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Állathívogatók és -terelők a Kárpát nyelvatlaszban 

1. Kommunikációs problémák 

A szemetikai irodalomban közismert, hogy két fél kölcsönös megértése az 
információ továbbítására használt jelek azonosságán alapszik. Annak, aki kö-
zölni kívánja gondolatait, érzelmeit vagy akaratát, ismernie kell a másik fél 
jelrendszerét is, olyan jeleket kell használnia, amelyeket megértenek mind-
azok, akiknek a közlés szól. Ember és ember között az információ közvetíté-
sének legfontosabb eszköze a nyelv. Az emberi nyelv bonyolult jelrendszer, 
amely változó számú elemeinek és azok kapcsolási szabályainak segítségével 
gyakorlatilag végtelen számú információ továbbítására alkalmas. A nyelvtu-
domány több évszázados története során feltárta a különböző nyelvek kialaku-
lásának körülményeit, kutatta a történetüket, változásaikat, és leírta működési 
törvényszerűségeit. Kétségtelen, hogy a különböző közlésrendszerek között az 
emberi nyelv kutatása és vizsgálata áll a legmagasabb színvonalon. Ennél jó-
val szerényebb eredményeket tud fölmutatni a zooszemiotika, amely az állatok 
egymás közötti érintkezésével foglalkozik. Bár az utóbbi időben igen nagy 
mértékben föllendült ez a tudomány is, ennek ellenére az ilyen jellegű vizsgá-
latok még mindig csak kezdeti stádiumban vannak. (Lásd DARWIN 1963. 76 , 
SEBEOK, T. 1965. 291 — 307 , a madárhangok vonatkozásában pedig SZŐKE 
PÉTER 1963. 5 9 2 — 607 . ) 

A mindennapi életben eléggé gyakori az az eset, hogy az interakció nem 
ember és ember, hanem ember és állat között valósul meg, mégpedig kétféle 
módon: vagy az ember akar közölni valamit az állattal (menj ki, gyere ide, 
add föl a lábad stb ). vagy pedig az állat szeretne valamit az ember tudomá-
sára hozni (azt, hogy éhes, ennivalót kér, fázik, és be akar jönni a konyhára 
stb.). Amikor a gazdasszony etetni akarja a tyúkokat, és magához hívogatja 
őket, a kommunikáció zavaró körülménye az, hogy a közlés szándéka az em-
bertől indul ki. de a megszólított állat más jelrendszert ismer. A megértés 
csak akkor következik be, ha az egyik fél alkalmazkodik a másikhoz. Az állat 
gyakorlatilag képtelen arra, hogy megtanulja az emberi nyelvet, ezért inkább 
az ember törekszik az állatok jelrendszerének átvételére. Hogyan történik ez? 

a. Hangutánzással. Az ember megfigyelte a környezetében élő állatok gya-
kori hangjeleit, és ezeket a saját fometikai rendszerével kiejthető szavakká 
formálta át. A magyar nyelvben például a madárfajhoz tartozó háziállatok — 
tyúkok, csirkék, kacsák, libák, galambok, pulykák — hívogató szavai nagy 
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részben felső nyelvállású (/', /':, u) magánhangzókat tartalmaznak: pipipi; pit': 
, pit'i, pi3i, ciri, put', put'i, lililili* stb. Hangszínükkel, frekvenciájukkal 
ugyanis ezek a magánhangzók állnak legközelebb a madarak kellemes állapo-
tot, érzelmet kifejező hangjaihoz. 

b. Az elemek ismétlésével. A hívogatás és bizonyos mértékig még a kerge-
tés, elűzés során is az akcióban részt vevő személy feladja az emberi nyelv 
legfőbb sajátságát, a variációs szerkesztésmódot. Az alanyi és állítmányi szer-
kezetet ezért az állathívogatókban és -terelőkben az elemismétlés helyettesíti, 
amely az állatok közlésmódjának tipikus sajátsága, például a lengyel kyc-kyc-
kyc (kecskehívogató), a moldován nia-nia-nia (tehénhívogató), az ukrán kuc'-
kuc' (disznóhívogató), a magyar tu: p-tu: p-tu: p-tu: p (galambhívogató) stb. 

c. A dallam és hangjelzés utánzásával. Különösen a szárnyas állatok, tyúk, 
kacsa, liba, galamb hívogatói erősen dallamosak, éneklő jellegűek. Ezek az 
intonációs sajátságok is azt a célt szolgálják, hogy az ember által kiejtett 
hangsorok közelebb kerüljenek az állati hangjelzéshez. Nem véletlen, hogy 
éppen a tyúk, kacsa, liba és a galamb hívogatója a legdallamosabb, hiszen 
közismerten ezek az állatok adnak éneklő, dallamos hangokat. 

