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Állatnévadás Szamosszegen 

I. Bevezetés 

Tulajdonneveink közül talán az állatnév tekinthető tudományos kutatá
sunk legmostohább gyermekének. A személynév és földrajzi név gyűjtése és 
feldolgozása, elméleti és módszertani kérdései, ha kisebb-nagyobb időszakok 
kiesésével is, de gyakran fogalkoztatta kutatóinkat, sőt az utóbbi időben diva
tos műfajjá is vált. 

Állatnévkutatásunk ezzel szemben régen is, és most is, a legelhanyagoltabb 
terület. Elméleti és módszertani irodalma nincs, összegyűjtött és közzétett 
adattára szegényes. Néhány betűrendbe szedett kis terjedelmű közlésen, mint 
CSEFKÓ GYULA adai közleménye (Nyr. XXVIII, 479—80.) stb., alig találkozunk 
velük irodalmunkban. MÁRTON GYULA 1945-ben megjelent, ,,A borsavölgy 
állatnevei" című munkája óta, NYÍRI ANTAL „A folyónevekből lett kutyanevek" 
(Nyr. LXXXVII, 351—54.) című részletproblémát érintő cikkén, és az ehhez 
hozzászóló IMPLOM JÓZSEF (Nyr. LXXXVIII, 203—4.) és KŐHEGYI MIHÁLY 
(Nyr. LXXXVIII. 204—6; XC, 423—4.) közleményein kívül, csupán KIRÁLY 
LAJOS ,,A háziállatok tulaj donnévadásának módjai Büssüben" (Nyr. LXXXIX, 
94—8.) című munkája említhető, mint olyan, mely már rendszerezési kísérlet 
igényével lép föl. 

Más természetű névkutató és gyűjtőmunkám közben jelentős állatnév
anyagom gyűlt össze Szamosszegről. Rendezgetve, vizsgálgatva ezeket az állat
neveket, arra az eredményre jutottam, hogy jogtalan az állatnevek ilyen mosto
hán kezelése. Gazdaság-, település-, művelődés- és hangtörténeti tanulságokkal 
rövid életük miatt nem szolgálhatnak olyan mértékben, mint a földrajzi illetve 
személynevek, de keletkezésük indítékai, asszociációs hatásaik jelentősek és 
hasonlóak más tulajdonnevekéhez, s így ezek biztosabb értékeléséhez fötétle-
nül segítséget nyújtanak az állatnév kutatásával földerített eredmények is. 
Vizsgálatuk tehát ezért sem haszontalan. 

Az állatnevek és személynevek szoros összefüggésére és az asszociációs 
hatások kölcsönös érvényesülésére nem említek más példát, mint a szamosszegi 
állatnévként használt becézett keresztneveket: Jankóu, Samu, Marcsa, Zsuzsi, 
Bözsi stb. Ezeknek a neveknek ugyanis megvan az az érdekes sajátságuk, hogy 
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emberre alkalmazva lenéző érzelmi tartalmat fejeznek ki.1 A nevek ilyen jellegű 
funkcionálása, ha részben névdivattal magyarázható is, az állatnevek ismerete 
nélkül csak hézagosan érthető meg. 

Gyűjtésemből nem hagytam ki a falu közös állatállományának elnevezéseit 
sem, de csoportosítási elgondolásom alapját mégsem ezekre, hanem inkább 
az egyéni adatközlőktől szerzett, jelenleg meglévő vagy régebben megvolt álla
taiknak elnevezéseire építem. Ilyen elhatározásom indítékát az adta, hogy a 
tömeges állatnévadásban magam is olyan sablonmegoldást tapasztaltam, 
mint KIRÁLY LAJOS Büssüben, ahol is a tsz. huszonhárom kocája hivatalos 
névadással egyöntetűen madárnevet kapott tulajdonnévül (vö. im. 98.). 

Adatközlőim közül, mivel nem határozott állatnévgyűjtési szándékkal 
végeztem szamosszegi gyűjtésemet, csak azt a két személyt említem, aki a legtöbb 
állatnevet szolgáltatta: Filep Andor 57 éves, volt középbirtokos és egyik leg
több állatot tartó gazda; Lőrincz Bertalan 58 éves kisgazda, aki fiatal korában 
szüleivel a falu határához tartozó Klein-féle uradalom tanyáján lakott, s így a 
század eleji uradalmi igásállatok nevéről nyújthatott gazdag anyagot. 

1. Az állatnevek keletkezésének indítékai 

A tulajdonnevek keletkezését általában funkciójukkal lehet magyarázni. 
Ez a funkció személyneveknél és földrajzi neveknél egyértelműen a megkülön
böztetés (vö. LŐRINCZE: MNyj. I, 69.; Földrajzineveink élete Bp. 1947. 3.) 
Az állatnevek esetében azonban ilyen határozott funkció csak újabban kezd 
jelentkezni a nagyszámú közös állatállományok kialakulásával. Az egyéni kis
gazdák egy, esetleg két darabból álló állatállománya nemigen szorulhatott 
névre a megkülönböztetés szükségessége miatt. Gondoljunk csak a háznál 
lévő egyetlen kutyára, amelyet Bundi-nak neveznek, de nem azért, hogy ezzel 
elkülönítsék a szomszédék Betyár nevű kutyájától, hisz a harmadik szomszéd 
már úgy emlegeti az egyiket, hogy a Vargájék kutyája*, a másikat pedig Paszkájék 
kutyájának mondja, azaz gazdájuk nevén különíti el őket. Miért akkor mégis 
a név? 

KIRÁLY LAJOS idézett munkájában érzelmi eredetre gyanakszik a kisebb 
állatok névadásával kapcsolatban. A névadás indítóokaként a kedveskedést , 
becezést jelöli meg, de a nagyobb, értékesebb állatok esetében ezt már nem 
tartja valószínűnek (vö. im. 94). Kétségtelen, hogy az állatnévadásban jelent
kezik érzelmi tényező, de nem a név keletkezésének alapvető indítékaként. 
Azért nem ad az ember állatainak nevet, hogy ezzel csupán irántuk való szere
tetét nyilvánítsa ki. Az ok más lehet. 

