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MUHELYzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A JUGOSZLÁVIAI BÁCSKA vfZNEVEIzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A Duna.-'l'lsza köze, különösen peZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAd ig ennek déli része mindig

i,azdag terület volt -.Ázben;a tavak, mocsarak, gázlók, fokok, erek

patakok és folyócskák száma már a XII-XIII. század folyamán figye-

lemreméltó ezen a vidéken. Jelenlegi kutatásunk azonban a későbbi.

azaz a XVIII~-és XIX.-századi. valamint XX~-század eleji anyagra szo-

ritkozik.~Oklevelek,- térképek, helynév-gyÍljtemények, földrajzi tanulmá-

nyok. összefrások tanulmányozása és vizsgálata eredményeképpen

összegy{1lt mintegy 500 objektumnak 2000 ide vonatkozó névalakja.

Ezek a jelentésbeli változatok mellett a vizneveknek több nyelvben

való előfordulásait ls tartalmazzák. Magyar. szerbhorvát, német. és

szlovák névalakok találhatók közöttük. Célunk valamennyinek az ösz-

3zeg;rlfjtése és bemutatása; adattáruk elkészÜése és nyelvi földol-

gozása. Elsősorban a nevek szerkezete és jelentése érdekel bennün-

ket, de ahol lehetséges, kiderltjük a név eredetét is. A nevek közötti

eltérések. különbségek illetve egyezések úgyszintén sok érdekességre

utalhatnak, igy ezekre is föWvjuk a figyelmet. Természetesen mutatót

is szándéko zunk adni a -.Áznevekhez.

Munkánkról már eddig is adtunk hirt rövid tanulmányok formájá-

ban. Közöltük egy-egy igényesebb gy{1jteményvagy helytörténeti mun-

ka adattárát (Pesty-, Borovszky stb.). de ezekben még nem foglalkoz-

tunk tudományosan a névalakokkal. Az igényesebb, tudományos mód-

5zerl1 és eredmény{i földolgozás még csak ezután következik.

MATlJEVlCS LAJOS

A HELYNÉVGy{JJTÉS. MÓDSZERÉRŐL A FEHÉRGYARMATI
" . . . . J I , ,

JARAS FOLDRAJZI NEVEINEK OSSZEGYUJTESE KAPCSAN

E cikk megÍrásával kettős célom volt. Egyrészt szeretném megis-

mertetni egy készülő helynévi adattár anyagának összegydjtését,a.munkaGFEDCBA
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jelenlegi, ,á.ll<isát;másrészt a névgylijtés menetének részletes bemutatá-

sáva.J. a gylijtés közben szerzett tapasztalataim leÍrásával segÍtséget

szeretnék nyújtarú a helynévgylfjtés nemes feladatára vállalkozó, de

'kellő gyakorlattal még nem rendelkező kezdő gyl1jtöknek. Írásonban,(gy.

n~ .annyira a tudományos jelleg,XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm in t inkább az élménysz~raség a

fő meghatározó.

A helynévgyf!jtés módszeréről, elméleti, gyakorlati tudnivalóiról

ma már számos tanulmányban olvashatunk. Emellett a már megjelent

adattárak (megyei, járási monogeé.üé.k) szerkesztői is közlik, hogy mi-

lyen elvek szerint gyl.{jtöttékössze, illetve rende zték el anyagukat.

Ezek ismertetésétől eltekintenék, hiszen - hála a tudományszak soha

nem tapasztalt föllendülésének - a legfontosabb tan\.llmányok, tanulmány-

kötetek, adattárak stb. cÍm szerinti fölsorolása is több lapot tenne ki.

Egy tanulmányra azonban külön is fölhlvom a helynévgyl1jtéssel most

ismerkedők figyelmét. SEBES'TYÉN ÁRPÁD: Újabb eredmények és

feladatok földrajzinév-kutatásunkban cÍmUlrását (MNyj. XIII, 29-54)

a benne közölt szakbibliográfia és a gy{ijtés módszeres menetének

szakszerif, részletes leÍrása avatja alapvető munkává.

