
ET IM OLÓG IA ILAG AZONO S FÖLDRA JZ I NEVEK

ALAK I ELKÜLÖNÜLÉSE

("NÉVHASADÁ S" )zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

KIss LAJOS

Az etimológiailag azonos földrajzi nevek egy része a történelem folyamán ala-
kilag elkülőnült egymástól anélkül, hogy külső, hatósági beavatkozásra került volna
sor. A FNESz.4 kárpát-medencei anyagában nem kevés példa található - sok egyéb

mellett - erre a divergens jellegű névfejlődésre is. Dolgozatomban kísérletet teszek
a kőzős származású, de egymástól alakilag elkülőnült földrajzi nevek főbb típusai-

nak a bemutatására. Szeretném remélni, hogy megfigyeléseim nemcsak a magyar
nyelvtörténet módszeresen átvizsgált tényanyagát fogják gazdagítani, hanem lehető-
vé fogják tenni azt is, hogy árnyaltabb, a valóságnak jobban megfelelő képet lehes-
sen rajzolni a magyar nyelv fejlődési folyamatának némely részIetéről.

Valamennyi példámat a FNESz.4 szolgáltatja. Ezért adata im után a forrástzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkű-

lön nem jelölöm meg. Az érdeklődőt a FNESz.4 megfelelő szócikkéhez utalom.
Aferézis. A név eleji szótagját változatlan formában megőrzözyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAsszonyfal-

vá-val (1.még Győrasszonyfa ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAHavasasszonyfaiva; Vasasszonyfai a kezdő szótag-

ját elvesztő Szomfova áll szemben. A név eleji a határozott névelőnek volt felfogha-
tó; vö. Acintos > Cintos, Amadéfa/va > Madéfa/va , Avasa/ja > Vasa/ja stb. To-
vábbi példák: Izsép : Zsip (a jelenséghez 1. régi Iváncsod > Váncsod); (Kistszeke-

res (1. még Nagyszekeres ) : Ekeres(-dü/ő). Az Ekeres névalak a következő fejlődési
folyamat eredménye: a Szekeres> az Ekeres. (L. még lent a tapadásos szóhatár-el-
tolódásról mondottakat.)

Han gát vet é s. A hangzóinak eredeti sorrendjét megőrző Edelény- től (1.még
Szepesede/ény) d : I > / : d hangátvetéssel kűlőnült el Eledény, További példák:

Komjáti : Kajmáti; Kékcse : (Tiszaskécske; Roko/ány : Orok/án; Taksony (1.még
Taksonyfalva ) : (Puszta ltaskony; Vanvola : Vilonya.

Han gre n d i á t c s apá s. Csáklya és Csék/ye azáltal kűlönűlt el egymástól,
hogy az utóbbi a mély hangrendböl átcsapott a magas hangrendbe. További példák:
Darnó : Dernő; Dorog: (Ta/ján)dörög(d); örkény : Urkony; Parasznyá (1.még
Nyirparasznytú : Peresznye; (Nagy)rada (1.még Kisrada) : Réde (1.még Nagyré-

de); So/ymos (1.még Garamso/ymos, Gyepűsotymos, Gyöngyösso/ymos, Marossoly-

mos, Mezősolymos, Nagysolymos, So/ymosvár, Szil ágysolymos) : (Tót)se/ymes;

(Nagy)vázsony (1.még Tótvázsony).: Vezseny.

Hangrendi kiegyenlítődés. Az eredeti vegyes hangrendjét megőrző
Csitár-ra l (1. még A/sócsitár , Fe/sőcsitár) szemben Csatár (1. még Alsócsatár ,

Fe/sőcsatár , Hegykozcsauir) vokaIizmusa kiegyenIítődött a mély hangrend irányá-
ban. - További példa: Bogyiszló : Bogyoszlá . - Az eredetileg Vinár- hoz hasonlóan
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vegyes hangrendűzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVanyarc és Vonyarc(vashegy) vokalizmusa kiegyenlítődött ugyan
a mély hangrend irányában, de nem azonos módon.

Hangrendi párhuzam kétirányú hangrendi illeszkedés ered-
m ény e kép pen. A vegyes hangrendű *Csehta személynévből a magas hangrend
irányában történő illeszkedéssel Csejte, a mély hangrend irányában végbemenő il-
leszkedéssel pedig Csajta keletkezett. További példák: Csernek : Csornok; Demjén
- (Kozmajdomján (ma Kozmadombja); Gáborján : Géberjén; Kálnok (1.még Má-

riakálnok) : Kelnek; (Nagy)kanizsa (1.mégzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKiskanizsa; Magyarkanizsa; Törökka-

nizsa ; : (Balatonfkenese; Rábca : Répce (eredetileg mindkét név ugyanazt a folyót
jelölte a forrástól egészen a torkolatáig; ma a folyónak felülső, a Kis-Rábával való
összefolyásáig tartó szakaszát Répcé-nek, a Kis-Rábával való egyesülése utáni sza-
kaszát pedig Rábcá-nak hívják); Toszár (1.még Barstaszár i : Teszér (1.még Acste-
szér, Nyitra teszér, Pápaseszéry; Valkonya : Velkenye.

