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A Zala völgyi Őrség egyelemű helyneveinek hová? kérdésre

felelő helyhatározó alakjaihoz

A gyűjtési elvek alapján Vas megye földrajzi nevei című

kötet adattárában is s.zerepelnek az egyelemű helynevek hová?

kérdésre válaszoló alakjai. Jelen előadásom témájaként a tör-

ténelmi Őrségnek azokból a falvaiból használtam fel az adato-

kat, melyeknek földrajzilag és gazdaságilag legjelentősebb

telepUlése Őriszentpéter, és vonzáskörzetébe tartozik SzalafőZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
f

Ispánk, Nagyrákos, Szatta, Pankasz, Kisrákos és Szaknyér. A

terUlet nyelvjárása meglehetősen egységes. E kérdésről a Ma-

gyar Nyelvészek IV. Nemzetközi Kongresszusán részletesebben

is szóltam. A most megvizsgált nyelvi adatok ezt a feltétele-

zést megerősítik.

A földrajzi nevek ragozásával mind a magyar nyelvtörté-

net, mind a grammatika, mind pedig anyelvművelés irodalmában

sokszor találkozhatunk. Ezek példatára azonban leggyakl~bban

megáll a helységneveknél, legfeljebb tájegységek [pl. Dunán-

tÚl), közigazgatási egységek [Zala megye], államnevek [Magyar-

ország vagy Magyar Népköztársaság) vizsgálatára szorítkozik,

és nem terjed ki a csupán egy közösség által használt helyne-

vekre, a dűlőnevekre, bár legtöbbjUk kitűzött céljuknál álta-

lánosabb következtetéseket is tartalmaz.

A téma irodalmával való ismerkedés során megállapítottam,

hogya toldalékolás osztályozásának egyik lehetősége alaki moz-

zanatok szerint sorolta be a szóalakokat. FERENCZY GÉZA így

magyarázza: "Azokhoz a magyar helynevekhez, amelyek ~, ~, g,

Ql hanggal végződnek, azonkívUI a -falu, -szombat utótagúak-

hoz és a tájegységek nevének egyik fajtájához szintén -ban,

-ben, -ból, -ból, -ba, -be rag járul: Ercsiben, Szabadiban"

stb •••• Később: "Az -i-t nem számítva, a magánhangzós végűZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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és az előbb említetteket kivéve a többi magánhangzón végződő,

valamint a -halom, -~, -patak, -sziget, -várad utótagú

helynevekhez és természetesen a -fa, -háza, -puszta, végűek-

hez •••ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- g , -ról, -ről, -~, -~ rag járul." Aztán megjeg:yzi:

"A magánhangzós végűek között is akadnak kivételek: a szabá-

l:yos Bissén mellett van BüssUben, Brassóban." Majd azt mond-

ja: "A f . , ~ ,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.1 végű hel:ységnevek ••• meglehetősen ingadoznak

a ragozásban: Egerben, Modorban, de Monoron, Csömörön;". Le-

velét furcsa csattanóval zárja: "Mint látjuk, akadnak szinte

valamenn:yi fajtában kivételek, de vígasztaljon bennünket az

a tény /sován:y vígasz/, hog:y finn n:yelvrokonaink is hasonló-

képpen ragozzák hel:ységneveiket.,,2

Ennek az alaki osztál:yozásnak a g:yengéit nem csupán az

mutatja, hogy még néhány újabb szabályra való kivételt sorol-

hat fel, hanem azt is megkérdezhetjUk, miért szabályos a
,

Bissén, és miért nem az a Büssüben, Brassóban. Igy nem is tű-

nik indokoltnak a szerző megállapítása, hogy "Mégis van a

földrajzi nevek helyhatározóragjainak használatában több-ke-

vesebb szabálYSzerűség."J

Figyelemre méltó SZABÓ GÉZA megállapítása, midőn Simon:yi-

val vitatkozva - aki e kérdést grammatikai tekintetben nem

tartja fontosnak - megállapítja: "Vitathatatlan, hogya föld-

rajzi nevek ragozása a viszonyító eszköz felől nem helyezhető

el a maga bonyolult és sajátos összefUggéseiben.,,4 Ez a véle":'

mény a helynevek ragozás ának jelentéstani vonatkozásaira irá-

nyítja a figyelmet.

