
lin Mózes néven szerepeL) Gyorgyevics Sándorra, a fCiszabadulás

utáni szerb blróra sem emlékeztem már," de rögtön eszembe villant

magas alakja. mihelyt Lécó bácsinak (az Alekszandernek ez a szerb

becéző változata) emlltették. Gyorgyevics Vitályos (Zsiván) is szere-

pel.

Mármost mit lehet itt tenni? Ha nem lehet egységesIteni a négy-

féle (eredeti e zez-b, régi szőregi, mai szőregi, hivatalos keresztnevli)

frásmódot, legalább szólni kell róla.- így, ahogyan most tettem. A ~

azonban mindenképpen elhagyandó (Gácó, Jócó stb.)!

PÉTER LÁSZLÓ

EGY BrnÁLAT NÉHÁNY TANULSÁGA
(Válasz Péter Lászlónak)

Ritkán lehet olyan részletes bÍrálatot olvasni valamely kiadvány-

ról,"mint amilyen PÉTER LÁSZLÓnak a tollából a Levéltári Szemiében

(1979.3.- sz. 447-74) a "Szőreg és népe" droG kötetről megjelent.

Hogy egy bÍrálat ennyire részletes, az persze többnyire elismerésre

méltó, természetesen elsősorban akkor, ha az észrevételek, bÍráló

megjegyzések" nagyrészt helytállóak, találóak. Kevésbé dicséretes a-

zonban akkor, ha a helyénvaló, vitathatatlan kifogások mellett - eset-

leg indulattói ti1tve - torzító megállapftások, értékrontó elfercÚtések

sem ritkák, vagy éppen azok vannak túlsúlyban. Ilyenféle vélemény

alakult ki bennem, amikor PÉTER LÁSZLÓnak egyrészt a Levéltári

Szemiében megjelent, másrészt a NÉ-ben most közzétett értékelését

olvastam a szőregi monográfiában publikált "Szőreg földrajzi nevei"qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

dma tanulmányomról.

Azt hiszem, azon lehet vitatkozni, hogy dolgozatom bevezetése

valóban fölösleges en ismétel-e "másutt előadott és előadandó dolgokat".

A bevezető részben ugyanis azért foglaltam össze röviden a község

történetét, hogy az olvasó számára világosabb legyen Szőreg földrajzi-

névrendszere (pl a szerb névadás néhány p<%ldája,átvétele). Ugyan-

csak a bevezetésben szólok arról, hogy régebben nagyobb számban

élt Szőregen szerb lakosság, és ez a tény a falu helynévanyagában

is nyomot hagyott. A szerb lakosság létszámának fokozatos csökke-

nését és ennek - a névadásban megfigyelhető - következményeit
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viszonylag hosszabban fejtegettem,- s hogy ez mennyire "logikátlan"

formában történt, annak eldöntését az olvasóra bIzom. (Ennek a rész,-

nek az idézésétől itt terjedelmi okok miatt el -kell tekintenem, a szöveg

összefüggéséből kiragadott példamondat idézése pedig nem lenne sze-

rencsés.)

Idevágóan van egy félig-meddig cÚcsérő megjegyzése is a blrá-

latnak: "A Magyar ut.ca és a Szerb utca telep'-iléstörténeU tanulságait

jól foglalja össze, de idézhette volna forrását". Ez a cÚcséret is in-

kább adalközlőimet illeti, mert az ő segÍtségük volt az első és leg-

fontosabb forrásom. A másik kiindulási alapom pedig KOVÁCS MAR-

GITnak a Móra Ferenc Múzeum néprajzi adattárában található dolgo-

zala volt. Mindkét forrásra tisztességgel hivatkoztam is a megfelelő

helyeken, s talán azt még PÉTER LÁSZLÓ is elismeri, hogy az általa

emlitett, igazán csekély terjedelm{f szakirodalomhoz képest az általam

használt források - főleg az adatközlőktől származó, első kézből ka-

pott adatok - az elsődlegesek és legfontosabbak. Talán megbocsát-

ható vagy bUnül föl sem róható, hogy az emlitett anyaggy{.!jtési mód-

szer alkalmazásával megelégedtem, és nem néztem át az üzemi újsá-

gokat és napilapokat (Ójszegedi Textilmunkás, Délmagyarország stb.)

abból a szempontból, van-e bennük közlés Szőreg földrajzi neveiről

(tulajdonképpen csupán egy-két névről).

