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1. Az értekezés tárgya és célkitűzései  
 

A gyümölcsnevek nyelvészeti szempontú vizsgálatának több szempontból is jelentős szerepe lehet a 
magyar szókincstani kutatásokban, e szókincsréteg rendszerszerű feldolgozásával eddig mégsem foglalkoztak a 
kutatók. A lexikológiai vizsgálatok középpontjában gyakran álltak növénynevek, ám a gyümölcsfajták nevei a 
szókészlet kevéssé felderített csoportjába tartoznak. E speciális szócsoportról ugyanis — kivéve a szőlő- (KISS 
JENŐ: A magyar szőlészeti nevezéktan néhány kérdéséről, Nyr. 115. 59–68) és az egzotikus gyümölcsneveket 
(VÖRÖS ÉVA: Egzotikus gyümölcsök magyar neveinek történeti-etimológiai szótára, 1996) — tudomásom szerint 
módszeres összefoglaló magyar nyelvészeti munka nem született, legfeljebb szótörténeti magyarázatok és 
etimológiák készültek. Dolgozatom témájául a gyümölcsfajok és gyümölcsfajták neveinek vizsgálatát választottam, 
munkámmal elsősorban a szókészlet e csoportjának feltárásához szeretnék hozzájárulni. 

1.1. A szótani munkák sorába illeszkedhet a gyümölcsfajtanevek nyelvészeti szempontú vizsgálata, mely 
egyrészt fontos adalékokkal szolgálhat a művelődéstörténeti kutatások számára, másrészt a szóanyag alapot 
szolgáltathat a nyelvészet különböző területein folyó vizsgálódásoknak is. A szaknyelvi, terminológiai kutatások 
sorába illeszkedve végigtekinthetők a pomológiai nomenklatúra kialakulásának korszakai, lépései, jellegzetességei, 
a szógyarapodás jellemző forrásai és módszerei stb. E speciális szócsoport — több szempontú egységes elemzése 
révén — alkalmas lehet a — mereven ugyan nem szembeállítható — természetes/népi és mesterséges/hivatalos 
névadás közötti különbségek és egyezések, és a közöttük lévő kapcsolatok, összefüggések vizsgálatára. A 
gyümölcsnevek rendszeres vizsgálata az általános nyelvtörténeti és etimológiai kutatásokon kívül segítheti a 
történeti helynévkutatók munkáját is, amennyiben feltárható, hogy például milyen gyümölcsök szolgálhatnak 
helynevek alapjául, hogyan vesznek ezek részt a névalkotásban, milyen szerkezetű neveket alkotnak, milyen 
névadási motivációk állhatnak a háttérben stb. A névtanhoz közel álló nevezéktan, sőt ezáltal közvetve a névtan 
számára is tanulságokkal szolgálhat a gyümölcsnevek vizsgálata. Tanulmányozásuk során ugyanis 
megkerülhetetlen kérdésként jelentkezik magának az elnevezésnek a mechanizmusa, az ember névadó 
tevékenysége, mely a névtannak/nevezéktannak is érdeklődése középpontjában áll. A nyelvjárási gyümölcsnevek 
pedig kiváló alapot nyújthatnak a dialektológiai vizsgálatokon kívül szóföldrajzi vizsgálódásokhoz.  
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1.2. A névcsoport részletes leírását egy nagy mennyiségű adatállományból és az egyes elnevezéseknek 

ezen adatokra épülő több szempontú elemzéséből, a gyümölcsfajtanevek szótárából kiindulva, arra alapozva tudtam 
elvégezni. A szótárat, amely tehát az elemzés alapjául szolgált, a dolgozat mellékletében közlöm. Az adatgyűjtés 
során a források széles skáláját tekintettem át, elsősorban nyelvtörténeti, nyelvjárási és botanikai forrásokat. A 
szótár olyan elnevezéseket tartalmaz címszóként, melyek közül a legkorábbi név a XII. században, a legkésőbbi 
pedig a XIX. század elején tűnt föl valamely írásos forrásban. Az ezeknél később a névkincsbe kerülő elemek 
részletező elemzésével nem foglalkoztam (azonban a névtipológia kialakításában számoltam az újabb névmodellek 
rendszeralakító hatásával is), mivel a XIX. század közepén, második felében egyrészt gyökeresen megváltozott a 
névadás mikéntje (előtérbe került a mesterséges névadás), másrészt pedig ezzel együtt nagy mértékben megnőtt a 
nevek száma is (melyek jó részének az esetében ráadásul valós névhasználatot nem vagy csak igen szűk 
névhasználói körben feltételezhetünk). A szócikkekben a gyümölcsfajtaneveket történetük, keletkezésük, 
funkcionális-szemantikai jellemzőik szempontjából mutatom be. Ez a névanyag szolgál az elemzés, a 
gyümölcsfajtanevek alakulásának, változási tendenciái leírásának alapjául. 