Inetimologikus járulékhang. Bikszád- tóI azáltal különült el Bikszárd ,

hogy az utóbbiba r járulékhang toldódott be. További példák: (AIs6)örs (1.még Bu-
daörs, Felsőörs, Kővág6örs, Mezőörs, Örsűjfol u, Tarnaörs, Tiszaörs) : ÖTös (1.

még Saj6örös) : Vörs.
Más-más fejlődési fokon való megállapodás. Vajtá-tól v - b

váltakozás során különült el Bajta . (A jelenséghez 1. régi BasztélypusztazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA> Vasz-

télypuszta , Beszprém > Veszprém.i - További példák: (Kis)budmér : Budamér :

Bodmér; Hosnot : Husztot; lIosva : (Alben)irsa : Jolsva : Josva; Mikola (1.még
Pűzesmikol a , Garammikola , Vámosmikola) : Nikla ; Németi (1. még Al sánémeti,

Felsőnémeti, Garamnémeti, Hemádnémeti, Hidasnémeti, Hontnémeti, Kirá lynémeti,
Marosnémeti, Miglécnémeti, Sajánemeti, Sopronnémeti, Szamosújvámémeti, Szat-

márnémeti, Tolnanémedi, Tornyosnémeti) : Nemti: Lenti; (Méria tnosztra : Nosz-

tor(i-völgy); Terpes : (Bisnrajterebes (1.még Túnerebes) : Tiribestpusaa); T6fej
: Tofű; Tordaméc : (Badacsony)tördemic; Üllés : Ellés(-part) : Elyűs : (Te-
mes)illésd; Üllő: (Szülle)ölle; Ürmény : (Nyitra)örmény : (AIs6)elemér (1. még
Felsőelemér) : lmár(-kút); Varbá : (AIs6)orbó (1.még Désorbá, Szászorbáv; Var-

sány (1.még Dunavarsány, Horuvarsány, Kisvarsány, Nagyvarsány, Veszprémvar-

sány) : Orzsánt-patak) : Osgyán.

Más-más nyelvjárási alakváltozat érvényre jutása. A nagyszá-
mú alakváltozatban jelentkező csa/án növénynév más-más helyi variánsából képző-
dött Csaná/os (1.még Újcsanálos), Csihányos és Cs6ványos. - További példák: Ber-

zence (1. még Barsberzence, Garamberzence, Lpolyberzencei : Börzönce; Csörgő:
Csergő : Csurgá (1.még Fehérvárcsurg6 ); (Pozsony)fehéregyház (1.még Fehéregy -

háza, Kisfehéregyház) : (Tisza)fejéregyház; Homorád (1.még AIs6homor6d, Felső-
homor6d) : Homorúd; Pöstyén : Posténytpusaa) : (Nagy)pestény (1.még Kispestény );

(Bihar )püspöki (1.még Fülekpüspöki, Gyöngyöspüspöki, Iga:zpüspöki, Pozsonypüs-

pöki, Saj6püspöki, Szurdok püspöki, Tiszapüspöki, Trencsénpüspökz): P iski (1.még
Drávapiski) : Pűski; Rendek (1.még Ajkarendek, Csabrendek) : Rönök; Semjén (1.

még Érsemjén, Ká1l6semjén, Kérsemjén) : (Rába)sömjén (1.még Kemenessömjén);
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SzegedzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(az ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA> ö labializálódással létrejött újabb Szöged kiejtés ellenére írásban
megőrződott a hagyományos alak) : (Sajó)szöged (a helyi kiejtés idővel érvényre ju-
tott írásban is); Szelee/puszta) : Szőce; (Szászttyukos : Tikos (1.még Újtikos); Üreg
: (Magyar)ürög (1.még Németürög ) : Iregt szemcse); Varjas : Vargyas.

Más-más tőváltozatból való képzés. A rövidebb tőből képzett Eg-

res-sei (1.még Alsóegres, Felsőegres, Magyaregres. Pusztaegres. Rácegres, Sár-
egres, Somogyegres, Szécsegres, Szőlősegres, Vácegres) a teljesebb tővű Egeres

áll szemben. További példák: (Bars)füss (1. még Komáromfüss) : (Temes)füves;

Telekes (1.még Alsótelekes, Felsőtelekes) : Telkesd: Tékes; Teleki: Telki (1.még
Mezőtelki ).