A Szőreg név eredetével kapcsolatos összefoglalásomról {gy

összegezte véleményét PE..TERLÁSZLÓ: "A Szőreg névre vonatkozó

eddigi irodalmat rövidebben is el lehetett volna intézni, kár volt min-

dent, amit én összeszedtem, újból idézgetnie. Szintén fölösleges volt

ilyen terjedelemben megalapozatlan föltevését (sőregN' Szőreg) előad-

ni, ezt legföljebb szakfolyóiratban lehetett volna tennie. Szintén alap-

talan azt föltenni, hogya falutqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~>eseteleg« ,.> párhuzamosar1.« Szentfü-

löpnek ishivhatták". PÉTER LÁSZLÓ fejtegetésének azzal a részé-

vel, amely szerint fölösleges volt a Szőreg névre vonatkozó irodalmat

hosszabban "idézgetnem", nem tudok egyetérteni. Ennek több oka is

van. Egyrészt az, hogya falu nevének eredetével kapcsolatban föl-

merült elképzelések egy részét (köztük PÉTER LÁSZLÓ egyik elha-

markodott ötletét) eUogadhatatlannak találtam, magyarán tehát: vítetko e-

tam velük, másrészt viszont magam is kfsérletet tettem egy újabb név-

magyarázatra. A tudományos vita tisztessége és az olvasó tájékozta-

tása egyaránt azt kívánta tőlem, hogy mások -véleményét ismertetve és
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szem előtt tartva fejtsem ki a magam álláspontját. Igaz, saját névfejtési

kfsérletem PÉTER LÁSZLÓ szerint "megalapozatlan", jóllehet - amint

ezt részletesen kimutattam - névmagyarázatomnak hangtani akadálya

egyáltalán nincs, és bizonyos névtörténeti, névadási analógiák is mol-

lette szólnak. Ennek ellenére - ismerve a névfejtések nehézségeit _ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I g y zártam a falu nevének eredetéről klalakult saját véleményemet: "Jól

tudom, hogya sőregből való névmagyarázatom megerősÍtésére egy lánc-

szem hiányzik fejtegetésemben: nincs ugyanis adatom a Szőreg sze-

mélynévre, amelyből végül is a község neve kialakuihatott". Ezt az el-

méletet nem cáfolja meg PÉTER LÁSZLÓ, s nem is bizonyit semmit,

csupán kifogásol.

PETER LÁSZLÓnak több megjegyzéséből arra kell következtet-

nem, hogy sajnos nem ismeri a földrajzi nevek gy{ijtésének és közzé-

tételének - immár országossá vált - gyakorlatát.- Ezt igazolja egyik

észrevétele eljárásomról: "Történetietlen ui. ha csak a jelenlegi határok-

ból indul ki, de közben niár elavult, múltbeli neveket is fölvesz," AzWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

e d d ig i kiadványokban ugyanis - mind a megyei (ZmFrn., SmFrn,) ,mind

pedig kisebb területeket fölölelő névgy8jteményekben (HmFrn. t.) - az

az eljárás szokásos, hogya bel- és külterület ek neveit agy Ll j t é s

időpontjában megállapltott helyzetnek, határoknak megfelelően kell följe-

gyezni.

Azt is hibaként emlÍti, hogy a névmagyarázatokban csak a csa-

ládnevet közlöm (pl. Wolf nevil, Horváth nevil). nem p e d ig a teljes

nevet, s a házszámokat sem adom meg a nevezetes épületek fölsoro-

lásakor. Tájékozatlanságra vall annak az emlÍtése is, hogya 62. sz.

név (Fabó:"'iskola : Tót-iskola : Matriz-iskola) "névadóinak éppen fordl-

tott a sorrendje". A névváltozatok közzétételében az a g~orlat alakult

k i a fönt is id é z e t t helynévgy{ijtem'ényekben, hogy a változatok sorrend-

jében a mai névhasználat gyakoriságát kell tekintetbe venni. Megjegy-

zem, mindezt a földolgozás módszeréről szólva meg is Irtam dolgoza-

tomban:"Előfordul, hogy ugyanannak a földrajzi egységnek (pl. egy-egy

utcának, dlilőnek) több nepi neve is van. Ilyenkor az egyes névválto-

zatokat a gyakoriságuk sorrendjében közlöm, és kettősponttal különftem

el egymástól. Például: 79. Munkás utca: Tengör utca: Kis köz LMunkás

utva!, 131. Budzsáki-erdő : Nagy-Buctzsák stb."