1.3. A dolgozat a következő tartalmi egységeket tartalmazza: a bevezetést követő részben meghatározom a 
gyümölcsfajtanév fogalmát, majd nyelvészeti szempontból megközelítve bemutatom a szócsoport köznévi, illetve 
tulajdonnévi sajátosságait elsősorban a névtani szakirodalomnak a tulajdonnév fogalmát érintő megállapításaiból 
kiindulva. Munkám tudománytörténeti előzményeiről adok képet a harmadik fejezetben, méghozzá a hasonló 
jellegű — főként növény- és állatneveket bemutató — elemzésekben megjelenő vizsgálati szempontokra 
koncentrálva. A negyedik fejezet a munka központi és egyben legterjedelmesebb része, ez tartalmazza a 
gyümölcsfajtanevek többszintű, rendszeres leírását, bevezető részében az alkalmazott elemzési modell 
szemléltetésével. A dolgozat záró fejezete egy speciális névcsoport — az érő szót tartalmazó gyümölcsfajtanevek 
— többszintű, áttekintő vizsgálatát tartalmazza, mely egyúttal a bemutatott elemzési modell komplex alkalmazása 
is. 
 
2. A vizsgálat módszere  
 

Munkám egyik célkitűzése — a szókincs e rétegének bemutatása, leírása mellett — a névanyag 
elemzéséhez választott módszerrel kapcsolatos. A vizsgált köznévi szócsoport leírásában általam alkalmazott 
elemzési módszer egy, a tulajdonnevek, méghozzá helynevek (mikronevek) vizsgálatára HOFFMANN ISTVÁN által 
kidolgozott osztályozási keret (Helynevek nyelvi elemzése, 1993/2007). HOFFMANN utal a köznevek és a 
tulajdonnevek szóalkotási, ezáltal vizsgálati módszereinek hasonlóságára is: „Nincs olyan sajátos tulajdonnévi 
szóalkotási, grammatikai szerkesztési mód, amely a közszavak körében ne volna megtalálható, azaz elvileg nincs 
olyan korlátozás, amely bármely közszói jelenség tulajdonnévbeli előfordulásásra vonatkozna” (i. m. 2007: 42).  

2.1. A helynévtipológiának a gyümölcsfajtanevekre való alkalmazásával amellett, hogy az általam vizsgált 
elnevezéseket több szempontból, egységesen, egy kipróbált, bevált, sokak által használt modell segítségével tudom 
leírni, s ezáltal elemzésem alkalmassá válhat más szócsoportokkal való összehasonlításra; az is a céljaim között 
szerepel, hogy bizonyítsam, hogy a modell — kisebb módosításokkal — egyéb tulajdonnévfajtákon kívül a 
nevezéktanban különféle köznévi szócsoportok bemutatására is jól használható. A helynévelemzési leírásnak a 
gyümölcsfajtanevek elemzésében való alapul vételét támogatja a modell sok-sok előnye: egységessége, alapvetően 
elméleti megközelítésmódja, nyelvi kritériumokra való támaszkodása, rendszerszerű szemlélete, a modell 
többszintűsége, az elemzési szintek világos elkülönítése, ami az osztályozási kategóriák keveredését is megszünteti. 

A fent említett elemzési modellen kívül természetesen figyelembe vettem különböző növénynévi 
szócsoportokon végzett vizsgálatokat is, mindeközben a gyümölcsnévadás jellegzetességeire támaszkodva 
alakítottam ki az egyes kategóriákat. 

2.2. A nevek leíró szerkezeti elemzését két szinten végeztem el: a névadás alapjául szolgáló tényezők, azaz 
a névrészfunkciók rendszerbe állítása mellett megvizsgáltam, hogy az egyes névrészek funkcionális-szemantikai 
kategóriái milyen lexikális, morfológiai és grammatikai eszközök révén fejeződhetnek ki. Egyúttal tehát a két szint 
egymásra vetítését is elvégeztem. A funkcionális-szemantikai elemzés többé-kevésbé megfeleltethető a 
nevezéktanban a különféle motivációs rendszerezéseknek, melyek aszerint osztályozzák a főként természetes 
névadással keletkezett neveket, hogy a névadásnak mi lehetett az indítéka, milyen kapcsolatban áll a név a 
denotátumával, hogyan tükrözik annak valamely tulajdonságát. A nevezéktanban, illetve az általam áttekintett 
növénynévvizsgálatokban a lexikális-morfológiai vizsgálatokkal pedig azok az elemzések állíthatók párhuzamba, 
melyek a növényneveket alkotó szókincset vizsgálják: ezek az elnevezéseket alkotó lexémákat jelentéstartalmuk 
szerinti csoportosításban mutatják be, és általában szófaji kategóriákat is elkülönítenek. 

