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MÁTYÁS KIRÁLY (VAGY GALECYI'TOMARZIO) VÉLEMÉNYE

A HELYNEVEKRŐL

A közelmúltban adta ki a Magyar- Helikon GALEO'I'TO MARZIO

"Mátyás királynak kiváló, bölcs, tréfás mondásairól és tetteiről szóló

könyv" dmÜ munkáját KARDOS TIBOR forCÚtásábanés jegyzeteivel

(Bp•• 1977. 138 lap). Ebben a 26. Bölcs Mondás (78-80) a XV.szá-

zad vége gondolkodóinak vélekedését tar-talm.azzaa helynevekről. illet-

ve néhány helynévről. Az alábbiakban szó szerint közdjUk ezt. a rés zt.

"Mátyás királytól gyakran hallottam, hogy tévednek a mostani tör-

ténetÍrók, amikor az ókori elnevezés szerint .írják a vidékek és városok

nevét.7. A városoknál csak kisebb, a vidékeknél viszont annál nagyobb

tévedésbe és csa.!ódásba esn'Pk. Mert ha valaki a »gallok királyát <.:

emlegeti,. látnia kellene; hogy ez nem jelentheti Franciaországot. . és a

>~ gallok népe« elnevezés csak zavart okoz. hiszen gallok az Alpo-

kon innen és túl is laknak! Ez a z elnevezés tehát nemcsak Francia-

ország nepere vona1koz~- Ha valaki Mysiának hfv.ja Szerbiát, téves

nevet használ, hiszen két Mysia van, ~cországnak pedig manapság

csak Thráciának és Mysiának bizonyos részeit nevezzU~ Hungáriát

a hunokról és avarokról nevezték el. noha tudjuk, hogy Pannónia és

Dácia részeit foglalja magában; Mit.mondjunk Lengyelországrór? Germá-

niának és Scythiának részeiből áll. Szlavónia ma olyan nagy területet

jelöl. mely egész,en Itáliáig húzódik. Mindennek az egyes területek n~l-

ve az oka. AusZtria, ahol Bécsújhely is van,' Pannóniának és egy má-

sik országnak a részeit 'is magában foglalja.-Itáliában Aemilia ma meS2!-

szebbre nyúlik,' és más területekre is kiterjed, meg a Marchénak is

mások a határai, mint hajdan a Picenus Agernek. De nem sorolom elő

valamennyit. Azt mondta tehát a király, hogy az új elnevezéseket kell
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használni, aszerint, ahogya nyelv, az ország és a hivatalos hatalom

változik. És van is rá példa: már Plinius azt mondja III. könyvében:

~ A liburnusok népe elér egészen a Tisza folyóig;' közéjük tartoztak

ci mentorok, himánok, enchileák, dudinok és akiket Callimachus 'peuce-

tiáknak nevez; most.--az egészet együtt' Illyricumnak hivják áJ±alában.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA«

De ha vafi nem bi.2tos a dolgában, ami a városok és vidékek

nevét illeti,' olvassa el St.rabót, és láthatja,' hogya régi neveket újak

váltják fel. Ferrarát mondW'lkMuentum és Bolognát Felsina helyett.

Cornelius Forumát lmolának, Semproniusét pedig Faventiának ismerik,

jóllehet pedig Faventia is meg Bologna is külön-külön szerepel az ó-

kori Íróknál. Fluentiát Florentiára, Pataviutnot Padovára fercÚtették.-És

a velencei tartomány, mely Strabo· szerint egész Mantováig terjedt, tre-

visói Ma.rche néven ismerős más határokkal. Az ókori Taurinus sinust

a m$1gyarokújabban Nándorfehérvá.rnak, a szlávok és olaszok Belgrád-

nak nevezik. .Mindkettő, a magyar és a szláv szó ls Í"ehérvárat jelent.

Állap.&sukmeg tehát, hogy a megváJ±ozottnyelvezet, a megújult váro-

sok, az új ál.l?mhata!maknem mindenhol őrizték meg a különböző föld-

rajzi helyek ősi nevét, helyesen, mivel új kifejezések s.zülettek, és alig

van olyan elnevezé's, amelynek ősi tartalma meg ne változott volna."

H.. M.

