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nak vélt nagy alakjai közül például mint 
elemzési tárgy vagy akár csak referencia a 
kötetben alig-alig van jelen Karinthy Frigyes 
(aki szinte teljesen kiszorult a köztudatból, 
még a bölcsészhallgatókéból is), és teljesen 
hiányzik a nagy kabaré-konferansziék (pél-
dául Kellér Dezső vagy Tabi László) intellek-
tuális humora, a könyveivel Angliából is hat-
ni képes Mikes György, „Rímhányó Rom-
hányi” vagy akár az évfordulóján most éppen 
ünnepelt Rejtő Jenő. (Gárdonyi Géza maga 
által is megtagadott ifjúkori „Göre Gábor”-a 
ma már persze csak történeti értékű lehet.) 
Egy példa: a világhálón terjedő (és az elemző 
által természetesen a folklórig visszavezetett) 
nonszensz (a trottyolt ratyli nevű „ősi magyar 
étel” receptje) kapcsán eszébe juthat az em-
bernek a Bárdi György alakította rádiókaba-
ré-figura, Gugyerák Lajos („elipszilonnal, ott 
középen”, Tardos Péter jeleneteiben) és persze 
a halandzsa atyja, Karinthy Frigyes. Ami azért 
(volna) fontos, mert a nonszensz nemcsak az 
avantgardhoz kapcsolódik (mint az illető ta-
nulmányszerző helyesen megemlíti), hanem 
az angol humorhoz is (melynek magyarorszá-
gi megjelenése e kötetben még nem váltott ki 
nagyobb figyelmet), vagyis a humorhoz, ezál-
tal a nyelvhez való viszony akár egy értelmes 
és termékeny nemzetka rak erológia alapja is 
lehet (erre egyébként nagyon szép és meggyő-
ző példákat hoz a kötet a japán, a többféle 
szláv és a román tárgyú tanulmányokkal). Kár, 
hogy a kelet-európai zsidó humor sincs értéké-
hez méltóan képviselve!

Ha volna névmutató, könnyebben kiderül-
nének ezek a hiányok, pontosabban fehér fol-
tok, én csak a kötetet ceruzával és papírral a 
kezemben olvasva vártam-kerestem néhány 
örök etalonnak vélt figurát, illetve szerzőt. 
Lehet, hogy azért reklamálom őket, mert fia-
tal korunknak része voltak – de Karinthy pél-
dául nem, és az a Mikszáth Kálmán sem, aki-
nek a humorát Karácsony Sándor társada-
lomfilozófiai elemzés tárgyává tette.

Mint már előre kijelentettem: nem tudom 
és nem is akarom eldönteni, a 29 tanulmány 
közül melyik a legjobb. Vegye ki-ki (a szoro-

sabban vett nyelvészeken túl természetesen 
az anyanyelvi nevelésben és az idegennyelv-
oktatásban működők, de mindenki más is, aki 
a művelődéstörténet, azon belül a mentalitás-
történet iránt érdeklődik) a kezébe a kötetet, 
lapozgassa, és bőven lesz alkalma elgondol-
kodni a tudományos humorkutatáson is, meg 
persze élvezni a tárgyát is.

Végezetül hadd idézzek a számomra leg-
kedvesebb, e kötetben olvasott mondatból 
(újdonságnak nem hatott, hiszen olyan örök 
igazság): „[…] empirikus igazolása nehézsé-
gekbe ütközik” (p. 244). Szerencsére – hiszen 
így marad még feladat, másképp megfogal-
mazva: lehetőség nyelvészeknek és humor-
kutatóknak…

Terts István

Fercsik Erzsébet – Raátz Judit
Keresztnevek enciklopédiája.  
a leggyakoribb nôi  
és férfinevek
Budapest: Tinta Könyvkiadó,  
2009. 439 p.

Az egyes ember életében a (kereszt)neve az a 
szó, amelyet a legtöbbször hall, s amelyet má-
sok a legszorosabban kapcsolnak személyé-
hez. A gyermek a családi kisközösségbe szü-
letik bele, ezt jelzi családneve, keresztneve 
pedig megismételhetetlen egyediségének zá-
loga. A szülők feladata az, hogy olyan nevet 
válasszanak gyermeküknek, amellyel ő szíve-
sen azonosítja magát, s elnyeri a környezet 
elfogadását is. A névadási szokásokat a törvé-
nyek többé-kevésbé korlátozzák. E tekintet-
ben a magyar jog a szigorúbbak közé tartozik: 
szemben például a megengedő amerikaival 
vagy oroszországival, hogy az áttekinthetet-
len kodifikálású ázsiait ne is említsük.

