& zzzwzzA:d6o Â erwr, or/?öz"ge^z%, á(/örgaf^, m g g m 
gyzíraffáA; orrq/(f T^- ^ ^ a & / W | afz^m zzze/zr m^g a rayfdro, mzAior 6efaÄ:a-
rAo(ráA: a/oorw. 5"ze/érf̂ . Ev vJf a fz#/e zẑ A:z a^Aror a zz_yo/zzfâ zzoA:. A f ^ ro^... 
m^g rofía zzg/zz v<%, a ^ o r ẑe/éfíA: érkezz, zzz^ a&Amr rojfo je vcír. F J ^ oazz 
WeA:, Aogy Mß/M v^^ rayfo, cja/c fze/^Z%, yoáb6dM^, (azfá/zj azef vz(fg A:z a 
^q/vdr. 

— Hogyan megy, tessék elmondani az öntözést! 
— v4z ó'zzfJzfjf ? ̂ Mr a66a az Wő6e (%j gépe/c zze/zz vJfaA:, ^űMMűvo Aorfw& 

a A^grfíyzg^e a Wzg^. Fjgy «/ /oc^rwA: /cz_/q/̂ 6zz rd. % y özẑ ó̂ ẑ MzzAr. /gg", Aa»-
zzdgW őzzf&yzfwA: zÂ ê . Ä!er^^ze^ef. 

— JVß/zz vof zzzgg a^or. 
— f^ff Mzz&or zzg^g Áyza/ű^aA: a /ova/c, yo/jorwf a jzáwf^zeArA", a ^ o r űJzM 

jo& TMagrefz^zg v^f o(, Aa gaoo/zavo zzefe^, a^z^ vagy M 6 o A^főroff az e/zzoer-
zze/c, vagy #zz. S"zfa zza^_z%roWg6o Ä^en7^ az. 

— Miért visel ilyen nagy szemüveget a Horváth bácsi ? 
— Afár? j4zá" vzWZA: z/ezz zzafy fzg/zzöveg^, ̂ zz a d... zzezze vJ^am #z, az 

d/ofoÁTzd, & o^azz (W&emJ fze/zze/z/M zzaĝ ozz zze, zzzeg'gyozzgw^A:, & zzß/zz ̂ oA: 
ve/eg (̂?J yd/ Mm^z, ayzMzz A:dr/Wz6o vofazzz /Wz-ozzz /zAzg, o( /zzegoz;#/-6fMÁ:, fzM 
azü(a f ?j a /e/e/zz wz ^zzWwZ, azer /zẑ g /ze/zz foA zzze/z7z_yz mz/yzWro, /WejfgZfTz 
/MW. 

— Ott az állatok körül mit végzett? 
— jAofgfgfza... aWgofzobzo vo^am. 
— Tessék elmondani, hogy melyik állatnak, mikor, mennyit adtak! 
— AfgTZfzyzf ? #of m m ^ /ze/zz rw^wA: zig}) m % . . . a7o/%ffafz.yz. -Dara^w a^zmA: 

zz^z/g A:er &z/of. ̂ f /:z/o ̂ űra^, fa/car/zẑ /zf, azz zzem vor Aiüzaova »ezA:, /iog_y 
zz(gy-őf &z/(íf, a/zze/ẑ  wg^z zzzáA:... zzzer zzagg^a Átverve vdf, afzfá zzg^g zzag_yo6-
6o&7ZO& ro66ef â zzzzA:, az a^r^ozzaA; A:eveje66ef. 

(Elmondta: Horváth József, 65 éves) 

Úny, K o m á r o m m . A felvételt B a l o g h L a j o s készítette 1964. ja
nuár 8-án. 

— Tavasszal milyen földbe vetették a kendert? 
" Emfázis miatt hosszú az e. 
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— TavaMza/ reWöy, /rü /aa"6e, ̂ ẑ /zfof / a ^ e e / v e ^ ^ , ̂  ̂ f/re^, a&A#r... 
wf^ar tfÂ éf, A(íf M_yo^ ̂ z(peMM, ̂ f a&Aw, mf&ar megM^%^, a vWgo^jaf... [Va
laki bejön a szobába.] 

— Ott hagytuk abba, hogy nőtt a kender... 
— ... megMŐff, á? a Wrago&Mzf &üzäf ffA: a magva? Aiazw, afz^ e/áJz^ofMÁ:, 

6 aaazí /g^ a ^záp^^ ArgMalgr, á? a wagva^af j ? e ^ Aafj/MA: m^arnyf, ̂  ̂  /Mag
vai A^cdpa/fíA:, áy a66w /äff a goromba. Zy^MoA: va/J Â eMâ er. A aazfaf e/ajz-
ro^^Ar, Är^/(iyzMÄ:, A:/ | ge/-eaf/zj/̂ zffA: (?y), Ä m ^ . . . e/&&zffgf#%, á? /MäA^äM-
fa"A:, ̂  me^zwf/A:. 

— Hogyan áztatták a kendert ? 
— Ffzae raA:fa"&, 6 /g/adgf/A:, /e | M^amfdA:, Ä a^or, TMi^or ma" (fzo^ 

egy... wegTz/jzf/A;, /zagy g%g7za"ő-e. y&orr, a ^ o r ArfJzöfffAr, me^zdr/faff^A:, 6 
6f); färf/A:. 77&W&, ggreagM^e^zf/A:. 

— Volt a közelben kenderáztató ? 
— fa/ag6a MaVwTzA: ĉ aA:, f/eM j?afaA:ag6a. JVá/M vaf z'f Araze//6e. S"za7Mjzíf/a/w-

6a, of W f r^göMfg, o ^ afzfafMA: a fo(?6a. 77MM_ygf ro6a. 
— Itt tó nem volt. 
— JVem. C^a^ a... /a/JG6a. (Off a Magyaa/zJ /áA^meA: fá'6 va"f, gWffe a 

f^6a. 
— A fonás hogyan ment? Összejöttek a fiatalok? 
— .#a"f wff, f/zagy,) áy^zegyőf feA: a /z/afa/aA:, az á'regeaaeAr /Mggm /:w/a/z 

öjjzeg^wffeA:, áy wfyyb%fa& e/aiyjzar a/fMoma^^af, ̂ /a/1 fMofa//a".yzfa"&, 6 a^zfaf 
/MgG | WfíAr, a"^z... /M^//M w*gg | ff/... Wf/Ar, ̂zapzíf̂ Ar, áy_/a/ | zzgfeAr ga/w^a-
/agag6a, á? üg}' vzff/A; a faWcfAa meAjzzaryz. 

— Télen fontak? 
— 7%/#z, fe/e». #yaraMM a mzzM^á/af vzggfzf/A;, '& a ma^ mw^Araf. CüaA: 

f̂ /e». 5" fava^z^arwieA; A(ff W e/Aikzffeffí̂  a ga/Maa/agaA;af, Ä wgy vz'ffíA: a 
faA;dMAa" /Mg^zw/z^z. 

— A háznál n e m szőttek? 
— AfmaVw/zA: wem. JVem vaf jzwvíy. 
— A takács mit szőtt a kenderből? 
— ^zwöff A%Myárrw/za*A#f, farz3A:á'zaA:ef, /epeaakef, 6 ẑ a"Â â af a gara/M-

6a66w, a wzagvaZjaw va/oM zja"A:aA:af ̂ zwf. A a^zfa» aam fzazmazfa"A;aÂ af. 7/gf-
mzf. 

— Csináltak mintásat is? 
— Mz/zfajaf Á? c^Wfa/r, a^/rar vef ff A: /a/za/af, &?zf a fz/â /aTza/af ( ?̂  vagy 

amzz... vaf_y A#&ef, 6 a^zf A:azz6e jzwfe a faA;a"ĉ  az(p mzMfa"ra. ̂ 4... a6rojz7zaAr 
z.9 a Arazepzre, ̂  a farw&á'za/zgA: /?ea"fg fgy, efy Azkz cewff'rg a ̂ zf/f6e. ffikz ce/zff 
fdvaWgra, m á a fzí/ffw. 

— Hogy szőtte bele a takács a csíkot vagy a mintát? 

is szebb 
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— #áf wgyé az... aMMű/r vdf aAAd va/J A:zjz/efe, o/M^ mz'A#r A:ö//ő̂  v^»a 
zẑ /zjKz' e^z^ a jzJví^/, /za"f ßjz^ aA;/cor jzwfe 6e/e, mz'A:ar azzzzaA: az zYae/e v^. Äaf 
a m m d ajzf fw^a, Aory Awgyazz. 