Elöljáróban néhány mondatot szólnék a munka egészéről. A fe-

hérgyarmati járás földrajzi neveinek összegyi!jtése része annak a

mozgalomnak, amely Szabolcs-Szatmár megye földrajzi n e v e i n e k ösz-

szegyiljtését és kiadását tllzte ki céljául. A Zala m e g y e i lelkesItő pél-

da hatására még 1964-ben elhatározták a debreceni Kossuth Lajos

'Tudományegyetem és a nyÍregyházi tanárképző íóiskola nyelvészeti

tanszékének oktatói, hogy összegylIjtik és kiadják a megye földrajzi

n e v e i t . Hamarosan meg is jelent az első kötet (MEZŐ ANDRÁS, A

baktalórántházi járás földrajzi nevei. Ny{regyhá:;a, 1967.). A hivatalos

szervek korábbi kedvezőtlen állásfoglalásán túl a gy{ljtéssel, illetve a

munka irányÍtásával megbízott oktatók más irányú elfoglaltsága is sze-

repet játszott abban, hogy e kötetnek m in d ez ideig nincs folytatása.

A gyiljtőmunkában azonban - a nem éppen kedvező körülmények el-

lenére - most bizonyos előrelépés tapasztalható. Sebestyén Árpád

1975-ben befejezte a csengeri járás helyneveinek összegy{Íjtését, s

Jakab László munkájaként végéhez közeledik az anyaggyŐjtés a n W -

bátori járásban is, 1976-ban pedig én magam is elkészültem a kiegé-

szItő gyiljtéssel és ellenőrzéssei a fehérgyarmati járásban. A munkát

. tulajd~nképpen már egyetemi hallgatóként elkezdte m: diákköri pálya-
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munkáimban és szakdolgozQtomban a fehér gyarmati járás néhány köz-

ségének helyneveit mutattam be.- Középiskolai tanárként pedig ugyan-

csak ebből a témakörből Írtam bölcsészdoktori értekezésemet A Tisza-

-Túr közének földrajzi nevel cÍmme!.-Ebben14 község névanyagát -

gyi1jtöttemössze és rendszereztem. 1976 júliusában a debreceni tudo-

mányegyetem Magyar NyeMudomárryi.'I'anszékére kerülve örömmel vál-

laltam a rám bIzott feladatot, -A fehérgyarmati járás földrajzi neveizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdmi!!

kötetnek a szerkesztését. A megbizatás számomra nemcsak tudományos

feladat volt. Mivel magam is ezen a vidéken születtem. személyes ü-

gyemnek tekintettem, tekintem ezt a munkát. A megkezdett munka fCItY-

tatásához még 1976 nyarán hozzáláttam. java részét azonban tanév

közben végeztem el. Oktatói teendőim ellátása után több hónapon át

minden héten kiutaztam a terepre, hogya helyszÍnen egészÍ1sem ki,

illetve ellenörizzem a korábbi gytljtéseket. A tiiirákezökben ennek a

munkának az egyes szakaszait vesz_em sot"ra.

Más gy{Ijtökhöz hasonlóanZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAé ~ : ~s-.--aztvallom, hogy az eredményes
-- --'-'

gy&jtés egyik lényeges föltétele a gondos, alapos elökés zítő munka.

Tágabb értelemben ide tartozik a nyelvjárási szöveglejegyzés kellő

színvonalú elsajáÚtása, az illető nyelvjárás főbb sajátosságainak meg--

ismerése, illetve az ezekkel kapcsolatos ismeretek fölfrlssftése és a

névtan általános kérdéseiben való tájékozódás. Ez utóbbi jelentőségé-

ről SEBESTYÉN ÁRPÁD már emlitett tanWmányában ezt írja: nÍgytud-

juk meg, milyen célokra kivánja a tudomány felhasználni a földrajzi

neveket, tehát milyen követelményeket támaszt a gyl1jtéssel szemben,

hogy az minden várható 'igényt kielégÍts enn (i.m.47).- Az elméleti fól-

készülés, illetve az ilyen jellegli ismeretek fölfrissftése után az egyes

fa1:vakrólmeglevő, kéziratos vagy nyomtatásban megjelent helynevek

kicédulázása következett. Kicéduláztam a Magyarország vármegyéi és

városai sorozat (szerk. BOROVSZKYSAMU) Szatmár vármegye dmli
kötetéből a területemhez tartozó falvak anyagát, CSÜRY BÁLINT Sza-