Azt sem tudom elfogadni, hogy fontos lett volna. FERENCZI JÁ-

NOSnak a Magyar Nyelvör 1873. évfolyamában - m in t e g y fél lapnyi
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terjedelemben - közzétett gylljtését fölhasználnom,- hiszen maga PÉ-

TER LÁSZW mutatjaYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAk i , hogy ezek a nevek többnyire ismeretlenek

és nem is lOkalizálhatók.- Mindezekkel- kapcsolatban ezt Irtam: "Abban

a reményben, hogy egyszer majd Szőreg földrajzinév-anyaga - termé-

szetesen bizonyos eltéréssel, szükségszerl{ rövidftéssel - része lehet

egy leendő Csongrád megyei kötetnek,- Szőreg földrajzi neveinek köz-

lésében alapvetően a somogyi kötet módszerét igyekeztem szem előtt

tartani. Ezért törekedtem arra, hogy az úri, történeti földrajzi nevekhez

ugyanazokat a forrásokat (a Bach-korszakból származó croquis-t,- a

Pesty Frigyes-féle anyagot és a község kataszteri térképét) használjam~'

PÉTER LÁSZLÓnak a véleményéből azt el tudom fogadni, hogya

Zsidó-bejáró helyett (vagy esetleg melleUe) a Zsidó-lejáró használatos.

Utánanéz! em a gy{fjtéskor készItett följegyzéseimben, s ott most is a

bejó r ó névelemct találtam, tehát nem nyomdai ellrásról van szó. Abban

sem kételkedem, hogya ma is é lő nevek közül egy-kettő (Gránic,

l\:agyfalu stb.) valóban kimaradt névgy{1jteményemből. Ugyanakkor azon-

ban PÉTER LÁSZW fogalmazása azt sugallja, mintha a Nagy-Budzsák,

Papi-főd és Szlatina neveket is kihagytam volna névanyagomból, pedig

azok szerepelnek benne. Ezekre azt válaszolhatom, hogy csak azt és

úgy jegyez/het/tem föl, amit és ahogy adatközlőimtől hallottam,- s termé-

szclesenWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm in d e n egyes földrajzi nevet a helyi nyelvjárási kiejtésnek

megfelelő fonetikus átlrásban közöltem (ezért szerepel népi névként

Saller-tanya, s nem Schaffer-tanya)~- De távol áll tőlem, hogy mindez-

zel az apró pontatlanságokat, azokat, amelyek valóban javftásra szorul-

nak, kedves adatközlöim számlájára 1rjam~-Nekik én csak hálával tarto-

zom szfves segítségükért. Elképzelhető ugyan, hogya hosszú ideig

tartó 5 bizony sokszor eléggé fárasztó adatközlés során egyik-másik

helynév pontatlanul hangzott el, vagy én jegyeztem föl hibás an. Ha majd

a Csongrád megyei helynévgyUjtemény összeállitása végre sorra kerül,

akkor mindezeket természetesen ismételten tisztázni kell a helyszínen.

Kifelejtett nevek egyébként -- ahogy ezt dolgozatomban is emlItettem-

minden egyes helynévgyUjteményben lehetnek, -maradéktalanul teljes

gyUjtés gyakorlatilag nem lehetséges. Ez persze nem jelentheti azt,

hogy a gy{1jtéskor ne a lehető legnagyobb fokú teljességre törekedjünk.

Ezért örömmel vettem volna, ha a _fölöslegesen emlegetett (ismeretlen

és lokalizálhatatlan) földrajzi nevek helyett minél több, ma is élő nevet

sorolt volna fö!l a bÍrálat, hiszen a gy'Jjtésne~ és a közzétételnek az
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a legfontosabb célja, hogy a feledés homályába merülő névkincset

megmentsük a jövendő kutatások, az utánunk következő nemzedékek

számára.

Van egy-két meglepő részlet is PÉTERqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALÁSZLÓ munkájában. Pél-

dául teljesen érthetetlen és megfoghatatlan számomra, hogy miképpen

kapcsolódik dolgozatomhoz a bÍrálatnak az utolsó része, a szerb ne-

vek Írásmódjának fejtegetése. Tanulmányom ugyanis a szőregi mono-

gráfia 25--47. lapján található, a fölemlegetett szerb nevek (Jellasies

nevétől a cikk végén levő ,Jócó névig) egyáltalán nem szerepelnek ott.