Ügy hiszem, közelebb jutunk a kérdés megoldásához, ha abból indulunk ki, 
hogy a használat során az állatok úgy hozzászoknak ezekhez a nevekhez, hogy 
hallásukra fölfigyelnek, sőt a nevet kiejtő személyhez is mennek, mondhatni: 

1 vö. MÁRTON GY.: i. m. 13. 
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értenek róla.2 Ilyen beállításban az állatnév szerepe nyilvánvalóvá is válik: 
az ál lat figyelmét terel i vele magára az ember. Mondhatnánk ugyan, 
hogy ezért fölösleges tulajdonnevekkel ellátni az állatokat, hisz ugyanilyen 
funkciót az állathívogató, illetve - terelő szavak is betölthetnek. Ez igaz is, de 
mégis vitatható. Az igába fogott Betyár és Fickóu nevű ökrök mindegyike érti 
a noszogtató nyé szót. Ha azonban így hangzik anoszogtatás: Betyár nyél, akkor 
a Fickóu. nem vesz tudomást a felszólításról. Az állatnév tényleges szerepe tehát: 
egyediesí tet t f igyelemfelkeltés. 

Ha elfogadjuk, hogy az állatnévnek valóban ez lehet a szerepe, akkor ke
letkezésük indítékaként azt az emberi célszerűséget tekinthetjük, hogy saját 
kényelmére kihasználja 3 az állatok figyelmező és névmegszokó készségét. Nem 
kell az állathoz menni és fülön ragadni, csupán nevét kiejteni, és az azonnal 
helybe jön. 

2. Az állatnevek csoportosításának lehetőségei 

Az alapvető kategóriákat az állatok fajisága önmagától kínálja. Háziállatai 
közül az ember a lovat, szarvasmarhát, sertést, kutyát és macskát szokta álta
lában névvel ellátni, de mint a szamosszegi állatnévanyagból később látni fog
juk, olykor a baromfiféle is kaphat nevet, sőt a városi madárkedvelők papagá
jaikat is névvel látják el. A csoportosításban azonban ez nem okozhat nehéz
séget, mert lónevek, szarvasmarhanevek, sertésnevek, kutyanevek, macskanevek 
stb. műszavakkal elkülöníthetjük őket úgy, hogy a csoportosítás egységes szem
pontú marad. 

Nehezebb viszont az egyes főcsoportokon belül egységes alkategóriákat 
fölállítani. KIRÁLY LAJOS megpróbál a nevek köznévi jelentése és adatközlőinek 
észrevételezései alapján kategóriákat fölállítani (szín, természet, szeretet stb.), 
de ezek olyan heterogén rendszerezési lehetőséget nyújtanak, hogy alkalmazá
suk inkább zavarná, mint áttekinthetővé tenné az állatneveket. 

Az állatnevek köznévi jelentése nem ad biztos alapot a nevek csoportosítá
sára, sőt sokszor a valóságot meghazudtoló jelentések félre is vezethetnek. 
Más utat kell tehát keresni. Filep Andor adatközlőm, ki nemcsak gazdag állat
névismeretét adta át, hanem készülő munkám iránt is érdeklődést tanúsít, több 
ízben levelet váltott velem, melyekben az érdeklődésen túl, közölte velem az 
állatnévadással kapcsolatos saját észrevételeit is. Egyik ilyen, 1967. április 
16-án kelt levelében írja a következőket: „a nevekkel kapcsolatba az állat ter
mészete nem nagyon van össze függésbe mert a név adás már kicsi korába meg
történik esetleg a nem és szín van némi befolyással " 

2 vö. KIRÁLY L.: i. m. 94. 
3 vö. MÁRTON GY. : i. m. 10. 24 sz. jegyz. 
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Ha a kiskorban történő névadást nem is általánosíthatjuk,4 az állat színé
nek és nemének jelentősége, továbbá az állat természetének a névadásból tör
ténő fönti kizárása szempontot adhat a csoportosításra.. 

A nem és a szín,5 meg tegyük hozzá, hogy bizonyos faji alkat , 
olyan sajátsága az állatnak, mely lényeges változás nélkül végigkíséri az állatot 
kiskorától kivénüléséig. így ezek elsődleges természet i jegyek-nek mi
nősíthetők. Ezek alapot adhatnak az állatnév keletkezésére, de arra nem utal
hatnak, hogy milyen korban kapja az ilyen alapon keletkezett nevet az állat. 

A gyakorlat azt mutatja, hogy az állatnevekben sokszor az állat természe
te is kifejezésre jut. Ez a természet azonban az állatban kifejlett korára alakul 
ki, s csak másodlagos természet i jegy-nek tekinthetjük ezért. Az ilyen 
alapon keletkezett nevek így azt is kifejezésre juttatják, hogy az állat már kifej
lett korában kapta a nevet. 

Okfejtésünkkel így eljutottunk a természetes á l la tnevek kategóriájá
hoz, sőt e csoport jellemzőjét is ismerjük: az ilyen nevekben közvetve vagy 
közvetlenül az elnevezett állat elsődleges vagy másodlagos természeti jegyei 
jutnak kifejezésre. Azok az állatnevek viszont, amelyekben az elnevezett álla
toknak sem az elsődleges, sem a másodlagos természeti jegyei nem jutnak 
kifejezésre, önkényes állatnevek-nek minősíthetők, mivel a névadók való
ság-alap nélkül alkották. 