mcsháti szótárának a helyneveit, SZABÓ IMRÉnek a Nye1:vőrXXVI.év-

folyamában- megjelent kisebb közleményeit, valamint a tanszékünkön

készült szakdolgozatok, diákköri pályamunkák, intézeti gyl1jtések anya-

gát.- PESTY FRIGYES 1864.-ből származó gyl1jtését és a helységnév-

tárak anyagát (az egyes községek lakosságára, területére, lakott kül-

területére stb. vonatkozó adatokat) Sebestyén Árpád bocsátotta ren-

delkezésemre.
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A helynévgyÜjtés legfontosabb szakaszát a helyszÍni gyŰjté:=,

a ter ep munk a jelenti~- A terepmunka ideje alatt Fehérgyarmaton J.a.l..<.-

tam" a Zalka Máté Gimnázium kollégiumában kaptam szállást és ellá-

,tást~-Innen a járási székhelyről utaztam ki minden nap az egyes fal-

vakba,.' Ezt megelőzően azonban fölkerestem a Járási Földhivatalt és

a Tisza-Túr VIzszabályozási Társulat kirendeltségét. A földhivatalban

nemcsak a különböző térképek adatait frhattam ki, hanem <Újtalanul

megkaptam az egyes falvak tízezres térképvázlatait is, amelyek nagyon

megkönnyÍtették a földrajzi nevek helyhez kötését. A vizszabályozási

társulatnál a tájegység v1zrajzi térképét és a csatornákról készült ki-

mutatást bocsátották rende~ésemre, sennek névanyagát is beirtam a

gy{Ijtőfüzetembe az egyes községek már meglevő actataihoz.-Csak ez-

után mentem ki a terepre." A tapasztalat arra is megtanltott,-'hogy az

egyes községekbe történő kiutazásokat is célszerli megtervezni.- A ta-

nácsok összevonása miatt ugyanis már nagyon sok községben nincs

hivatal, s a csatolt községek anyagát (Így a kataszteri térképet is)

átszánltották a tanácsi székhelyre.- Ezért a munkát mindig a tanácsi

,székhelyen kezdtem, s csak ezután gy{ijtöttema társközségekben.- A

terepmunkára a gyl1jtőfüzet és toll mellett paue zp-aplrt,. grafitceruzát és

szines ceruzákat is vittem magammal. Ez utóbbiakra a térképvázlatok

elkész!téséhez volt szükség. Emellett állandóan velem volt egy igazo-

'lás arról. hogya helynévgy{ijtést a KL'I'E Magyar Nyelvtudományi In-

tézetének megbízásábÓl végzem. Erre az igazolásra azért volt szükség.

mert a hivatalos anyag (különböző iratok, kataszteri térkép stb.) tanul-

mányozása, illetve róluk másolat készítése csak hivatalos célból enged-

hető meg, magánszemélyeknek tilos.- Az igazolás bemutatása után elkér-

tem a kataszteri térképet, s egyben kértem, hogy bocsássanak rendel-

kezésemre egy nagyobb helyiséget~- ahol a térkép lapjait összeillesztve

tudom tanulmányozni. Ezr,a munka meglehetősen időigényes voít, de meg-

érte a fáradságot, mert igy már a határj.irás előtt képet kaptam a köz-

ség határáról.- a határ jellegzetességeiről. A kataszteri térképről - ha

nem volt a községről ti.zezres térképem - vázlatot készÜettem.-A nagy

térképről azonban ez lehetetlen volt, hiszen a kicsinyÍtés aránytalan

torzulásokhoz vezetett volna. Térképvázlatnak nagyon megfelelt a katas~

teri térkép mutatója.' amelyen a térképlapok összeillesztése mellett az

egyes dlhők sorszáma és határvonalal is megtalálhatók~-Általában két

vázlatot kész1tettem: egyet a helysz{ni munka, egyetZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAp e d ig a nevek vég-GFEDCBA
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leges lokalizálása számára. Ezt követően a kiterÍtett térképről átÍrtam

