
1. Több szaktudománynak, igy például a történettudománynak,

a földrajznak és a névtannak a kutatásai irányulhatnak azonos

területekre, objektumokra. Természetesen ilyen esetben e szak-

tudományok együttműködése, egymás eredményeinek a falhasználá-

sa magától értetődő és szükséges. t!~ff!!l~~~_!~!~~~UiNyj. XXVl-

XAVII, l03-113'),az elpusztult határrésszé vált települések ne-

veinek a magukba olvasztó települések névrendszerére gyakorolt

hatását vizsgálja, s meggyőzöen igazolja, hogyanévtan ily mó-

don segithet a történettudománynak az egyéb módon pontosan nem

lokalizálható települések egykori helyének meghatározásában.

Meglátásom szerint hasonló a helyzet a történeti földrajz és a

névtan kapcsolatában is. A mikrotoponimiai névanyagból egy hely-

ség határának vizneveit választottam véleményem igazolására. A

XIX. és XX. századi vizszabélyozáaok, csatornázások, talajegyen-

litések alaposan megváltoztatták bizonyos vidékek arculatát. A

folyók, patakok, tavak, mocsarak medrének kiszáradásával, azok

helyének eltüntetésével együtt nevük általában mern merül fele-

désbe, hanem tovább él a mesterséges vizek, tavak vagy határ-

részek, dűlők stb. neveként. A névtan kutatója ilyen esetekben

megállapitja, hogy 1-1 vizfolyás, tó kiszáradása, megszüntetése

után neve milyen megváltozott jelentésben, milyen okjektum me2-

nevezéseként él az újabb időkben. Oe tovább lépve másrészt an-

nak viszgálata is sok tanulsággal szolgálhat, hogya település

határaiból eltűnő vizek nevei milyen hatással vannak a helység

névrendszerére. Harmadrészt bizonyos éltalános rendszerbeli vál-

tozástipu8ok felismerésével lehetővé válik az ismeretek Mvissza-

csatolásaM: a névrendszerbeli változások jellege ala~ján a név-

tan eszközeivel segithetjük például az egyéb módon pontosan nem

lokalizálható folyó- és állóvizek egykori helyének meahatározá-

sáto Jelen doloozatomban e három egymásra épülő, egymúsból kö-

vetkező kérdéskört igyekszem vizsgálni egy alföldi nagyközség

viznévi eredetű helyneveinek a segitségével.

A viznevek életét és hatását Körösladúny földrajZi nevei



cimú egyetemi doktori értekezésem adattára és tipológiája a-

lapján mutatom be. Az adattár ösezeállítáeához az élő névanyag

összegyújtésén kívül ez összes hozzáférhető iratot, nyomtatványt,

térképet stb. felhasznált am. CA források et ott pontosan felsorol-

tam. E helyen minden név mei helyesírással szerepel.)

2. A jelzett kérdések megváleszoláse e16tt szólnom kell né-

hány mondatot az emlitett területről. Körösladány határa Délke-

let-Magyarországon, Békés .egyé~ •• Sebes-Körös jobb és bal part-

ja mellett terül el. Külterülete keleti szélén ömlik össze a Be-

rettyó a Sebes-Körössel, nyugati szélén pedig ez az egyesült fo-

lyó a Kettős-Körössel. Földrejzilag a Körösvidékhez tartozik.

jellegzetes folyóparti, alföldi település. nemcsak differenci-

ált térszini viszonyait tekintve, amelyet a Sebee-Körös és ki-

sebb vizerek évezredes formáló hatása alekitott ki, hanem sajá-

tos növény- és gazda5ágföldrajZi adattságai alapján is. Másrészt

a határ északi fele része a Nagysárrét, a déli fele pedig a Kis-

sárrét nevú magyar tájegységnek.