— Fehérítették is a vásznat? 
— Mf&or TMßg/e^, a&Awr mégz/ze^aA: /cz/eAfrẑ é̂ zA: A a m w W . 
— Hogyan csinálták? 
— y4/wra ̂ éVreA: aazz/d/co^, ̂ f rd a rw/za"A#f, Aog;/ Mg a (/é/ze&é/zez e/er/em,), 

éf aA:A:ar rd a /zwwwf, ég); m̂ Jz'A: /epekőre, oa» örgge^rg, ej a/"m_/b/ro» ö/zfô zA: a 
wze/eg vzzê . ̂ / % zör »em d m ybrro^, o^z m m ^ g me/ege66ef, mzWz'G, ̂  w^66 
o^z az^o/yőrror, a/c&or OJZ o6aAa^^, éy ég); zzap d//zj;z' Aa^d/r, v a ^ A:éf «ap, éy 
a^o/" A;z,yzô z%, ̂  WffzA: a _/b/Jm. O^a» jj &zjza/?z%a"A\ JiJ aA;A:or m d jz(p _/eAír 
v^r. Xz/ögyoA Ár/jzdro^, 6 jzz]p/e/zzr /érr. 

— Mit varrtak a vászonból? 
— #ar m d az á% zWő... ^orom6a ê aA;, r̂ gé/zẑ e var^ag 6g/w//eaW7za^r^gof, 

m^g z/zgéA:er zj, /zr/zaA7za&. M é g /ző/czzg/c _/e/zzzĝ , m e g a^zr a ^o/z^ö/f.^^De m a 
mz" | &orwfzg6a, a/cAor ejaA: /epeâ of, a?zfä/"aW(?f, ẑ ó'rz%őző̂  A^eM^errw/zd^, zj^/cof, 
z/gj/MẐ  j4&A#r m d ma^^ zzé'm e^zM^^aA; 6e/ü/ze, mer m d aA:A:ar gycfc^ Wf, éy a^z^af 
AűwzwfMAr/o/. 

— A régi öregek milyen ruhában jártak? 
— Payzzt#a zm/zepé», áy ayzga/Mr/e/e rwA^6a Â ozzzapa/z, ̂  a^z^/z/z ez a 

frz'A%frz//za. 7)e yzém (gy vJr, mz'm ma^r, Aaẑ y z W a m é m meM7zj;z' vJ^ égy/zéA;, ae az é/z 
apdm/zaA;, Jé fejfvzrémfzeA:, jé jézzA:zMeA:. Örw^, Ao(yAa vJz" zzê z Ar^-Adram á'/fazeí 
rzzAa/o. JUJ az w/z/zep/az' z.y 6e/w /7a??éY Wf, yaẑ y Á:z% paz-gef, az a eér/zapargéf, éj 
^z/br^ofra, éy Â áz/zap a66a jdrr, vaj^rzzap / W z g mé^/bra*ífarra, éy a /)ajzWf 
véf fe y%/wre (̂  ?J, vagy a azaveféf. Az mzY fwaaf vé'MM^z. JVem Wz^ q/azz ao&, mz'm 
moj^, a6 Äzlyẑ j'. #af a ... /a/w», zzem ̂ ê zz'/w/ẑ  az wra&rw. 

— A vászon ruhákat hogyan mosták? 
— ^4... azz7za& a mo^d^o, a^zf z'j ^wáom, mer ^z'fM" vdfam még a^or, áe 

f̂ zvaam. ̂ 4z 6ea^zro^^, e/őző /zap 6ejzaßpa»yojz^Ä:, és a & A w a^z »em á"orẑ o-
Ae^e, mer ajz Remizz, ̂ zrge^ i%%, 6e/eraA;fa efy jzapw//^6a, ̂  a/zTza/t a ̂ za/?w//J-
TzaA; v^f egy z/e/z awga^zJ ( ?j ./%/o, aA:zve/ a Wzer A;ze7zge^e, v a ^ ejaß/a, éf ajz^ar 
6eraA;fa mz'yzf jzz^e» ̂ or6a, a (/egfefe/erej ./á/zamwf reM. Z>e joA: yáAamwf. 6" arra 
om'őgerre a me/egvzzef. Mz'A#r ojzMm má/brro^ az a rẑ /za, azz/ẑ z" wA^zor ÖM^ör 
me/eg vz'zef, aA;A:or o^z a66aAa^a. y466a /zaffa (fyzyz' égj; zzâ oẑ  va(y &éf /zapof, éf 
aAr^or zí/W a/b/c&z A;zverege^e ajzr a Mf/zjr. A zzaĝ ozz ̂ zz); /e^ awva/. y4fz fw-
aom, meg /arrom a rzgz" őregé'Area", ae m a g a m /zem joA:af e^zTz^om, cja^ /epealő/cer. 
A y cjz/zaVom. 

— Valasó n e m volt még. 
— AfaVzga//J, aAAoz va^a/M »ém zrz" ̂ emmzY. Aíiá/zga//d/a. 
— Azt hogy csinálták ? 

*̂  hosszú női inget 
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— #äf eggy oa/z, AMm(7 ä... /cz've/ f^z/a^ zẑ zi/f/zaÄ;, oa» Joár<?/a, éVy A:/cW 
gorom6d6, avva/yo/c^avarfáA:. S meg vazz a/?a//dfozz e/e/z /za&?zzi/ä, zye« jzz/é^ef, 
aMMű/r W r a ^ z/e/z görö/zg^ez. A" avyaZ f^ jWrof%f&, Aa^... e^ me&pw/zzfoffaV: a 

A o ^ A%ygrgyö& 6e/w/7e a^zr a Aomw^, ̂ z'jz&oj vzzê . M e r a^zf ŵ _y &#/&% ̂ z'yerM̂ z' 
6g/M//gyb/(ÍM. AfzMdk^z^ ver^, W g rz'fzfa víz Mérnyb/arr a i%&fzo/zW. 

— Nyáron vagy télen mostak? 
— #af o^zr ü ^ Jzo&fd& e^z^e( /ggz»A;dz7, A o ^ Aiora favassza m a Äiẑ zŵ eA: a 

M^rra, mer »yaro» z"o6 mwMÁra v^. 6" mz'Áror a /ggMog^o^ mwMÁra vdf, fó'6 rzzAa 
v^, /ereraA:^, dg m d ő^z /e/e a^z^zz fe/zre e/̂ zJzzVéVrzA: a ẑ'̂ zfa v^za/ZMemwf. 
Ae'ccer-/zaram.9zar, A:zMeA: Awgyazz vdẑ  rw/zajo. /fy fzapw^, ̂ zapwMfMo/: moM^A:. 

— Milyen lakodalmi szokás volt régen a faluban? Hogyan hívogatták a 
vendégeket? 

— jRége66e7z meg %gy vdf a fzoA:dj a za&aaazam?za&, /zocr | meA;AAaÄ: A:a-
ze/6e a roAwza&af, vaf^ Arz, Aogya/%, va/m^eA: d/ra/. ^igf/Yr/z vzffe a^zf a &e?zdaz.?-
6ofo^, e^ ra/fa a Tiara/zcr vagy a/ma, razmarz'Tzg, e"j mem" Adzrw-Adzro, ver^e^ef 
ma/zda^, á? me^A^aja roA:oMf(fgor. ̂ f azaA; m e & M f e/a^e Mapog6a, m d a ro&o»-
^ g egywf fíz^,/aza^, a&z' A(ff A^zAo ^arfozoryo66aM, e/A:MZ^e^z%. Aar â zfo/z 
A^f zfy farfofMA; a za&aaazmaf, Aocy | me/̂ /e/e/őe/z áA^zegyö^eAr, éf meAr/e/e/aezz 
va^ z'f mzf e/zyzyz, zVizẑ a, az 6z'jẑ â . 

— Melyik háznál gyülekeztek a vendégek? 
— 4̂ vő/egmj;^ Adz/z^ é^zegyw/eA;eze^ ̂  va/egz/z/ze/: a ro^OM^ago, a me/zy-

affzazzyz' /zazMa a mmya.s'.szoTzyz' raAiazz^ág, 6 a va/egmyAá^zfwZ mé'fzfeA: a va/e-
g/MM^e/ eggyüf( a /e/a?z)%M Ad^zAaz, éf af A:z'A:zrf z& a M/zf, e^ zígy mezzfeA: az efA;w-
v&f. ^ /ea/zy,) az a Tzajz/zagy^vo/ ̂ j Mjyojzq/w/awyozW, a vő/egmj; m ^ az övf-
ve/, & vz^za/e/g, mer jzz)?e/z, pár6o gywffeA; Aaza. (Valaki közbeszól: /4 czga-
zzyoA; mé'A: AzÍjzMArJ ̂ kzr^A:. ̂ 4 femp/omzg z'f, még vz'jjza z'f. 