a helyneveket a vázlatomra. Arra mindig gondosan ügyeltem, hogy az

adatok betUh1ven,feUrási helyüknek megfelelően kerüljenek át a váz-

latra. A térképemen csak a legfontosabb objektumokat: főbb utakat, fo-

lyókat,' nagyobb csatornáka~- tanyákat stb. tüntettem fól. Ha több térké-

pet is megnézhettem, ezek adatait különböző szinnel Irtam át az enyém-

re.- A kataszteri térkép (vagy más térképek) legfontosabb adatait: a

kész1tés idejét, a felvevő és szerkesztő nevét beÍrtam agy{ljtőfüzetem-

be is. U gym:,.csak följegyeztem azt is~-ha a térkép hiányos volt, ha va",

lamelyik lapja már nem volt meg. Lemásoltam a térképhez csatolt össze-.

sItő llstát ts, az egyes dfuök nevével s a rájuk vonatkozó számadatok-

kal együtt. A térképen találl: helyneveket a gyi!jtőfüzetbe is beIrtam.

Ezután a munka legizgalmasabb része, az adatközlőkkel való be-

szélgetés következett. Itt érinte ném azt a nagyon lényeges kérdést.

hogy. milyen elvárásoknak kell a jó adatközlőnekZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm e g fe le ln ie . Ezek:

helybeli születés, huzamos helyben lakás, helyben házasodás, a helyi

kiejtésnek megfelelő beszédmód,' jó beszélőszervek, megfelelő értelmi

szinvonal, az egész határnak vagy valamelyik részének átlagon felüli

ismerete •. - Az adatközlőket általában lakásukon kerestem föl.' Nem

egyszer tapasztaltam ugyanis. hogy a hiva~os környezet nem segÍti

elő a·fesztelen beszélgetés kialakulását, szokaUan helyen nehezen ol-

dódnak föl, nem ~z{vesen beszélnek az emberek. Először a községi

tanácsnál kapott dmekre mentem el.- Néha azonban előfordult, hogy az

ott ajánlott adatközlök nem feleltek meg elvárásaimnak. Atanácsházán

ugyanis gyakran utasltot1ak olyan emberekhez,' akik a többieknél jóval

olvasottabbak, mllveltebbek voltak, s emiatt már nem beszélték jól a he-

lyi nyelvjárást. Ilyenkor néhány udvarias kérdés után megköszöntem a

sz!vességet, s más adatközlő. után néztem. Mivel a gy{1jtéskor a nevek

szociális érvénye is érdekelt, ezért adatközlöimet úgy választottam meg,

hogya falu társadalmának összetételét is tükrözzék. Adatközlőim között

éppen ezért öregek és fiatalok, férfiak és nők, paraszti Ioglalkozásúak

és hivatalnokok egy1!l.rántvoltak. A legjobb a.atközlöknek a 60-70 év

közötti paraszti foglalkozású férfiak bizonyultak. Ők egyaránt jól ismer-

ték a régi és az új elnevezéseket, ,hiszen legtöbbjük mostanában ment

nyugdíjba, vagy még ma is aktÍvan dolgozik. A nagyon idös emberek-

kel már nem lehetett dolgozni: hallásuk meggyeftgül~,beszédüket nehe-

zen lehetett érteni: (Természetesen voltak közöttük kivételek is~l Álla-
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l.ában nem bizonyultak jó adatközlőknek a reg! és új tisztségviselők:

bIrók. esküdtek, elöljárósági tagok stb. sem. Az álialuk jól ismertZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAh i-

vatalos iratok, térképek elnevezéseit gyakran népi névként akarták el-

fogadtatni. Is~ereteiket, tájékozottságukat a helynevek lokalizálásában,

a térképezés munkájában viszont igen jól tudtam hasznositani.

