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NEVEK, NEVEK, NEVEK1
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A nevek, nyelvtanilag a névszók, a főnevek, azon 
belül a tulajdonnevek végtelenül gazdag család-
jába tartoznak. Az egyes tulajdonnévi csoportok 
között átfedések, szoros összefüggések, bonyo-
lult kapcsolatrendszerek vannak. Közelebbről mi 
most a személynevek, állatnevek, földrajzi nevek 
vizsgálatával foglalkozunk inkább. A személyne-
veknél külön elemezzük a családneveket (vezeték-
neveket), keresztneveket (utóneveket) és különös 
tekintettel, fi gyelemmel a ragadványneveket (be-
ceneveket, gúnyneveket, csúfneveket stb.).

Mielőtt bármiféle neveket is közelebbről kóstol-
gatnánk, nézzük a megszólításokat. A legrégebbi 
időkben a népmeséink szerint is mindenki minden-
kit tegezett. Később bonyolódott a dolog: „kend, 
kelmed, kegyed, kegyelmességed, méltóságod” 
– majd: „maga”, végül „Ön”. Hihetetlen bonyo-
dalmak származtak s származhatnak még ma is 
ebből… A „kend, kelmed” stb. mára szinte eltűnt, 
s maradt a szegény, jobb sorsra érdemes „maga” 
és az „Ön”… Nem könnyű egyensúlyozni közöt-
tük, mert ki ezt, ki azt érzi jónak vagy rossznak. 
Világos, hogy idősebb rokonunkat még véletlenül 
sem önözhetjük, ha nem akarjuk vérig sérteni: „Hát 
hogy látják Önök, Mari néném, hát Önök, Pista bá-
tyám?” Ugye, ez nem igazán szerencsés. Arról nem 
is beszélve, hogy ha én, aki még mindig magáztam, 
magázom a Szüleimet, Nagyszüleimet, Öreg! Szü-
leimet, esetleg önöztem volna Őket, nyilván „ka-
pásból” azt hitték volna, hogy meghibbantam. Elő-
fordult, hogy némely családban, ahol az idősebb 
testvérek, meg a fi atalabb testvérek között nagy 
volt az időbeli különbség, olyan helyzet is előállha-
tott, hogy a nagyobbik testvér (testvérek) sok gye-
rek esetében időközben „ember” lett, azaz meghá-
zasodott, s akkor ott bizony a kisebb gyerekeknek 
illendő volt a nagyobb testvérüket az esküvő után 
magázniuk. Na most, ha ez nem kellő nevelő szán-
dékú magyarázat kíséretében történt, akkor bizony 
akár egész életre szóló, mély sebet lehetett okoz-

1 Régi magyar mesterségek – családneveink tükrében. 
Részlet az Oktatási és Kulturális Minisztérium és az 
Anyanyelvápolók Szövetsége 2009. évi közös anyanyelvi 
pályázata 2. helyezettjének munkájából.

ni akaratlanul is annak a szerencsétlen kisebbik 
gyereknek a lelkében. Különösen az utóbbi 50–60 
évben fordult fel a világ körülöttünk teljes mérték-
ben. („Holnapra megforgatjuk az egész világot!”… 
– hát igen megforgatták az elvtársak, tapasztal-
tuk, éreztük, érezzük most is a következményeit.) 
A második háború után történelmileg, politikailag, 
gazdaságilag, társadalmilag, kulturálisan, nyelvi-
leg, vallásilag, hagyományok tekintetében fenekes-
től felfordult – mert felforgatták – a világ.

Igaz ugyan, hogy előtte sem volt természetesen 
minden tekintetben egyértelműen hibátlan és igaz-
ságos az előző társadalom, „A rígi világ” – ahogy 
mi csak emlegetni szoktuk –, de mégiscsak volt egy 
kialakult rendje a társadalmi konvenciókon belül 
a kölcsönös megszólításoknak is. Jelen tárgyunk 
tekintetében ez a legfontosabb. Mert nem csak a 
téeszesítés, államosítás „modernizációs” őrülete 
zúdult az emberek nyakába, s törte a gerincüket, 
hanem a padláslesöpréssel egy időben lesöpörni, 
elsöpörni igyekeztek mindent. Ez az igyekezet tart 
azóta is, s ami a legfenyegetőbb, a legveszélyesebb, 
hogy a „jónép” nem tudja, mi is történik vele va-
lójában.

Nyelvileg ez úgy jelentkezett, hogy a legfon-
tosabb kapcsolatteremtő szavainkkal történtek 
brutális változások: Kezdjük a legfontosabbal: 
A gyönyörűszép „Édesanyám, Édesapám” (mi-
felénk értelemszerűen ez mindig így hangzott: 
Idesanyám, Idesapám) helyett jött a „nyomorútt, 
csökbokforma” sehonnai, „Apuzás, Anyuzás”, mi 
több, Isten bocsássa meg, a „Muter–Fater”! Mi-
felénk nyelvjárásiasodott az előbbi megszólítás: 
„Mujder” változatban. Mára eljutottunk odáig, 
hogy boldog-boldogtalan tegez mindenkit, s nyil-
ván a tömeges válások miatt is a szerencsétlen gye-
rek azt sem tudja, hogyan szólítsa a szüleit, mert 
az egyik erre, a másik arra. (Már Kartinthynál ilyet 
találunk, igaz, még magázódva szól a férj a felesé-
gének: „Jöjjön, kérem, mert a maga gyereke, meg 
az én gyerekem veri a mi gyerekünket!” – azóta 
csak romlott a helyzet.) Ma már Apu sincs, ha-
nem ez a se íze, se bűze „Apa–Anya” megszólítás 
kezd terjedni, mintha az a szerencsétlen Édesapa, 
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Édesanya csak úgy lenne a semmiben, mint Apa 
és Anya, nem az enyém vagy Tied, vagy Valakié. 
De érvényes ez a nyelvi züllés szerencsétlen Öreg-
anyánkra, Öregapánkra is, akiket egyszerűen „va-
lakik” átkereszteltek a „modernebb, illendőbb” 
Nagypapára, Nagymamára, sőt az utóbbinál a 
Nagyi megszólítás is egyre inkább terjedőben, és 
eljutottunk odáig, hogy ha Öreganyámnak, vagy 
Öregapámnak emlegetem szegény Öregszüleimet, 
azt képesek udvariatlanságnak, modortalanság-
nak tekinteni némelyek, merthogy már fogalmuk 
sincs a magyar nyelvi hagyományokról. („Szeren-

cséd, hogy Öreganyádnak szólítottál!”). Az „Öreg” 
a régi magyarban a legnagyobb tisztelet kifejezé-
sét jelentette, például: Ül az Öreg, tényleg öreg, 
nyolcvan-nyolcvanöt éves Öregapánk a tornácon, 
pipázgat, nézelődik, s látja ám, hogy a hatvan év 
körüli fi a, amint leszáll a szekérről, bizonytalan 
lesz a járása, ekképp szól hozzá: „Te, Józsi fi am! 
Idehaagasscsak! Mátúú fogva nem tudod, humvaa 
a pincekujcs.” A hatvan év körüli Józsi tudta mi az 
illem, mert így válaszolt azonnal: „Megértettem, 
Idesapám! Mátúú fogva nem tudom, humvaa a 
pincekujcs.”
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