Az állathívogatókban és kergetőkben gyakran szerepelnek olyan szavak is, 
amelyek nem hangutánzó eredetűek, hanem elsősorban inkább az ember és 
ember közötti kommunikációban használatosak, például id'éS (lengyel: Id'es, 
id'éS préé - kecskehívogató; szlovák: 'id'es = disznókergető); 'd'z rz ide 
(magyar: 'd'z rz idz + név = lóhívogató); bz (magyar: haj bz , nz = te-
hénkergető) stb. Fölmerül a kérdés, hogy ezeknek a lexikai elemeknek az ál-
latok közlésrendszerében van-e önálló jelentése, értik-e az állatok, hogy mit 
jelentenek az ilyen szavak. Erre a kérdésre egyértelmű nemmel válaszolha-
tunk. Az emberi és az állati kód között ugyanis éppen abban van a legélesebb 
különbség, hogy a verbális emberi nyelv fogalmilag tagolt, a közölni kívánt 
gondolat, akarat, érzelem lexikális elemek jelentéstartalmának összegezésével 
jut kifejezésre. Az állatok közlései, hangmegnyílvánulásai viszont nem bont-
hatók önálló jelentéssel bíró morfémákra. A kívánságot, óhajt, érzelmet tehát 
az állathívogatókban és -terelőkben nem jelentéssel bíró morfémák közvetítik 
a másik fél számára, hanem jelentéstartalom helyett közvetlenül a hangok 
akusztikája, gyakori periodikus ismétlődése az információ fő hordozója. Ép-
pen ezért a dallam és a szöveg mellett gyakran lábdobbantás, fenyegető kéz-
mozdulat, ütlegelés is elősegíti a közlés felfogását. A hívogatók és a terelők 

Mivel a cikkben idézett állathívogatók és -terelők több nyelvből valók, az 
egyértelmű olvasat értelmében az adatokat a Kárpát nyelvatlasz 
transzkripciójával közlöm, amely nagyrészt azonos az APhl hangjelö-
lésével. 
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jelelemeit tehát úgy foghatjuk föl, hogy azok az emberi nyelv rendszerében 
önálló jelentéstartalommal rendelkező nyelvi jelek, de az állatok nem e jelek 
jelentését, a kimondott szavakat értik meg, hanem az elhangzó megnyilatko-
zás teljes egészét. Azért figyelnek föl ezekre a jelzésekre, mert az élettapasz-
talat, az interakciók gyakori megismétlődése során kialakult bennük a reflex-
szerű reagálás az efféle hangjelekre. 

2. Morfológiai szerkezet 

Hogyha az állathívogatókat és -terelőket szerkezeti szempontból vizsgáljuk, 
akkor elkülöníthetünk bennük olyan konstrukciós egységeket, amelyek funk-
cionálisan az ember és ember közötti kommunikációban használatos monda-
tokkal egyenértékűek. Igaz, hogy ezekben a mondatokban az egyes lexikai 
elemeket nem kötik össze olyan szoros szálak, mint például a többszörös bő-
vítménnyel teletűzdelt predikatív szerkezetek elemeit, ahol a prepozíciók és a 
szuffixumok világosan jelzik a lexémák egymáshoz való viszonyát. Itt a szer-
kezet laza, az elemek közötti kapcsolatra nem az alárendelés, hanem a mellé-
rendelés a jellemző. Hogyha azonban tüzetes vizsgálat alá vesszük őket, né-
hány konstrukciós típust azért el lehet különíteni. 

a. Főként a hívogatókban gyakori, hogy a mondategység azonos elemek 
ismétlődéséből áll. Például kecskchívogaló: kyc-kyc-kyc (lengyel), kiz'-kiz'-kiz' 
(szlovák); tehénhívogató: nec-nec-nec (lengyel), na-na-na (szlovák, ukrán), 
vóS-vóS (szerb); disznóhívogató: gu3u-gu3u-gu3u (lengyel), éuh-cuh-cuh 
(szlovák), kucu-kucu (magyar), ciuku-ciuku-ciuku (moldován) stb. 