Még több véleményt idézhetnénk,5 de kiindulásunkhoz eny-

nyi is elég.

Adattárunkban a felsorolt 8 községből 118 egyelemű hely-

nevet találtam 159 előfordulásban. Az első jelentéscsoportba

azokat a szavakat soroltam, amelyek mai nyelvUnkben /köznyelv-

ben vagy csak a nyelvjárásban/ is meglevő köznevek, tulajdon-

névi szerepet c&ak alkalmilag töltenek be. Toldalékolásuk

köznévi jelentésük alapján történik. Árkokho, Berekbe, ~-

ba 'bokros' , Csádéba 'nehezen járható erdő', Csárdáho, Dombok-

ra, DUIIUbe 'dUlő' Ebhátro 'sajátos alakú domb', Gyegveremho,
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Gyöppre 'legelő', Hegyre 'szőlő', Lepba 'völgy', Ligetbe, Ma-

jorho, MezzUre 'mező', Nyárkábo 'nyárfás erdő', Nyiresekbe,

Pusztáro 'legelő', Rittásbo 'levágott erdő helye', Szifákho,

Telekre 'a mező felé eső belsőség', TemetUbe, Tilosba, Tisztit-

tásbo, Vőgybe.

Toldalékolásukat az sem befolyásolja, hogy idő közben az ál-

taluk jelölt terUlet jellege, művelési ága megváltozott, te-

hát a pusztán erdő nőtt, a majort lebontották, a nyárfást ki-

vágták, helyét felszántották, vagy fenyves nőtte be. A csoport-

ba 27 név tartozik, és 39-szer fordul elő.

A második típusba azokat a helyneveket soroltam, amelyek

jelzős szerkezet előtagjának foghatók fel, de földrajzi köz-

névi utótagjukat elveszítették. Arra vagy a régóta változat-

lan művelési ág megjelöléséből, vagy a toldalékból lehet kö-

vetkeztetni, vagy éppen a név közszói jelentéséből./pl. Agá-

cás/. Ha e típusnál a művelési ág nem felel meg a feltéte-

lezhető utótag jelentésének, akkor ezt a tényt a művelésben

bekövetkezett változás bizonyítékának foghatjuk fel. például

ha a Bokros név hová kérdésre felelő alakja Bokrosba, a műve-

lési ág pedig szántó, akkor a név keletkezésekor még biztosan

nem szántó volt. példákkal: Agácásbo, Átiba 'két út közötti

sík szántó és rét', Bokrosba, Csepelesbe /7 esetben/ 'ma:

dombos szántó, régen: tölgyes', Csepelesre 'dombos rét, lege-

lő, néhány tölgyfával', Disznusba 'völgy, rét, szántó', Dom-

bo siba 'dombos bokros erdő', Egresbe 'sík rét', Gombászura

'bokros domb', Harmincasba 'dombos erdő', Kövecsesbe 'dombos

rét és erdő', Közbirtokosságiba 'dombos erdő', Lugosba 'dom-

bos erdő', Magyarusba 'sík erdő', Makkosba 'sík erdő', Nyár-

kásbo 'dombos szántó, rét!', Nyárosba 'dombos erdő', Nyiresbe

'domboldal', Rákosra 'helységnév? patak', Sósra 'sík és domb-

oldal, szántó, erdő, rét', SöprUsbe 'bokros domboldal', Söti-

tesre 'sík, szántó', Szálosba 'dombos erdő', Szarkásbo 'lejtős

erdő, szántó', Tekeresre 'dombos erdő, szántó', Tóhelesbe

'dombos erdő, rét', Töllesná, -ho 'dombos szántó', Törzsökös-

be 'dombos legelő!', Uraságiba 'árkos erdő', Vizállusra 'sík

szántó', Zöbögübe 'völgy, szántó, rét'. A felsorolt adatokból

105



láthatjuk, hog~ minden név hel~határoz6 alakját az határozza

meg, hog~ mi a terUletre jellemző feltételezhető ut6tag. Ez

utalhat a művelési ágra: Uraságiba?> Urasági-erdőbe, Vizállus-

~>Vízál16s-földre, de utalhat a domborzatra is: GombászuraZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

> Gombászód ombra , ZöbögUbe> Zöbögő-völg~be. Hog~ kUlső vag~

belső hel~ragot használunk, az tehát itt is a földrajzi köz-

név jelentésétől fUgg.