— A templomba ki vezette be a menyasszonyt ? 
— 4̂ M^jzMagy vezére 6e áy a M^o^zo/w/^TZ^^azj. ̂ y m a ^ me//g a j?aä"6a, 

^w/ÖM-Árw/ÖM wreA:. A wgy a /?M6aMo^ wr A:z/z(ßa őkef, éf Aizmé'M^. M a o ^ afzM 
az o/^/- e/ö^/ a yő/ggmy a má'/zj/ajjz^m me//^ d̂ , áy a méVzyajJzoMTz^ az ő /zaaz-
»aggya v^^, a vő/egz/z/ẑ e má'& fzz'yzfg az ő /z(f... a vő/egfzz /z^zAzaggya v^^. A 
zígy mám* a... a... zze/wA;... 

— Kikérés volt? 
— Fof, Wf. y4»Me%% Tzé'm za vdr. 
— Azt hogy csinálták? 
— ^af f^y^, w(y, /zo&y mz/zae/zArz' jz/"̂ . E/6MCJ"MJz^arMA; a jfa&yafz/zyaW, ̂ /á.y-

aß/arw, feffvír/ezVwZ, áy A;zA:zr̂ &, Ao^Ad^ e/zgeggye mé'A:, Ao(); | ez Ä ez e/vé'Ae^e 
6 megejA:zVa%e^e, Aa^ ̂ zova/ fzzpe» vJf, Magyo/z ̂ zzpen. S"Wf »e/cw Mé'm v^. 

— A lakodalmasháznál hogyan rendezkedtek be? Szobába, sátorba? 
— #af Mj/̂ roTz Ä:z»f az Wvar6a z'j, meg a azo6(f^ A;z... Wforo^af e/Ae/ejzf/A; 

majAova, Aogy a /aWj wre^em mára... zVre&pem maraggyo/z. Cja/c ajz/a/oA:A:á 
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/egyé» &orwra&va. A évw, zWf, %/e.wm af vor jo66aM, j az wdvaroM va"( a mw/a^j. 
2)e /zaf (?j fé/ém 6izom 7MfM(fg»A:f ae/zwrcaAWaff a me/egre. A ar forfor^ a 
j2%)Z%fg6o. jKof%%bd6o, W v a Z az egzäz zpwW6e. jK%&ordku%dcof%%&, ás Á%, mz/e/z 
yeWzggéreWaArá'za^, ßMzermf adbf Ae/er. 

— Hány napig tartott a lakodalom? 
— FűM a ^ W égy /záp, va/z aÁr/Mg Aréz" «ap, mz'A:ar, Aw^a/z, Amg. 2eÁr/%/e/? 

ejaA; ajzr wM^a méA:, /zacr ma" d/wof va"f, 6 y^rof va"f mzVza'éTzAz, ez^ 6a//agor 
Aaza /e/eA:zäzM);z. D g /M^^«/o/M6g/z Aa"r a Arâ zr e^aA: /Mf»a*#»Ar/»̂  m ^ v ^ , /»gr 
wgya» a»M);fr ÁrzjzAé^eA:, /za^ /za"̂  meg maraff, faa, m m f /e/e. /4fz /é/zeféf m m -
a*éAwyz Aa//a»);f, Aocy | meg egg^r /éAefér v ^ a &zazYzffayz);z. 

(Elmondta: Molnár Jánosné, sz. Rákóczi Gizella, 72 éves) 

A szöveg lejegyzésekor ö-zhető szavakban néhányszor á', p, e féle hangot 
hallottam. Ezeket így jelöltem, de valószínű, hogy csak a magnetofon labia-
lizáló torzításai. 

Hódos (Vydrany), Csehszlovákia. A felvételt K o v á c s I s t v á n készí
tette 1963. ápr. 27-én. 

— 77a vaf mmá'^MMg 6f'zoM főpjzőr ^zMOMg, a*e éecér wgy jar^/nA ve/e, 
Ao(y | W egéjz... egésze" oa» /%&%%? ya"A Afd va"rfz^, /M^ az wra/M vẑ ê a jzá/-
maf, Aogy m a méA; /bg e/7e»yf, ä (?J ü, a^zf moMg^áA, w^z ̂ za/r/áA; moM^am", 
Aagy ä (̂?y) Aáywfaf, Am&mfaf, Arzâ ö/zráYf, wgy mowgydAr. j#% mz'Arar, Aagy mág-
ma/aeazzA.^^ X f z ^ réggé _/aA:e/éA:, W/ií/af/M még zYAo» vâ aA:. (̂ JVaf ?j ajza/zg^a 
a e/z/z/am, Aagy zW&yaM^m, mz/zA: /zém/agz^z^ (fm éa* a'z'jzTza'̂  jé á'myz, mer ma«... 
ajza/zgya, /zafy /za A:z' vdraA; raA:va a^é'jzWra /zér ü. Tfé^ Jézzzj JSjrzjzfzwam, é/z 
yazwgrarfam a ag_y6w, aAiAar zY AäfzmÄ: é, z( WfzmA: é. AzmégyéA:, Aa a â /jzzia" még 
vaM a*á'gwve. M é g van a^ágwve, zífy, Aagy a 7a6a/z" z/e» /ze/... ő^ze, öjjze vafaA a 
Aafw^a w, még a | eWA; z'j. JVém mazgaf. M o M ^ a m »eAz'A, Áre/ê éA /a, mer Aa | 
m é ^ Aa aaz Mfz/zyz, /za^ /za mz... mz" 6a/a (̂va/z ?j, vágja^aA: e/ a zzyáAaf, a^z^am 
ma/a* méApwez2/z^. JVa &f még z'f ̂ McwfwA;, aazfa" ̂ émmz" 6a/a »ém vJf, m z W a 
vfr^amara"6a va"f a Wre. ße'f ma/ae va"z" Äe/z/ze. M a m V z m ég); zzémeA:, é ^ yaA/zzízJ 
emaér va"f, az a/a» arvaf/e'/e va"(, mer/agár ẑ  Awza^, AarjK farr/M̂ zA: az, Aa(yAa a 
a*a"... a a*z'jz/za" 6a/yé/z»^e^zzA:, ä | Aajaj, A& a^/rar e/a/wz'/, e/a/wfA JVem, »ém 
vJf j'émmz' aa/a jé, e/a/wff. ̂4 fzí/zm mégw^amfa Ja, m a a ma/acaA: wagj/aA: v^faA: 
f/â z/?y) méAr/w/afA JVa W ajzfa" yJ/aA: mazaeea/z/zA:, Ad aágyw/z& f ?,) wAáW 
6z'za". ̂ aA:af vefza^wziA. E/ayjzá'r aW yzézA: az em6ér, /za /e/ fe/eẑ , A:rwmpzV, e/ejz-
géf, z/e» ^eme/z}; ?^ e/ejzgér za a*a* /zeArz'A;. ^ ^ z M m mz'Arar /zzz/az%?ra Arerw/, Aa"z* 
a/:A:ar z\y A:wA#rzca"f v a ^ ̂ rafaf, vag}/ ammzY mégéazzA:. ̂ Va afzfa"/% ä/rw»Ä: z'f Ja"A#f, 
/a Â avéreA:éf. 

*̂ A második szótag is hangsúlyos. 
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— Mikor levágják a disznót, mit csinálnak vele? 
— #df aazf wgy 6azz^yaA f^gM/o, »ém zígy, m W a /za/zfé̂ ... 
— Először mit csinálnak m é g vele, hiszen szőrös, szőr van rajta... 
— #a"f a A:#/ä/zÄ?z jzár va%, ̂ zo^a»(f, m o j f a W a/a/z ̂ f'vof f ?/) va/%, Ao(y Aa 

éa* düm6of /evéjz/ze/t r^/a zífy/wj^a/gf/ß", vagy m g g Mem /?arzjw/z^ meg, mer asz-
/ar AgfZMß]ya^ a /áaW/ATzeA:. 

