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Magyar-német kettősMLKJIHGFEDCBAf ö ld r a j z i nevek Komárom megyében

A földrajzi nevek vizsgálata a magyarországi névtudományban a két világ-
háború közötti időben került előtérbe, bár LUMTZER VIKTOR és MELICH
JANOS részben hasonló témájú könyve már a század elején megjelent. Ugyan-
csak a harmineas évek elején lendült föl hazánkban a német földrajzi nevek,
elsősorban a dűlőnevek gyűjtése, s ennek eredményeként különböző folyóira-
tokban és sorozatokban olyan cikkek és monográfiák jelentek meg, amelyek
egy-egy magyarországi német falu vagy terület névanyagát vizsgálták telepü-
léstörténeti és nyelvjárástani szempontból. (A témakört HUTTERER MIKLOS
foglalta össze: Stand und Aufgaben der ungarndeutschen Namerrforschung
[Von 1686 bis zur Gegenwart): ALH. XX, 129-40.)

A magyar nyelvnek és a magyarországi ném et nyelvjárásoknak a földrajzi
nevekben mutatkozó kölcsönhatásával, illetőleg a kettős megnevezésekkel azon-
ban csak kevesen foglalkoztak. SCHWARTZ ELEMÉR és MOOR ELEMÉR ne-
vét említhetjük, ők a nyugat-magyarországi ném et helységneveket vizsgálták
(vö.: A nyugat-magyarországi ném et helységnevek, ill. Westungarn im Mittelal-
ter ... ), de talán KNIEZSA ISTVANt kellett volna elsőként idézni, aki A pár-
huzamos hely névadás című alapvető monográfiájában több nyelv viszonylatá-
ban tárgyalja a témakört, és elméleti megállapításai is igen tanulságosak.

Mindamellett meg kell jegyezni, hogy az emIített három szerző szinkrón
anyagot, tehát a harmineas évek élő, népi névanyagát egyáltalán nem dolgozza
föl, újkori (XVIII-XIX. századi) anyag is csak elvétve fordul elő a tanulmá-
nyokban. Valamennyien középkori oklevelekből származó neveket. használtak
föl annak megállapítására, hogy egy helység név eredetileg egynyelvű volt-e,
és csak később, valamilyen okok miatt változott meg, vagy pedig már eredeti-
leg is kétnyelvű, párhuzamos elnevezésű volt-eo

Meg kell jegyezni, hogy szinkrón anyaggal nem is igen dolgozhattak, hiszen
akkoriban nem volt egy nagyobb területre is kiterjedő gyűjtés - hacsak ép-
pen ők maguk nem végeztek volna ilyet. Mi azonban már szerenesés helyzetben
vagyunk: ha lassan is. de egyre szaporodik az egyes megyék földrajzi név-
anyagát tartalmazó kötetek száma. így előbb-utóbb lehetőség nyílik arra is,
hogy egy nagyobb terület névanyagának alapján névtipológiai vizsgálatokat
lehessen elvégezni.

Én a Kornárom megye keleti felében fekvő, részben német nyeívű települé-
sek földrajzi neveinek ellenőrzése és cédulázása során tapasztaltam, hogya ket-
tős nevek bizonyos típusokba sorolhatók. (Azóta már a pápai járás német nyel-srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
vű falvainak anyagán is megfigyelhettem ezt.) EmIített tanulmányaikban Knie-
zsa és Hutterer is foglalkoznak a nevek tipizálásával, de a mi gyűjteményünk
más és részletesebb volta (hogy például csak a belterületi neveket emIítsem)
ezektől többé-kevésbé eltérő típusok felállítását tette lehetővé.

Az egyes típusokat három csoporton belül vizsgáltam meg: 1. Településnevek.
- II. Belterületi nevek. - Ill. Külterületi nevek. - Az efféle csoportosítás a
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gyűjtött anyag hasonló tagolásaból is következik, de történeti, helyesebben
településtörténeti szempontból is lényeges különbségek vannak az egyes cso-
portokon belül.

Mint ismeretes, a magyarországi német telepítések a török elleni és a kuruc
háborúk után a XVIII. században zajlottak le. Környékünkre főleg 1720 és
1760 között jöttek a németek, elsősorban bajor-osztrák nyelvjárástípusú terü-
letről. A betelepülés idején azok a közséaek, aholsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAú] lakóhelyeket találtak,
zömmel lakatlanok voltak, csak néhányban maradt meg csekély számú magyar
nyeívű lakosság. Ez a tény - lakott vagy lakatlan volt-e a falu - nagymér-
tékben hatott a település dűlőnévanyagára, mint arról majd még szó esik. A
falvak neve azonban különböző írásokban fennmaradt, így azokat a betelepülő
németek átvették. Ez az átvétel három formában történt, s a településneveket
illetően ma is ez a helyzet. Tehát a település magyar neve mellett a párhuza-
mos német alak: Ll.: a magyar név németesítése, pl. Leányvár - Leivár, Do-

rag - n. Taurog, Dág - n. Táhá, Csolnok - n. Csaunok, Kirva (ma Máriaha-

lom) <"'J n. Khiaval. - 1.2.: a magyar név (részleges) fordítása, 1. Nyergesúj-

falu - n. Nejdoof 'Neudorf", - 1.3.: az (egyszerű szerkezetű) magyar név tel-
jes átvétele, pl. Tát - n. Tát. Ezek a falvak tehát már a németek betel ep ülése
előtt is léteztek, történelmi dokumentumok mellett a nevek is ezt tanúsítják.
Ugyanis ha ezek a falvak újonnan létesültek volna, nevük is teljesen német lett
volna. Erre példaként a bakonyi irtásfalu. Németbánya - n. Tejcshitn

'Deutschhütte' nevet lehet idézni, mely a szomszédos magyar Ialvaktól, illetőleg
a Csehbányától való megkülönböztetést szolgálta.