A természetes állatnevek csoportjában az alapot adó jegyek lehetőséget 
nyújtanak homogén alcsoportok kialakítására is: nemiség, szín, alkat, termé
szet és annak típusai. Az önkényes állatnevekben is van lehetőség alkategóriák 
fölállítására: hagyományos névadás,6 a vásárolt állat származási helye, előző 
tulajdonosa, hivatalos elnevezés stb., de ezek olyan heterogén szempontok, 
amelyek a nevek keletkezésének önkényessége miatt egységessé nem is tehetők. 

I I . A szamosszegi á l la tnevek rendszere 

A) Lónevek 

A szamosszegi ember igavonásra mindig jobban szerette a lovat alkal
mazni, mint a szarvasmarhaféléket. Az ökör lassú mozgásával inkább az ura
dalmak munkatempójához illett, mint a kis- és középbirtokosok lázas serény
kedéséhez ; a tehén viszont jobban a konyha és piac állata volt, mint a gazdaságé, 
ha jármolták is. Ez aztán magyarázatot ad arra, hogy az aránylag kevés lakos
ságú községből aránylag nagyszámú lónév kerülhetett össze. 

A lóállomány, igaz, az utóbbi években az erős gépesítés következtében 
megcsappant, de az egykori lótartó gazdák jól emlékeznek még lovaik nevére, 

4 vö. Már ton Gy.: i. m. 10. 
5 M á i t o n Gyula irányító tényező-nek nevezi (vö. i. m. 11.) 
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jellemző jegyeikre, s így összegyűjtésük nehézség nélkül megtörténhetett. Ez 
természetesen azt jelenti, hogy a gyűjtött állatnévanyag a jelen század állatnév
anyagát adja. 

1. Természetes alapon keletkezett lónevek 

Gyűjtött anyagom azt mutatja, hogy az ide tartozó nevek túlsúlyban 
vannak. Az egész lónévanyag 77,39 %-a ilyen típusú. Ez arra enged következ
tetni, hogy Szamosszeg névadási gyakorlata az állatok természetes jegyeihez 
szeret igazodni. 

a) Elsődleges jegyek alapján keletkezett lónevek 

Az állatok elsődleges jegyei alapján történő elnevezés közkedvelt névadási 
formának látszik Szamosszegen, ami ha nem is teljességgel bizonyíthatóan, de 
adatközlőmnek amaz idézett megjegyzését valószínűsíti, hogy az állatok Sza
mosszegen általában kiskorukban kapnak nevet. E típus nagymértékű haszná
latát igazolja az a tény, hogy a természetes neveknek minősült adatok 74,56 %-a 
ide tartozik. 

Az elsődleges jegyek milyensége szerint e típus a következő alcsoportokba 
sorolható: 

a) Nemre utaló lónevek 

Néhány példával már CSEFKÓ GYULA adai közleményéből is kimutatható 
az az állatnév-forma, ahol becézett keresztneveket alkalmaznak lónévként (Nyr. 
XXIX, 479). KIRÁLY LAJOS már határozottan megmondja azt is, hogy attól 
függően, hogy kancáról vagy herélt lóról van-e szó, női illetve férfi-kereszt
nevekkel látják el lovukat (i. m. 95). 

Szamosszegen is gyakori a becézett keresztnevek lónévként való alkalma
zása. Ezek a nevek azzal, hogy női nevet csak kancalovak, férfi nevet csak mén
vagy herélt lovak kaphatnak, közvetve ugyan, de kifejezésre juttatják az állatok 
nemét. 

Kancanevek: Baba, Dóura, Fáni, Gizi^Giza, Hanci, Icu^Ica, Juci, Kati, 
Lenke, Lujza, Magda, Mari, Milza, Muci, Olga, Pirka, Sári, Vilma. 

Alaktani érdekessége ezeknek az állatneveknek, hogy általában egyszerű 
deminutiv képzőt találunk rajtuk. 

Néhány példában olyan nemre utaló kancanevet találtam, mely kőzné vi 
jelentésében hordozza ennek a nemnek a fogalmát: Dajka, Dáma. 

Mén-, illetve herélt lovak nevei '.Bandi, Gazsi, Jóuska, Laci, Pesta^ Pityu, 
Pali, Sanyi. Az ide tartozó nevek kis száma részben abból ered, hogy inkább 

6 vö. MÁRTON G Y . : i. m. 8. 
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kancalovakat tartottak Szamosszegen, másrészt abból, hogy az idézett nevek 
sokkal terheltebbek, mint a hasonló típusú kancanevek. 

E típusban találunk egy idegen eredetű családi névből származó nevet is: 
Dules. A hasonló nevű amerikai politikus neve után, nyilván gúnyos szándékkal 
történt az elnevezés,7 de a nemre ettől függetlenül úgy utal, mint a becézett 
férfikeresztnevek. 

Itt is kimutatható olyan típus, amely nem személynévi eredetű, de köznévi 
jelentésében hordozza a hímneműség fogalmát: Huszár, Legény, Suhanc. 

A nemre utaló becézett keresztnévi eredetű lónevek közül ki kell emelni 
a Sári nevet. E név érdekesen mindig kis termetű sárga színű kancalovat jelöl.8 

A sajátság okát nem sikerült kiderítenem, de a szín kifejezésével kapcsolatban 
gondolni lehet a Sár i~ sárga szavak hangzásbeli hasonlóságuk alapján létrejött 
asszociációs hatásra. 

Mint kivételt említem, hogy egyszer a Pali nevet kancalóra alkalmazva 
is megtaláltam. Adatközlőm természetesen azonnal hozzáfűzte, hogy Olga volt 
annak a rendes neve, de mivel Tóth Palitól vették, a szolga elkeresztelte Pali 
névre.9 

ß) Színre utaló lónevek 

Aránylag kevés az idevonható adat, de kifejező képességük alapján mégis 
megoszlanak. Akadnak olyan lónevek, melyek közvetlenül kifejezésre juttatják 
az állat színét: Deres, Hóuka, Ke sej, Sárga. 