— Régen hogyan csinálták? 
— j4&&or c^aA: méAyorzjwfz% wg^ egé'&?ze. AfégvaArarMÁr, ̂ azw^/z^ ,/a^zA: | 

ajzfära, vagy Mem ajzfära, AaMem q/am magoj Aére, Aogy ('aAoMMaMJ W/2Myw 
vor/o^oM^aMjKf. Az^zé'^/A: a M6q//f e/&jzor, a z w M m 6élya rAzfr, »ä (̂ ?j a&yzorryog 
6a/zfaf faTc /a/ a 6e/ef, aaaw c^ maVzaA: AwrWf «gye, fafg/zA;éf. Mág7Ma&ya"& ̂ z^e, 
gm6éréjk m é g 6e^ozza*Á: a fe/tM};a6e a Aw^f, a^zfdm mz'Aar m<f... meaWz'A: JzaA/a"A: 
mrfaMj;/, a^or/o^zf^yw^rre. ^ y , fgy mégy aaz&m é. 

— Mit csinálnak a vérivel? 
— v4 Wnvé? ffa mműfé'Mre Aáfz/zaJiz'dA: a^z^a^. C M 7 % W & vzréjAwrWf zj, az 

meg yaa, m W a _/éA/r a nz.%W. A z jap ^zere^em mzWfg ajz( a vzréfjg/. Afé'g-
á6aJi/aA: a vzr̂ , ojzWm mé/c... méga//zA:.i' (7(y féfzzA: Aazzaja. 

— Hogyan csinálják itt a hurkát? 
— [7&y &M/2a#a&, Aagy a rzz^f méA/azzA:, a^z^á é̂̂ z/zeA: /zozza/a, mmA; /zém 

jzaA;fzz»A, éggyzA; Wé'/z féjz7zg& Â éziyerê  Aozzá vagy zjem/ef, â e árz em^grem 
«am jzereffe, mer... /zama/^6 mé%.yava/zyaaY& Aré/ẑ írfw. M m ^ cjaA: ̂ wjz^a rz-
zm^. /4ze/á( va( az a A#/e.yA:a*.ya a /z^rW/zaA, av va"f zgézz ja, az a | z'gé/% aarJ 
^zémzz... Ara/e?. Tz/ggya az zír, mzye/z a A:á/f^/? /4^z még... zzef/& ma/amaa, 
/e^zé^z/t a /za/a"f »e^z, ̂  aaazí va^ja Arája. JfzzrAáaa a^z re^eA. ^/gAzrma/oz^a 
méA: c^aA rzzjä^. ̂ Tá ffy AáJzzzáfdA: a vzrzV, a vzrzY, ^é^g/:... vam awr̂ /z"̂ ^ z'j a/a» 
vzré^, meg ?zém... vzr^/e»( w cjz/zá/zaA:, â g Aa a&ar va/aAz, Aá vzrf zj fászfzeA a 
awrf/zaa. A á e^zf c?a& arra Â ẑ»aJi/6ÍA:. JVa a^z^a« féaz/zeg 6e/e, amz" ̂ ő, 6arfa^, 
mzf, ̂ a/?rzÄ;äf, a66a ya rzzjä6a, m é & â/c Azíj^ megar'/ze/c, ja JO& Azí̂ f mégőr'MgA: 
6e/é/e. O ^ z M m mé&faffz'A: ava a fa^avé", (e/ézi e/ä( é(y /ze^g z'j, a m & a r /zzWeg vaf, 
méA^/ag^af^ ̂ /id zg)/ W ( a a*z'jzMJő/zj. 

(A gyűjtő kérdése itt lemaradt a hangszalagról.) 
— #a*f még/éWa&sefz vd̂ w/zA:, Aw/z z(y, Aw» úcr. ^ a ^ ?J m ^ vdf zí(y, Aagy 

a/a... meZ/effem z'f vJr égjy z^ag awza. G^á'^eA: mzVza'zg réAvz'ra"/z};z, a^zM/z g^e-
réA:é/: va"/aÄ: a^Arar, Aa fzé'm /é^z A:é»y^, mzĉ z/za/w/zÄr. ̂4 agyaa zj /é/̂ z7A a Äwza'/, 
é"dwggaf%&, mzc^z/zarwMA ve/g. /gy vdr 6zzo". f/a( 6zzo ̂ a/r/e/e Mám va"f. D e /za 
az/r cfaA: meg/j mégva^w/zA:. y4 w^fJ/z/am zß/?6 a&Arar ^zzz/e^é^, ̂zzé/z/zzgyae.̂ ^ 

— y4za^7zaA vaf /ege//a/wA:, a gazdag em6éréA;7ze/c, aAz a^zazzfaA, Aag); 6wr-
zWaAr. 7/af a^zfa aza/cwaA: vd"f. Tap fgAem^éA: zj, /zémc^aA; é(y-/ce^a. 7J gaza*a*& 
v̂ faA:. ̂ /a mzf ma/zgyaA rzz/a ? 

^ A második szótag is hangsúlyos. 
is disznósajt 
i7 A harmadik szótag is hangsúlyos. 
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A tehenekről, hogy hogyan lehet felhasználni a tejet! 
#of dfy /2á?z/7dfd& # y 6za... e» /M//ror zier jorram, &ere.?&gffefM, Ad 

— Hogyan csinálták a túrót? 
— Tfogywz ? Jy& AMega/w^ a f̂ /, wfy, Aagy /zzeÄrjava/zyadaf f, /w/Aror w d o/wM 

m W o... m d A;g/M^My, Ará»a6o ff megd//, aÄrAror o(forer^ zzze/egre, de Mf/Mz^g/z 
/brdf Aére, zífj;, Aagy /ajf ä me/egedeff df. O ^ z M a&&or Ár^oM^íA: acfW6a, meg-

— Mivel? 
— Aw... fgr^A: rd, yof... w » . . . vdf a/a« /wrJ/z^o/MJ, vdf z'̂ aZ. O/azz... 

z/ezz W d <z&?z&a vdf ß, o^zM» &r(%/a vdf zze/tz/e, é'jfze vdf c ^ W v a , aazz fwrdzzyazzzd. 
AafyAa oA;orM&, Ad yo66am 7M#&jzorffoffdk, avvaí a grdfjavd, a m m W e / z ^z6w 
vdf. f d W . Tei/a/f meg me/t/topwff/c, Ad a^^zaB^a/c zffemd, évw^zA; m m ^ 6"zerda-
Aére, off <Wfd& a ̂ zarcozz. /ff^, zf zzemzgezz vef fzz/o/c z/e" a&szom, mzzid e« zX 
mer zze/tw/zAr z'j w f feAezzmVzzA:, Ad magzi/zA: fzzV/tjzgwzz/cre vdd, dg azot a #azdß# 
a&fzazzj/azt, ozoA: évzffz/c .SzerdaAere a fwrdf, fez/a/f, fa/aj f, yMZ»df/zf. fvzffzXr. 

— És a vajat? 
— # d vq/af, vq/af zzem zígy offdA: M d r a , Aazzem cjzzzűfg/c q/azz ztzê z, z/ezz 

^ő/MAö/wf e, Mg/M fom ezz, Aazz de^ű vdf, a^zf o^zM űffdA: va/ame/zzzyz/er, o/w/Mz' 
m é g vdf /zg/:zg go/zdwva, Aagy /MezzM̂ z/g/' ggyäA:. A z zzzd e/ zj yg/g/fgffe/M, Aagy 
zzzezzy... zí&y affa/c, oazz &zĉ zzz dam6og6ű. 