LEGELŐNEVEKA SZOLNOK MEGYE NÉPRAJZI ATLASZÁ.BPN

Szolnok megye néprajzi atlaszaXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA( r / l . Szolnok, 1974., t i z ; Szolnok,

1975.- Szerk.' SZABÓ LÁSZLÓ ésCSALOq- ZSOLT) ~ legelőhasználat

vizsgálatakor figyelembe vette a helynevek tanulságait is. A megye min-

den kutatópontján megkérdezték a legelők neveit, és a begylIlt névanya-

got röviden érté~elték: "A névanyag elemzése lehetővé teszi,- hogya

korábbi legelőhasznosltási állapotokat megragadhassuk. A névanyag je-

lentős része valamilyen nyájfajtát jelöl meg aszóösszetételben, melyből

kiolvasható a korábbi gyakorlat. (Pl. csordajárás, csürhejárás, gulya-

járás stb.) A legutóbbi idők gyakorm'tára ez a névanyag nem alkalma2!-

ható. Az emlékezettel elérhető időben' az igy megnevezett legelők r é s a-

ben szántókká váltak, részben más-más jószágokkal legeltetik, m{nta

nevében feltalálható. A névanyagZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI g y is sok tanulsággal ;;;zolgál. Jól

jelzi a koeé.bbí, áJ±alános legeltetési szokást. Így pl. több esetben aGFEDCBA
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földrajzi névanyag olyan nyájfajtákról tudósít, melyeket a vizsgálat so-

rán nem találtunk. Itt elsősorban a -járás, -kút, -lapos utótagú földrajzi

nevek elemzése tanulságos.

Leggyakoribb a -járás utótagú név használata. Ezen belül js leg-

többet találkozunk a disznó- vagy csUrhejárás (sic!) és a csordajárás

elnevezéssel. Más összetételek jóval kevesebb számban szerepelnek •..

A ~ utótagú nevek közUl különösen három figyelemreméltó: gulyakút:

13.(a számok a kutatópontok sorszámai), csordakút: 2.,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa és méneskút:

13. Ezen ki"ijl van még egy .kettőskút név: 9. A ~ utótagú földraj-

zi név a legkevesebb: méneslapos: 3•• bornyúiapos: 7. A legellinevek

egy része páskom, mely különböző rendeltetésil és használatú terUle-

teket foglal magába. A gyl.btött anyagból megállapítható, hogy többnyire

a település közvetlen szomszédságában vagy közelében levő területe-

ket jelölték ezzel a névve.l••• Figyelemre méltóak azok a legelőnevek,

melyek -zug utótagúak. Megyénkben csak a Nagykunságon figyelhető

meg ennek a névnek az előfordu1ása ••~(i. m.-I/~ 189-90).

Ezwlán a legelőnevek adattára következik községenként. Az ad<=*-

tár ugyan nem teljes, de azegybegyLUt anyag Igy is. nagyon értékes.

A megyei helynévgy{1jtés nyilván számos olyan határnevet felsz1nre

hOz,-amely a néprajztudomány számára felbecsülhetetlen értékl! adato-

kat szolgáltat majd a népi feldhasználatról.

JUHÁsz DEZSŐ

NŐK·NEVEIA SZOVJETUNIÓ TÉRKÉPÉN

Ezzel a cÍmmel jelent meg a Szovjetunió dma folyóirat hasábjainXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

v , ALEXANDROVnakegy kis cikke. A szerző nem a közismert nőkről

(Krupszkaja, Tyereskova stb.) elnevezett utcákkal, terekkel foglalkozik,

hanem az olyan helyek nevével, amelyeket számunkra ismeretlen nők-

ről neveztek el. Közülük emlltünk meg néhányat.

Az Ohotszki-tengeren van a Tamara-fok. Ezt nem a legendás hÍ-

rll Tamara királynőről, III középkori grúz uralkodóasszonyról nevezték

el, hanem Tamara Vorotinceváról, egy uszályhajó matrózáról, aki egy

kikötőiZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt ( J z mentési munkálatai közepette vesztette életé~- Hegycsúcso-

kat is neveztek el nőkről. Közép-Ázsiában található a 7105 méter ma-

gas Jevgenyija Korzsny~vszkaja-csúcs, amelyet N. Korzsenyevszkij

geográfus a feleségéről, segÍtőtársáról nevezett el.
J. D.
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BULCSU VEZÉR1:'ŐL A SOMKÁDIGZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
J A h o l a veres mart/