A történeti szempontú elemzés során egyrészt azt vizsgáltam, hogy hogyan, milyen névalkotási eljárással 
jöhet létre egy új gyümölcsnév; másrészt azt, hogy hogyan változnak az idők folyamán a névadási szokások, a 
névmodellek, illetve meglévő gyümölcsnevek milyen változásokon esnek át.  
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3. Az elemzés eredményei és hasznosításának lehetőségei 
 

Dolgozatomban tehát mindhárom elemzési szint bemutatását elvégeztem, és megkíséreltem a szintek 
egymásra vetítését is, hogy ezáltal képet kaphassunk a gyümölcsfajtanevek rendszerében jelen lévő tipikus 
névmodellekről, a keletkezésüket irányító szabályszerűségekről, az adott időhatáron belül — a középkortól a XIX. 
századig — bekövetkező történeti változásokról, a nevek szerkezetét érintő módosulásokról. 

3.1. Először is szükség volt néhány, az elemzés során nélkülözhetetlen fogalom bevezetésére, melyekhez 
többnyire a helynévelemzésben használatos fogalmak szolgáltak kiindulópontul.  

A gyümölcstani elnevezések ugyanúgy névrészekre és névelemekre bonthatók, mint a helynevek. A 
n é v r é s z e k  meghatározását nem az alkotó lexémák száma szerint, hanem a jelentéstani egységek szerint 
végeztem el: pl. a lánycsecsű alma két jelentéstani egységből, azaz két névrészből áll, kétféle információt közöl 
denotátumáról: (1) ’olyan alma, (2) amely lánycsecs alakú, formájú’. Míg a lánycsecsű gyümölcstani elnevezésben 
viszont csak egyetlen funkció fejeződik ki, a denotátum alakja, így az egy névrészből is áll, bár két lexémából. A 
névrészek egy vagy több névelemből állhatnak, n é v e l e m n e k  nevezhetjük a nevet alkotó lexémákat és 
toldalékmorfémákat. Pl. a lánycsecsű alma első névrésze három névelemből (két tő- és egy toldalékmorfémából: 
lány + csecs + -ű) áll, második névrésze pedig egy névelemből (egy tőmorfémából: alma).  

A „ g y ü m ö l c s t a n i  k ö z n é v ”  fogalmát a földrajzi köznév terminus analógiájára alkottam meg: 
helynév részeként a földrajzi köznév mutatja meg a hely fajtáját, hasonlóképpen a gyümölcsfajtanéven belül ez a 
szó az, amely a gyümölcs faját hivatott megnevezni (pl. besztercei/szilva, pónyik/alma). „Gyümölcstani köznév” 
csak többrészes nevekben szerepelhet alkotóelemként, és mindig az utolsó névrész szerepét tölti be. Természetesen 
olyan elnevezésekkel is találkozhatunk, amelyek nem nevezik meg a gyümölcs faját, azaz nem tartalmaznak 
„gyümölcstani köznévi” összetevőt, pl. apró muskotály, fekete tányér. A „ g y ü m ö l c s n é v ”  fogalmát a 
helynév fogalmának analógiájára hoztam létre. Így nevezem azokat az önállóan is létező, a fajnak alárendelt 
kategóriára vonatkozó nyelvi elemeket, melyek önállóan is léteznek, használatosak (pl. makaria), és kétrészes 
nevek részeként is megjelenhetnek, megnevező funkcióban (pl. öreg/makaria, makaria/körte). A „gyümölcsnevek” 
egy- (pl. pergament) és kétrészes (pl. fontos/alma) előzményre is visszavezethetők. A kétrészes előzmény 
tulajdonképpen csak egy újabb név alkotásában való részvétele során válik „gyümölcsnévvé”: az új névben 
megnevező szerepben jelentkezik és egy névrésznek számíthatjuk: pl. fontos/alma > öreg/fontosalma. Az 
eredetileg kétrészes névből létrejött „gyümölcsnevek” tehát csak többrészes gyümölcsfajtanév alkotásában 
játszhatnak szerepet. 