— És mibe... 
— fqpzrozf6a. 
— ... a vajat, vajat... 
— j4 va/Yzf, vű/af. JVa a vq/af, az a va/ vaf az a Wfva/, Ad ez 6e/efeff í/c /?a-

^zz-^ama. 
— H a összegyűlt a sok szennyes ruha, hogyan mosták régen? 
— j#agya/z? (Tfy, Aagy 6eajzfaffz^r, ajzfa dargee^z/fw/t a /cezwzz/té". A/eg 

zzem z'f vdf zzẑ g zzzajdpar aé zdézf g^rg^em, Aazzgw a... amzf fiz... fzTzéfwzz/c 
Aawwf, Ad ajz y^rgra/cfw/c, ojzfd a^zfad Wefeffzz& dezjdAa, zig); /MazzfdA:, fd66o, 
rdfJfőffwzz&./az'dvz'zef, a66w /eff ajd /zzg, az q/azz fzzzza vdf, ojzfá" a/)6a dfzfaffw/t 
wzeg, zMg^ ajz fMe/e#ífeffü&./o, a 6 W majfz^ meg, Adra/zz, zzzgy /Aw. ̂ zzo. Ofzfd 
áAwzz vdfa& aza/r a gazaaem^gz-áA;, zzgyá' azaA; /aaWé dügajzfaÁr, MfzdfaA;, azaA;-
7*a& vdf a/azz vdfza/zgafya, a6 &pz".yz/Wdaaff, ajzf á'% vdf dzzz &z/zza.wz.yz. ̂ f^A; 
/to//ad dó'z-gwzẑ z. A z za émé'zzfezM /zzeg zzzdfAavd z'f, gazaaAére zzzafzzj;f. fo/cefezzz 
/tA dz-a/caz-, Aaza/Mé'zzfezzz eye/z/car. ^zzazz. ̂  vdf. #áf zzzzzcar... mz/caz" zzzd mág-
ZMűffzzzc, eg); zzap, ügy zzzzm zMdzzza, Adf ggáfz zzap éfaf ve/e a zzzafdjfd, (avva/j a 
daz-giz/Mfé". v4/c/caz- Ae/ez-a/cfzzA: zzagy-zzafy fzapw//d6a. y4zzzza/c a fzaj?w//dzza/c c%z#/a 
vdf. Ofzfá effe fafá'ffzVzzA: rd/a, vdf zzagy vaj/azz/t, a/t^ar /ze/zz vdfaA: j?az"Ae/feA:, 
z/e/M /zzzzM zrzajfa/zf, Aa/zem a/a/z ra/taff | /W/a» vdf. Of vdf /zagy vaf/azz/t, a66a 
zzze/egffeffzV/c a vzzef. O^fdzzz mzzzaaaWzg fafaffw/c arra ya jza/W/dra, zzzf/c ĉ a/c 
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»é'm ybro^. A^a. Ej^e. Md^Mop meg (̂ Ĵ /?a^wA:^^ Tfdro/M-M^); j ^ ^ of vdr 
vfzze/, o^zfd» ű66w/ a... o66w 7Mm6/ggg)/fg6M meA: ̂ ö//öf /%zfe%X a rwAá^, /?éY_ye-
gê M_yf a j%zf^77(W,2° ̂  q/am^a^/d Aozẑ f/o. 7e/e/M, mf&or AzWeg v^f, Ad a^or 
ez#z /e/agyoff a z"ze je, rwAd»&rw a e^op e, q/am, wziW a cw^or, q/a?z Aoj^zw, 
mfm mfÄror a ̂ zerAd/-«/̂ ^ w/ /edvod a je&, Ad wej c%z& q/a/z e^opoÄ: vdfaA: a &efi-
M^MMAiő». O^afefwA; a gűMé' fefe/zMM, oreg efM^er ("orraj o... gazf&z Aorz'a odd 
ya v/zer. j4&?zoMyo& meg moffa^. ̂  mo^CwMÄ:. ̂ ejerve^g°. Äd, wgy mo^mwA:, 
m m d a da#%z vaw, Aogy f(/é" marof, »qßpd va^df, yq/, de ÁrejervejjeM far̂ z'f. 
^f'zoMj; ig}; vdrwMÄ:, a gyere&e&&e, Ad. 

— Amikor kimosták, mit csináltak a ruhával? 
— A#Á#r &f'mayfw&, a^or A:zAí6dfwA:,̂ ^ Aogy Mg /ggyg/z /wgof, ojzfd/2 ̂ o-

fereféYfwA: Aof^/re. f/b^Aa ejéYf o efő, a^or ^d//djro ferê eYfwÄ:, Aa »g/M ejéYf, 

— És ha megszáradt, akkor... ? 
— Afé^zdmff, ok&or mdMgwrwA:. Sbdrd/dra f#fw&, meg q/ű/z /?az*e//d (/br-

/M^va/j zgj; /Meg/M^MgM^w^ e. Ugy vafd^MÁ:. ̂ fzo/zj/ (gaz. 

(Elmondta: Csomor Györgyné, sz. Csomor Mária, 88 éves) 

Ebed (Obid), Csehszlovákia. A felvételt K o v á c s I s t v á n készítette 
1963. ápr. 21-én. 

— M é g milyen más szokás is volt? 
— ÄdrdcMm&or jWz'Ar, Aardcjo/zy e/őff, a^orjpedzg tzef... (WvgM(f6a jzoA:-

fwM& ̂ a^ogyz^f wjforrö, ĝ ere/reA:. ̂ 4z a?z ye/em^éVe, Aogy /wf Aroze/ed/A: a A%zrd-
CWM};. Ug_y, mm(f a jpd.9zforo&, wg); va/TdÄ; a Aardcamf. M f M w(y ̂?â oA:fwMA:, á? 
Adf wgyé ejzfef ̂zo/ĉ wA: wgy fze... mzWe» ev6e. 

— És húsvétkor? 
— jKWWfÁw ̂ e^zg /oc?dfwM&, de »e/M w^, ̂ zagojvízze, m z W /wd/Ma, Aa/zem 

vf'zfpwfWvaZ, vágj; rocs&dW ÖMfäyzfwA: mag a ZdMf, Ao(yAa e//bA:Aa^wA: Vefd/zz/a 
wfd» a fze%... wecd%. M e g »em vdf ez a ̂ zoArdj, Aogy f'zé'... á/mégyw/zAr, el? Adf 
ö/zfozwMA: fzago^vízze. ̂ a m d vdf M va/o^meÁ: T^gy » # % fwdomj ̂ zagofvize, az 
cfo/r fzaroMC.?/ze/6w Wz', ÄrMfzfa^a, áy az w % o | á'gyedw/f fzago^víz, om/vé" o » ^ z -

— Hogyan csinálták a vízipuskát? 
— J!... v&zj?HJ&#f/Wz'g zícj c^fMd^MA:, Aogy a... &%zza, 6oc/ű Meveze^w/ű. 

E»»eA: vajfűA: Ae/... fzê e va», 6e/e. Eyzẑ er &#<%%&, a Wff, 6 a^zM/zd cswvef Mf-
Műfw/zA: a végz'/"e, Aogy vz%0M_ya» vzgyé'». fíy Adf zze... ferAM&yzê é.9, Aogy íze/ cjf-
rzdfwM& »eA:(/e, ̂o/Jf, amzvé Arz'̂ fwÄ: a vzzef. (7fy, Aogy a fJÍJMaA: a vegfre c^md-

*̂  mosófával sulykoltuk 
" dézsa' 
'» mosófával 
sí ereszről 
^kiöblítettük 
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fwM& A d a z W , AofjK ̂ zarzi/azz a pzw&aaa, /zagy a vfzef mz'zzé azoro.%z66afz áy jo66űM 
A:zvz/ze^e. ̂  évvé ÖMfä?zfw»&, Aa m(ffÁ:é/?p, e g ^ 6 zzém f w f ^ a M » ^ é/agzzz. E z 
vdr a fz^... fzoWf aA:A:ar rneG | a ffzeMnfg^gj Ad6or%í e/őff. 

— H o g y a n nyomtattak régen? 
— j4z ézz gyereA;A:orom6a m e g /ova^ö zj M^om^^wMÄr. jyyo/M^^MoA: moM-

fw& ofz^af, Aogy a /avaA; ya"rra"A; /rorw/ a 6e^gyazor | gaAo/wff, yjjzdgo^ J9wz^r 
vagy ff/y^ vagy rozfof, /MZ va"r az, a/M// Aré/7éff e/ye/z a ^ o r M^o/M^a^z. y4jzr 
/Me^/ára*frarrwAr, Weeér va/_y MroTMjzoT'. W 6wz^f A^romyzor ^ö//ő^yb/"^í/aMz. ̂ 4z 
r̂/?a"r ajz Aré'eeér zX /zo(yAay^ azaraz vcfr, &yzr Aréeeér, é/ég vdf »eA:z/e. ^a^gya^z-
rz/zzA: a/pa6w Aarom é^/^/ A:éréfzréD, 6wza6w zzém /é/zerér, mer azzzzaA; A o ^ z w ^zJ-
mzaya vJr, azf m o W o m , Aogy e a M e^aA; ézA, A:ér áy/e' &éré.yzféf, mer a^Ácor j a W -
jzg &ő//af ra/^a ga"zdA:azzzzyz" a M... /avaA;7zaA;. Xmz'^or afzr^zz ̂ z' vor /zyomfafva, 
aA&ar fze/érzVzzA:. ^(/e/ /?ea*z'g fze/érü/zA:, w(y Aogy m W e / z reggére a^zr, amzf »ap-
j?a/ zzyamrarrzzzzA;, o^zM» reggére A:z var ̂ ze/éve. 

