
eredményeként kapott vagy javasolt új nevet is. Aszócikkek

értékét és használhatóságát nagyban növeli, hogya szerző ke.l-

lő teret szentel a név adási okok kiderítésének, magyarázatának.

A közigazgatási átszervezés útvesztőiben sok régi helységne-

vünk tűnt el, vagy úgy, hogy egy nagyobb település nevével

együtt- elnyelte a kisebbet, vagy pedig úgy, hogy mindkettő el-

vesztette saját nevét egy harmadikban születve újjá. Lévai Bé-

la dolgozata arra is ráirányítja a figyelmet, hogya közigaz-

gatási átszervezés, amelyet általában más jellegű átszervezé-

sek is megelőznek vagy kísérnek, megváltoztathatja az érintett

települések egész földrajzinév-rendszerét. A Debrecen várossal

történt egyesitéssel összefüggésben Józsának 47 utcanevét vál-

toztatták meg.-

Ismeretes,-a honismeretnek, a hely történetnek rendkívüli

tudatformáló ereje, jelentősége van. A hely történetírás, a

honismeret szolgálatába állított névtani kutatások fejleszté-

se,__a névtani tárgyú kiadványok számának növelése társadalmi

igény, gyorsuló időnk halaszthatatlanul fontos követelménye.

Lévai Béla szakszerű, gazdag belső tartalmú könyvecskéje olyan

munka, amelyet a faluja és szűkebb környéke iránt érdeklődő

fiatal, felnőtt, szakember és laikus egyaránt haszonnal for-

gathat.

UDVARIMLKJIHGFEDCBAI S T V Á N

I

Hat falu a közös úton. Falu~ és Tsz-történet. Irták BALATINÁCZ

JEROMOS és CSEPELY-KNORR ANDRÁS. Pécs, 1972., 208 lap

Ismertetésem a munka llllapnyi "Történeti részit-ének

névtudományi vonatkozásaira szorítkozik. A könyv, melyet is-

mertetek, József Attila itADunánállt C:lmŰ közismert versének

sorait választotta mottóul.
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Belvárdgyula /B~üvárd és Kisgyulai , Birján, Hásságy,

Lothárd, Magyarsarlós és Olasz IHidor és Olaszi községek tör-

ténetét óhajtja. nyújtani a szerző, aki a szülőföld és sokác

népe iránti szeretettől eltelve írta meg tanulmányát.

Munkája ismertetésének azért látom szükségességét a.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAN h - if r t

lapjain, mert a helytörténetírási részben számos nyelvészeti,

névtudományi megállapítás hangzik el, történeti adatokat nyel-

vészeti fejtegetésekkel világítanak meg, támogatnak, vagy

legalább is ezt kísérlik meg •.

Terepi helynévgyújtésem során azután sajnálattal tapasz-

talom, hogy jóhiszemű. bennszülött adat-közlőim nagy örömmel is-

métlik meg a hasonló felelőtlen névmagyarázatokat, amelyeket

gyanútlan vagy gyakorlatlan gyűjtők azután mint ltnépnyelvilt

adatokat rögzítenekgyújtésükben. Az igazi hagyományokat az

adatközlők reatelkedve e1hallgatják, elbűvölve az írott be'ttí-

vel jelentkező tudákossá.gtól.

A falutörténetek elsősorban az ott lakók, a szülőföld né-

pének szólnak. Nagy ezért a szerző és a kiadó felelőssége a

lektoréval együtt, amikor megalapozatlan, tudományo~ hiteles-

séget nélkülöző, félreértett és félremagyarázott, elavult meg-

állapításokat közvetít az érdeklődőknek. Sajnálatos módon azon-

ban a'szerző korszerlÍtlen, elavult múlt századbeli, sőt régeb-

bi munkákból meriti történeti megállapításait. MásréEzt ha-

sonlóan primitív nyelvészeti megállapítások, magyarázatok ter-

helik dolgozatát. Ahhoz, hogy rendezzük végre közös dolgain-

kat, valóban a mi munkánk. De ahhoz az igazságot kell feltár-

ni, bemutatni -- és ez nem is kevés!