Más adatok alapján azt tapasztaljuk, hogy az állat színe közvetve, a név 
köznévi jelentése által jelölt fogalom jellemző tulajdonságával jut kifejezésre: 
Cigány fekete színű, Csillag pej színű homlokán kis fehér folttal, Kökény fekete 
színű, Szedres vasderes színű, Rigóu fekete színű. 

E nevek mindkét típusára jellemző, hogy a nemtől függetlenül alkalmazzák 
őket. Olyan esetet, hogy a színre utaló név és a jelölt állat színe között eltérés 
mutatkozott volna, Szamosszegen nem tapasztaltam, noha KIRÁLY LAJOS utal 
ilyen lehetőségre is (vö. im. 95). 

b) Másodlagos jegyek alapján keletkezett lónevek 

A természetes jegyek alapján keletkezett lóneveknek csupán a 25,44 %-a 
tartozik ide, ami arra utal, hogy Szamosszegen kevésbé használt névtípus. 
Bár a másodlagos természeti jegyek lehetőséget nyújtanak alkategóriák föl
állítására, az adatok kis száma miatt eltekintünk ettől, csupán a nevek után 
közölt másodlagos jegyekkel jelezzük a csoportosítás lehetőségét. 

7 vö. MÁRTON GY.: i. m. 13. 
8 KIRÁLY L. is említi, hogy a Sári név mindig sárga színű kancát jelöl (vö. i. m. 95). 
9 Az eseményhez fűződő névadás ilyen típusát Debrecenből is ismerem: Károly-nak hívnak egy 

szukamacskát, mert hasonló nevű személytől kapták. KÁLMÁN BÉLA szóbeli közlése alapján tudok 
Rudi nevű kancalóról is, de itt a tulajdonos nem tudott magyarázatot adni a név keletkezésére. 
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Bitang, Böjgóu csavargó természetű állatok, Büszke, Csinos, Kacér szép 
állású lovak, Csiszár makacs természetű állat, Gázlány10 szilaj ménló, minden
kit ledobott a hátáról. Kaján rosszindulatú, rugós, harapós ló, Lepke könnyű 
járású állat, Móuka, Pajkos játékos természetű lovak, Borge, Polka táncoló, 
ugrándozó természetű állatok. 

Az itt ismertetett lónevekre jellemző, hogy alkalmazásuk nemre való tekin
tet nélkül történik. 

2. Önkényes alapon keletkezett lónevek 

Szamosszeg összes lóneveinek csupán 22,61 %-áról mutatható ki a névadás 
önkényessége, s így nem közkedvelt típusnak tekinthető. Ebből a mennyiségből 
kizártam a tsz. lóállományának a neveit, mivel azokról a típus ismertetésének 
a végén külön szólni fogok. 

Az idevont nevekről jegyezzük meg azt, hogy köznévi jelentésük, még ha 
természeti jegyek kifejezésére alkalmasak volnának is, soha sincsenek valóságos 
kapcsolatban az állatok sajátságaival. 

a) Hagyományos lónevek 

KIRÁLY LAJOS említi, hogy Büssüben van egy sajátos névöröklési forma, 
ami abban realizálódik, hogy az utódok örökbe kapják anyjuk nevének kezdő
betűjét: Remény ^Rézi, Madár=Manci (vö. im. 95). Szamosszegen ilyen meg
oldásra nem akadtam,11 de azt észrevettem, hogy van a névállománynak 
egy kis számú csoportja, mely már hagyományos lónévnek tekinthető: Gidrán,12 

Rablón, Ráróu, Madár, Szellőü, Villám, Vihar. 
Nemre való tekintet nélkül adják a lovaknak ezeket a neveket, de mint 

az utolsó négy névvel kapcsolatban igazolódott, nem az állatok valóságos 
jegyeire utalnak már ezek, hiszen nem tüzesvérű lovakat, hanem csöndes ter
mészetű igavonó állatokat jelölnek velük. így önkényesen alkalmazott hagyo
mányos neveknek kell ezeket tekintenünk. 

b) Érzelmi megnyilvánuláson alapuló lónevek 

Az érzelmi tartalom tagadhatatlan egyes állatnevekben. Helyesen állapítja 
meg KIRÁLY LAJOS, hogy az ilyen típusú nevekben a tulajdonos ragaszkodó 
szeretete olykor abból adódik, hogy megélhetésének alapját látja az állatban 
(vö. im. 95). Ezt magam is tapasztaltam, noha az ide sorolható adatom csekély 
számú: Hajnal, Remén, Szivárván. 

10 A névképzés szempontjából figyelemre méltó: gázolvány. 
11 Egy milotai béres esetéről tudok, hol hasonló megoldással történt, de csak névváltoztatás: 

Blanka=Banka. Itt á cél az volt, hogy hasonló hangzású nevet alkalmazzanak, hogy az állat azonnal 
értsen róla. 

12 MÁRTON GY. még a színek alapján keletkezett nevekhez sorolja (vö. i. m. 11). Szamosszegen 
azonban már nincs színjelölő szerepe, s így hagyományos névnek számít. 
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A kisszámú adat ellenére is figyelemre méltónak tartom azt a tényt, hogy 
ezek a nevek kivétel nélkül kancalovat jelölnek. Nem tartom valószínűnek, 
hogy az ilyen típusú nevek szorosabb kapcsolatban vannak a nemiség problémá
jával, hitem szerint inkább arról lehet itt szó, hogy ilyen típusú nevet általában 
a szegényebb ember ad az állatának, a szegény viszont kancalovat tart, mert 
ezzel a szaporodás is jövedelmet jelent. 

c) A megszerzés körülményein alapuló lónevek 

A Pali lónévvel kapcsolatban már említettem, hogy a régi tulajdonos 
becézett keresztneve adott alapot a névadásra. 