A XIX. sz. közepe előtti Körösladányt (is) ábrázoló térképe~

szemléletesen mutatják, milyen negyszámú tekervényes vizfolyás

létezett a település határában, mennyire szövevényes módon háló2-

ták be a határ északi és déli felét. Sajnos, egyetlen olyan tér-

kép sem maradt fenn ebből az időből, amely az összee folyó- és

állóviz nevét felt6ntette volna. A XIX. század második felében

végzett folyó- és belvizszebályozások óriási, gyökeres é5 gyors

változásokat eredményeztek a tájban. A folyómeder átvágásai kö-

vetkeztében a régi Sebes-Körös ladányi határba eső hosszának

majdnem kétharmad része állóvízzá, Holt-Körössé vált. E hajdani

kanyarulatok többsége később ki is száradt, csak a hejlatok jel-

zik a valamikori folyómedret. Ugyanigy tűntek el a határban te-

kergő erek, derekak, a tónak túnő időszakos állóvizek a csetor-

názások, árkolások. következtében, vagy szabályozva kenálisként

léteznek tovább. A mocsarak, vizenyős helyek szintén kiszárad-

tak. előbb legelőnek használták őket, majd pedig szántónak. A

XX. század második felében a táj képe a negyüzemi gazdálkodás-

sel ismét jelentős mértékben átalakult: Új helyen futnak e bel-

vízlevezető csatornák, e talajjavítás miett hatalmas gödrök ke-



letkeztek, máshol pedig a kisebb dombokat, hajlatokat tüntették

el az óriási gépek.

3. A település földrajzi neveinek a tipológiáját elkészitve

támaszkodtam a magyar névtani szakirodalom jelentős hagyományai-

ra és eredményeire. egy-egy táj egység névanyagának rendszerezé-

sét találjuk BENKŐ LORÁND A Nyárédmente földrajzi nevei (r'it~yTK.

74. sz.), 1(ÁZI~ÉRmKLÓS Alsó-Szigatköz földrajzi nevei (~lNyTI(.

95. sz.), INCZEFI GÉZA FöldrajZi neveink névtudományi vizsgá-

lata (Bp., 1970) cimu monográfiájában. Az egész magyar nyelvte-

rületre kiterjedő névanyagot dolgozott fel JU~SZ DEZSÖ A ma-

gyar táj névadás (NytudÉrt. 126. sz.) cimu munkájában. Az emli-

tett szerzők a különböző földrajzinév-tipusok között a vizne-

vekkel is foglalkoznak, illetve a viznevek megváltozott jelen-

téseit, a névátviteleket is feltüntetik.

Mint az előzőekben jeleztem, témám első részének kifejtése

Körösladány vizneveinek rövid rendszerezését jelenti. E csopor-

tositásban részben KJ\Ll~ASIÁRPÁD felosztását követer.l(l'JtJyj.

X~VI-XXVII, 97-101.), de e helyen nem választom külön a termé-

szetes és a mesterséges neveket. Az elsődleges nevek tulajdon-

névi alaprétegéhez sorolom azokat a vizneveket, amelyeknak a

jelentését csak a nyelvtudomány eszközeivel, etimológiai kuta-

tásokkal (vagy még úgy seol lehet megállapitani: Báté, Bünqösd,

Dondorog , ~, lSic., }(orhánv, ~, Küküllő, ~1aita, ~, .E.!!-

~,~.

E 12 név többségét az itt megtelepülő r.lagyarság idegen nyel-

va népektől vette át, minden kiegészités nélkül alkalmasnak tar-

totta a vizfolyás megnevezésére. Később ezeket a neveket alap-

és megkülönböztető elemek formájában egyaránt használta a la-

kosság, összetett nevek részeként. A viznevek másik, jelentős

csoportja közszavakból jött létre. A köznév1 eredetű egyszerű

(egytagú, tehát önmagukban használatos) nevek származhatnak viz-

rajzi közszavakból, ezek egyben az összetett vizrajzi nevekben

utótagként szintén előfordulhatnak: balkánx, ~, csursó,

folyás, hullámtér, ~, ~, viztározó. összesen tehát 6 név.

h felsorolt, pusztán egy (alap) elemből álló vizneveken ki-

vül a következő vizrajzi köznevek szerepelnek utótagként (is)



Körösladány vizneveiben (zárójelben az ilyen köznévvel akotott

vizrajzi tulajdonnevek száma): ~ (1), ~ (5), csatorna (27),

~ (ll),!.!:.(45),.f.!!::.!§. (1), ~ (ll), főcsatorna (7). ~

(1), gémeskút (1), határcsetorna (1), holtág (1), hullámtér (1),

játszó (1). i!L(1), kanális (4), közkút (2), kút (27), ~ (2).

