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BOLYGÓ HONORARIUM

Az Élet é$ IrodalollzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe.9~ ré9'-tbi számadcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 1 9 7 7 . október 8./ Bolygó
honorárium cíllmel lezár egy vitét. amelyet véleményem szerint
nell lenne szabad lIegoldatlanul abbahagyni. Igaz. elsősorban
nem névtani. hanem jogi probléma a már oly sokszor és sok he-
lyütt vitatott kérdés: lehet-e ugyanazon a néven publikálni
ugyanabban a tHában?

Allagyar nyelvészet ..területén - tudolllásolllszerint -
soha nem fordult/ez elő. de másutt. Illinta példák bizonyít-
ják. nell ritka. Ugy gondolom. a szerző nevének a védelme leg-
alább annyit megérdemel. mint a márkavédelem. A Szerzői Jog-
védő Irodának kellene foglalkozni a kérdéssel. s éppen 6gy
kellene büntetni. mint a plagizálást. HelyesebbeNmeg kelle-
ne előzni a leh~tőségét is. Olyan névsorral kellene rendel-
kezni a Szerzői Jogvédő Irodának vagy aK1adói Főigazgatóság-
nak lahol valamennyi_ kéz!ratot megnéznek engedélyezés előtti •
amelyből pillanatok alatt lIegéllapítható. hogy ezen á néven
publikált-e már valaki ebben a szakmában. IBár az a legnagyobb
szégyen. ha ezt a szerző mege nem tudja. Az esetek nagy több-
ségében tudatosan használt azonos névről van szó.1 Könny~ és
egyszerQ' volna tehát megállapítani. hogy foglalt-e .ár a név.
valamivel körülményesebb a szakterületek. átmeneti területek
elhatárolása. A szépirodalomban. képz6m~vészetekben lefoglalt
nevekre mindenképpen ki kellene terjeszteni a védettséget. de
az is m.g~ondolandó. hogy bármely szakterületen lefoglalt né-
ven ne jelentkezhessen más személy. Sokkal nehezebb megfelelő
6j nevet· találni. s ez már határozottan névtani kérdés.

A gyakorlat azt Ilutatja. hogya szerzők többsége egy be-
ttI fölvételével megelégszik neve megkülönböztetésére. 1ény.
hogy ez már Illagamegkülönböztet. de nem karakterizáll Altalé-
ba~ csak a szakterület kutatói tudják azt. hogya betdkülönb-
ség személykülönb.séget takar. Valamivel többet jelent a ke-
resz~név megváltoztatása. esetleg még egy illetőleg a második
keresztnévvel együtt való használata. A nyelvtudományban is
van erre néhány szép példa. Ez már biztosabb megkülönböztetés.
jellemző is. de a mindennapi beszédben nehézkes. alig hasz-
nálható. IIgaz. hogy ritkán is van rá szükség.1

Legjobbnak t~nik számomra a teljes keresztnév megváltoz-
tatása, esetleg az eredeti kereszt név kezd6betujének megtar-
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tásával. Gondolom. ezzel nem értenek sokan' egyet. s vita ala-
kul a jövőben erről is.

CSÁK GYULA ÉS PüSPÖKLAOÁNY

Csák Gyula új könyve /A szikföld sóhaja. Bp•• 1977. Magyar-
ország felfedezése.1 igen elítélően nyilatkozik a nyelvjárás-
kutat6kr61 és saját szülőfaluja nyelvjárásár6l. Talán nem is
kell hozzátennem. hogy mindkét irányban igazságtalan. s ez az
igazságtalansága tájékozatlanságáb6l fakad. Részletesen kitér
azonban Püspökladány nevének etimo16giájára is. ami mellett
akkor sem mehetünk el sz6 nélkül. ha nem értünk vele egyet.

Semmiképpen sem hibáztatható.·hogy elmondja a naiv nép-
etimol6giát Lada püspök tivornyázásairól. pusztulésáról. Igen
érdekes. színes leírás ez. Nem rossz a különböző nyelvészek.
történészek véleményeinek egymás mellé állítása sem /bár a
könyv mGfajánál fogva nem utal a forrásokra/. Nem világos a-
zonban, miért vonja kétségbe az előtag /Püspök-/ 'főpapi mél-
t6ság' jelentését néhány éppen nem ellentmondó íráskép alap-
ján. Mindez egészében semmiképp sem tudományos, de nem is tu-
dománytalan. A befejezés viszont annál inkább szöget üthet a
fejünkbe. s munkánk. életünk értelmét kérdőjelezi meg. Ez a
véleményedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.a z egész őstörténetkutatásról, névtudományr61 stb.:
"Noha nem vonom kétségbe az őskutatások hasznát. mégis azt
gondolom: a homályba vesző őseredet vizsgálatának bármilyen e-
redménye kicsi befolyással b!rhat a magunkról való mai gondol-
kozásunkra." Kétségtelen. hogya nacionalizmust nem akarja
szolgálni sem az őstörténeti kutatás, sem a névtani kutatás.
Az önismeret, néptörténet és névtörténet ilyen elítélése azon-
ban mégis elgondolkodtat. Ismert ír6 véleménye a közvéleményt
fejezi ki, vagy hozzá fog igazodni az olvasók véleménye~ Úgy
látszik nemcsak a nyelvjárásokat ismertető, népszerOsltő, vé~
dő tömegmunkánkkal van baj, hanem a történészek sem dicseked-
hetnek nagyeredményekkel, a névtanosok meg igazán elbújhat-
nak, ha csak ennyit sikerült eddig elérniök.

