
   

Állatvilág és nyelvészet             

 

A Tinta Könyvkiadó idén megjelent új kötete hézagpótló 

vállalkozás, amey 578 szócikkben gyűjti egybe a magyar 

állatneveket oly módon, hogy a névanyag döntő többsége 

szótárakból, ill. szógyűjteményekből származik, ezek között is 

elsősorban a Magyar értelmező kéziszótár (1975) adataiból 

indul ki. (Rácz János: Állatnevek enciklopédiája Tinta 

Könyvkiadó, Bp. 2012.  547 l.) 

Ez a törzsanyag már maga tartalmazza írásbeliségünk, korai 

okleveleink, nyelvemlékeink, a nyelvjárási gyűjtések, 

tájszótárak és különféle szaktudományi névjegyzékek, ill. 

állattani tanulmányok idevágó  adatait, amelyeket  a szerző 

egyrészt aktualizált, másrészt igyekezett a névállomány 

rendezésekor és leírásakor indokolatlanul hiányzó közismert 

vagy a törzsanyag megjelemése óta ismertté, elterjedté vált faj- 

és fajtanevekkel kiegészíteni.Ebben a munkában egyfelől az 

újabb értelmező szótárainkra, másrészt különböző  zoológiai 

munkákra támaszkodott. 

A kötet három főrészre tagolt. A tudományos alapossággal 

megalkotott előszó  közel negyven oldal terjedelemben kitér az 

anyaggyűjtés minden részletére, közöttük olyan izgalmas 

kérdésekre is, mint pl. az állatnév megnevezésének szótörténeti 



vagy szóföldrajzi (elterjedtségi) vonatkozásai, a névmegjelölés 

eredete, az állatnevek helyesírási kérdései, vagy akár ezen nevek 

irodalmi, mitológiai vonatkozásai. 

A kötet főrésze az alfabétikus sorrendben megadott állatnevek 

szójegyzéke. Az egyes szócikkek felépítése lényegében kettős 

tagolást követ: az első rész nyelvészeti megközelítésű, 

tartalmazza a címszóról fellelhető adatokat, mint pl. a szó-

jelentést, a szó első  megjelenését a magyar írásbeliségben, a 

név esetleges további szótörténetét, valamint nyelvjárási adatait 

is. Ezt követi a név eredete, ill. a névadás indítéka, amennyiben 

ismert, valamint az állatnév idegen nyelvi megfelelői és 

társnevei. 

A második rész mindenekelőtt  az illető állat rendszertani helyét 

adja meg, de emellett közöl számos olyan kultúrtörténeti (a 

hiedelemvilágra vonatkozó vagy az irodalomban előforduló) 

vonatkozásokat is,  amelyek érdekessé, olvasmányossá teszik a 

szócikket. Így pl. megtudhatjuk, hogy a pápista varjú azért 

kapta a megkülönböztető jelzőt, mivel „kizárólag elvetett 

magvakból él, azaz nem eszik húst, tehát böjtöl, vagyis 

pápista“ A szürke kálvinista varjútól pedig fekete színe 

különbözteti meg. A varjú-szócikk utalásként közli Arany János 

versének idevonatkozó részletét, valamint a név  szólásainkban 

való előfordulását is. 

A kötetet magyar, latin szaknyelvi és német szómutató zárja, 

ami megkönnyíti a tájékozódást a szerteágazó állatnév-történeti 

információhalmazban. 

Az Állatnevek enciklopédiáját mind zoológusok, mind 

nyelvészek használhatják biztos ismeretforrásként, de rajtuk 

kívül ajánlhatjuk mindenkinek, aki szereti az állatokat és 

kiváncsi azok sokszínű világára, valóságos életkörülményeire, 

vagy akár irodalmi, kulturális megjelenésükre. 
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