— Mivel? 
— Sze/e/avé. 
— H o g y a n csinálták azt? 
— #af /za/rarra égy, Aa/... amzzzf Aa/foffa, a má^zA: Arerra még... égy 

raA;ra, éfy /zz&yzfa a fzémér, é(y ̂eâ z'A; Areverfe (f/fazzâ /azz, Aagy a ^ze/e/a f ?j A;z-
cjMragya/z, mer amz'&ar m e ^ /?e/v<f6a vcfr, aAr^ar «ém efzzrgo/, /zazzém A:á7/á'rr érer-
Tzyz", Aagy ZéeJWJJzazz a r a j i r a . y4mz"Arar m ^ A:z" vo^ jze/é"ve éccér, a/r^ar m á /zém 
A:a//ärr a^zr ̂ everm' a fze/e/a?zzz, mer az m d aAr^ar éze'... magaYzz ü /écjziyzarr. 
v4z va"f a rz.yzra"ẑ , m j aA:A;ar ajz m a » a/azz rzlyzra /ér, /zagy ZéAeré/ ma/am6a 
vznrzyz" ara/z^z, vary ̂ ea*z'Â  Aar e/ zf /é'Aeféf vefTzz' Z(/6w, amzV... ^ä//ärr a ma^zA: 
évre. 

— H o g y a n arattak régen? 
— .Kézzé/. Aezze/ ararrwzzA:, wgyz mzWe/z ararazzaA: var égy mara&fzéa'a/e. 

j(éggé A;zmé/zrzmA;, Aár AiaraMM, am/A^ar /zarmaf var, aA;A:or » é m rwrrwzzA: aa/z A:a-
rázzM aramyz, mer wgyé a Aarmar aAiaa'a/ajzra a A%zjzaV/a"af. AféAr A:é//ér vam_yz 
a^zr, Aary /aigz^raggya/z. ̂ 4m/A:ar A:zmé»rzazA;, aAi^ar aazraVz éArê zrözzA: A:ajzáM_yz, 
maraAi^zéa'aA: járreA; zzra"MzzuzzA:, mé^/rwjra/rőrwMA:, amz'Arar m á égy réazf /éva^-
rzazA: (̂ evejy) e/arr. y4̂ zra"zz a"é/zg m é g m á̂'rarrwzzA:, áy araffzaz& rava"^. v4A:A;ar A;z-
Aafzra'A: az eazWér, aA:A:ar méA:A:a/ap(frwA^, Aa Aré//érr, a Ara^z^r, áy wgyé éA: Arzj 
/?z%e/za vJr, aA:A:ar mégz/zr mé/zrü/z^ ravaő. y4A:A:ar «zja/z/zaArar, ár ara raŷ a/Zy) 
mégMzw/zw^yzrw/zA:, éj a&Avr a^ga^zrz^A: éjre Arz/e/ze-rzz a"rayz'G. Afér az aze' vdr, 
AaGF | Ma/%%%/ azz/zyzr /aArarárrö/zAr, ararrw/zA:, /zagy e^re a^zram /wf ó'^ze &ó7/ó"r 
^éré^zrézzzyz, Aagy »éAagy A;zzzr a"zzazz, Aagy e^er/eg e w ő györ vagy zzvarar, Mé-
/zagy arr ér/e a A:zvzr. Ö^zera^rwA:, é^ aA:A:ar A;zgywrr érrwz7Á: a A;ae^z. Fary /?ea*z'A;, 
/za A:azé vJrwzzA:, /za"r aA;A:ar /zazamézzrwMA:, mégvacjardfzrzazA; éf /e/e&örrzazA:. 
j(éggé, m^zzap, aA:A:ar, /za &á'ré/ Ä:a//ärr, aA:A;ar Aiará" yo/rérüzzA; A:are/ef ĉ zzzfízzyz' 
razf | fza/ma"6ü, amz'r A;zcjepä/rzäzA:. J!fa /?e^zg e/are va"r Aiéjz/rré a Araré/, aA:A:ar 
/za"r éry Ä:/cj/r ró'66 zWa/iÁ: ywrarr ára, Aagy zzém A:o//á'rr aazz Arordzz Aizmézzm'. M a 

132 



of/zoAz/ovd... ?Mggvarfw/r a_/o/fzd/-o(Mjr. ̂  okkor mfkorra kferrüMk, koc^f'vö &f-
vz^ek ̂ erme^ze^e^e«, kóVe/e/, arardko^, maro&JZfdo&öf, mz/zde/zf, a gűZ(fa. 5" ak
kor MekMfw/zA:, ej yb/^^wk fovd6 mw&zgg);^, o/Mfk c^ok vd^ orafda. y4jzrd7z 
kőzoe wg_ye a z a W , a^z mm^ík kgjő6re mara^, mer w?gg Mé'm vdr mégzrré. Be z'j 
Aorfz^zk m(f jJ/br/wd/z 6z/zdf, (frp̂ ,̂ rozjof, a zap / W # /M^g okkor, mgg ződej 
vof, ofz mek kéV/éV vjm);f. A okkor /äzroffwk ojzror z'j, de ojz morkozz Ao^wk 
JZ(frg/7MZ ozí, Aog); /eAejjé'M cjé/?ö/m" o % W W . . . o fó'66z' go6o/%o, jdjzdggo/. M e r 
Aof)/Ao /zem kejz akkorra, /zdf okkor/?eo*zg wgX wz^y... %fy förfím", Aog^y ojz^ z'j 
/Jvo kő//óY kz/zyomfomj/z, Ao »em vdf W gé/?,yb»f m ó 6ed//zffö. 

— H a géppel csépeltek, hová kellett állítani embert? 
— JY/doW o /ovozjgfppé wgy^ »zgy zovö /zwzoffwk o g^pef. y4^wywggő^, Aogy 

mekkoro vdr o gz/? fez^e^mm^e. Pdfok q/ofz ggpek zj m d o _/ö/w6o efy-keffő, 
okzk kzverrík o ̂ e/vd6w/. D e /ekf 06/e weg q/ofz vdf, /zoGY | /?e/vdr oe/zzze/zof fo, ej 
djjze kő//őr rd/zvz, ̂  Jze/e/ove kő//őr kz'jze/é/zvz. y4mzkor W ojzfdm meg'g^w^ek 
ezek o /zogyqp eje/)/dk, «o o kz'j | gepekme oz wgy vdf, voV é'ggy eẑ efő, k^veodd, ej 
vdr o /zzgy vofv Aof rdzd. foW//dkkö rdjzfdk o jzo/mdr, Aogy o jzem kz/zwzyo/%. 
^mzkor oz dgyozozVzok vígé vdf, Aogy W /eme/zf oz o k^r kereazf, Adrom kerejzf, 
omz" 6e vdf o gé/?Aő dgyozzö, oz oazfogW /ejzef f w/zk, okkor ojzrd d^zefd^wk, vogy 
6e o JzemAdzoo, vor_y /Wzg rokdzjoo, Aogy ojzMm megzm mdjzk re^z^ /eAejje/z 
cje/)d/m". ̂ fdf egy /zqp ec^eporw»k q/ozi Azkz kerejzref, AwJzoMÓYőY, mzkor, Ao-
gyow% me/zf, mer wgy*, Ao gozoj vof, okkor oz z'j 7ze/zeze66e» mé'fzf. A o ^zep vdr 
o go6o/zo, okkor koMM_ye66e» vz^e o gep. Kdẑ  egy /dAo/(d, okz" d/VoWdorz o /ovo-
kof Ao/z^o^o, /zofy/zo /ovokyo66om medrek, okkor yo66om mé'/z/ o cjép/é^ z'f, mer 
yo66o7z jzeffe o cfé)?/óge/?7zek o/bgo. 