A következőkben arról szólnék, hogym zajlott le az adatközlővel

a beszélgetés. Első teendőként a gyl{jtőfüzetbe kerültek az adatközlő

legfontosabb adatai: születési é v , " hely, la k h e ly , fOglalkozás.-Majd cé-

lom fÖlvázo!ása után rátértünk a beszélgetésre.- (Az adatközlő szó

szerint rögzitett válaszait az egyezményes átÍrás szerint, saját meg-

jegyzéseimet természetesen köznyelvi helyesirással jegyeztem fö~)

Első kérdései m a községre vonatkoztak: a falu nevének kiejtése, a

hor?, .horme.n?, hová? kérdésre felelő helyragos alakok és a melléknév-

képzős változat; a település története, a vele kapcsolatos szájhagyo-

mány, illetve falucsúfoló stb~-Ez utóbbit célszerll megkérdezni a kör-

nyező falvakban iS,-nem egyszer tapasztaltam ugyanis, hogy az embe-

rek a saját falujukról szóló fa!ucsúfolót nem szívesen mondják eI,míg

némi kárörömmel közlik a szomszédos községekre vona kozókat~--

Ezután először a belterület helynevei iránt érdeklődtem. A be.ll:erület-

hez nemcsak a utcák, terek, épületek tartoznak, hanem mírideri;amzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi

a község jelemlegl hivatalos térkép"én az ezzel a névvel jelölt részen

belül található. Ezután a külterület neveit vettük sorba.-"Külterületen

az illető település közigazgatási határain belül elterülő részt értjük.

{gy a szo~édos község által használl: mezőrészt is ottkell számba-

venni, ahová közigazgatási szempontból tartozik.

A helynévgy8jtés közben igyekeztem kiderfteni minden tulajdon-

névvel jelölt terület, objektum esetében a rá vonatkozó összes nevet,

az egyes nevek minden változatával együ~- Minden névnek Íóljegyez-

tem a helyi kiejtési formáját, s ha volt ettől eltérő hivatalos változata.

azt is. A kiejtett formát még a teljesen közömbösnek látszó hivatalos

nevek esetében sem mellőzhetjük. Nem mindegy ugyanis, ?logy például

a Kossuth Lajos utca nevét hogyan mondják: Kosut Lajos ucca,..!i2::..

sut ucca, Kosút úcca. Következetesen megkérdeztem a hová? kérdés-

re felelő helyragos formát~-Ez az egyszerllnek liiszó feladat azonban

néha elég nehéznek bizonyult, nem egy adatközlőm ugyanis nem értet-

te meg, hogy rnit várok tőle. A helyragos alakot rendszerint ezzel a

kérdéssel igyekeztem megtudni: Hogy mondják, ha ebbe az utcába, me-
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zőrészbe mennek? Az adatközlőtől várt felelet: "Meg.yünk a Kis uccá-

ra (vagy -ba) ~-Naty-szegbe stb~'Gyakran kaptam azonban ilyen vagy

ehhez hasonló humoros választ: "Hát, cs~ hogy odamegyünk." Vagy:

"Nem monygyuk má sehoty se, má nincs meg." De még ézekböl.a vá-

laszokból is lehetett hasznos információt nyerni. Hiszen így kiderült.