Van egy állandó vasárnapi rovata a Kelet-MagyarországXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAc {m t i

megyei napilapnak, amelyet hétről hétre növekvő derlivel olvasok, s

vasárnap reggel alig várom az újságos érkezését,' hogya "Megyénk

tájain" sorozat újabb helységnév-magyarázatán ismét "okuljak"• Mert

hiába ismertem e d d ig MEZŐ ANDRÁS - NÉMETH PÉTER: Szabolcs-

-Szatmár megye történeti-etimológiai helységnévtára (NyÍregyháza,:I972.)

cÍmUkönyvének névfejtéseit,- hiába nyf.{gözöttle KISS LAJOS: Föilirajzi

nevek etimológiai szótára (Bp;- ~978.) dma hatalmas mUve, a szakem-

berek fantáziája szegényes az újságÍrók névmagyarázataihoz képest.

Hogya névtanos közvelemény megértse "lelkesedésemet", az a-

lábbiakban beta szerint ide másolom öt cédulám anyagát.

1. A napilap ~979. május 1 3 - i számában Tarnavölgyi György

,Szamossályi községről ir, és föleleveniti Guti Sándor református lel-

késszel folytatott beszélgetését: "A Kossuth utcé.n végigsétálva arról

faggattam kalauzomat: honnét is kapta nevét a falu. - Többek szerint

a környék sZ[kes-sós talajáról, merthogy ilyen is akad. Annyit ugyan-

is biztosra vesznek, hogya latin 'saU' szó lehet a gyökere a~. sályi~

'névnek." Így van-e vagy sem.- nem tudom... Mások úgy vélik, hogy az

itt átmenő sószál.Útó útvonal adhatta a nevet - itt már évszázadok ,óta

rév található." Cédulámon a következő három kérdés áll: m i t kezd a

magyarázó a már ~~8~-ben előforduló villa Saul adattal?; hol voll: az

emlitett sószállÍtó út (MAKSAl FERENC, amegye monográfusa nemtud

róla)?; kik voltak azok az elnevezők, akik a mag ya r falunak latin

nevet adtak?

2. Balogh Géza a lap május 27-i számában Sonkáctról közöl ri-

portot; ő is útitárssal járta a falut: "Elmegyünk a szépen helyrehozott

későgótikus templom mellett, mikor egy göcsörtös somfát pillantok meg.

Ha igaz a legenda. erről kapta valamikor a falu is a nevét. Valamikor

régen hatalmas somfaerdők borftották e vidéket, s ezekből készÍtették

a kádármesterek a szivós, nagy időket kiálló kádakat. Somkád, mely

később, hogy könnyebben ki lehessen ejteni, Sonkáddá módosult."

Nem tudom, a "göcsörtös somfából" lehet-e készíteni kádakat, minden-

es etre nagy izgalommal várom ,a középkori 'adatolású Flizfahordó és

Eperputtony helységnevek fÖlt{inését is.
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3. Szatmárban tatár eredett1 helynév is van: Pátyod. Legalábbis

ezt fejti ki Csikós .Balázs a június 3-1 számban: "Ha a szájhagyomány-

nak hinni lehet, akkor hajdanában az ivóvizre sem panaszkodtak (most

annál inkább). Állitólag a tatárok ittjártakormár település volt a mai

Pátyod helyén, és a neve is a hócÚtóktólered: ", patyod« JO vizet je-

lentett az akkori tatár nyelvben, és azóta módosul! ·p&yodra a koz-.

ség neve." A magyarázathoz nincs megjegyzésem, csak .egy óhajom:

nagyon szeretnék találkozni azzal a pátyodi "szájhagyományozóval",

aki ismeri az "akkori" tatár nyelvet.

4. 'l'óth Kornélia június 17-én Balsát mutatta be néhány soros

tablóján a honfogIalástól napjainki~- íme a kezdet: "A honfoglalás ide--

jén Bulcsú vezér irányÍtja a települést. (Egyes feljegyzések az ő ne-

véből származtatják Balsát.)" Hol vannak azok a fóljegyzések, ked-

ves 'l'óth Komélia?