(Elmondta: Révész János, 67 éves) 
Összeállította és lejegyezte: BALOGH LAJOS 

Nyelvjárási szöveg a csallóközi Hódosból 

.. .of mzM7Z};(f | meg zzj 6efegeffem o gyomromro, o jzzvemre... ea ofzfó 
cfok | rogyom 6ereg /effem o jzz'yemme meg o gyomrommö, | vdfom kdrAdz6o 
z'j, | éj offo/z kzvzzjgó^ok, | ef | megd/opz^o^ók, Aogy vo/omz" vo/z o gyomromo/z, 
o*e Tzem fz/ggydk, Aogy mz" mec. | O ^ z ^ Aozogydfrzmk MegyveMkzYefiozoe, | okkor 
jzZMfeM cjok 6efeg vdrom, I zTzekez/droydr^om, | rd»göre, | megdí/opfro^dk /ze
kém ojzfor, /zogy voMy gyomorAwrwrom ef gyomorjw/Wzjem. | Ojzfd owMVz'ro 
medrem, ow/z^zVo o oefekazgemmé, AoGF | m d q/om 6efeg vdíom, Aogy Mé'm fwz-
rom m d m e G | ojzz'jzem me/ZMyz' fe cjok k A /z)?6f md, | o fzzvem /q/r. | 5" okkor 
| megqpérdfok ziyokomro, | Aogy mz/zdem 6efekjzgem offü vo», o yzvokom^í. | 
Mégqperdfok o yz^okomro, Adf vo/omzf o fzzvem yon/f, | é'j oe o gyomrom fovd/? 
yd/r. Wkkor gyo /"/_/ | »}/okomro mégqperdfok /zegyve, | ofvenyzzgyoe, | dfve/z-
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M^y6e, I á? gyomromra mag 7MegopWfo& óYveAodoa. | S" q/am W e g vofam, 
Aocy] Mg'm fzz^am mgA: ĉ aÄ: gVv ̂ o/zdr vzzer jg Ag/zozM^z. | ATo o^z^g yavzzfam, 
yavwfam, /zdf gMM^z'rg, Aog); # W mojf aMM^zra vagyok g, Ao(y Ad | va/amz'r fzzooA: 
cjW/zy/, I wgj/Á | Z»g /MOJ /Mggrn q/am 6ereg mgyo/: dm, q/wzy győ/zge vagyok, 
g'MM̂ z" »g/M rzzob/c, j^gve^gf zgg'M wg^z, | Adf | aAo voM a erőm ff, amgMMyzf é'Jzé'A:. | 
fTd wgyz o f z ^ | mojf | m d | zgy vag^o/r g. 

ŐfvgMgg^g WrAdz6o vdfWM, | a/cAror of wffafM Agr A^zg, o ^ o r mWg'MMqp 
WzjgdfoAr. | O^ /MégdZ/p^^o^d/:, Aogy w m Mé'̂ é'/M, f'ze, | a^Adrfyo | aggyw/á(/d-
fom. | Ey Mié'go [!] ?MegWz.?gdfo& n&or6ereA:jfgre, | vg^g6q/ra, | MzzM^ere, | gy 
a^^or %/egojzkzVro Aizẑ gA;, | o ^ dr a/carfaA: Mg/cgm zY( erer vdgM^z g, | ^g wgyz a 
orva? a^z moM^a, Aogy Mg'/cgm asz Mám /gAg^ má'ÁrcffWM^f. | ̂ 4 fzg.yẑ rz'cfA:a ['ápoló 
nővér']/b//0M zV Worászfo Mg/tgm g, AoGF: „Mä/tcjzMd^dA: Mg'&g'm gfzré'f m d ? " 
Ĵ b/foM w/dozo^ írre, | Aogy mg'MM^gA; /g, g? MzoMß/g^aMz még a orvo^Ma/c, Aogy e^z 
MeArem mé'/c A:ő CMMdrryz. | Tfd o^zM e m mwfűffam a pa^zromo^ a orvofMűA;, | a 
roMgömpqpz'r^ wgyz, | Moa a^z moM^a Mg'/cg'm, AoGF „g^zráY mdgdMoA: Mám f%ggy%j& 
mgArgfZMdMyz. I ̂ / M /g'Agf." MoM6fom | a; „doA:for zír Aigrg'm" — moMdom — „a 
jz&szfrzc.wW e^zf Mg/cg'm Mg'm ./bgya g/AzMMyz." | ̂ 4jz( moM}7g);a Mg&g'm, AoGy | 
/MOMygyom még a Mé'azfrzcs&dMo/c, Ao(y Aa Mám Aẑ zz g, győ(/OM áy zzz/brma//(z. 
[!] | Ä d o^zrá wgyz' | Wrrg Wz^gdfo/c m é g érg a /jazéWora, vz'ẑ gdfoA: g, | vdf M g M m 
»ggyvfAA jzdzű/f/(0f /JazéWJm, | ^ űMMyzra /g/g//gfzfgVffA:, Aoc^ c W ; Mydc /gYr. | 
D g Ag/doo vdf, mer a ^zzvgm azfr ĉ a/c | do/gozo^ wgyz addz'g mzM6/zg, mf/c gjo/c 
mgg Mgm ű^grd^oA; ű M);a/(omra. | 5" o^z^á Mg/cg'm mggopgrdfd/c a Mya/wzmof, | zY 
VűM ggy Műgy /z'/c 6gMMg yg, mgr | fzzg'Mggy AdMűpzg gydgyzí^ /)e. | Tzzé | g(y AoMa-
j»G. | Ala/?^űm 6g/g vamzü(, | vamzz^ M^ő^f 6gMMg, | 3 wzMyzf Z^pz^zw^/t Mg/cg'm 
g&zfgf az a jzgr<&z/zg/z f gr6/zzm, | /zogy m j mq/Mg'm dfg'^g Mg'Aigm a zf̂  a gggw/o-
TMőr. | M z mgg Afz/cZdf, | zr vaM o gggw/om, | ggy vf/com 6őr. | A mg/c Aa rovd6 
gMgg'mgY | /dpz.yzzzV, aArÄror 6gg.yzz" Mg'Argm az a zzgf, | ajzr a gggß/omof, giy z/gyz' 
vzggm va. | 