Szerencsére Csák Gyula egész könyve rácáfol erre a gondo-
latára. Történelmet ir: a közelmúlt történetét; helyneveket
sorol föl bizonyításaiban, közli a község XIX. századi szép
határtérképét stb.
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MÉG EGY UTCÁT ADYNAK?

Gárdos Miklós a Rádió 1977. október 20-án, reggel650_kor el-
hangzott Szót kérek rovatában a budapesti utcanevekről, azokdcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

/1

egy részének korszerutlenségéről beszélt. Elsősorban a még
mindig meglevő Habsburg császárok neveit vise16 Ferenc körút
és 3ózsef körJt megváltoztatását javasolta Ady kördtra. El-
ismerte, hogy már van 16 Ady Endre utca rest en, de ezek
szerinte nem méltók Adyhoz, a ~örót méltóbb lenne.dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

H M

CSIKAR

Hogyan születnek a becézőnevek? Aki kiváncsi rá, megtudhatja
egykori kiváló labdarugónk, Sándor Károly életregényéből, Fe-
kete Pál ICsikar. Bp, 1965, 6-71 m~véből idézzük a következő
részt, amely megmagyarázza a könyvnek is c!met &d6 becézőnév
keletkezését:

MA szünetben sokszor lehetett ilyesfélét hallani:
- Komám, figyeld csak azt az apró, fekete kölyköt - mon-

dogatták egymásnak I t i , a szurkolókl -, valósággal kicsikarja
a másiktól a lasztit, no nézd csak, mit mdvel az a gyerek me-
gint",

Kicsikarja", Csikarja", Ekkor ragadt rázyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAá beceneve -
Csikar,-
Eddig ~gy tudtuk, hogy az órszág valamennyi Karcsi-ja - anél-
kül, hogy ezt tőlük kicsikarnánk - hallgat a Csikar névra. a-
mint igen sok Laci-t szólítgatunk Cilá-nak is la további pél-
dákat ld, Hajdú Mihály, Magyar becézőnevek 1770-1970, Bp, 1974,
176-7/, s ezek az elsőként említett alakb61 sz6tagcserével ala-
kultak, - Vagy mi tudtuk volna jobban?

- más

OOLNA SEC

MOolna seciek - Nagycserkeszen
Szoros kapcsolatot tart fenn évek óta a nagycserkeszi

Kossuth és a csehszlovák Oolna seci Termelőszövetkezet, Az
elm6lt hónapi csehszlovákiai látogatást v~szonozták aDoina
seciek augusztus l3-la közöttM - adta hlrül a Kelet-Magyar-
ország 1977, augusztus 17-i száma IS, oldali, A közleményben
a szlovákiai helységnév írása több szempontb61 is problémákat
vet fel, Az egyik az, hogya két részból álló tulajdonnevek
melléknévi alakjában az -i képzöt kötőjellel kell a második
taghoz kapcsoini Imegtartva annak nagy kezdőbet6s írásátl,
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A második, hogy az idegen helynév eredeti írásában egy mellék-
jeles bet6 is szerepel, s ezt nem minden nyomda /a nyíregyhá~
zi sem/ tudja visszaadni. A mai Bars ~egyei helynév helyes
szlovák alakja ugyanis: Dolná Sec. - Es ebb51ered a harmadik
probléma. amely egyúttal valemennyi kérdésre megoldást is kí-
nál.Ma már bizony kevesen tudják, hogy ennek a helységnek
Als6szecse a magyar neve. Ha a hír megfogalmaz6ja ezt a nevet
használta volna, nem lenne helyes{rási és átírási gond, a ma-
gyarországi olvas6nak többet is mondana, mint az alkalmazott
forma. S ha Bratislava helyett írhatunk Pozsony-t, miért ne'
állhatna Als6szecse is Dolná Sec helyett? - Mégsem szabad el-
marasztalnunk az újságírót. mert nincs olyan forrásunk, amely-
ből kider{thetné e nevek és a hasonló esetek összefüggéseit.
Szlovákiában nemrégiben megjelent ugyan egy helynévazonosító
szótár /Milan Majtán, Názvy obci na Slovensku za ostatnych
dvesto rokov. Bratislava. 1972/, ez azonban hazánkban csak
nagyon kevés helyre jutott el, s különben sem oldja meg az
ausztriai. a jugoszláviai. romániii és kárpátaljai helynevek
azonosítását. -

Itt van az ideje a Magyar Történeti Helynév-azonosít6 Tár
elkészltésének!