hogya szóban forgó utcának, határrésznek a nevét. - melyről koráb-

ban azt állÍtotta az adatközlő, hogy ma is gyl)kran mondják - a való-

ságban nem is használják olyan általánosan.- Külön szólnék a személy-

neveket tartalmazó helynevek gyt{jtésérőL Személynevek nemcsak az

utcák, terek s más belteriileti objektumok elnevezéseiben szerepelhet-

nek. A külterületi nevek között is igen gyakori tipus ez, különösen a

-tanya/tanyája, -tagJtagja, -földjfé:ildjestb. földrajzi köznevekkel együtt

fordulnak elő. Ezeknél mindig fol kell deríteni, hogy milyen kapcsolat-

ban volt az elnevező az objektummal, él-e a csaláctnév a községbEm

stb. Erre az aprólékos érdeklődésre a névadó motívum minél tökélete-

sebb föltárása érdekében van s züks-ég,

Az anyaggy{1jtés során mindig följegyeztem az egyes. objektumok

legfontosabb jellem.zőit:helyét,· kiterjedését,- felszíni formáját, mlivelési

jellegét~ a tala} minőségé~- a nevében előforduló foldr.ajzi köznév (szeg,

dlhő stb.) és helyzetviszonyfus elem (alsó, felső. stb~l jelentését. Ugyan-

csak -Öss.2legyl{jtöttema vele kapcsolatos eseményeket,- hiedelmeket. száj-

hagyományt. Megkérdeztem, hogy van-e még más neve az objektumnak.

melyiket használják gyakrabban stb•.- Érdekelt. az is~-hogya lakosság

szerintXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm i az elnevezés oka, honnan származik a név. Nagyon sok

névre kaptam i g y pontos, helytá.lJ.ómagyará.zatot: Gyakran előfordult

azonban, hogya magyarázat nem volt több érdekes., ötletes népetimo-

lógiánál. Többször tapasztaltam azt i s , hogya jó fantáziájú adatközlő

csak épp e.kkor', az én kérdésemre találtaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAk i a névnek az értelmezé-

sét, mert nem akart tájékozatlannak .látszani. Az ilyen "plllanatszüRe"

leleményt természetesen nem szabad népetimológiának tekinteni. Annak

csak a· többektől ismert, de minden tudományos alapot nélkülöző "név-

fejtést" lehet elfogaáhi.· Lássunk ezekre egy-egy példát! Tiszakóródon

az egyik mezőrészáliÍtólag azért kapta a Luzsnyak nevet, mert az

alakja hasonllt a lúdnyakhoz. (A valóságban a szL ~ 'mocsár'je-

lentésl1 szó van benne.) A névnek ezt az ötletes magyarázatát nem

tekintem népetimológiának, mert csak egy adátközlő ismerte, mások nem

tudtak róla. A Csonkás nevl1 me.zőrészt meg azért nevezik {gy, mertzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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"csonka tábla földek" vannak benne. (AZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAn é v az erdőirtás emlékére

utal.) Ezt ,3. névmagyarázatot többen is ismerik, I g y már joggal tekint-

hető népetimológiának.

E kis kit~rő után kanyarodjunk vissza, az adatközlÖvel való be-

szélgetéshez! Miután az adatköz!ővel áttekintettük a határ általa ismert

összes elnevezését, illetve tisztáztuk a helyzetviszonyÍtó elemek és

földrajzi lköznevek jelentését, az elÖkészItő munka során a gydjtőfüz.e-

tem~ belrt, 's az ,adatközlőtől nem emmett helyneveket vettük sorra.

Megkérdeztem,- élnek-e ezek a nevek,,-azonos ,formában, illetve funkci-

óban élnek-e, mint a korábbi följegyzés idéjén~-Egy település teljes

névanyagának összegyiljt~séhez azonban 'nem elég egy-két adatközlőt

kikérdeznünk.,-Még egy ldsebo község esetéoen is több ada1közlÖvel

kell oe~zélgetn~- mert csak ig y léhetünk abban biztosak, hogy a te-

lepülés mInden nevét Ö$szegy{1jtöttüI4-Egyszerre á.lialában csak egy

adatközlÖvel beszélgettero;.-Néha azonban a körülmények úgy alakultak,

hogy több beszélget.ő partnerem iszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVO It. Ilyenkor is arra törekedtem,