Dolgozatomban összesen 335 névváltozat fordul elő, ezeknek csak

mintegy 5-6%-a szerb eredetlf,- s a lejegyzésükben arra törekedtem,

hogy az adatközlőimtől hallott formában,- fonetikusan jelöljem hangalakjukal

Aki a helynévgytijtés és közzétevés módszereit ismeri, az megérti,

hogy az egyes nevekhez filzödö magyarázatokban korántsem törekedhet-

tem olyan részletes - olykor már anekdotaszámba menő - események

leírására,- amilyeneket PÉTER LÁSZLÓ mint szőregi lakos jól ismer, és

hiányukat - érezhetően - hibának minős{ti. Ilyen jelleg(1 magyaráz<üok-

ra - amellett, hogy terjedelmi okok m í att sem lehel kitérni - úgy vélem,

nincs is szükség. Az elsődlegesen nyelvészeti (névtani) célú anyagföl-

tárás mellett - erre dolgozatomban is rámutattam - a földrajzi nevekhez

kapcsolódó néprajzi, történeti és régészeti vonatkozású közlések ossz€-

gyiljtésére viszont törekedni kell, amint erre törekedtem is.

Összegezve PÉTER LÁSZLÓ cikkévei kapcsolatos véleményemet,

a következőket rnoridhatom, Ez a bÍrálat tulajdonképpen megnyugtat.

Megnyugtat, mert az esetleg kijav.Ításra szoruló konkrét hibák száma

egyik kezemen is megszámolható. A cikkből ugyanis az látszik, hogy

szerzője rendkivüli alapossággal tor ekecíett szóvá tenni a dolgozatom-

ban - szerinte - található valamennyi hibát,- s ez sem sok. (Jót -

vagy mert nincs, vagy mert elsősorban nem ezt kereste - alig-alig

talált benne.) Befejezésül néhány tanulságot szeretnék összefoglalni.

1.- Mielőtt az ember bÍráló megjegyzéseket Idván tenni bármihez,

tanácsos, sőt föltétlenül szükséges a szóban forgó mL{célját, a vállalt

f9ladatokat és a hasonló szakmunkák módszereit megismerni.

2. Nagyon fontos, hogya bÍrálat azokra li gondolatokra,- tényekre

reflektáljon, amelyek a munkában benne vannak, illetőleg azokra aWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAh i': '

ányokra hÍvja föl a figyelmet, amelyeknek valóban benne kellene lenniük.
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3. A tudományos vita tisztasága és tisztessége érdekében a ki-

nyilatkoztatások helyett sokkal hasznosabb, sőt elengedhetetlen az

adatok tárgyilagos fölsorakoztatásán nyugvó érvelés.

4. Végül: az indulat rossz ta.nácsadó. Akit indulata vezérel, iga-

zában nem tud (vagy nem is akar) a mások véleményére figyelni, [gy

akarva-akaratlan - fejtegetése holtvágányra jut.

Valójában hálásak lehetünk PÉTER LÁSZLÓnak, hogy Irásában

sok kedves szőregi anekdotával is megismertet bennünket, csak azt

nem értem, hogy miért velem szemben, az én bfrálatom kapcsán mondja

el ezeket.

SZABÓ JÓZSEF

SZERKESZTŐI VÉLEMÉNYPÉTER LÁSZLÓ ÉS

SZABÓ JÓZSEF VITÁJÁRÓL

Biztosan senki sem lepődik meg azon, hogy a tekintélyesebb

szakfolyóiratok példájára együtt jelentetünk meg egy bírálatot a rá adott

válassza!, vagyis a megbÍráltnak lehetőséget nyújtunk a védekezésre.

Ezt kötelessége lenne megtenni minden szerkesztőnek, ha egy bÍrálat

igaz ságtalannak látszik, de még inkább akkor, ha igazságos ugyan,

meg azon túl lelkiismeretes, gondos, mégis a szerző félreértése, a vál-

lalt föladatnak, a mti céljának és eredményének más szempontú megíté-

lése t{fnik ki belőle.

Meglepőbb és szokatlanabb talán az, hogy egy könyvismertetés

a rá adott válasszal együtt a "Tanulmányok, cikkek, adatok" rovatában

lát napvilágot. Ennek az a magyarázata, hogy a konkrét anyagra való

hivatkozás ellenére elméleti, és még hozzá a magyar névtudománynak,

helynévkutatásunknak nagyon is lényeges elvi kérdéseiről van s zó

mindkét Írásban, s akár vitainditónak is tekinthetjük őket, ha elvonat-

koztatjuk az eredetileg szóban forgó szőregi helynévgy{ijteménytől.

PÉTER LÁSZLÓ, a jeles tudós, a krvé.Iő filológus, a kulturtörté-

net avatott kutatója végtelenül sokoldalú, s a névtudományban éppen

olyan otthonos, mint a helytörténet. nagyon sok területén. Érthető tehát,

hogya maga mércéje szerint szabja meg az igényeit a helynévgyiljte-

ményekkel kapcsolatban is, Követelménye a legalaposabb kutatásokat

és a legoptimálisabb megjelenési lehetőségeket föltételezi, de kétségte-qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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