Ma, amikor éppen Baranya megye van abban a szerencsés

helyzetben, hogy Györffy György nemzetközileg elismerést ara-

tott kitűnő munkája nyomán Árpád-kori történeti földrajza is-

mertté vált, érthetetlen idézni Németh Béla a maga korában. sen

korszerű szövegét /18--9. lapon a Várady Ferenc szerk.-ben

megjelent "Baranya múltja és jelenjen. Pécs, 1896--1897. c.
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munkából/o Mire alapítja a szerző az ilyen -- hangulatkeltő ? --

megállapításait: liAszlávok Baranya teruletén is több földvár-

ral rendelkeztek. Ezek között elsősorban Baranyavár említendő.

Évszázadokon át Branjengrad-nak hívták, de más néven is elő-

fordul: Doldomost, azaz "hosszú hid" vagy "völgy a hidhoz".

Mi magva van ennek? Bran,iengrad névre egyetlen történeti

adat nincsen! E nevet egy kis könyvecskéből ismerem, amely

1919-ben a Bloud et Gay párizsi kiadónál jelent meg Mihaldzsics

1stvántól /Stévan Mihaldjitch/ liLaBaranya" címen, a "Les

serbes de Hongrie. Études historique et économiques" sorozat-

ban, előkészítendő az első világháborút követő békét.

Ennek 7. lapján, ismertetve Baranya hegyeit, harmadiknak

említi "Branjinska Brda /dans la région de Brnyevar, l'ancien

Branjengrad/" nevet. A könyvecske célját, beállítottságát már

a 10. lapon elárulja, ahol így ir: "Tous les noms ici mentionnés

nous prouvent hautement que'toutes les désignations géographiques

dans la Baranya ••• sont purement serbes".

Az alaptalanul Doldomast-nak írt név magva: "G-OJO--104~:

ad civitatem, quae vocatur Duldumast" idézet /Györffy 12, 279/

melyet -- magyarázattal! -- Györffy Baranyavár-ral tart azono-

síthatónak, valószind szláv jelentése: dolgo most 'hosszú hid'

ezt támogatj a.

liAmásik központjuk a szlávoknak Kozár vára, majdnem

bizonyosan Sarlós - Kozár környékén feküdt. Okleveles adatunk

nincs ugyan erről, hacsak egy I.1isleny-faluvalkapcsolatos ada-

tot nem veszünk annak: "Misleny de castro Kozah". -- A szerző

Györffyre utal. De mit ir Györffy? Ezt: 1270: "terre castri de

Koazth! Myslen vocate".AZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA! jel azt jelzi, hogy Györffy az

eredeti oklevélből helyesbíti a név olvasatát /amely csak Fe-

jér hibás kiadásából volt ismert, s ennek nyomán NémethJIHGFEDCBABéla

terjesztette el munkáival/. Az emlitett vár: Kovászd vára, a

Dráván túl feküdt! Felesleges légbőlkapott elméleteket -- iga-

zolás nélkül -- negpendíteni, s egy közismert szerző nevével
f edez r r í , a jóhiszem(í oL v a a ő előtt.



Névmagyarázatai is hasonlóan naivak. "A szlávok jelenlé-

tét ••• számtalan dűlőnév, száoos vár- és helységnév igazolja.

Ilyenek: Nagrad InovigradZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA= új vár, Szekcső közelébenl, Gerec

IGradec, Villány mellett, Gréc nevú puszta máig létezik/.yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA:.10-

hács - M u v á c s , Lánycsók - Láncsuk,.Bakonya, Borjád, Budrür stb.

szláv eredetű helyneveink. It 11íg előbbieknek megfejtése isrr:ert

Ibár Mohács sohasem volt Muvács!j, Borjád és Budrnér szláv név-

adásnak minősítése arra mutat, hogy szerzőnk a magyar és ter-

mészetesen a szláv helynévadás törvényeivel nincsen tisztáo~!

Bor,jád a magyar ~ la Barlabás csonkult becéző alakjai szár-

mazéka, míg Budmér -- a valóban szláv eredeHí, és névdivatként

nálunk is meghonosodott Budimír személynév alkalmazása -- ma-

gyar helynévadásban. A Kárpát-medencében egyedül a fir~ugor

magyarság alkalmazza la hozzánk csatlakozott török eredetJ

néptöredékekkel/ a személyneveket nominativusban helynevek-

ként. Szláv helynévadásban Budimirevci, Budime~ice stb. alak-

ban ismerjük a szláv BudiMúr személynév felhasználását.