hogy minden adatom személyhez köthető legyen. Ezt úgy értem el,hogy

az adatközlÖk indexszámot kaptak a füzetemben, s ezt az egyes ad.<r

toknál jeleztem. Egy-egy község helyneveinek Ö$szegyl1jtése általában

két-három hapot is igénybe vétt. A munkanapok végeztével, rendszerint

a késő esti órákban visszatértem a szálláshelyemre~- d~ a napi munkám

'még ekkor sem fejeződött be. Újból elÖvettem a fúzetem, átolvastam a

lejegyzett anyagot. Erre a kontrollra azért volt szükség, mert többször

elÖfordult, hogya beszélgetés menetében valamilyen fontos mozzanat

elkerülte a figyelmem, a kapott infOl'máctókhiányosak voltak, kiegészí-

tésre szorultak. Ezeket külön kiÍrtam, s másnap visszatérve a terepre

tisztáztam a problémákat.

Külön szólnék a gyi{jtőmunkakét igen lényeges teendöjéről: a

határjárásról és a nevek lokallzálásáról. A határjárásra általában az

anyaggyi1jtés utolsó szakaszában kerÍtettem sort. Tudom, hogy az ide-

ális meg.aldás az lett volna, ha minden adatközlömnel a határt járva be-

szélgettem volna el a, község helyneveiröl. Ezt azonban nem lehet meg-

tenni: az adatközlők nagy része ma már idős ember, s közülük ésak

kevesen vállalkoznak arra, hogya határba is elkÍsérjék a gyi!jtőt. A

határjáráshoz legalkalmasabb társnak a mezőör, vagy valamelyik, az

átlagosnál tájékozttabb adatközlő bizonyult.- Kint a határban aztán ma-

gam is meggyőződhettem arról, hogya táj képe a nagyüzemi gazdálko-GFEDCBA
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dá..s következményeként mennyire átalakult. Nem egyszer tapasztaltam,

hogy az idős adatközlő, aki otthon szép sorjában elmondta a határ

elnevezéseit, kint a terepen. már alig tudott tájékozódn4- mert kürtották

a régi fasorokat, egyt>eszántották a kis parcellákat, . sőt a hBta..I.mas

gépek még a kisebb dombokat. mélyedéseket is elti.intették;

A nevek lokalizálása a helyne~k helyhez kötésa jeienti.. Ha

adatközlőm elég jól tudott tá.jékOzódni a térképen, akkor rögtön a be-

szélgetés közben végeztem el ezt a Coladatot, máskor a gyiIjtés utolsó

szakaszá.ban került. rá sor.- Természetesen nem a nevet vezettem a

vázlatomra, hanem minden objektum elé számot Irtam, s ez a szám ke-

rült a térképemre. (Egy objektum tobb neve ugyanazon a számon sze-

repelt.) A nevek lokalizálása néha nehéz, körülményes munka volt:

nem minden adatközJ.ömtudott ugyanis tájékozódmi a térképen.- Az ada-

tok helyhez kötés ét a legtájékozottabb adatközJ.övel célszerti elvégeztet-

ni. Erre a korábban hivatalt viselt emberek, első sorban a volt. községi

birók a legalkalmasabbak: ők kitllnoen eligazodnak a térképen.- A loka-

lizálás pontosságát a határjárás során magam is ellenőriztem.

A terepmunka teendőinel<.ismertetése után a magnetofonnal törté-

no. gy{1jtésről szólnék néhány szót. Véleményem szerlnt ez .a módszer

csak kiegészÍ1ője lehet a 1i.izettel,hagyományos módojl végzett gylljtés-
nek. ~ü1önösen alkalmatlan arra, hogy egy nagyobb tájegység néva-

nyagát ily módon rog~ük. Kétségtelen előnye, hogya nyelvjárási

sajátosságok pontosabb lie~~ésére nyújt lehetőséget, s ez különösen

a kezdő gyÍ1jtők számára hasznos. Hátránya viszont, hogy munka kÖ25-

ben nem lehet áttekinteni az ,anyagot. a hiányos. közlések kiegészÍtése

nehezebb, az anyag kicédulázása körülményesebb stb. Magam a fehél'-

gyarmati járás helyneveinek összegyŐjtésekor nem alkalma.ztam ezt a

mÓdszert.-A nyelvjárás anyanyelvjáráso~ jelensége it jól ismerem. Ki-

száJlásaimra hogy kint a terepen könnyebben mozoghassak - gyak";'

ran kerékpárral mentem, {gy nem is tudtam volna magnetofont vinni ma-

gammal.