b. Vannak olyan mondat értékű szerkezetek, amelyeknek az élén 
vokatívuszi funkcióban az állat neve vagy bccézőneve áll, ezzel mintegy meg-
szólítjuk. nevén nevezzük az állatot. Például kecskehívogató: koza, ne 
(lengyel, cseh),gedu, * (magyar); disznóhívogató: 'con'ka, na (moldován) stb. 
Ez a megszólítás lehet az állat egyedi neve, tulajdonneve is. természetesen 
olyan esetekben, amikor az állatnak a gondozója egyedi nevet ad (különösen a 
lónak, tehénnek). Például lóhívogató: Fukso, pot'\ fukso, na (cseh), 'Vas'ka, 
y'de (ukrán). A vokatívusz természetesen állhat a szerkezet belsejében is vagy 
a végén, például kecskchívogató: ne, 'koz'u, ne (ukrán); tehénhívogató: n'a, 
M'in'ko, n'a (ukrán); lóhívogató: na-na, De'resko (ukrán) stb. 

Az említett egyszerű szerkesztésmódok kombinációja változatossá teszi az 
állathívogatókat és -terelőket. Nemcsak állatfajonként vannak eltérések, dc 
gyakran ugyanaz a személy is váltogatja a különféle szerkezeti típusokat 
mindaddig, amíg a közlésre az állatok megfelelő módon nem reagálnak. 
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3. Nyelvi interferencia 

Tulajdonképpen felmerül az a kérdés, hogy az állathívogatók és -terelők 
esetében lehet-e szó nyelvi kölcsönhatásról, átkerülnek-e ebbe a témakörbe 
tartozó lexémák egyik nyelvből a másikba, vagy pedig minden nyelvközösség 
saját maga alkotja meg a hívogatóit és terelőit. Az adatok kétségtelenül azt 
mutatják, hogy vannak olyan univerzális elemek, amelyek, itt a Kárpát régió-
ban szinte minden nyelveben megtalálhatók. Ilyen például a na, ne, no, amely 
többször ismételve hívogató szó, egyszer, erőteljesen hangsúlyozva pedig tere-
lőszó. A ló hívogatói között minden vizsgált nyelvben megtalálható a na és a 
ne, például ne-ne-ne (lengyel, szlovák), M'icka, na (cseh), név + ne-ne 
(magyar), ne, 'c'on'ku, ne (ukrán), na-na-na (moldován), ná-ná-ná-ná, 
múrguli (román), jela, na-na (szerb), na-na (albán). 

A legtöbb estben azonban mégis inkább arról lehet szó, hogy azonos állat-
hangok utánzása különböző nyelvekben azonos vagy egymáshoz közel álló 
hangsorokkal valósul meg. Nyilvánvaló, hogy azonos hangélmény alapján jött 
létre a disznóhívogatók közül a lengyel gu3u, a magyar kucu, az ukrán kuc', 
a moldován ciuku, a szerb gudu stb. 

A nyelvi interferencia szempontjából különösen érdekesek az ökrök balra 
és jobbra terelésére használatos szavak. Egyéb, más változatok mellett az ök-
rök balra fordulásakor a következők használatosak: lengyel hej sa, szlovák 
hajs, hejs, magyar hajs, ukrán heisa, hoise, moldován hoisa, román hais, 
szerb ojs; jobbra forduláskor pedig szlovák ca ot seba, magyar ca: , **, ukrán 
ca cala, moldován őia, román câ cálá. 

Néha előfordul az is, hogy nem a szó mutat azonosságot különböző nyel-
vekben, hanem a szemlélet, amelynek alapján a terelő létrejött. Érdekes példa 
erre a szlovák sebe, hajs k sebe (ökör balra terelése), ca ot seba (ökör jobbra 
terelése). A magyarban, Somogy megyében a lovaknak mondják, ha balra irá-
nyítják őket, hogy hozzád (oroszul K ce6e), ha jobbra irányítják, akkor pedig 
tüled 'tőled' (oroszul OT ceöíi). (Lásd: Balogh — Király 1976. 177 — 8.) 
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