Ugyanilyen lehetőség alapján keletkezett az előzőleg már említett Cigány 
lónév is egyik gazda esetében. A ló ugyan fekete, s így kifejező számára a név, 
de mégsem innen van a név eredete, hanem onnan, hogy egy cigány kupectől 
vette a gazdája. 

Adatközlőimtől semmiféle felvilágosítást nem kaptam ugyan a Dájcsér, 
Domrádnevű lovakra vonatkozóan, de úgy hiszem, a nevek mégis ebbe a típusba 
kívánkoznak. Az elsőnél vagy a származási hely, vagy az előző tulajdonos 
nemzetisége (sváb, német), az utóbbi esetében ugyancsak a származás helye 
(Dombrád) adhatott alapot az elnevezésre. 

d) Nem magyarázható lónevek 

Néhány olyan adattal is találkoztam, melyekre magyarázatot nem tudok 
adni: Doli, Manóu, Macsaláj. Kellő indoklással az eddig ismertetett típusok 
valamelyikébe bizonyára beilleszthetők lennének. 

e) Hivatalos lónevek 

Az Önkényesen alkotott lónevek csoportjából kiválik egy kisebb számú 
névcsoport azzal, hogy keletkezésükről még olyan körülmények sem árulkod
nak, mint amikről az önkényesen keletkezett nevek más típusaiban már szól
hattunk (szeretet, vásárlás körülményei). A község köztulajdonban lévő, kevés 
számú lóállományának neveiről van itt szó. 

E nevekről csupán annyit mondhatok, hogy sohasem az állatok természeti 
jegyein alapulnak. Ha valamelyik típussal való egyezését próbáljuk kimutatni, 
akkor csupán a hagyományos lónevekre gondolhatunk, mint az a következő 
sablon-névsorozatból kitűnik: Felleg, Orkán, Szellőü, Vihar, Villám, Zivar. 

B) Szarvasmarhanevek 

A szarvasmarha-tenyésztés régen is, most is kedvelt és jól jövedelmező 
foglalkozás Szamosszegen. Tehén, ökör, bika és ritka esetben bivaly jöhet itt 
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számításba. Túlsúlyban természetesen a tehenek vannak, de nem azért, mert 
igavonásra elsősorban ezeket használták volna, noha a legszegényebbeknél 
ez is gyakran megesett, hanem inkább a szaporítás és tejtermelés érdekében. 
Bikát újabban hústermelésre többet tenyésztenek, de régebben csak 8—10 apa
állat volt található. Ökör ma szinte nem található, régen viszont sok volt 
belőlük. Igavonásra ugyan csak néhány nagyobb gazda, továbbá az uradalmak 
használták, de annál élénkebb volt a vásárra való tenyésztésük. A szamosszegi 
magyarfajta ökörtinók megyeszerte híresek voltak, és nem egy szamosszegi 
ember megvagyonosodott a tenyésztésük révén. 

A szarvasmarhafélék elnevezése sokkal színesebb képet mutat, mint a lo
vaké. Ennek azonban nem föltétlenül abban kereshetjük az okát, hogy szarvas
marha-állomány általában gazdagabb a községben, hanem abban is, hogy a 
szarvasmarhaféléknek több fajtáját tenyésztik, s ez a névadásban is nagyobb 
elnevezési lehetőséget nyújt. 

Azt azonban a tarkább kép ellenére is megállapíthatjuk, hogy az alkalma
zott csoportosítási elgondolásaink itt is megállják a próbát. 

1. Természetes alapon keletkezett szarvasmarhanevek 

Az idevonható állatnevek százalékos aránya nagyjából ugyanazt a hely
zetet tükrözi, mint amit a lónevek esetében tapasztaltunk. Az összes szarvas
marhanevek 73 %-a az állatok természeti jegyei alapján keletkezett. Ez a tény 
újból megerősíti azt a megállapításunkat, hogy Szamosszegen fontosnak látszik 
a névadásban a természeti jegyekhez való igazodás. 

a) Elsődleges jegyek alapján keletkezett szarvasmarhanevek 

Noha az elsődleges jegyek alapján keletkezett szarvasmarhanevek túlsúly
ban vannak, a lónevek hasonló típusával ellentétben itt meg kell állapítanunk, 
hogy a másodlagos jegyek igénybevétele fokozottabb. A természetes jegyek 
alapján keletkezett szarvasmarhaneveknek ugyanis csak 63 %-a alapul elsődleges 
jegyen, holott a lóneveknél 74,56 %-ot találhatunk. 

a) Nemre utaló szarvasmarhanevek 

Az állat nemét kifejező neveket elsősorban az állatnévként használt becé
zett keresztnevek szolgáltatják. Az ilyen névhasználat másfelé is előfordul, de 
úgy látszik, mégsem mindenhol. CSEFKÓ GYULA kimutatja Adán (Nyr. XXVIII, 
480), KIRÁLY LAJOS Büssüben (im. 97), de MÁRTON GYULA szerint a Kolozs 
megyei Borsavölgyben csak elvétve található meg (vö. i. m. 14). 

Szamosszegen mindenesetre nagyon gyakori, sőt használatának máshol 
nem tapasztalt sajátossága is kialakult. A becézett keresztneveket ugyanis 
Szamosszegen, egy-két eset kivételével, csak pirostarka szarvasmarhákra alkal-
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mázzák. Ez ténylegesen azt jelenti, hogy ezek a nevek a nemen túl, a színt és 
fajtát is kifejezésre juttatják. 

Tehénnevek: Bözsi, Iböj, Joli~ Jolán, Juci, Kati (e nevet fehérfajta tehén 
is kaphatja), Lenke, Manci, Mari, Marcsa, Pirka, Póuli, Rozi, Róuzsi, Vijdl, 
Zsóufi, Zsuzsi. 

Bikák, ökrök: Dani, Gyuri, Miska, Matyi, Samu. Egy esetben idegen erede
tű személynévvel találkoztam: Benes, mely a volt csehszlovák politikus neve 
után alakult. 