3.2. A tipikus gyümölcsfajtanevek a helynevekhez hasonlóan kétrészesek, az egyrészes nevek valamivel 
ritkábbak, mint ahogyan azt a helynevek körében tapasztalhatjuk (az élőnyelvi gyűjtések azonban azt mutatják, 
hogy a szóbeli névhasználatban viszont gyakrabban jelentkeznek), háromrészes nevek pedig elsősorban a 
tudományos névhasználatban fordulnak elő. A háromrészesség gyanúja vetődik föl pl. az udvarhelyi júliusban érő 
körte (SzT. VII. 414) elnevezésben, mely a gyümölcsfaj megjelölésén kívül utal annak vélt vagy valós származási 
helyére és érési idejére is. A természetes névadásban kérdéses a háromrészes nevek létezése, a mesterséges és újabb 
alakulású nevek között azonban kimutathatók valódi három-, sőt esetleg négyrészes nevek is: téli fehér pogácsa, 
téli hamvas muskotály, téli szebeni tángyér, nemes téli borsdorfi, királyi piros kurtacsumájú alma stb.  

3.3. A neveket szerkezeti felépítésük és a többrészes nevek utótagjának lexikai jellege alapján négy 
csoportra osztottam: 1. egyrészes nevek (bergamot); 2. kétrészes, „gyümölcstani köznévi” utótagú nevek 
(sózó/szilva); 3. kétrészes, „gyümölcsnévi” utótagú nevek (nyári/jonatán); 4. háromrészes nevek 
(sárga/apró/barack). Ezek aránya a nevek első adatai alapján 6% : 77% : 11% : 6%. Egy- és kétrészes 
„gyümölcstani köznévi” utótagú nevek első adatai a XIII. századból valók, míg a háromrészes és a „gyümölcstani” 
utótagú nevek megjelenése a XVI. századra tehető. Kései megjelenésük okai között a névszerkezetnek a relatíve 
bonyolultsága említhető, hiszen például az utóbbi nevek megalkotásához eleve szükség van egy előzményül 
szolgáló gyümölcsfajta-elnevezésre.  

A többrészes elnevezések bővítményi részének legjellemzőbb lexikális-morfológiai kategóriája a 
melléknév és a melléknévi jellegű szó (keserű/mandula, álló/körte), ezt követik gyakoriságban a köznévi 
(császár/körte) előtagok, a szószerkezetek (árpával érő/körte), végül első névrészként viszonylag ritka a vizsgált 
korszakban a „gyümölcsnév” előfordulása (báling/alma). A tulajdonnévi származékok (ölyvedi/cseresznye) és a 
„gyümölcsnevek” csak a XVI. században jelennek meg, illetve szaporodnak fel az elnevezésekben, míg a többi 
kategória létezése a fajtanévadás kezdeteitől fogva kimutatható. 

3.4. A gyümölcsfajtanevekben igen sokféle névadási motiváció kifejeződhet, az indítékok feltárása nem 
bizonyult különösebben nehéz feladatnak, inkább a névrészfunkciók rendszerbe állítása, rendszerbe foglalása 
okozott nagyobb gondot.  

A gyümölcsnevek körében fajtajelölő (F) (apró/alma), megnevező (M) (zelenka/körte) és sajátosságot 
kifejező (S) (kormos/alma) névrészi funkciókról beszélhetünk, illetve bizonyos nevekben a funkció nem áll 
kapcsolatban a denotátummal (királyné asszony/körtéje). A leggyakoribb, legtipikusabb és egyúttal a legrégebbi 
gyümölcsfajtanevek S+F szerkezeti felépítésűek. A legkorábbi — nagy valószínűséggel már fajtanévnek tartható 
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— 1145-ből adatolható elnevezés is S+F struktúrájú (apró/körte). A XVI. századig a kétrészes nevek jellemzően 
S+F szerkezeti felépítésűek, majd ekkor jelennek meg nagyobb számban a megnevező funkciójú előtaggal bíró 
nevek (makaria/körte), illetve az M már alaptagként is előfordulhat S+M szerkesztésű neveket létrehozva 
(kék/mirabolán). Azonban a gyümölcsnévadás kezdeteitől egészen a XIX. századig (és minden bizonnyal azon túl 
is) az S+F szerkezetű nevek vannak döntő fölényben a más szerkezeti felépítésű nevekkel szemben, arányuk az 
összes kétrészes névhez képest a 82�85% közötti tartományban mozog. Az emlékeztető szerepű tagot tartalmazó 
nevek (Entz-féle/rozmaring) jelentősége az általam már nem vizsgált időszakban, a XIX. században, a tudományos 
nyelvben nő meg.  