mellékcsatorna (13), oldalág (12), örvény (3), összekötő-csator-

~ (2), patak (1), ~ (1), semlyék (7), szivóág (4)A 12 (8),

~ (2), tő (2), viztározó (1). Így összesen 37 vizrajzi köz-

név fordul elő viznevek alapelemeként 214 viznévben. Látható,

hogya természetes nevek közül aZ~, a~, az ér, a ~,

a kút. a semlyék és a ~ volt a leggyakoribb. A vizrajzi közne-

vekkel alkotott vizneveknek majdnem a negyedében az ~ szerepel

alaptagként. ebből is látszik, hogya legelterjedtebb. legálta-

lánosabben használt szó (volt) Körösladányban vizfolyás megneve-

zésére. A felsorolt vizrajZi közneveken kivül az egytagú alap-

elemmel való elnevezés másféle motivumon is alapulhatott: még-

pedig jellegzetes térszinformán (~), növényvilágon (guzsa-

lyus, sulymos), állatvilág on (harcsás. süvöltő. ~, ~),

gazdálkodás eszközén, eseményén (billentő, booárzó), alaki ha-

sonlóságon képzettársitással (kengyel). a viz egyéb tulajdonsá-

gában (enyves. kékes, tekerő ).

Osztályozásomban külön csoportba soroltam az olyan neveket,

amelyek azt mutatják. hogya hajdani névadás egy már létezett

földrajzi névből indult ki, ezt tette meg alaptagnak. Az utób-

biakat másodlagos, földrajZi tulajdonnévi eredetű alapelemek-

nek n'evezem. A névedás motivuma tehát ilyenkor egy régebben ke-

letkezett földrajzi név. Leginkább a névdifferenciálódással lét-

rejött nevek bizonyos csoportjai tartoznak ide (INCZEFI GÉZA

i.m. 67-71., 0UHÁSZ DEZSŐ i.m. 28-29.). Viznévi alaptagból ú-

jabb viznevet Körösladány lekói is elkottak: 9 efféle névvel

összesen 14 újabbat (Kis-Kengyel, Kis-Körös, Kis-Tüdős, ~-

Folyás-ér stb.).

A többtagú vizneveket osztályoztam a szakirodalomban szoká-

sos módon a megkülönbö~tető elemek névadó motívumai szerint is.

Erre a vizek legkülönbözőbb jellegzetességei szolgáltak (záró-

jelben a teljes felsorolás elmaradása esetén az összes számukat



közlöm): helyzet ük (I<ereszt-ér. r-Iagy-semlyéken n\luoatra, \16<:;-

'!!:'>. nagyságuk (Nagv-Fertő, Nany-Folyás-ér, I<is J<enC'ye1stb.,

13), alakjuk (Görbe-tó, Kerek-tó, Széles-ér, Tekerö-ér stb. 8),

koruk(Új-Körös-csatorna), a viz minősége, szine, (Fehér-ér,

!(ékes-ér; Artézi-kút), a viz bősége, sebessége, állapota (~

.::i!:" Sebes-körös, Sáros-ér, Lépos-örvény, Holt-Körös stb. 6),

állatvilága (Halastó, Harcsás-torok, SOvöltő-derék, Tikos-ér

stb., 9), növényvilág a (Dió-ér, ~, Fás-derék, Guzsaly-ór,

Vesszős-ér stb., 12), (általában) a tulajdonos ember személy-

neve (Györk-ér, Iván-ér, Zovány foka, Lőrinc kútja stb. 14), a-

laki hasonlóságon,érintkezésen stb. alapuló képzettársitás kö-

vetkeztében bizonyos tárgyak. dolgok (Bakancs-ér, Bocskor-ér,

Derék-ér, Patkó-ér stb •• 10). Igen megszaporodtak és uralkodó-

vá váltak (különösen a mesterséges) viznevek között az utóbbi

századokban a másodlagos megkülönböztető elemekkel alkotott ne-

vek, vagyis az olyanok, amelyekben az előtag már korábban önál-

lóan is földrajzi név volt. Így Körösladányban vizrajzi objek-

tumok nevet kaphattek: településről (Csót-érok, CsÓti-fok, ~-

nyi-csatorna, Uiladányi-csatorna stb. 13), a közelében lévő lé-

tesitményekről (Bikaakoli-kút, Egészségházi-kút stb., 4), ha-

tárrészrél1 (Csócseri-derék, I(isréti-kút, 1'léhesi-cSDtorna, l..!!!:.-

gesi-viztározó stb •• 49), kertr5l (Bánom-kerti-oldolág stb., 2),

több külső objektumról egyDttesen (Gvörker-Folyás-éri-mellékcsa-

m, 3yomG-I~Örösladúnv-Sebeséri-mellékcs"torna stb •• 17), azo-

nos vagy más (érintkező) vizek nevéről (3erettyó-ér, Holt-I(öri:is

~, Körös-jÓtszó, I<enqyel-torok, Folyás-tó, Folyós-ór stb.,

54) stb. A vózlatosan ismertetett rendszerezésből is kiderült,

hogy v!znevek (az utolsó adat szerint) szerepelnek leggyakrab-

ban a többta'lú viznevekben mcgkDlönböztctő elemként, igy az ef-

féle nevek keletkezésében alapvető fontosságúak.