A fehérfajta szarvasmarha már nemiség szempontjából nem visel ilyen 
egyértelmű nevet. A Bimbóu,1* Virág tehénnevek és a Fickóuu ökörnév esetében 
tapasztaltam csupán ilyen jellegű megnyilvánulást. 

ß) Színre utaló szarvasmarhanevek 

A pirostarka fajta marha színét, mint láttuk, a becézett keresztnevekből 
alakult állatnevek másodlagosan kifejezésre juttatják. Van azonban a szamos
szegi állatneveknek egy olyan típusa is, mely már elsődlegesen az állat színét 
közli számunkra, de tegyük ehhez azonnal hozzá, hogy az ilyen nevek másod
lagosan a fajta jelölését is szolgálják. 

A pirostarka marhák közül csak a tehenek viselnek színre utaló neveket: 
Cifra, Himes, Lámpás (a fej ennél teljesen fehér), Páva, Piross. A színre utalás, 
mivel csak teheneknél tapasztalható, másodlagosan a nem jelzését is szol
gálja. 

A fehér színű, magyarfajta marha közül is inkább a tehenek kapnak színre 
utaló neveket. A nem ilyen jellegű kifejezési lehetőségét azonban nem lehet 
általánosítani, mert gyakran fehér ökrök és bikák is hozzájuthatnak ilyen 
nevekhez: Bogár, Daru, Fakóu, Körmös, Szennyes, Szőüke. 

A fehér színű magyarfajta marhák színük után kapott elnevezéseik érde
kesen a fehér — fekete színskála között mozognak. Ez azzal magyarázható, 
hogy a valóságban ennek a fajta marhának a színe a mocskosszürke szín, 
illetve ennek különböző árnyalata. 

b) Másodlagos jegyek alapján keletkezett szarvasmarhanevek 

Az ide tartozó nevek valamivel magasabb százalékot mutatnak, mint a ló-
nevek hasonló típusa. A természetes jegyek alapján keletkezett nevek 37 %-a 
minősült ide sorolhatónak. Az adatok azonban még így sem teszik szükségessé 
az alkategóriák fölállítását, s ezért csak arra szorítkozom, hogy a nevek 
után közölt másodlagos jegyekkel jelezzem a csoportosítási lehetőségeket. 

13 MÁRTON GY. az emlő fejlettsége alapján alakult névnek tekinti és az emlőbimbó szóhoz kap
csolja (vö. i. m. 11). Szamosszegen a Bimbóu—Virág névpárhuzamok alapján a virágbimbó szóhoz 
kötik, s így ökörnévként is használják. 

14 MÁRTON GY. az állat természete alapján keletkezett névtípusba sorolja (vö. i. m. 12). Szamos
szegen a lassú mozgású ökrökre ez nem illik, s így hagyományos névnek tarthatjuk. 
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Bdjtér, Bojtos, Gyapjas, Gyapár, Hajas kifejlett korukra homlokukon hosz-
szú, hajszerűen lecsüngő szőrpamacsot növeltek; Bokros, Sárkán, Szilaj, Tigris 
vad természetű állatok; Bujdos, Vándor csavargó természetűek; Sinów^Zsi-
nóur, Csákóu, Szárvas, Villás a szarv jellegzetessége alapján; Csárdás, Huszár, 
Nyalka, Vezér szép tartásuk miatt; Jámbor barátságos állat, Vajas jó tejelő, 
Csonka letört szarvú, Szilárd kitartó természetű. 

Az itt ismertetett állatnevek általában nemre való tekintet nélkül használa
tosak. Egy sajátságuk azért csak kimutatható: általában a magyar fajta szarvas
marhákra alkalmazzák, s így fajtajelölő sajátsággal is rendelkeznek. 

2. Önkényes alapon keletkezett szarvasmarhanevek 

Aránylag ritka névtípus a szamosszegi állatnévadási gyakorlatban. Az ösz-
szes szarvasmarhaneveknek 27 %-át teszik csupán. Kevés adatunk ellenére, itt 
célszerűnek látszik az alkategóriák kialakítása. 

a) Hagyományos szarvasmarhanevek 

A pirostarka marhák esetében nem találkoztam olyan adattal, mely hagyo
mányos állatnévre utalna. Ez talán magyarázható azzal, hogy ez a fajta szarvas
marha nem régóta honos a faluban. AII. világháború előtt általában a magyar
fajta jószágot tenyésztették, s így természetes, hogy a hagyományos nevek 
is ezekre alakultak ki: Badar, Betyár, Lombár, Zsandár, illetve az eddig ismer
tetett típusok közülaBimbóu, Fickón, Szárvas, Virág, Villás kezd hagyományos
sá válni. 

b) Érzelmi megnyilvánuláson alapuló szarvasmarhanevek 

Mint a szegényebb emberek legjelentősebb állata, azt várhatnók, hogy 
gyakran használt névtípus. Szamosszegen azonban mégis csak két példával 
mutatható ki: Kedves, Tündér. 

E két példa, hasonlóan a lónevek megfelelő típusához, szintén tehénnév, s így 
ha kevés adattal is, de támogatja azt az elgondolásunkat, hogy a szegényebb 
réteg állatneveiben található meg inkább ez a névtípus. 

c) Nem magyarázható szarvasmarhanevek 
Előkerült a szamosszegi állatnévanyagból néhány olyan magyarfajta ökör, 

illetve bikanév, amelynek keletkezésére nem szolgálhatok kellő magyarázattal: 
Gyáras, Gyémánt, Jágér, Tisza, Tükrös. E nevekkel kapcsolatban azonban meg 
kell jegyeznem, hogy valamennyi a falu határában a század elején még meglévő 
Klein-féle uradalom jószágállományának az elnevezése, így gondolni lehet a más 
helyről származó béresek útján történt idegen beütésre, vagy esetleg valamilyen 
eseményre a nevek keletkezésével kapcsolatban. 
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d) Hivatalos szar vasmarhanevek 

A falu közös szarvasmarha-állományában az állatfajta egységesült: csak 
pirostarka tehenet és növendékbikát tenyésztenek. A tehenek névadásában 
két formát követnek, egyrészt a becézett női keresztnévi állatnév hagyományát 
megtartva: Róiizsi, Rozi, Zsuzsi stb. neveket alkalmaznak, másrészt a magyar
fajta marháknál szokásos virágneveket alkalmazzák pirostarka fajtára is: Szek-
fű, Rezeda, Iboja stb. 

