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A jugoszláviai magyar névkutatásrőlszólva nagy örömünk re szolgál, hogy az
elemzést a legjelesebb eredménnyel kezdhetjük: a tájegységenkénti rendszeres
földrajzinév-gyüjtés nálunk is megindult, és az Újvidéki Egyetem Magyar
Nyelv, Irodalom és Hungarológíai Kutatások Intézetének irányításával - min-
denekelőtt Penavin Olga és munkatársai tevékenysége nyomán - vajdasági
szintűvé szélesedett, az első négy községi adattár pedig már meg is jelent.
Ezeket nem is kell újdonságként bemutatnunk, hiszen a vállalkozás egészéről
a Névtani Értesítő jóvoltából (NÉ. 1. sz. 51-4; NÉ. 2. sz. 42-5) már érte-
sülhettünk, és a gyűjtés, a feldolgozás további feladatait körvonalazva a leg-
alább még egy évtizedig tartó .munkán kívüli egyéb célkitűzésekkel foglalko-
zunk, amelyeknek zöme csak a teljes névanyag közzététele után valósulhat
meg.

A községek, jugoszláviai szóhasználattal a kommunák névtárai a magyar,
megyei gyűjtésekhez hasonlóan szinte minden térszínformára és tereptárgyra
kiterjednek, azonban kivételként fehér foltokat is lelhetünk. Ilyen például a fo-
lyók vagy más nagyobb vízfelületek részletes tájékozódásra szolgáló névanyaga.
a halászok, vízjáró emberek által használt megnevezések, amelyek - talán
adatközlők hiányában - a magyar névtan gyéren művelt, szinte hiányzó ka-
tegóriáját képezik.

Ezek az apró mozzanatok az egyre letisztultabb módszerek, szerkesztési el-
vek alapján összeállított névtárak egész anyagahoz képest jelentéktelenek. A
növekvő és egyre összefüggőbbé váló feldolgozott terület már most lehetővé
teszi, hogy a bácskai földrajzi- neveket nagyobb, térbeli, tipológiai összefüg-
géseikben szemlélhessük. Már most érzékelhetővé válnak a kisebb-nagyobb
tájegységek határai, névtípusainak gyakorisága, ezek a jellegzetességek pedig
a névkutatás új szakaszát,a jel ens é g köz pon t ú viz s g á 1a tok a t te-
szik lehetővé. A települések egész vonulatában jelentkező nevek közül jelen-
leg csak néhánnyal, és csupán szemléltetésként foglalkozhatunk.

Tanulságos például nyomon követni SZABO DÉNESnek a II. Névtudományt
Kenferencián elhangzott előadása (A végi bíetokjog egy emléke helyneveink-
ben: NytudÉrt. 70. sz. 111-6) indíttatás ára aponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABánom név és alakváltozatai
jugoszláviai előfordulását, adatait, így többek között Magyarkanizsán (Kan-
jiza), ahol a régebbi Bánomkert alak Bánkert-re rövidült, Adorjánon (Ador-
jan), Zentán (Senta). Adán (Ada), Becsén (Beéej), Oroszlámoson (Banatsko
Arandjelovo), Topolyán (Topola), az utóbbi !két helyen szintén Bánkert alak-
ban, Csantavéren (éantavir), és a következő névtárak minden .bizonnyal újabb
adatokkal szolgálnak. Az utólagosan kialakult népetimológiás magyarázatoktól
függetlenül ezen a területen is kirajzolódnak a név által jelölt határrészek kö-
zös vonásai, a Bánom előtagú nevek mindenhol árvizes, vagy mélyen fekvő te-
rületeket jelölnek, de a birtoklástörténeti mozzanat. a döntőbb: ezek a határré-
szek mindenhol a település mint közösség (község, városi tanács stb.) birtoká-
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ban voltak, a lakosok csak bérben kapták. A felsorolt helységek a török hó-
doltság idején kialakult tiszai határőrvidékhez tartoztak (vagy azzal álltak kap-
csolatban), majd pedig a helyén alakult tiszai kamaraterülethez. SZABÚ nf:NEs
adataihoz képest új mozzanat, hogy az emIített települések nek a törökdúlás
után nem volt természetes személyű földesuruk, mivel a Királyi Kamarához
tartoztak, és viszonylagos önállóságot élveztek.

Látszólag csak a térszínforma ismétlődésével függ össze az igen gyakori
Budzsák névalak, amely Horgosori (Horgos), Martonoson (Martonos), Magyar-
kanizsán, Adorjánon, Zentán, Adán, Mohoion (Mol), Hajdújáráson (Hajduko-
vó), Ludason (Ludas) és valószínűleg más helyeken is, a réti térszínbe benyú-
ló, vízbe beszögellő, de attól jóval magasabb félkör alakú magaslatokat jelöl,
amire a török eredetű szerbhorvát budzak szó jelentése 'sarok, szöglet' is utal.
A szerbhorvát nyelvterület más pontjain azonban csak elvetve fordul elő
földrajzi névként. és a Vajdaságban is csak a volt tiszai kamaraterületen. Ez a
névkialakulás történelmi, birtoklástörténeti motivációjára enged következtetni,

A jelenségszintű összefüggéseket hosszan sorolhatnánk még, az olyanokat,
mint az Adorjánon, Zentán, Adán, Bogarasen (Bogaras) felbukkanó Kukucska,