4. A vizneve!: tipusainok a számbavétele után szóljunk né-

hány szót vóltozúsaikról és a telepDlés névrendszerére, e nóv-

rendszer vciltozásoiro gyakorolt hatásukról! A nevek keletkezó-

séhez hasonlóGn minden időben zajlik az ellentétes folyamat, a

nevek elmúlása, kihalása is. Így Körösladányban él ~:;:. század e-

lejére a vizrajzi köznevekkel (mint alapelemekkel) alkotott viz-

nevek közül (a 214- ből) eltűnt 89 név (41,5 ;;). Telj esen kive-



szett a község névanyagából a balkány. csávás, ~. ~. ~-

~. ~. róna. sár. semlyék. ~. a neveknek több mint a

feléből az árok. ~. ~. ~. Szám szerint különösen az ~

visszaszorulása jelentős. 45-ből 23 kihalt. A másodlagos. föld-

rajzi tulajdonnévi eredetű alaptaggal alkotott nevek egytől egyig

kiestek a település névrendszeréből. kivéve a ~ utatagot.

Az önállóan vizfolyás megnevezésére használt tulajdonnévi alap-

réteghez sorolt 12 elsődleges név közül eredeti funkciÓját mind-

egyik elvesztette. teljesen kihullt a névanyagból a Gács. ~.

Küküllő. ~ (33 %). Az egyéb motivumon alapuló egytagú viz-

rajzi nevek minden tagjának megszünt az eredeti jelölő funkció-

ja, a 13-ból 6 te1jBsen elveszett a névanyagból (Sulvmos, ~-

~. Billentö, Bogárzó, Enyves. ~).

A viznevek kihalása mellett másik fontos jelenség a nevek

életében a funkcióváltozás. Alaptagként csekély mértékben. ~eg-

különböztető elemként annál gyakrabban váltak újabb földrajzi

nevek alkotórészeivé. eredetileg a vizhez való viszonyitásra

utalva. a jelenben pedig csak a lokalizálást. egyeditést biz-

tositva. Gyüjteményelllben 128 közvetlenül viznévböl származó

megkülönböztetö elemű földrajzi név található; ebből is jelen-

tős a veszteság, 77 halt ki. Csak egyetlen példa az illusztrá-

lásra. A tulajdonnávi alapréteghez tartozó Büngösd közvetlenül

7 név előtagjává vált: Büngösd-ér. Büngösd-hát. Büngösd-hid.

Büngösdi-csatorna. Büngösdi-föcsatorna. Büngösd melléke. ~-

gösd-part. Körösladányban különösen jellemző a viznevek jelö-

lésváltozása. névátvitele. Bizonyos jelentősebb vizek nevei az

idők során jelölhették a szomszédos területeket. majd a vizek

eltűnésével önmagukban általánosan használt és ismert határré-

szek nevévé váltak. Feldolgozásomban ezeket másodiagos nevek-

nek nevezem. Ilyen szerepet a talepülésen 27 viznév kapott:

~. Billentő. Büngösd. Csécseri. Csurgó. Dondorog. ~-

zsaly. Györkeri. Gyulai, Kengyel. Kerekt6. Korhány. Hajta,

~. Nádorér, ~. Pattova, ~, Sárosér. Sebesér. §Q-
völtő. ~, Tenkér. ~. lQlli. ~. Vesszösér.

A felsorolásból látható. hogy határrésznévvé az egyelemű-

ként használt legősibb elsődleges tulajdonnévi alaprétegből és



a földrajzi köznevekből állók, vala~int az ~, ~ utótagokkal

létrejött (szintén igen régi) nevek, igy alakilag is igen rövid

formák válhattak.

Jelentőségüket jelzi, hogy kettő kivételével mind élő ne-

vek. Az idők során belülük soktagú névcsaládok keletkeztek,

mégpedig másodlagos, harmadIagos megkülönböztető elemként. Is-

mét a 8úngösd nevet választva példaként; kialakult a határrész-

jelölő szerepe, majd a következő összetett nevek forrása lett:

8üngösdi-birkama1or, 8ün'jösdi csárda. Büngösdi-hereföld, .§Q,n-
gösc-puszta, Büngösd kocsma, Büngösd-oldal. Csak a felsorolt

viznévi eredetű határrésznevekből 167 másodlagos, harmadlogos

megkülönböztető elemű újabb földrajzi név jött létre. Igaz eb-

ből már ki is halt 85, vagyis több mint a fele.