A középkorban a gyümölcs valamely központi, érzékszervünkkel közvetlenül tapasztalható 
tulajdonságának — például a színének, méretének, ízének — a megnevezése játszotta a legnagyobb szerepet a 
gyümölcsfajták névadásában, majd a nevek számának a gyarapodásával, a gyümölcsfajták differenciálódásával és a 
pomológia tudományának fejlődésével ez a névtípus kizárólagos szerepét ugyan elveszítette, ám mindegyik 
vizsgált időszakban továbbra is ez a funkcionális-szemantikai kategória vett részt legnagyobb arányban — 50% és 
70% között — a névadásban. A többrészes nevek bővítményi részében összességében a három leggyakrabban 
előforduló funkcionális kategória a származási hely (sóvári/alma), a szín (sár/szilva) és az érési idő (aratási/körte). 

3.5. A név keletkezési módja kapcsolatban van a névstruktúrával, a nevet alkotó lexikális kategóriákkal és a 
névrészfunkciókkal is. Szintagmatikus szerkesztéssel csak kétrészes nevek jöhetnek létre, míg morfematikai 
szerkesztéssel, jelentésbeli névalkotással, névátvétellel pedig egyrészesek. A név alapjául mindig „gyümölcsnév” 
szolgál a szerkezeti változások és a külső névalkotási folyamatok esetében. Nem hagyható figyelmen kívül a nyelvi 
érintkezéseknek a gyümölcsnévrendszer kialakulására gyakorolt hatása sem, mely egyrészt a Kárpát-medencében 
élő szomszédos népek együtt-, illetve egymás mellett élése folytán, másrészt a kereskedelem útján új fajták 
behozatala és elterjesztése által, harmadrészt a tudományos nyelv révén valósult meg. 

A gyümölcsfajtanevek nagyobbik csoportja belső keletkezésű név, azaz a nyelvünkben meglévő elemek 
felhasználásával jött létre (bőrhéjú dinnye), kisebb részük idegen eredetű gyümölcsnév átvétele (bonaburuttya < 
olasz Buona-brutta, Buoni-e-brutti) vagy idegen nyelvi minta alapján, tükörfordítás útján (Salzburger körte < 
német Salzburger Birne) keletkezett. A belső keletkezésű nevek döntő többsége szintagmatikus szerkesztéssel 
keletkezett minőségjelzős (fontos alma) vagy ritkábban birtokos jelzős szerkezetből (Szent Iván barackja), kisebb 
szerepet játszik a névalkotásban a morfematikai szerkesztés (telelő), a szerkezeti változás (besztercei < 
besztercei/szilva) és a jelentésbeli névalkotás (pergament ’őszi pergament’ > pergament ’egy egész körtecsalád 
jelölője’). Az adatok tanúsága alapján a szintagmatikus szerkesztésmód tűnik a legrégebbi névalkotási eljárásnak, 
míg a többi keletkezéstörténeti kategóriával csak a XVI. századtól kezdődően találkozhatunk értékelhető számban. 
A tükörfordítás jelentősége a névalkotásban a mesterséges névadással egyidejűleg növekedett meg, ennek első 
hulláma a XVI., a második a XIX. századra tehető. A névátvételek arányának növekedése a névkincsen belül a 
gyümölcsészet felvirágzásának a korszakaival, a gyümölcskínálatnak külföldi fajtákkal való gazdagodásával 
állíthatók párhuzamba, amely a török hódoltságot megelőző időszakra, illetve a XIX. századra tehető. Szerkezeti 
változással, népetimológiával (bergamot > pergament) keletkezett nevekben a történeti források nem bővelkednek, 
ezekre elsősorban a nyelvjárási anyag szolgáltat példákat. 

3.6. Úgy vélem, hogy a gyümölcsfajtanevek ilyesfajta vizsgálatához hasonló módon más köznévi 
szócsoportok is leírhatók volnának. A különböző szócsoportok összehasonlíthatósága révén lehetőség nyílhat a 
névadás néhány általános vagy akár speciális sajátosságának megragadására is. Végül a gyümölcsfajtanevek 
körének meghatározása, az elnevezések rendszerszerű vizsgálata — részben a téma interdiszciplinaritása miatt — 
reményeim szerint segítséget nyújthat más, a fentiekben felsorolt területen munkálkodó kutatók számára is.  
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