MEZŐ ANDRÁS

MAGYAR HELYSÉGNEVEK JUGOSZLÁVIÁBAN

Itt is felhívjuk a figyelmet a Népszabadság 1977. okt6ber 7-i
számának 8. oldalán olvasható közleményre:
MA Horvátországhoz tartozó Baranya-háromszög és az eszéki já-
rás magyar. valamint horvát"és magyar vegyes lakosságó közsé-
geiben a közelmúltban a horvát helységnevek mellé a települé-
sek magyar nevét is elhelyezték. •

Igya többi között Zmajevac. Suza. Karanac, Knezevi
Vongradi bejáratánál most már a Vörösmart, ~, Karancs,
Hercegszöllős helységnév is olvasható."

DOGE ÉS SZÉPLAK

Tarnavölgyi György újságír6 a szabolcs-szatmári Dögére láto-
gatván. egyebek között a falu nevéről is beszélgetett Kovács
Mihály tanácselnökkel és Szücs Imre vb-titkárral /Megyénk
tájain. Döge: Kelet-Magyarország 1977. aug. 14. 7. oldali:

"Mindketten másfelé születtek, nem lepödtek hát meg a
kérdésen, mely mindenkiben ott motoszkál. aki itt idegen: mit
szólnak a falu nevéhez? Hiszen semmiképp sem lehet ráfogni,
hogy kellemes hangzású községnév... .

-Ami igaz, igaz: én is meghökkent em kissé, amikor először
hallottam Döge nevét - mondta a tanácselnök. A titkár bóloga-
tott: volt már kisérlet a falu nevének megváltoztatására, de



a keresztelő meghiúsult.
- Nem is tudom már, hány éve lehetett, biztos vagy tíz is

van, amikor egy újságcikk jelent meg arr6l, hogy Döge neve
csúnya, változtassuk meg. Javaslatok is születtek, én a Szép-
lak névre~mlékszem. Keresgélni kezdtünk: honnan is ered a fa-
lu neve. lrtunk ide-oda, szakvéleményeket kértünk. Lényegében
az derült ki, hogy az itt élO hiedelemmel ellentétben nem a
kisvárdai vár védőinek temetOje volt itt /bizony meglehetősen
furcsa is lett volna, ha egy hadi temetőt így neveznek •••/

- Valami német eredetet derítettek ki: Düghe néven sze-
repel a legrégebbi iratokban a község. Bár ••• ez a mai hang-
záson, illetve képzettársításokon nem sokat változtat. Ossze-
hívtuk a tanácsülést, hogy döntsünk a névváltoztatás fölött.
A falu tanácstagjai úgy szavaztak: nincs szükség változtatás-
ra, nekik ez a név megfelel és különben is, ha a krumplijukat
dögei krumpliként árusítják, annak keletje van!-

A tanácstagoknak volt igazuk, nem a kívülről jött refor-
mereknekI A több mint 700 éves Döge név régiségi értéke össze
sem vethető a jellegtelen tucatnév Széplak-kal és társaival.

HENEY SZABOLCS

A MüNCHENI KÓDEXBEN ELŐFORDULÓ TULAJDONNEVEK

Igen szép és alapos földolgozást adott Szab6 T. Ádám István a
Müncheni K6dexről /Der Münchener Kodex IV. Wiesbaden. 1977,
435 P./. amelyben külön fejezetet szentel a benne előforduló
személy- és helyneveknek is /53-5/. Itt a nevek végeinek betd-
rendjében sorolja föl az adatoka~ s jóllehet lelőhelyet, ma-
gyarázatot. etimológiát nem közöl mellettük, a magyar névtani
kutatók számára sok segítséget adhat a névalakok vizsgálata.
Mivel a csekély példányszámban megjelenO könyvbOI nagyon ke-
vés juthatott el Magyarországra, az alábbiakban bevezetésévei
együtt közöljük ezt a névtárat változtatás és megjegyzés nél-
kül.