A viznevek egy része persze megmaradhatott továbbra is viz-

jelölő funkcióban, de még igy is bekövetkezett jelentésválto-

zás, hiszen az objektum (a folyó, ér stb.) átformálása követ-

keztében szabályozott vizfolyást, csatornát, vagyis módosított

medrűt nevez meg. Ilyenek a körösIadányi névanyagban az élő ne-

vek között a (Sebes-)Körös, Büngösd, Pakac-ér, Tekerő-ér, .E.!2,-

lyás stb.

5. Az eddigiekből nyilvánvaló, hogy Körösladány h~jdani

vizi világának nevei nem tűntek el nyomtalanul. Egyrészt meg-

űrződtek mesterséges vizfolyások, másrészt határrészek nevci-

be~ harmadrészt eredeti vagy módosult jelentéseikböl névdiffe-

renciálódússal újebb objektumok neveinek részeként. Igaz, hogy

az utóbbi két századben rengeteg viznév vagy viznevet is hordo-

zó földrajZi név kipusztult a körösladányi névanyagból, de a

folytonos szaporodás is megfigyelhetö. A viznevek és a viznévi

elemet is tartalmazó nevek változása maga után vonta a telepü-

lés f6ldrajZinév-rendszerének átrendez6dését. Ennek lényeQes

jegye a viznévi eredetű másodlagos, harmadlagos megkülönbözte-

tő elemű, összetett földrajZi nevekkel való gyarapodása. mús-

részt a közszói elemekből alakult nevek visszaszorulúsa.

6. Ut ol só megj eJyzósként DÉNES GYiJl~GY véler.1ényéhez (;Jévt•

~rt. 13. sz. 5C-Go.) csatlakozom. A névtanosok széÍoba vehetik

- a történ~szek kutatésainak eredményeit felhaszn~lva - egy

település megközelitűen teljes történeti és élő helynévanya-



gát, elemezheti~ rendszerezhetik azt, megállapithatják a nevek

és a névrendszer változását, de eredményesebb a munkájuk, ha a

földrajz kutatói is elvégzik sajátos módszereikkel a szükséges

földtani, földrajzi vizsgólódásaikat. Körösladányban pGldául a

földrajzi nevek adattára és annak névtani elemzése nyomán sike-

resen lokalizálhatnak bizonyos hajdani vizfolyásokat, olyanokat,

a~elyeknek a nevei sem térképeken, sem helyhez kötött történeti

leirásokban nen szerepelnek, csak a földrajzi nevek őrizték meg

határrészek neveként és ebből alakult névcsaládokban, igy <Jill.-

~, C:sécseri, Györkeri, Vesszűér stb. tipus eredeti névvise-

lőinek, a vizfolyásoknak a helye bizonyossá válhat. Ilyen módon

is azonos célt szolgálhatnak több szakterület képviselűi.

A Pápai járás cinu kötet

felh<Jsználhatósága az oktatásban

A névtudomány művelői között közismert, hogy Veszprém me-

gye földrajZi neveit járásonként adják ki. A közzététel a Ta-

polcai járás járás-névkincsének kiadásával kezdődött. (l'lIIYTI(

15~ sz. Bp., 19C2~. A sorozat másodikként a pápai járással

folytatódott. cr'Ü'JYTI(171. sz. Bp. 1987.) A harmadik kötet, az

AjkD: járós ebben az évben jelent meg (~iNYTK. 186. sz. Bp.

1991~, a negyedik, a Veszpré~i járás adattára a szerkesztés

stádiumában van.

A pápai járás 61 településének 9833 névcikket tartalmazó

anyaga - a kiadvány ismertetése szerint - -igen jelentős tudo-

mányos érték a nyelvészeti stúdiumok (pl. a névtan, a nyelv-

történet, a nyelvjáráskutatás stb.) számára, ezenkivül azon-

ben jó kiindulási alapul szolgálhat más tudományszakok (első-

sorban a néprajz és a helytörténeti kutatások) művelőinek is."

(Nyr. 1988. 3. sz. 374-76.)

Dolgozatomban - a cimben foglaltaknak megfelelően - azt

vizsgálom, hogy hogyan használhatja a kötetet az általános is-

kolai tanuló, a középiskolás diák, a főiskolai és egyetemi hall-