Mivel Magyarországon a törvény nem en-
gedi meg az ad hoc névadást, a közösség fo-
kozottan érdeklődik a bejegyezhető nevek 
iránt. Ezt jól mutatta Ladó János először 
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1971-ben megjelent Utónévkönyv-ének, a ka-
tolikus névválasztók körében pedig Fekete 
Antal könyveinek példátlan népszerűsége. 
Ladó könyve a bejegyezhető nevek listája-
ként a törvény kiegészítéseként is funkcio-
nált, aki más nevet, vagy egy abban szereplőt 
eltérő helyesírással próbált meg bejegyeztet-
ni, a MTA Nyelvtudományi Intézetének ja-
vaslata alapján tehette ezt meg.

Jelenleg a bejegyeztethető nevek 2710 
elemet tartalmazó listája olvasható a Nyelv-
tudományi Intézet honlapján. Hozzáférhető a 
magyarországi kisebbségek számára választ-
ható utónevek jegyzéke is. Az Enciklopédia 
szerzőit a nevek hozzáférhetősége mentesí-
tette a taxatív felsorolás kényszere alól. Le-
hetőséget adott számukra ahhoz, hogy a száz 
leggyakoribb férfi és női nevet művelődéstör-
téneti szempontok alapján mutassák be.

A névcikkek logikus szerkezetben csopor-
tosítják az ismereteket. Először a név eredeté-
ről, kialakulásának motivációjáról kapunk in-
formációt. Ha a szakirodalom több magyará-
zatot is ismer, ezek mindegyikét közlik. Ezt 
követi katolikus szokás szerint a védőszent(ek) 
és a névnap(ok) megjelölése. A név gyakorisá-
gáról huszadik és huszonegyedik századi sta-
tisztikák alapján informálják az olvasót. A be-
cézett alakok és a név női-férfi párja mellett 
megtudunk egyet-mást a legközismertebb ide-
gen megfelelőiről és családnévi használatáról.

Különösen informatív a címnév rokonait 
szemléltető ágrajz. Ez feltünteti az eredetet: 
az Ágnes esetében mind a hiteles görög 
hagnoszt, mind a hangzása alapján tévesen 
hozzákapcsolt ’bárány’ jelentésű agnus-t. Ez-
után a rokon neveket olvashatjuk származási 
kapcsolatakkal együtt: az Ágnes-ből szárma-
zik a kötött tőalakból önállósult Agnéta, eb-
ből a Netta, majd annak becézett változata,  
a Netti. Szerepel a csokorban a ’bárány’ je-
lentést magyarosító régi magyar Baranka.

A névcikkek érdekes része a név híres vi-
selőinek bemutatása. A magyar névhasználat-
ban ritka nevek esetében a szerzők szinte le-
hetetlen feladatra vállalkoztak: a hazánkban 
csak az utóbbi időben divatba jött Kevin szó-

cikke számára például egyetlen híres névvi-
selőt sem találtak. Az Erik szócikkben a nor-
mann hajósok, svéd és dán királyok mellett 
csak Erich Maria Remarque és Erich Kästner 
írók számítanak Magyarországon többé-ke-
vésbé ismertnek. A Miklós esetében viszont 
hosszú a hírességek sora Zrínyi Miklós-tól 
Mészöly Miklós-ig.

Sok érdekességet megtudhat az olvasó az 
adott név viselőinek a művészet több ágában 
való megjelenéséről. A Judit név a művészet-
történetben leginkább a Holofernész levágott 
fejével a kezében megjelenő hős asszony ké-
pében vált híressé. Bár a történet minden tör-
ténelmi alapot nélkülöz, számos irodalmi fel-
dolgozása ismert: a magyar irodalomban el-
sőként Tinódi Lantos Sebestyén és Sztárai 
Mihály költöttek róla históriás éneket. Szó 
esik a szócikkben többek között Balassi egyik 
múzsájáról, Bebek Juditról, a Berzsenyivel 
levelező Dukai Takách Juditról és a Jóka ör
döge házsártos hárpiájáról. Az illusztris sort a 
Bartók-opera, A kékszakállú herceg vára Ju-
ditja zárja.

Egy keresztnév beágyazottságát jelzi, 
hogy hány földrajzi név elemeként találko-
zunk vele. A helynevekben gyakran feltűnnek 
szent királyaink nevei. István, László számos 
helység védőszentjeként és névadójaként 
sze repel. A Szentkirályszabadja, Szentist-
vánbaksa, Mátraszentistván helységnevek az 
államalapítóra emlékeztetnek, Szent László-
ra is számos település Bükkszentlászlótól 
Pilisszentlászlón keresztül Zalaszantlászlóig. 
Az újabb keletű névadás termékei a város-
rész-elnevezések, ezek a Habsburg-család 
tagjainak emlékét őrzik: Erzsébetváros, Li
pótváros, Terézváros.

A paraszti élet visszatérő ritmusáról árul-
kodnak a híres névnapokhoz kapcsolódó nép-
szokások. A februári Zsuzsanna-nap a tavasz 
közeledtét jelzi, számos időjárás-előjelző 
hie delem kapcsolódik hozzá. Az április 24-i 
Szent György napján hajtották ki a mezőre az 
istállóban telelő jószágot, amelyet aztán az 
őszi Szent Mihály napján tereltek vissza. Pé
ter-Pál napja a paraszti élet fontos dátumát, 
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június 29-ét, az aratás kezdetét jelöli. A no-
vember 11-i Márton-nap pedig nemcsak a li-
bapecsenye és az újbor, hanem az elszámolás, 
a jobbágytartozás levonásának napja is volt.