Más sal han g z ó - k i es é s. Az eredetibb Csarondá-val az n nélküli Csaroda
áll szemben. További példák: (Nyfr )mártonfalva : (Nemes)mártonfala ; (Szat-

már )pálfa lva (1. még Zagyvapálfa lva) : (Sajó)pálfa la (1. még Rimapálfa la);

Szedlice : Szilice; (Kis)tótfa lu (1.még Kol ozstotf a l u, Misztótfa lu, Nagytátfa lu;

Pinkatótfa lu, Rábatótfa lu, Szepestá tfa lu, Tahitótfa lu, Turóctótfa lu) : Tófalu.

Összerántódásos rövidülés. A teljesebb alakú Ábrahámfalvá-valzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(1.

még Turócábrahámfalva ) a szótagot vesztett Ábránfalva áll szemben. További pél-
dák: Bálványos: Bános; (Moson)bánfalva (1.még Zsolnabánfalva ) : Bánfa; Belé-
nyes : Bényes; Berekszá (1.még Alsáberekszá, Felsőberekszo'): Burszá; Besenyő (1.

még Búzásbesenyő, Felsőbesenyő, Ládbesenyő, Óbesenyő, Rinyabesenyő, Sepsibese-

nyő, Szirmabesenyő, Újbesenyő, Zalabesenyő, Zsitvabesenyő) : Besnyő (1.még Má-
riabesnyö); Fehéregyháza (1. még Kisfehéregyház, Pozsonyfehéregyhdz, Tiszafe-

jéregyház ) : Féregyhtiz; Föveny(puszta) : Fény; Hasadát : Hosdát : (Szamosthes-
dát; Pozseg a : Pozsga; Rákos (1.még Abaújrákos, Beregrákos. Cstkrákos, Fertő-

rákos, Gömö"ákos, Kisrákos, Mecsekrákos, Nagyrákos) : Raks; Sikaszó : Szikszá;
Tavamok: Támok (1.még Csallóköztámok, Tárnokpuszta ; Zala támok); (Fakó)ve-
zékény (1. még Garamvezekény, H evesvezekény, Kisvezekény, N agyvezekény, PO-

zsonyvezekény, Végvezekény): Veszkény; (Bagod)vitenyéd : Vltnyéd.

Szórványos hangváltozások. a) Affrikálódás. Bogyiszlo és Bo-
gyoszlá eredeti sz- jéhez képest Buclá- ban affrikálódás ment végbe. További példák:
Szák : Cák; (AIsó)szénégető : Cingető; Szenta : Cente; Szirák : Cirák; Szuha : Cuha;
Teskánd (1.még Kerkateskánd) : (Peresztegstacskánd; Zseliz : Zselic. - b) Elha-

sonulás. Medgyes (1. még Aranyosmeggyes. Fertőmeggyes, Meggyeskovács,

Meggyespuszta . Nvirmeggyes, Somogymeggyes. Tagadámedgyes, Tapolymeggyes,

Zalameggyes ) eredeti ggy- jéhez képest (Magyar)medves- ben ggy > dv elhasonulás
ment végbe. További példák: Csanád (vármegye) : (Erdő)csinád; Forrászeg : For-
nászeg; Nemei : Lenti; Oszl ár : (Tiszajeszlár; Szikszá : Sikaszá; Zsadány (1.még
H ernádzsadány, M ezőzsadány, Sárazsadány, Szatmárzsadány, Tarnazsadány) : -

(Horvát jzsidány (1.még Kiszsidány, Nagyzsidány); Zsámbok : Zsámbék. - c) Ha-

sonulás. Szögliget első szótagjában megőrződött az eredeti ö < é, Szigliget-cesx

viszont hasonult a következő szótag i- jéhez. További példa: Tusnád : Tasnád. - d)
Ikerítődés. (Gyöngyös)pata (1.még Kolozspata ; Patakpoklosi, Pátapusziay rövid
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t-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAjével ellentétben (Vág)patta t-je megnyúlt, ikerítődőtt. További példák: Petend (1.
Garamszentbenedek szócikkében; 1. még Vigántpetend Y: Pettend; (Andomak)tá lya (1.

még Nagytálya ) : Tál/ya; (VajasrvasazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(1. még Bélvata ) : Vatta . - e) kzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj > k l (y)

> ty. Haraklány (1. még Taktaharkány < régi Haraklyan, Harklyan) kl-jével

szemben Hartyán- ban (1. még Kishartyán, Sáshartyán, Újhartyán, Vdchartyán) ty ta-

lálható. - f) I > j. Kaplony I-jével Kapjonj-je áll szemben. További példa: Zöld-

mái - Zöldmáj. - g) I : ly. Csepel I-jével (Dráva)csepely (1. még Nagycsepely) Iy-

je áll szemben. A szembenállás mindig is meglehetett, tehát I > ly vagy ly > I hang-
változásról aligha beszélhetünk. További példa: Somló: (Csfk)somlyó (1. még Érd-

somlyó Versec szócikkében, Kissomlyá, Mezősomlyó, Szdrsomlyá, Szilágysomlyó). -

h) I > ly. Páli (1. még Kispáli, N agypáli, Páli Palicsi-tó szócikkében) 1-jével
(Hegyköz)pályi (1. még Hosszúpályi, Monostorpályi, Ópályi) Iy- je áll szemben. To-
vábbi példák: (Alsó)pél (1. még Felsőpél, Kispél, Nagypél. Péliszentkereszi) : Pély;