Hasonló nagyvonalúsággal magyarázza a falvak dÚlőneveit

is: Olasz ~ "vallon-francia eredetű lehet a Kanabella d'.11őne-

ve" /50. lapj -- pedig az egy rosszul elolvasott térképi la-

tin canabeta 'kenderföld'. A személynevek wagyarázata seD kU-

lönb. Az 1554-ből ismert Borbás Mihály családnevét l.iagyarsar-

lóson igy wagyarázza: "Borbás a legrégibb itt élő, valószínú-

leg szláv család. Borba = harc", nem ismerve a magyar 3arabáS;>

Borbás névalakulást. Pedig érde~es lett volna foglalkozni az-

zal a tipikusan sokác névadással, amely vidékünkön köziscert,

de névanyaga összegyűjtve nincsen: Balatinácz, Herczegonácz, S~J.

Elmondottak után "Nem véletlen -- ~rja t ov ább i akban a

szerzőJIHGFEDCBA186. lapj -- hogy a szláv törzsfők, nemzetségfők Géza,

majd István mellé áll tak IPoznan = Pázmány , Veselin = Vazu L,",

hiszen a feudalizmus volt az érdekük és már alakuló életkere-

tük". -- "Étien::leréuni t ses parti sans , panni lesquels V e seL : '. .r ; .

et Poznane, et co~~enca ~'1e lutte terrible dans laquelle

Koupan trouva la m o rt " - - irja J:;u.l,kája19. lapján f,:ihaldzsics.
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Amennyire örvendetes a helytörténetirás országos fellen-

dülése, fejlődése, s annak hivatalos szerveink, társadalmunk

általi anyagi támogatása, annyira sajnálatos, hogy ilyen félre-

vezető ta:rtalommal /a történelmi részre nem is óhajtva kitér-

ni/ megjelenhetett.

Sajnálatos azért is, mert jele annak, hogy az érdeklődő

mdkedvelők nem a mai tudományos szinvonalon álló művekből me-

ritenek, hanem vissza-visszatérnek-ahhoz a naiv -- romantikus,

de tudománytalan, sőt alaptalan -- helytörténetíráshoz, amilyen

volt például Czirfusz János főiskolai tanár liApécsváradi já-

rás délszláv településeill /Baranyai Művelődés. 1958. évi jún.

szám 98--102/ dolgozata. E cikk is a teljes történeti és névé-

szeti tájékozatlanságot árulta el: lJ64-ban emlitik Paulus

dictus Dusa de Bergend szolgabírót, azaz Bergendi Dózsának mon-

dott Pált. A szerző Itszláv nevű személynek" mondja -- nyilván

összekeverve a magyar Dózsa nevet a valóban szláv Dusán névvel.

Hasonló a végső konkluziója is, amikor összegezi, hogy "a pécs-

váradi járás területén található délszláv lakosok részben ősla-

kosok, részben a török hódoltság idejéből, részben későbbi te-

lepülésből származnak". -- Mint az irásos emlékek bizonyítják,

a megye horvát, sokác-és szerb ajkú lakosai mind a török kive-

rése után kerültek megyénkbe. A található középkori szláv ere-

detű helyneveket pedig a magyar lakosság őrizte meg, és adta

át ~- helyenként -- az újkori délszláv nyelveket beszélőknek.

Bírálatom számomra is fájdalmat okozott, hiszen a szerző

mint mélyépítő technikus, munkatársam volt, sajnálatos, hogy

önzetlen igyekezete sikertelen maradt. A nem szakavatott szer-

zőnél sajnálatosabb azonban az a lektori tevékenység, amely

szó nélkül ment el a fentiek és egyebek, a történeti rész sok-

sok gyalósága mellett •

.Igen kívánatos lenne, hogy "helytörténet-írás" cimén is

sz:{nvonalas; a tudományos követelményeknek megfelelő, 'igazságot

és-valóságot tükröző kiadványok jelenjenek meg.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

R E U T E R CAMILLO
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