A fennmarad 6 62 nevet, mel~ összesen 70-szer fordul elő,

eg~ csoportba soroltam abb61 a szempontb61, hog~ ezek a tulaj-

donnév "tiszta" típusai, köznévi jelentésUk már vag~ nem él,

vag~ képzésUk világosan mutatja a tulajdonnév mivoltot: Szar-

kád, Buja, Göcsej stb.

Ezek a nevek a hová kérdésre 3 toldaléktípust vesznek fel:

-ba, -be; -~, -~; -hoz, -hez, -höz. Az ut6bbi ragtípus a te-

rületet jelölő nevek toldalékolására nem látszik szabál~osnak.

Feltételezhetően ol~an műtárg~at /pl. hidat/ vag~ a földműve-

lés számára értéktelen térszínt jelöltek /patak, t6, mocsár,

fal amel~ek mellett volt művelhető terUlet. Hiszen patakhoz,

t6hoz, mocsárhoz, fához lehet menni. Ez indokolja igen ritka

előfordulásukat is. A 60 névből mindössze 2: Giderisho, Liher-

ho. Mindkettő sík rétet, mocsaras területet jelöl.

A -ba, -be belső hel~ragot felvevő 28 névből 14 /17 elő-

fordulásban/ erdő művelési ágú területet jelöl. Toldalékolása

szabál~osan megfelel az erdő köznév hel~határoz6 alakjának.

Ennek mintájára /erdő>erdőbe/: Aradánbo 'dombos erdő, rét',

Bálodabo 'dombos erdő,' Bencikbe 'dombos erdő és eg~éb',

Böjtibe 'lankás erdő', Bujjábo 'sík erdő', Cserbe 'lejtős er-

dő', Galábo 'dombos erdő', Kárácbo 'sík erdő és szánt6', Li-

pánbo 'dombos erdő', Muszlábo 'dombos erdő', R6dábo 'sík er-

dő, rét',Szark6dbo 'lankás erdő', Zsibba 'sík erdő', Zsibuk-

ba 'sík erdő'.

A belső hel~ragot eg~etlen ol~an név veszi fel, ahol a

n~elvtani eg~eztetés nem a művelési ágat, hanem adomborzatot

veszi alapul: TUtübe 'völg~ és rét'. A művelési ág alapján

a -~ rag lenne szabál~os, de itt a völgg~el eg~eztetUnk:

völg~be.
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A vizsgálat körébe vontam az eg~elemű, települést, tele-

pülésrészt jelentő hel~neveket. Ezek kivétel nélkül belső

hel~ragot vesznek fel: Devecserbe 'falurész, szer', Ikludba

'~el~ségnév', Ispánkbo 'hel~ségnév', Őribe 'hel~ségnév',

Pacc~rbe 'falurész, szer', Pankaszba 'hel~ségnév', Szakn~érba

'hel~ségnév', Szatábo 'hel~ségnév'. Összesen 8 il~en nevet

találtam.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
,
Ujabban az idegenek kezdik elterjeszteni a -ra-~ rag

használatát, ug~anis tőlük hallva a hel~beliek azt választé-

kosabbnak érzik. Hallhat6 ma már a Pankaszra, szattára forma

is. A hel~névg~űjtemén~ben ennek még nincs n~oma, hiszen az

főként a n~elvjárási réteget tükrözi.

A belső hel~ragot felvevő nevek közül 5 látszik kivétel-

nek, minthog~ mai tudásunk szerint a fenti csoportokba nem

sorolhatók. Határrészeket jelölnek, de sem domborzatuk, sem

művelési águk neve nem indokolja toldalékolásukat: Ballan~ér-

be 'sík szántó és rét', Eribe 'dombos szánt6 és rét', Göcsej-

be 'lankás szántó', Rimánbo 'dombos rét és szántó', Sinkuba

'domboldal, rét és szántó', Bár a fenti nevek viselkedésére

van kézenfekvőnek látsz6 mag~arázat: Göcsej esetében analógi-

ás hatásra a tájeg~ség neve mint jára kapja a ragot, Rimá~

nevű település is van a közelben, a többi terület pedig völ-

g~eket övező domboldalakon vag~ völg~szerű szélesebb mél~edés

sík alján található, tudomán~osan mégsem tekinthetjük alapo-

sabb n~elvjárástörténeti vizsgálat nélkül bizon~ítottnak.