(Hegyhát)sá l : Sály. - i) l : r . Az eredeti hangalakját megőrző Világos- sal (1. még
Balatonvilágos ) Virágos (1. még Virágosberek ) áll szemben, amely l > r változással
különült el tőle. - j) n > ny . Kereesem. d)-től n > ny palatalizálódással különült el
Kerecseny (1. még Tiszakerecseny ). További példák: Ptinád [sic!] (1. még Újpanád) :

Pányád; (Mező)panit (1. még Szllágypanit) : (GÖTnÖr)panyit (1. még Uzapanyit y; (Ke-
cer)peklén : (Úsz)peklény; Szemiván (1. még Atsoszentiván, Bakonyszemiván. Cser-

hátszemiván. Csittszentiván, Felsőszentiván, Győrszentiván, P ilisszentivdn, Saj-

kásszentivdn, Sajászemíván, Szászszentivdn, Szentivánl aborfalva, Újszentiván,
Vasasszentiván, Zalaszentiván): (Kebelerszentivány (1. még Vajdaszentivány ). - k)

r > ly. (Puszia tzámor r-jéhez képest Zámoly-ban r > ly változás ment végbe. (L.
azonban Győrzámoly- t is, amelyben a ly eredetinek látszik.) - 1) t > k . Csomonán

(1. még Csíkcsomortán) megőrzött r-jével szemben Csomorkány-ban t > k változás
ment végbe. További példák: 1 nota (1. még 1 ntaházc; : 1 noka (1. még Tiszainokav;
Szasmártnémeti) : Szakmár (1. még Szaknyer < Szatméry; Zsitva (1. még Somogy-

zsitva ) : Zsikva. - m) t > 1. Porosztá : Poroszló. (Vö. Torbosztá > (Kis norbosz-
ló.) - n) v > m. Devecser (1. még Abaújdevecser, Kisdevecser, Nagydevecser,

Pécsdevecser) hangtestétől v > m változással kűlönűlt el Demecser. L. még Visegrád

> régi Misegrád, nyelvjárási Misográd. - o) Zöngésülés. A Borsod-Abaúj-Zemp-
lén megyei Szalatszend) sz-jéhez (1. még Szalajő) képest a Somogy megyei Zal á-

ban (1. még Zala 'folyó') sz> z zöngésülés észlelhető. További példák: Szaránd : Za-

ránd; Szenta (1. még Szentei : Zente; Sénye (1. még Sajásenye; Sényő): Zsennye; Szeret

(ma: Szeretfalva ) : Szered; (Murarszemenye : Zemenye : Szútor : Zútor. - p) Zö n-
g éti e ned é s. A Pécsvárad környéki Zebegény neve - az ottani bencés apátság bir-
toklása révén - átplántálódott a Dunakanyarba, s ott változatlan alakban megőrződött
máig. Ezzel szemben a baranyai helységnévben idővel z > sz zöngétlenedés, valamint
összerántódás ment végbe, és az elsődleges Zebegény- ból Szebény formálódott.

Tapadásos szóhatár-eltolódás. (Füzerjradvány (1.még Csilizradvány,

Dunaradvdny, 1 zbugyaradvány, Pusztaradványi mássalhangzós kezdetéhez képest
Aradványtpuszta) név eleji a-val bövült azáltal, hogy téves felbontás révén hozzára-
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padt azzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa határozott névelő: a RadványzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA> Aradvány. Vö. Ajnárd(vára) > Zaj-

nát(-tetö). (L. még fent az aferézisről mondottakat.)
V é g z ő d é s cse re. Régeny(pusva) hangalakjátói Regöly ny > ly végződéscse-

rével kűlőnűlt el. További példa:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASomogy/vár) (1. még Somogyom) : Somolyti-pa-

tak).

*
Az egyes jelenségek szemléltetésére fentebb bemutatott példák csupán hánya-

dát teszik ki a rendelkezésemre álló teljesebb anyagnak. Ugyanakkor viszont mosta-
ni, számban korlátozott példáimnak megvan az az előnyük, hogy mindegyiküknél ott
van az ellenpélda, amelyben a vizsgált jelenség nem ment végbe. Ezen az alapon bi-
zonyára joggal beszélhetünk valamiféle .névbasadásv-ról.
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