5'- Burget Lajos 1979. szeptember 23-án Szabolcsveresmart név-ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I

magyarázatával örvendeztetett meg: "Ugy mondják errefelé, hogy a falu

neve a' következőképp született. Kikötöttek a 'l'isza partján a tót tuta- .

josok.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA nagyszegi részen,. kissé lejjebb, mint ahol ma a Ri-cse-Rév-

leányvár felé vivö komp jár~-Jó tisztás várla őket, szabályszerll kikötő

volt. De amint leheveredtek, észrevették, hogy valami csípi őket. Veres-

hang;~ volt.-A veres mart - mondták, s így lett a község neve.- A

nyelvészek, akiknek kevesebb érzékiik van a dertls történetekttez,

másként magyarázzák. Szerintük itt a föveny volt veres szinli,- s aXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

n mart« szó emelkedő vizpartot jelent. Miután bizonyÍtani egyíket sem

lehet, én inkább a hangyás változat felé hajlok ••." Ha csattanót ke-

restem volna kis írásom végére, Burget okfejtésénél akkor sem talál-

hattam volna jobbat. De kreáljunk egy párhuzamos példát érvelés ére:

azt mondják t i laikusok, hogy Enzégé jobb újság{ró, mint Burget Lajos,

a szakemberek viszont Burgetet tartják..annak.- Miután azonban bizo-

nyÍtani egyíket sem lehet, én inkább Elaégé felé hajlok •••

HENEY SZABOLCS

EGY' RÁB~KÖZI BECENEV

A rába1amási születéslI Horváth 'l'eri szép önéletÍrásában emllt

egy tébolyult ör:agasszonyt, aki vizbefulladt Marcella nevő. lányá~rt I g y

kiáltozott: II'"~ Cella,· Márcella ..•- Marcellát hívta, kereste. a vizben." $Hor-

váth 'l'eri: Sári-gyap. Szépirodalmi Kiadó. Bp~ 1978. 72.) -hm-
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A PE'l'ŐFI-RÁDIÓ,NÉV'l'ANI MÜSORÁRÓL

Igen jól szerkesztett mUsort stJ.gárzott 1980. április 27-én Saiváv-

vál1Y_dmli sorq~tában a Petőfl.-adó. Először Molnár Nándor beszélt a

növények fajtaneveiről, tqbbek között sok személynévből alakult fajta-

névről. Pásztor Magdolna a lajos mizsei cigányok ragadványneveiből

mondatott el szép számmal.- Közben a névhaszná,Jatról is elhangzott

néhány érdekes megfigyelés: sokan nem is tudják. egymás hivatalos ne-

vét, általában nem haragszanakzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.e ragadványneveké~- inkább becenév-

nek ,tartják, sokszor az anyák találnak ki neveket gyermekeiknek (pl.

az egyik kislány neve: Kecske,- Kiskecske - mert születésekor han-

gosan slrt). Hallottunk a fóti gyermekváros "neveseiről", a Mrnévről

és sprbrthÍrnévről stb. A névtudomány m{1velőiközül Markó Imre Lehel

állt a mikrofon előt4- s a ragadványnevek élettanáról, a Zala' megyei

'helynévg:yf!jtésrői; Pölöskefő etimológiájáról, a helynévgy{1jtés módsze-

reiről,' a tudományos névmagyarázatokról beszélt közérlhetően, de a

témához illő komolysággal. Nagyon szimpatikusan szólt a nőnevekről,

elsősorban saját asszonynevéról Kassák Lajosné. Ponori 'l'hewrewk

Aurél a csillagnevekről, Mátrai Betegh Béla pedig a nevek filozófial

megközeÚtéséről beszélt.

-ú -y

NÉWÁLASZ'l'ÁS KAMERUNBANA XX. SZÁZAD KÖZEPÉNZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• •E z a fiú De Gaulle, a második fiam••'- Binama fia abban az

időben jött a világra, amikor a hlrneves tábornok neve divatban vo~-

A második világháborút követő napok?an' Akkor mindent De Gaulle-

ról neveztek el, mint ahogyan most minden » jampec «. ieu, A tábor-

nok képe minden házban 'ott függött. Fiúkat és lányokat egyaránt ne-

veztek el róla.XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA z a fl.úcska,- aki most Amália ölébe bújt, éppen be-

töltötte ötödik életévét •••" (Ferdinand Oyono: Az öreg néger és a ki-

tüntetés~-Ford.- Lengyel Éva. Európa Kiadó. Bp~ 1976. 52__3.)

H-úGFEDCBA
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