A helynévgy{1jtés befejező. szakasza az e ny-egr ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBArr d e z é s.,"A

terepmunka elvégzése után röglQnhozzáIáttam a gy{ljtőfüzetek.földolg0-

zásához. Ekkor még frissek voltak a gyŐjtéssel kapcsolatos ·emlékek, -

.19y könnyebben eligazodtam a sokszor csak hevenyészve papIrra ve-

tett följegyzések kÖzött,_A 1i.izeteket kicéduláztam, egy cédulára került

mínde.z; amit egy helyoévre vonatkozóan anyagom tartalmazott. Ha egyGFEDCBA
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objektumnak több neve is volt,' akkor ennek cédulá.it a későbbiekben

összekapcsolva együtt kezeltem. Ugyanazon név kiejtési változatai ter-

mészetesen mindig egy cédulára kerültek. .• A cédulák átmeneti formát

. jelentenek a gyÜjtőftlzet és a földolgozás rendezettsége között. Minden

településről elkészítettem a végleges térképet. Erre nem a neveket ~

tam föl, hanem a megfelelő helyre az obi~ktum számát. A számozást

a belterülettel kezdtem, s folytatólag ezután, következtek a külterületre

utaló számok balról jobbra haladva növekvő rendben.

A (öldolgozás további. teendőit még ezután kell elvégeznem. Ép-

pen ezért erre már nem térek ,ki, csak utalok rá, hogy anyagom vég-

ső formába öntés ének főbb szenpontjait én is abból a gyi1jtési utasÍ-

tásból veszem,- amelyet Jakab LászIÓ ámtott öss.ze Szabolcs--Szat-

már ~egye helyneveinek ös-szegyÍijtéséhez, s amelynek alepján A bak-

talórántházi járás földrajzi nevei dmll kötet is készült.~ Ettől csak egy-

két kisebb részletkérdésben szándékozom majd eltérni.

KÁLNÁSI ÁRPÁD

A BÉKÉS MEGYÉBEN MEGINDULTHELYNÉVGYŰJTÉSRŐL

ÉS AZ EDDIG MEGJELÉNT NÉvrANI MUNKÁKRÓL'

Az ország többi megyéjéhez hasonlóan Békés megyében is el-

kezdődött a helyn~vek szervezett gyl{jtése~-Mintegy féléves előkészl.tő

munka után a szarvasi és a szeghalmi járásban indult meg a gyl1jtés

1979 májusában. Előzőleg a két járás gy{ijtői egynapos előkész1tő ta-

nácskozáson vettek részt Gyomán, ahol Ördög Ferenc, Balogh Lajos

és Bognár András tartott előadást. Ekkor kapták meg a munkához

szükséges segédanyagokat is a gyi.[jtők.A terv szerint 3-4 évig tart

majd a gyl1jtési munkaszakasz, de megpróbáljuk majd folyamatosan vé-

gezni az ellenőrzést is. Évant~két-két új járásban indÍtjuk be a munkát.

A helynevek gytijtéséhez az anyagi föltételeket a Békés. megyei

Tanács V.B. biztosÍtja. A munka közvetlen irányitÓja ittfKöteles Lajos

által vezetett Tudományos-Koordinációs Bizottság, szakmai felelőse

pedig HévvÍzi' Sándor~-Munkánkat az MTA Nyelvtudományi Intézete tá-

mogatja erkölcsi és szakmai segitségnyújtáss~- SzámÍthatunk továbbá

a Hazafias Népfront megyei és községi szervezeteire is. Alábbiakban

fölsoroiom azokat a munkákat, amelyek helynevekkel vagy azokkal is

foglalkoznak megyénk területéről.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

84