C) Kutyanevek 

A Szamosszegről összegyűlt kutyanevek mennyiségileg jelentősnek látsza
nak, de az első helyet, mint azt MÁRTON GYULA a Borsavölgy esetében kimu
tatja (vö. im. 6), Szamosszegen nem érik el az állatnevek között. 

A kutyanevek sok tekintetben eltérnek a ló- és szarvasmarhanevektől. 
A legszembeszökőbb különbségnek látszik az önkényes névadásnak igen ma
gas százaléka. Az összegyűjtött kutyaneveknek csak 51 %-a keletkezett termé
szeti jegyek alapján, míg a fönnmaradó 49 %-ban az önkényesség mutatható 
ki. Szakirodalmunkban erre vonatkozóan kevés támpontot nyerhettem, de még
is úgy látszik, hogy más vidékeken is hasonló a helyzet (vö. CSEFKÓ: im.; MÁR
TON: im. 11, 12). 

1. Természetes alapon keletkezett kutyanevek 

Az ide tartozó nevek nem igényelnek sok szempontú csoportosítást, így 
megelégszünk azzal, hogy a természeti jegyek elsődleges illetve másodlagos 
voltát vesszük kategóriáink alapjául, s a többi szempontot csak az egyes nevek
nél jelezzük. 

a) Elsődleges jegyek alapján keletkezett kutyanevek 

A természetes alapon keletkezett kutyaneveknek 72 %-a tartozik ide. Meg
lepő azonban ezeknek a csoporton belüli megoszlása. Nemre utaló kutyanevet 
csupán kettőt találtam: Kadét, Legény. A személynevekből alakultak teljesen 
hiányzanak, noha más területekről gazdagon kimutathatók (vö. MÁRTON: 
im. 12). 

Gyakoribbnak látszik az állatok színére utaló név: Bogár, Cigány, Hol-
lóu, Rigóu fekete állatok; Gyöngyös,1'0 Hattyú fehér állatok; Cifra tarka 
színű. 

15 KŐHEGYI és LŐRTNCZE 'tarka színű'-nek mondja (vö. Nyr. LXXXVIII. 206). 
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A kutyák esetében jelentkeznek olyan küllemi faji sajátságok, melyek elsőd
leges természeti jegyként szolgálnak a névadás alapjául: Csöpi, Morzsa kis 
termetű állatok, Ordas farkaskutya, Pincsi, Pisili lompos szőrű állatok. 

b) Másodlagos jegyek alapján keletkezett kutyanevek 

Az itt következő neveket nemre való tekintet nélkül alkalmazzák. Jellemző
jük, hogy kivétel nélkül az állatok természetén alapulnak: Csibész csavargó, 
rakoncátlan természetű állat, Fürge eleven jószág, Kabzsi mohó, falánk állat, 
Mérges, Tigris, Vadas harapós, vad természetű kutyák. 

2. Önkényes alapon keletkezett kutyanevek 

Jelentős azoknak a kutyaneveknek a száma, melyeket ma már hagyomá
nyos neveknek kell tekintenünk: Betyár, Bobi, Bodri, Bundi, Bundás, Pajtás, 
Vitéz, Zsandár. 

Érdekes sajátsága e neveknek, hogy eredetileg az állatok természeti jegyeit 
kifejezésre juttató nevek voltak, mostanra azonban ezt a tulajdonságukat elvesz
tették, és mint hagyományos kutyanevek mindenféle színű, fajtájú és természetű 
állatokra egyaránt alkalmazhatók. 

Magam az ilyen hagyományos kutyanevek közé tudom sorolni a folyónévi 
eredetre visszavezethető kutyaneveket is: Rajna, Sajóu, Tisza, Maros. Szakiro
dalmunk a kutyaneveknek ez utóbbi típusáról újabban gyakran megemlékszik. 
Az érdeklődést elsősorban az okozza, hogy eredeti „óvónév"-nek tekintik 
(vö. NYÍRI: Nyr. LXXXVII, 354). Legutóbb azonban KŐHEGYI kimutatta, hogy 
a névadásban ez az „óvónév"-jelleg már elhomályosult (vö. Nyr. LXXXVIII, 
205). Ez utóbbi eredménynek az alapján joggal sorolhatjuk tehát a hagyományos 
nevek közé. 

Ugyancsak hagyományos neveknek minősülnek azok a nevek is, melyek 
klasszikus személynevekre, illetve hivatalnevekre vezethetők vissza: Cézár, 
Hektor, Heki, Néróu, Titusz. E neveket nemtől, fajtától és természettől függet
lenül bármelyik állat megkaphatja. 

Itt említem meg a Dollár és Luksz neveket, melyek elég ritkák, de kelet
kezésük indítékára magyarázattal nem szolgálhatok. Lehetőségként azon
ban megemlítem, hogy bizonyos mértékű finomkodást éreznek a névadásban 
adatközlőim.1 

D) Egyéb ál la tnevek 

Az eddig ismertetett állatfajok elnevezései mellett elenyészően csekély 
azoknak az állatneveknek a száma, amelyek az ember környezetében élő többi 

16 Vö. MÁRTON GY . i. m. 11. 
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háziállatok elnevezéseire szolgálnak. Nem valószínű, hogy ez Szamosszegen 
helyi jellegű sajátosság volna, mert irodalmunkból az tűnik ki, hogy más tájegy
ségeken is hasonló a helyzet. MÁRTON GYULA például a Kolozs megyei 
Borsavölgy 271 állatneve között csak 12 sertésnevet tud idézni (vö. im. 6), 
CSEFKÓ GYULA adai közleményében pedig egy sem szerepel (vö. im. 479— 
480). 

