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va, édes kökényszilva; fejér, tarka, sárga, kék szilva, valamint kisgyümölcsű besztercei szilva 
is szerepel (RAPAICS 1940: 129, 131, 136). A változatos színű és árnyalatú gyümölcsnek  
a SzT.-ban előforduló neve aligha van kapcsolatban a kosbor növény virágszínével, hiszen 
ugyan a gyümölcs és a virág színe között lehetséges lenne az összehasonlítás, nem a sze-
mantikai távolság, hanem a tárgyi a kevésbé áthidalható. 

Van azonban a kosborféle növényeknek olyan jellegzetessége, amellyel kapcsolatba 
hozható a szilva termése. Az agárkosbornak (is) ikergumója van, egyik fokozatosan kiürül, a 
másikban a következő évre való tartalék tápanyag halmozódik. A kosbor szerelmi bájitalok 
és gyógyborok adalékanyaga volt, ezért a népi tudásban az ikergumó nemcsak ismertes volt, 
hanem az agár(kutya) heréihez való alaki hasonlósága révén az elnevezés alapja is lehetett, 
l. VÖRÖS 2008. agárfű, agárkosbor, agármony ’Orchis morio’, kosmonynősző; ugyanezen 
alapuló magyarázat: „Hellen neve orchis am. hímállat töke, mely nevét kétség kívül onnan 
vette, mert ezen növény legtöbb fajai golyós gyökerüek és sima meztelenek” (CZF. kosbor). 
A agármony ’közönséges párlófű; apró bojtorján’ (Agrimonia eupatoria)  
a latin agrimonia szó értelmesítése agár-ra, vagyis népetimologikus alakulat. 

A kosbor ikergumója más néven heregumó-ja nem egyedülálló megnevezés, a növény-
nevekben számos a here – RÁCZ JÁNOS mintegy harmincat mutat be –, illetőleg a mony: bika-
mony, ebmonyfű, lómonyú szilva stb. (RÁCZ 2000: 469, 471). – Az „apró szemű, nagyon édes 
vadszilvafajta” megnevezése lehet macskatökű (ÚMTsz.), és macskatökű-szilva az „apró sze-
mű, nagyon lágy húsú szilvafajta, amely könnyen hasmenést okoz” (ÚMTsz.). Bizonyos „szil-
vafajta megjelölésére” a kutyamonyú, illetve a kutyamonyú-szilva (ÚMTsz.) használatos. Az 
ÚMTsz. idevágó címszavai még: lómonya-szilva, lómony-szilva, lómonyú-szilva. 

3. A kosbor gyökere közti tubera geminata hasonlósága éppúgy megfelelhetett az ap-
róbb méretű szilvagyümölcs megnevezéséhez, mint a lómony vagy a *macskatök. A kosbo-
ros-nak mondott szilva bizonyos mértékű eufémizmus is lehetett, ámbár ezt négy évszázad 
múltán aligha lehet megítélni, az azonban bizonyos, hogy apró, talán az ágon kettesével 
himbálódzó gyümölcs a kóós boros szilva, amely kifejezés jelentése mindezek után aligha 
kétséges: ’a kosbor gumóihoz hasonló (az ágon kettesével lógó) szilva’. 
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BÜKY LÁSZLÓ 

Nosztalgia. E szavunkkal és művelődéstörténeti hátterével igen behatóan foglalkozott 
É. K ISS SÁNDOR („Értsd is a szót!” Nyelvművelő írások. Tankönyvkiadó, Bp., 1988. 149–
61), majd MAGYAR LÁSZLÓ ANDRÁS írt népszerű cikket e tárgyban (A repülőkenőcs.
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Érdekességek az egészséges és beteg test, az orvoslás és a kuruzslás történetéből. Gondolat, 
Bp., 2007. 131–5). Az eredetileg (a XX. század elejéig) betegségnév nostalgia először egy 
bázeli orvos (É. K ISS i. m. 150 szerint Harder János Jakab, ő inkább csak a bíráló bizottság 
elnöke volt; MAGYAR i. m. 131 szerint Johannes Hofer) művében fordult elő (1678), majd a 
XIX. századra meghonosodott a legfontosabb európai nyelvekben, legalábbis azok művelt 
rétegében. A nosztalgia érdekessége, hogy eredeti és régebbi jelentése térbeli: ’honvágy’, 
ma – más nyelvekben is – általános, időbeli ’vágyódás régebbi korok, eltűnt idők, esetleg 
dolgok után’ értelme újabb. É. K ISS a nosztalgia szóra, mint a magyar szókincs tagjára,  
a legkorábbi adatot 1905-ből idézi (i. m. 157), ennél azonban mindenképpen van korábbi 
előfordulása is, például: „nostalgia, gg. honfájdalom, honvágy” (BABOS KÁLMÁN , Köz-
hasznu magyarázó szótár... Heckenast Gusztáv, Pest, 1865. 221). A szó korai magyarországi 
használója volt Bellony Károly, aki még a szimulált kórként előszeretettel emlegetett hon-
vágybetegségről írt disszertációt (Carolus Belloni, Dissertatio inauguralis medica de nostal-
gia. Typis landereris, Pestini, 1835; idézi MAGYAR 2007: 133). 
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Hajdú Mihály, Családnevek enciklopédiája 
Leggyakoribb mai családneveink 

A Magyar Nyelv Kézikönyvei XVII. Tinta Kiadó, Budapest, 2010. 551 lap 

1. Az ezredfordulóig számtalan adóssága halmozódott fel a magyar névtudománynak, 
amelyek különösen akkor szembeötlőek, ha a velünk azonos kultúrkörhöz tartozó európai és 
tengerentúli eredményekkel szembesítjük a szakma hazai teljesítményét. A családnevek ku-
tatása terén az átlagosnál is nagyobb a lemaradás, noha az utóbbi húsz évben több olyan 
munkáról is említést tehetünk, amelyek ezt a hiátust igyekeztek kitölteni. Utóbbiak között 
említhetjük KÁZMÉR M IKLÓS 1993-ban megjelentetett történeti családnévszótárát, valamint 
HAJDÚ M IHÁLY  „Általános és magyar névtan”-át. Az előbbi a biztosan magyar vagy a nagy 
valószínűséggel a nyelvünkben keletkezett családneveket tárgyalja a névszótárakra jellemző 
módszerekkel, az utóbbi egyebeken túl két terjedelmesebb fejezetben tárgyalja az idegen 
nyelvek és a magyar családneveinek kialakulásának, megváltoztatásának, különféle szem-
pontok szerinti rendszerezésének főbb kérdésköreit. 

A családnév-enciklopédia megjelenése – bátran állíthatjuk – egy újabb fordulópontot 
jelent a magyarországi személynévkutatásban. A kézikönyv egyszerre tekinthető összege-
zésnek és a névtan e területén tevékenykedő szakmai közönségnek szánt iránymutatásnak. 
Összegez, mert benne a szerző mások munkái mellett több évtizedes saját gyűjtő- és kuta-
tómunkájának tapasztalatait is felhasználja. Irányt mutat, mert akarva-akaratlanul is jelzi, 
hogy melyek azok a területek, ahol további feladatok várnak a jövő nemzedékeire. 

2. HAJDÚ M IHÁLY  2008-ban az előkészületek közepette a Névtani Értesítő hasábjain 
tette közzé terveit. A beszámoló ekkor még a „Mai családneveink lexikoná”-nak előmunká-