A nevek II. csoportjára, a belterületiekre áttérve, a következő párok állítha-
tók föl: ILL: a régi (vagy is a magyarországi németek egy részének kitelepíté-
se, 1946-47 előtti) eredetű nevek esetében magyar és ném et név egyaránt lé-
tezik, pl.! (Mh) Szomori út - n. Szumuűrovég, (Lv) Bécsi út - n. Vian::lstrózn,
(Lv) Kálvária út - n. Khofárivég stb. - 11.2.: az olyan utcák esetében, ame-
lyeket írókról, politikusok ról stb. neveztek el, a magyar oldalon szerepelhet a
mindennapi használatban a hivatalos név is, de gyakori a régebbi eredetű né-
pi név is; ezzel szemben a német oldalon csak a magyarral párhuzamos népi
forma él, pl. (Dág) Adi u : Templom u - n. Khiahokózn, (Tát) Dobó Katica u :

Magtár u - n. Sitknomokoszn; (Mh) Jókai u : Zsellér u - n. Kláhejzl'Okózn.

- II. 3.: a régi eredetű épületek esetében (természetesen nem építési idejüket
kell ezen érteni!) szintén magyar-ném et párok szerepelnek, s ezek valamény-
nyi faluban megtalálhatók, pl. Templom '- n. Khiohn, Plébánia <"'J n. Pfoorn-

haosz, Iskola '" n. Súj, Tűzoltószertár '" n. Fejohejzl, Bolt - n. Kséjt, Ta-

nácsház '" n. Khanclej - n. KmeindiMosz. - Ez utóbbi azonban már a II. 4.
csoportba vezet át. Itt az újabb eredetű épületek nevei szerepelnek, melyek-
nek esetében csak magyar forma létezik. Ilyenek: kultúrotthon, óvoda, könyv-

tár, téesz, és a már emlí tett tanácsház ide is tartozhat.
A külterületi nevek csoportjában csak a szorosabban vett dűlőnevekről lesz

szó. Ezekkel kapcsolatban fontos tudni - mint már említettem -, hogya né-
metek betelepülése idején lakott volt-e a falu, vagy lakatlan. Ha lakott volt a
hely - tehát a magyar lakosság használta a dűlőneveket -, és a nevek moti-
vációja világos volt, akkor magyar-német kettős nevek alakultak ki (Ill. 1.),
pl. (Ny) Hosszú - n. Laungi áktJ, (Ny) Diós-völgy - n. Nuszszutn, (Ny) Bú-

zás '" n. Trátpeoti. - A betelepülés idején lakatlan falvak határát anémet

1 D = Dorog, Lv = Leányvár, Mh = Máriahalom, Ny = Nyergesújfalu.
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ajkú lakosság új nevekkel jelölte meg, ezekben a községekben tehát még ma
is (de 1946-47-ig mindenképpen) a ném et dűlőnevek élnek a népi névhaszná-
latban, mert ezeknek a falvaknak a lakossága, de legalábbis paraszti rétege
ma is német nyelvű. így ebben a Ill. 2. csoportban a névpárokból a magyar
hiányzik, csak anémet használatos, pl. (Lv, D). n. Slaungopeog 'Schlangenberg',
(Lv) n. Klausztopeog 'Klosterberg', (Lv) n. Krejcvejkátn 'Kreuzweíngarten', (D)
n. Szaundríd 'Sandried' (D) n. Stávízn 'Steinwiese', (Mb.) n. Támvízn 'Damm-
wiese', (Mh) n.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKleako 'Kleeácker'.

Nem tartozik ugyan szorosan a magyar-ném et kettős nevek körébe, mégis
szólni kell a népi és a kataszteri nevek viszonyáról is. Tapasztalataim szerint,
ha a kataszteri térkép (a XIX. sz. végén) a község (többségi) nyelvén készült,
akkor a kataszteri és a népi nevek között sok az egyezés (pl. Táton, Nyergesúj-
faluban, Dorogon). Ha viszont a kataszteri térkép anémet nyelvű falvak ese-
tében is magyar nyelvű, akkor sok benne a mesterséges (netán mesterkélt?)
név, ezért nagy az eltérés a kétféle nevekben, és az adatközlők a kataszteri
nevek nagy részét egyáltalán nem ismerik; pl. (Lv) népi n. HeDsoftszvízn 'Herr-
schaftswíese' e- kat, Kalaphegyi-dűlö; népi n. Klániciko'K['eine Ack'er' ,...,kat,
Kossuth-dűlő; népi n. Vojdnejrisz 'Waldneurte' ,.., kat. Attila-völgy.

Befejezésül annyit, hogy mint a tipusok általában, ezek sem abszolút érté-
kűek, de talán kiindulópontul szolgálhatnak hasonló jellegű, más megyék anya-
gát is alapul vevő vizsgálatokhoz.
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