Úgy hiszem, nem járok messze a valóságtól, ha ennek okát az állatnevek 
keletkezésének abban az indítékában vélem megtalálni, amit dolgozatom elején 
próbáltam körvonalazni. így a kérdést akképpen értelmezhetjük, hogy a házi
állatok közül elsősorban azok kapnak nevet, amelyek egyéb hasznuk mellett 
az ember fizikaimunka-végzésében is segítséget jelentenek. Ez pedig, ha köz
vetve is, de az állatnevek funkciójáról vallott elképzelésünket igazolja, hiszen 
a nevek jelentősége éppen az állatokkal végzett munka közben nyilvánul meg 
legfokozottabban. 

1. Sertésnevek 

Mindössze nyolc adatot találtam. Ezek alapján megállapíthatjuk, hogy a 
sertések közül csak a tenyészállatok kapnak nevet Szamosszegen. 

Néhány adatunkból kitűnik az, hogy a névadás alapját kivétel nélkül az 
állatok természetes jegyei szolgáltatják. így megtaláljuk a nemet kifejezésre 
juttató becézett keresztneveket: Rozi, Zsuzsi koca; Samu kan. 

A Baboss 'fekete pöttyös'; Kesej, Suska 'rózsaszín bőrű' elnevezések utal
nak az állatok színére és fajtájára. E nevek alkalmazása nemtől független. 

Két adat az állat testalkatára utal: Biváj hatalmas jószág; Csákón nagy 
lelógó füle van. E neveket kocák és kanok egyaránt kaphatják. 

2. Macskanevek 

Macskanevet is keveset találtam, de valamivel mégis többet, mint sertés
nevet. Legnagyobb megterhelést a nemre utaló becézett keresztnévből alakult 
macskanevek mutatnak: Kati, Manci, Mici, Lili szukák; Laci, Mikóu, Pali, 
Pityu, Sanyi kandúrok. 

Egy példával az eseményhez kapcsolódó önkényesen keletkezett macskanév 
is megtalálható: Cumis anyja szoptatása idején elpusztult, s üvegből cucli segít
ségével táplálták. 

Érdekesen jelentkezik a macskanevek között egy eddig még nem tapasztalt 
névtípus. Gyakran a macskahívogató szó adja az alapot a név kialakítására: 
Cila, Cili, Cirmos', egy esetben az állat hangját utánozó szó segítségével jött 
létre a név: Minyu. 
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3. Baromfifélék nevei 

MÁRTON GYULA szerint a Kolozs megyei Borsavölgyben a szárnyas állatok 
elnevezése nem szokásos, legfeljebb a kakas kaphat nevet (vö. im. 7). A Sza
mosszegről kikerült hat adat így tájbeli sajátságnak minősíthető. 

Túlnyomórészt itt is a természeti jegyek alapján keletkezett nevekkel talál
kozunk: Bubika, Konytyos, Gatyóu tyúknevek a jellegzetes tollazat alapján; 
Gavallér kakasnév az állat természete után; Zsuska tojó liba neve a nemre uta
lással. 

Egy esetben itt is találtam példát arra, hogy az állat a hívogató szó fölhasz
nálásával jutott névhez: Lulica tyúknév a lu-lu-lu baromfihívogató alapján. 

BALOGH LÁSZLÓ 

Tiernamengebung in Szamosszeg 

1. In der Einleitung zum Aufsatz wirft der Verfasser ein theoretisches 
Problem auf. Er versucht die Funktion der Tiernamen darzustellen und den 
Hintergrund ihrer Entstehung aufzuklären. 

Über die Funktion und den Hintergrund der Entstehung der Tiernamen 
äußert er die Ansicht, daß der zielstrebige Mensch die Fähigkeit der Tiere, mit 
der sie etwas beobachten und sich an Namen gewöhnen können, für sich aus
nützt und diese Namen zum Erwecken individualisierter Aufmerksamkeit ge
braucht und dadurch seinen Anteil an der mit Tieren gemeinsam ausgeführten 
Arbeit vermindert. 

Als ein theoretisches Problem erscheint im Aufsatz auch die Möglichkeit 
einer Systematisierung der Tiernamen. Der Verfasser unterscheidet: 1. auf 
natürlicher Grundlage entstandene Tiernamen und 2. willkürlich gegebene 
Tiernamen. Zu ersteren gehören die Namen, die auf Grund der natürlichen 
Merkmale der Tiere entstanden sind und deshalb eine Beziehung zwischen Tier 
und Wirklichkeit herstellen. Je nachdem aber, ob diese Merkmale von der 
Geburt bis zum Altwerden vorhanden oder erst später zustandegekommen sind, 
werden auf Grund von primären (Farbe, Geschlecht) und sekundären Merk
malen (Charakter des Tieres) enstandene Tiernamen auseinandergehalten. Zu 
den willkürlich gegebenen Tiernamen werden jene gerechnet, die von der Natur 
der Tiere nichts aussagen (traditionsgebundene Namen und solche, die auf 
bestimmte Ereignisse zurückgehen). 
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2. Im Sinne der erwähnten methodologischen Gesichtspunkte wird das 
Tiernamenmaterial der Gemeinde Szamosszeg (Komitat Szabolcs-Szatmár) 
im zweiten Teil des Aufsatzes in ein System gebracht, wobei das Namenmateri
al von Pferden, Rindvieh, Hunden, Schweinen, Katzen und Geflügel voneinan
der getrennt behandelt wird. 

L. BALOGH 
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