JVb a/cÁror mz/cor mg'Mfgm a gyomromra, Ma/ca/z, | a ̂ rímdr ['főorvos'] orz 
moM^a, Aocy | mz'Aror /gvgf/cőjzfgm, mggvzz^gdf, AoGX | mg&c?zMd/o zz/am mgg-
opgrdyo a Mya&#maf, mgr Aogy g^z c^WM^a Mg/cg'm gz a /z/r, | j moMfam Mg/cz, Aogy 
afz m d gM Mg'm Aagyom, | Mocj cjaA; a gyo/Mromra q^g'rdMO mgG, | Aogy af ̂zArg-
rzzMg. | ^4^z moMfa, AoíZ Mg /if/gA: fg'mmzf, | /b/c ̂ z/cgrzzM̂ z. I Mz/cor ojzfd gMggm 
mggopgrdfo&, | ̂  vdfam a opgrd/ó a j z W o ró'ggg /cz/gMc drd^w (fz/wM gggy drd-
yz'G. | Z)zVwrá gggy orayz'G. | O^z^á ^M zígy g/a/wffam | — foz^om6a a 6gfg(7 | a 
Magy 6grg^ggídaző/)g — | zígy g/a/w^am, Áo^y /cg&fg q̂ g'rd̂ oA:, | moM^gyam, | 
&z/gMc dra/cor g/a/zz^am, /g'Agfg(f q/am y^/(fz, mgr | mzMM^d Mg'm a/w^am g, mgr 
vg/gm a*Ogofzfa/c meG, | a/wMMyz" zzám a W f a m . | A a/c/tor | e/a/zz^am gä | m d 
Mg'm rw^am magamrzz jg'mmzY. | Eggy dra/cor vzffg& a dgyomra, | Ad o^zfá gMgg-
mgY Árg^g^gA: g/g/ z's, | Aogy... yb'/ aA;arMa/c &gffgMyz, a*g Mg'm ^z^aAr. M g g mdJ-
Mop | va/aAogyaM (fz/wrá /zárom dra^or /cg^m/o. | /4A:/cor z'j zz^ A:ĝ gr /o a Ma/cq/z' 
gMgg'mgf. | v4/cA:or /cgr^gfz^gm fzz/g, /(g'rdg.yzrg ẑz/gm, AoGF | „Aogy vam/z/am?" | 
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Afo/zfam, AoGT I gyÖM^e vog^oAr. | S'g/fiTMf y^/&(/ma^ »g/M ̂ r^zfgm, MuÄ; nagyo/zy 
gyÖMgß vdfam %gX- I - .Oazfd I Wrdeazfem ä/e, I & W f%*/gM %4P ^ m W m o , 
mer /zem m^o/M a^zf, Aogy mz/'e/z Mop voM, wgy/. | y4jz mo»j;g^, AoGY | „jzen&z 
vám /z/am, szerda" <&?z #%OM}%%wz. | JTdcuKüd | magán & W z , Ao^y Aogy vqgjwak, 
/MoWom, ígérne g)%%%#2 v w o & . I E/me/zf | 7W%%ka/A, e/fMß»f, I <%%%^ ̂ ^ a /;-
Jam, | Aarcw, | ]n%M*aj | meg a JLeazzMf&Zdj, | a"eazo&&äfem 6eJ2%femjo&0íg, 
mer Ad | M/d/z/zem # /eAe^ek^okd/zg offd, | meg megí o/a/z d/MOJ vdfam, Aoef 
e^aka/wTZTzyz aÁ%wvü7M. | jE/iü a/Wfammz7z/zyd zí/ra, | MOJ, | <eccerjß%M&%%t, | Ad 
aAJbor W ffjy&f iw%% a kezem # y l/eazffve e, | »oa zze, | ?%&%%& ffJ//of e, I Ad 
/#<?/», Ao&y vfrf | ejó)?őkremek/zekém zde6eye. | #a"ajzfá«gyf | eaVwffaaM /o-
vd66, 6 a^ ̂ e ma^om, Aogy ajz [!] /M/kor 6efzwrrdkafz)a | (wf, ef mfkor kzvéYfz"k, 
aj fe mrram. | % y a/w^am még a&kor. | A o^zM ma^occor, mfkor /oM^zfem, 
akkor m a kap/am ajzf a fá))jzerr, | m d akkor a Wr | Z>ecJwrgo/ /zekém, 6 akkor 
karfám a^zf a zm/7zízz/dr. | jETd ojzM wg)/f, | e/z a gyomromon ^zmoga^am, Ao(y 
,/d/, de 6/zo/z /zém/d/f »ekem, T aj Jé' fw^am, Aogy mf va ra/ra, | c^ak go/zdw^am, 
AoGF | még vagyak aperava, /zof yd va/%, wgyf? | ^4kkor AarmaMMäß/dra^aM a 
jzejz^rzcjka | »aj /evé^z a gyomromra va/amzf, | az vdf eV); Aomogzjdk. | ^OJ 
mzkor ajz ['azt'] /evéVf e, rw/am akkor éréjzrem, AoGY | éfy kzĉ zV f^/o/1 e/zge(f 
a gyomrom é, | de/d//zyz ézy jzémér /zém_/d/z\ | Qperácf/o' zzfd é(y gzém_/d/do/mof 
/zém erejzrem, de z/zekcz/dk azok ,/b/fo/zy gyóY/ek. | ]Vof ojzfá k&déjz^em a 
jzéjz^rzcjka^w, Aogy m/r ka/?om a z/zekez/d(, ajz mo/z^a, azfr, | Aogy /zé erezzek 
yayaa/mar. | O^zrá kera'ejzrem, | va/amf /zegyea'Maß/aro Afaka/frzi, Ao^y „^rímdr 
wr, | ejw/zya vJr a^/okf/em?" mer | a zze', az a | roMgómpapfr c^ak mwfafofr akko
rdé, mf/za" egy r/zja^zem. | JVem, m//zr a cwkoroorjo', akkordé | ]Voj a^z mo»ygya, 
AoGT" | akkora vo'fyii/am e, | akkora ye, | i/ernyokíZ vJr, »agyő» ejwwya vJr, a^z 
moMygya, | »eAéz operdez/o' vo'r, | mer (ppe» a gyomoMza^Má v^f, | a gyomor-
jzay»^. | A , | wgyz... m/kor... ^ /e/ekjzek, woj ere az o'a*a/amrayóra"w/7ok e, | 
Ad Mé'kem zY m W z g ropog e. | Áofy kf va» »ekem z'r ̂ da*ya, Zevdkfok va/amzY 
fM/ze/z, »aj | kz va« rd"a*va, Aogy »ekem az mfMdfg ropoG? | /f( ekézd ro^og/zyz, 
zdd/(g ropog e, mz/zma jzíf/?â a7Z7zaye, éj ojzfd | z)/ra megi. 

[Enni tud mindent?] TVem. | Zevejf, azd oorzajz^o kévéjét Fa» zíry, Aogy 
egfjz AAe je mabk /evejf e»/zyz. | M e r Aa q/a/z a /evej, AoGF | a gyomrom 6e-
vejzz, ajzr megérzem, ̂ e rd/zyír /eveaf. | D e j?e/alá/w/ va»7zak q/a/z /eve&ek, AoGy | 
Adr mekkdjfw/om, ery káMd//6 megérzem, | »em kő//, | mer a gyomrom wem vejzz 
6e, ély /zem /j eAeré'k. | TlAzra/e/zr | k A ka/zd/Zw, | marAaAwj/eve^/, ajzf meg 
éggyd̂ z/i/'dTZ »em /wdom megéVz/zy/, | cf/6eAWevej( megeMMÍm, | de Adm meg 
/zmc^e/zek, va/z »ekem aok ef/6em md, | de mek e^ak z/ewek e, még »em /eAe^ 
/evdgTzyz. | Afo/zygywk moj^ m d Az/ff, aj-zf /zem fwabk a/z/zy/̂  megeTZTzyz, m/m" 
aze/óff. | M a qperdez/d wfá [!], akkor | megesem egy »ap Aarom-»fd aara6 Aw^f 
w. | Arcerre »em, e^ak eeeerre eggyel | D e o^z^d megeAefzfem, ecr | /%/ dra 
mzíwa m d q/a/z eAej vd/am, akkor mmdzg, zz^, m é g m éY/em. | D e Ad | mo^/a» | 
mVzcj ̂ vdgyom a AzíjAo ̂ e, | zge/z keveaef Szidok mege/z/zyz. | 

13S 



TS meddig maradt a kórházban?] Érz | 6emé'M^em va/om/ A e W z k e vafy 
/zároló, | yÜMz'ẑ  AoWzkó, | Ad ffzaMÁ:g^e^^ operd^oA:, | j o^zfd m^g of vd-
fa/M fi [!1 | ^zßMÄ:gr Mű^. | v4A:A:or, | a w m ̂fvgrrfÁ:, operacf/d wfd» Aifvê fA: ffze^ 
MÓp/d/"o | a v W j f MgA7gm ofzrg, a&&or dfd Aozo zj ew^e^fA:. | jFíd, wg^z, mm»;;^ 
yzém rw^om (/dgozM̂ f, | Adre^z' vdr ofAo Aarom AdMopzg e, | os JzVrőr-yozó'̂ , | mer 
Ad, | Ad mg^wróYre oz a ;?ß&zc.H7z%% z'j, | meA: Ad, wgyz, mz/zdeAovd érnem", mer e» 
»ém fz^fom, g» o/o»y g^ő/zge v(?fom, Aogy e'/z /zém m f m m , íze. | Ga/aTMÄoAraf 
^zárze», | űfzf éffem, | gű/o/yz6/evgff, | go/ompAzkf, é ^ kz'f ̂ JfAidf, jpé/zdfof | vogy 
éVy Wdff, de Ad okkor Jé' m ^ o m /MzWé'fzf mégéM/z^z. Mo/zfo yo j)rfmdr A o ^ jok 
fe/e( ígyok, j v o ^ J0& W v A zg^ok, | de | jé W v A , Jé' fe/ef meg TMd/z'A: f é W o k 
éYzTrKZ. | A z cfok ré/df z'fzok mmdfG, | cjzpkere/df. | C?zp&efe/d"f. Oro^z fé/o o/z 
?zém_/d »gké'/M, | mer offzi q/o/zy gyóVzge o ̂ zzvem, Aogy oz e/győfzgfffz o jzzve-
méf. | 

#0". | ̂ d ojzfá ejok ozwfe zgy vog^ok é, | dzígozgofok, | e/ zf^frodok, | 
dfó, | ozfr | W w / M k ér_y kzcÖTzf, |efzém6e_/wf vo/omz, A o ^ Ad eaz meg mek kö/ 
cjfTzdyẑ z, | okkor md^o/ ü ke/ék... 

Adatközlő: Patócs Ferencné Balódi Mária, földműves, háztartásbeli, 68 
éves. A magnetofon-felvétel ideje 1962. június 24. A z átírás a központozásban 
a HSz.^-ot követi, a | a szünetet jelzi. 
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