A fentebb megjelölt típusból 32 név kap külső hel~viszon~

ragot /-~, -~/, és 36 esetben fordul elő. A nevek nag~obb

része /20 név 23 hel~ jelölésére/ a művelési ág alapján kapja

toldalékát: Bángyukáro 'sík erdő, de régebben szőlőheg~',

B6g~agra 'sík szántó', Csaritra 'dombos legelő' /megfelel a

legelőre&aknak/, Csörgötre 'sík, vízmosásos szántó, rét',

Denkire /Denke/ 'lejtős vízmosásos szántó, rét, erdő, de lege-

lő volt', Döbren~ire 'sík, lejtős szántó' /toldalékolása a

földre mintájára/, Ellicire /Ellice/ 'sík erdő, régen szántó',

Erkesre 'lankás szántó', Hétemre 'lankás szánt6', Homakra

'dombos szántó', Kelüre 'sík szántó', Kimánro'sík szánt6',
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Kozmáro 'sík szánt6', Limbusra 'sík, mélyenfekvő, vizenyős,

sásos rét', Ródáro 'sík, ma erdő!', Rónáro 'sík szánt6',

Sárdikáro 'sík szántó és rét', Sindüre 'sík szánt6', Söprüsd-

re 'lankás szánt6', Szarukáro 'lankás szántó'. A felsorolt

nevek által jelölt területen 3 művelési ág szerpel: szántó,

rét, legelő.

A szánt6t az őrségiek földnek mondják, a hová kérdésre: föld-

~. A rétre, legelőre alak már magát magyarázza.

A -~, -re toldalékot felvevő altípus másik kategóriájá-

ba 12 név 14 előfordulásban tartozik. A jelentés és a tolda-

lék összefUggését a domborzati és vízrajzi jelleg határozza

meg. A 12-ből 9 név dombot, domboldalt, 3 pedie patakot, víz-

folyást vagy ezek környékét jelöli. A hová kérdésre ezek a

szavak kUlső helyragot kapnak: dombra, domboldalra, patakra.

Az adatok bizonysága: Barátossáro 'domb, vízmosásos erdő, rét',

Csernecre 'árkos erdő' /a délszláv-magyar nyelvhatáron elter-

jedt víznév/, Csertáro 'erdős, bokros, vízmosásokkal tagolt

fensík', Dapsáro 'dombon levő falurész', Égisre 'domb, szánt6,

erdő, rét', Egresdre 'dombos rét, bokros', Galáro 'domboldal,

erdő, rét, szánt6', Güecre : Güeszre 'dombos erdő', Lapányro

'domboldal, szánt6', Patkáro 'dombos erdő', Röjdre 'dombos

falurész', Szaláro 'patak'.

Összegezve azt a tanulságot szűrhetjük le, hogy az egy-

w elemű helynevek hová kérdésre válaszoló sz6alakjait a név je-

lentése határozza meg. Három lehetőség van: 1. ha a név azt

jelöli, hogy valami mellett fekszik a terület, akkor a tolda-

lék -hoz, -hez, -höz /pl. Majorhoz, Liherhez/. A névadásban

ritka; 2. ha a név olyan helyet jelöl, melynek domborzatát

vagy művelési ágát megnevező köznévhez belső helyragot ten-

nénk, akkor a tulajdonnévhez is azt teszünk, akár felismerhe-

tő a név eredeti jelentése, akár nem: Disznusba, Aradánbo,

Berekbe; 3. azokhoz a nevekhez, amelyek domborzatát vagy műve-

lési ágát megnevező köznevekhez külső /-~, -~/ helyragot te-

szünk, a tulajdonnév is ezt veszi fel. A számok tanúsága sze-

rint a művelési ág jelentése e tekintetben meghatároz6bb. Az

egyelemú, telepUlést vagy lakott helyet jelölő tulajdonnevek-
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hez a terület n~elvjárásának alaprétegében csak belsőFEDCBAI-ba,

-bel hel~ragot találunk, azok alaki minőségétől függetlenül.
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