A népi szólások, csúfolók a gyakori vagy 
furcsa hangzású nevekre épülnek. Ezek leg-
többször egyszerűen a rímhelyzetet használ-
ják ki, például Klári, Klári, lárifári Elemér, 
minden lyukba belefér István, vicispán, sü
vegelik az utcán.

A köznevesülés folyamata a köznevek és a 
tulajdonnevek termékeny kölcsönhatásáról 
tanúskodik. Köznevek gyakran váltak ke-
resztnévvé, ilyenek többek között a Piros, a 
Barna, a Bátor. A gyakori nevek viszont ösz-
szetételek tagjaiként maguk is gazdagítják a 
köznyelvi szóállományt. A női nevek sokszor 
virágnévből származnak, például Viola, Haj
nalka, Rózsa. De női nevekből is keletkeznek 
virágnevek: a boglárkökörcsin a Boglárká-
ból, ilonahagyma és kékilonka az Iloná-ból, 
zsófiaseprű a Zsófiá-ból. A Katalin nemcsak 
a pettyes bogárnak adta a nevét, hanem szá-
mos növénynek is: katakóró, katalinrózsa, 
borzaskata. Egyes vidékeken még az esthaj-
nalcsillagot is katicsillagnak nevezik. A férfi-
nevek is köznevesülhetnek, így lesz a hence-
gő vadász neve gácsérpista, a leselkedni  
szerető ember neve lesipéter, a pesti csibész-
nyelvben pedig károlyka a törvényszéki bíró 
megnevezése.

A szerzők ezzel az alkotásukkal új mű- 
fajt teremtettek a magyar könyvkiadásban. 
Nyelv tudományi (elsősorban névtani), nép-
rajzi és kultúrtörténeti ismereteket csoporto-
sítottak a keresztnevek köré. Ezzel nemcsak 
sok, más helyről nehézkesen előbányászható 
információt tettek egyszerűen hozzáférhető-
vé, hanem számos tudáselemet kritikailag 
újjáértelmezve olvasztattak bele egy elegáns, 
áttekinthető szerkezetbe.

A könyv A magyar nyelv kézikönyvei soro-
zatban látott napvilágot. A Tinta Kiadó mun-
katársai most is gondos munkát végeztek.  
A jól áttekinthető tördelés, az olvasót előzé-
kenyen segítő tipográfiai megoldások hasz-
nos segítőtárssá teszik a kötetet, amely bor-

vörös borítóján a stilizált magyaros motívu-
mokkal (Temesi Viola érdeme) tetszetős 
tárgyként díszíti is polcunkat.

A lexikont bátran ajánljuk a tárgykör iránt 
érdeklődő értelmiségi nagyközönségnek.  
A legnagyobb szerepet azonban kétségkívül  
a bölcsészképzésben és a pedagógusképzés-
ben fogja játszani névtani, művelődéstörténe-
ti és kulturológiai stúdiumok sokoldalú tan-
eszközeként.

Huszár Ágnes

Fedinec Csilla (szerk.)
Értékek, dimenziók a magyar-
ságkutatásban
Budapest: Magyar Tudományos  
Akadémia Magyar Tudományosság 
Külföldön Elnöki Bizottság, 2008. 313 p.

Az objektív véleményalkotásnak előfeltétele 
külső nézőpont választása. A vizsgálandó 
tárgytól el kell távolodni ahhoz, hogy elfogu-
latlanul megítélhető legyen; ez alaptétel a ter-
mészettudományokban, követendő elv a szel-
lemtudományokban, s valószínűleg helye 
lenne a politikában is. A nyelv szeszélyes játé-
ka folytán azonban szereplővé válik a „külső” 
szemlélő is: a határainkon túli és az államha-
táron belüli nyelvhasználó egyformán keresi 
helyét, lehetőségeit, identitását, gyökereit,  
jogát és rangját a magyarul beszélők közössé-
gében. A bemutatandó tanulmánykötetből 
részletesen A nyelv mint szimbólum című 
nyelvészeti blokkot emelném ki, mely négy, 
Ma gyarországgal szomszédos országban élő 
szakember letisztult szemszögéből vizsgálja a 
nyelvi változás, szétfejlődés, nyelvhalál, azo-
nosságtudat, nyelvoktatás, nyelvművelés, 
nyelvi jogok és a joggal való élés és vissza-
élés kérdéseit, azaz a kisebbség lét számtalan-
szor vitatott, meg nem oldott kérdéseit.

Ahogyan a mindennapok eseményei múlt 
időbe téve megteremtik a történelmet, ugyan-
úgy hozzák létre az egymás mellé helyezett 