1.1.6 Personen- und Ortsnamen. - Das Korpus enthalit nur
biblisches Namenmaterial, das vor allam durch seine lautliche
Beschaffenheit für die Forschung von Interesse sein kann /den
Kolophon zöhle ich nicht zum Korpus/.
Einige Namen kommen in mehreren Lautvarianten vor /noch 1.2.2/.
Im hier folgendenA-TergoVerzeichnis werden auch die Lautvari-
anten als selbstsridige Stichwörter betrachtet:
1 Bethsaida II Mária
2 Juda 12 Samaria
3 Judea 13 Siria
4 Galilea 14 Ituria
5 Idumea 15 Aromatia
6 Césárea 16 Malka
7 Dekapulia 17 Magdaina
8 Betánia 18 Sodoma
9 Cirenia 19 Kána
10 Ab11inia 20 AnnazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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21 Johanna 1 Naténaél·
22 Zsuzsanna 2 Izráél
23 Menna 3 Ábel
24 Jóna 4 Zorobábel
25 Gomorra 5 Rachel
26 RésazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA6 Dániel
27 Ga1gata 7 Gábriel
28 Dalmanita 8 Salátiel
29 Golgota 9 Malakel·
30 5arepta 10 Fámuel
31 MártadcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI I Emanuel
32 Aza 1 Ádám
1 Aminadab 2 Ábrahám
2 Jakab 3 Joatham
3 Ráb 4 Aram
4 Jákob 5 Zarám
5 Belzebub 6 Jorám
1 Lukács 7 Robovam
1 Járed 8 Jeruzsálem
2 Dávid 9 8etlehem
3 Abiud 10 Sem
4 Eliud I I Naim
1 Bethfage 12 Achim
2 Bethsage 13 El1ékhim
3 Zeke 14 Napta1im
4 Oteofile 15 Koazim
5 Salomé 16 Kaparnaom
6 Slloé 17 Egyiptom
7 Noé 18 Kafarnaum
8 Jesse 19 Kaparnaum
9 Máté 1 He1madan
10 Nové 2 Jordán
II Chuzé 3 Ragan
1 József 4 Kaján-
1 Fálah 5 Birtalan
2 .Acheldemach 6 Néman
3 Sádoh 7 Tesán
1 Rabi 8 Matán
2 Addi 9 Nátán
3 Sémmei 10 Efrén
4 Me1ki I I Magedon
5 Salmi 12 Sidon
6 Getsemáni 13 Simeon
7 Niri 14 Sion
8 Názáreti 15 Babilion
9 Lévi 16 Zabulon
1 Naggej 17 Ámon
2 Sa1ej IB Salamon
3 Jennej 19 Mamon
4 Tárej 20 Simon
5 Nauej 21 Salmon
1 Izsák 22 Enon
2 Enok 23 Áron
3 Márk 24 Kedron
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26 Násson 42 Gerazenos
27 Jerikó 43 Jairos
1 Fülöp 44 Tiros
1 Bar 45 Pilatos
2 Tamár 46 Krist08
3 Abiatar 47 Tadeus
4 Eleázár 48 Zebedeus
5 He1iázer 49 Poncius
6 Lázár 50 Tibérius
7 Asser 51 Zákeus
8 Péter 52 Timeus
9 Aleksándor 53 Jánus
10 Nákor 54 Ellaus

.11 Azor 55 Malchus
1 Barabás 56 Alfeus
2 Judás 57 Bartimeus
3 Kéfás 58 Názáreus
4 Kajfás 59 Helizeus
5 Kleofás 60 Archealus
6 Izsaiás 61 Nikódémus
7 Abiás 62 ;JánuszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA/1/
8 Heródiás 63 Cirinus
9 Barakiás 64 Jairus
10 Ezékiás 65 TirusdcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I I Jeremiás 66 Pilátus
12 Lisiniás 67 Kristus
13 Jekón1és 68 Augustus
14 Zakariás 69 Jézsus /1/
15 Anderiás 1 Jozsafát
16 Andoriás 2 Arfaksát
17 Uriás 3 Matát
18 Messiás 4 Elzsébet
19 Oziás 5 erzsébet /1/
20 Józsiás 6 Obet
21 Tamás 7 Názáret
22 Jónás 8 Genezáret
23 Annas 9 Lót
24 Trakonitides 10 Ol1vét
25 Eródes I I Skariut
26 Heródes 12 Rut
27 Boanerges 13 Sett
28 Illyés 14 Serutt
29 Fáres 1 Bóz
30 Manasses
31 Zelotes
32 MOjz8es
33 Heródiádis
34 Tiberiádis
35 Dekapolis
36 Rufos
37 Ámos
38 Nikodémos
39 Didimos
4 0 János
41 Énos
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