Kucska névalakok, amelyekhez az adatközlők azt a látszólag kézenfekvő ma-
gyarázatot fűzik, hogy az ott lakók - általában településrészekról van szó -
szerettek a járókelők után kukucskálni, leskelődni. Csak a nagyobb időtáv-
latban mozgó vizsgálatok tárják fel, hogy az elnevezés mindenhol az egykori
szlovák, máig teljesen elmagyarosodott betelepülőkkel állt kapcsolatban. A fel-
vetett és a többi kérdés tisztázásához azonban a jugoszláviai magyar névkuta-
tásnak két irányban kell elmélyülnie, mivel mind a történelmi, mind pedig a
többi vajdasági nemzet, nemzetiség nyelvének viszonylatában ható összevető
vizsgálatok vonatkozásában sok az adóssága.

Ezt a két feladatkört és !kutatási irányt a Vajdaság több nemzetiségű viszonyai
között el sem lehet választani egymástól. Csak együttesen teremthetnek kellő
tudományos alapot az önelvű névkutatásnak, de a mcstanában egyre erőtelje-
sebbé váló helytörténeti munkálatoknak is, és így kapcsolódhatnak össze szerb-
horvát nyelvi intézetekben megindult gyűjtéssel. A közös, többrétű munka
eredményei sok területen hasznosíthatók. Fény derül sok hely név láncolatos
oda-visszafordítására, az eltorzult változatokból szinkrón vizsgálattal már fel-
deríthetetlen eredeti alakjára, mint amilyen például a Magyarkanizsához
tartozó Ostorka, amely a szerbhorvát Ostorak "átültetése", az viszont az el-
sődleges Vastorok származéka. Ugyanilyen regényes az "életrajza" amellette
fekvő tanyacsoport, Szalatornya nevének is, amely a Stara Torina (jelentése
régi torony) részleges alaki tükrözése, a szerbhorvát alak is tovább eredeztet-
hető, a magyar Pusztaegyház...;ból.

A helynév-változatok felkutatásának, időbeli rendszerezésének fontos szerepe
volt és van a hamarosan megjelenő Vajdaság helynévtára munkálataiban,
amely elveinek megfelelően a nemzetiségi névváltozatokra is kiterjed, és szin-
te nélkülözhetetlen a Jugoszláv enciklopédia most meginduló magyarra fordítá-
sához. Ez a tízkötetes mű minden jugoszláviai vagy délszláv vonatkozású fo-
galmat felölel, így a településekét. tájegységeket is.

Ezzel eljutottunk a jugoszláviai névtani kutatások legáltalánosabb, társadal-
milag legaktuálisabb kérdésköréhez, amit a jugoszláviai hivatalos földrajzi ne-
vek helyes és következetes magyar nyelvi használata jelent számunkra. AsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkü-

lönböző névtípusok fordítási problémáit a magyar névtudományi szakirodalom
elméletileg tisztázta, forrásként elegendő J. SOLTf:SZ KATALINnak A tulaj-
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donnév funkciója és jelentésesrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAcímű művére utal nu nk (Bp., 1979.). Az egyedi
denotátumot jelölő tulajdonnévnek valóban csak két átültetési módja lehetsé-
ges, a .Jefcrdítás", amelyen pontosabb an a névalkotó kisebb nyelvi elemek
egyenkénti átváltását, tartalmi tükrözését kell értenünk, illetve a behelyette-
sítés. A fordításelméleti művek további szempontokat is tisztáztak a motí-

válatlan jelnevek és a legalább valamely elemükben motivált szónevek és a
fordítói hűség kapcsolatáról. A gyakorlatban azonban, így szerbhorvát-ma-
gyar viszonylatban is, az elvek számtalan "helyi színnel", kivétellel, kövület-
tel gazdagodnak és tarkulnak. Hangalakjuk. mai alakváltozatuk sokszor azt
az állapotot, a nyelvi kapcsolatnak azt az intenzitását őrzi, amikor "a névviselő
jelentősége" először lépett túl a nyelvközösség határain, de változhat is a gaz-
dasági-társadalmi kapcsolatok erősbödésével. A jugoszláviai földrajzi nevek
helyes magyar használata a nyelvi-kulturális kapcsolatok nagy felületén sok
megoldatlan vagy nem megnyugtatóan tisztázott kérdést vet fel, elsődleges
szerepükben is. (Miért fordíthatom le például aponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJudna Morava, Velika Morava

folyóneveket: Dél-Morava, Nagy-Morava; a Crni Drim, Crna Reka alakokat
nem? Milyen nyelvi szabály sugallatára mondja és írja a vajdasági magyar
azt, hogy Kragujevacon, Krusevacon járt, nem pedig Kragu.1evacban, Kru-

sevacban, az általános -ban, -ben ragozással szemben?) MásodIagos használa-
tukban pedig még többet, amikor városnév, folyónév, tájegység neve szerepel
utca- vagy vállalatnévként. Fordíthatom-e a Potisje Szerszámgépgyár nevét
így is: Tiszamellék Szerszámgépgyár, még ha a Potisje szó magyar megfelelője
valóban Tiszamellék. Ezekben a kérdésekben a jugoszláviai magyar névkutatás-
nak még sok a tennivalója.
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