
60. születésnapja alkalmából is csak azt kívánhat juk, hogy maradjon ilyen
továbbra is; azt kívánjuk, hogy minél több vágya teljesüljön, hogy szakmai terveiból
minél több megvalósuljon, hogy szeretteiben is minél több öröme legyen. Magunknak
pedig azt kívánjuk, hogy minél tovább maradjon körünkben mint jó barát,
megbízható kolléga, szeretett tanár.

Kedves Miska! Isten éltessenl

D. MÁTAI MÁRIAZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

T e t s z ik ? N em te t s z ik ?

(N é h á n y k o r a i v é le m é n y k e r e s z t n e v e in k r ó l )

Közismert dolog, hogy nem csak Anonymus etimologizálja szívesen a neveket,
hanem kódexeinkben is gyakran előfordul a szentek neveinek értelmezése,
magyarázata. A sok közül én itt azt idézem, amely Mária nevének minden egyes
betűjét egy-egy drágakővel hozza kapcsolatba, amely drágakövek mindig valamit
szimbolizálnak.

A következő "prédikáció" az Érsekújvári Kódexból való (520-1): Kezdetyk az
edes zyz maryanak neweben walo dyaky bŐtwkrŐIegy kw [ded predycacyo ... EI (ew
bÖthwZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI Azerth azzonywnknak neweeben az M kyn peldaztatyk az n~m6s ees
dragalatos Margaretha new~ kw ez kwnek kegyk ymyllyen thwlaydon (aga waagyon
. e e

hogy az mely ember oteth nala wysely felelmes helyon ewteth bator (ago ((a thezy ...
Ma (od bÖtw meghes azzonywnknak neweben az A kyn peldaztatyk az nÖm6s Es

e Idragalathos adamas newo kw ez kwnek ees ymyllyenthen twlaydon (aga wagyon hog
az mely ember ewtet nala wy(ely Őzwe haborodoth emberök kÖz6th kynnyen
beke (eghet zewrewzhet ~.. harmad bÖtw az edes maryanak neweben az R Kyn
.peldaztatyk az nÖmÖs es dragalathos rubinus newÖ kw ez kwnek ees ymylienten

e e kthwlaydon (aga wagyon hogy o ygen fenos Es (etet (eghe eth wylago ( (agra
. waltoztath ... Negyed bÖthw az Cry (tw (nak edes annyanak neweben az I Kyn
peldaztatyk az nÖmÖs Es dragalatos ia (pis neu6 kw ez kwnekees ymyllyeten
twlaydon (agha wagyon hog azmely ember ewteth nala wy(ely az ellen (eghÖkkÖzöt
ewtet bator (ago ((a thezy ... Es wtol (o bÖthw az y (tennek annya nak neweben az A
Ez6n kegek peldaztatyk az allektorius new6 n&mÖskw ees dragalathos kw ez kwnek

'us yllyeten twlaydon (agha wagyon hogy az Ötet wy ((eIÖket nagy tyzto ( (eghre
emelyfel ...

Kevesebbet tudunk olyan korai megjegyzésekről, amelyek szerint valakinek
nem tetszik egy név. Szarnosközy István kéziratában találtam egy ilyen jellegű
szakaszt. Úgy gondolom, érdemes a "névtanászok" rendelkezésére bocsátani. Az
idézet A Magyar Nyelvtörténet Forrásai 2. számaból való (Szamosközy István
történetíró kézirata. Bp" 1991. 111-2): "Az Batori Christof leanjat, kit azutá az
Lengel Cancellariűsnakhazasita Istwan kiraly, eleöször Christinanak kereztelték volt,

17



E. ABAFFY ERZSÉBET

es az volt sok ideyígh Newe, De ez szép Newet ne szeretwé, azutá Blandrata
formaIasaboI Griseldisnek Neweztetet volt, Mely az Magiar Newek keözöt ighé

szokatla es hallatlá. Igy illien emberek mlt Batori Christof, es az felesége, egy Olaztul
igy megh hattak ecczersmid chyufoltatni magokat, míd gyermekekkel egyetembe.
Mert az Christina szaszor szeb New, mely az Christustul Neweztetet, hogy ne mit az

Griseldis, mely szeoba azt sem tuggya ember honnat iw, showa megye az eredeti,
talam az Chrysa Newtwl vöttek, ki az Comediaban egy kuruanak Newe, au agy az

Briseis Newtwl formalta Blandrata, ki Achilles kuruaya volt Homerűsnal."ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

K iv e s z e t t s z a v a k ú j g y ű j t é s ű f ó ld r a j z i n e v e k b e n .

A földrajzinév-gyűjtők lehetnének a megmondhatói, milyen örömet jelent, ha '

. a gyűjtést követően: szótárakban, lexikonokban rábukkanunk a mai névanyag

kiveszett szavainak a jelentésére,' és így értelmet kap, kitáruIkozik előttünk a táj,
amelynek inkább csak az összeírására vállalkoztunk. Az is természetes mozdulat a
részünkről, ha fölfedezésünket meg akarjuk osztani a tájon élőkkel és a

szakemberekkel. Magam is így jártant el, amikor Győr-Sopron megyei első gyűjtésem
ilyen hozadékát - 23 nevet a lehetséges köznévi megfelelőkkel - közzétettern a
Honismeret 87fl-es számában; Akkor-még-nem-tudtam, hogy később többszörösére

nö a fölgyűjtött egységek száma, és : négyszeresére . a fenti módon értelmezhető
neveké. Velük támadt újra a -késztetés isr- elősorolni ,egy csokrot az új ismerős-
ismeretlen nevekből, kiemelve 'belőlük az utánjárással-talált szót.

Vállalkozásomat most is azzal prób álom igazolni, hogy az értelem előtti néma

nevekben megbújó szavakatkihámozva, kimentve adalékokat nyerek nyelvjárásaink .
történeté hez, . fogódzót' a- határok, 'határrészek .műltbeli állapotának a
megismeréséhez. Az adatok vallomásairacfőként akkor figyelhetünk, ha azok

megalapozottnak tűnnek, ha az azonosítás meggyőző, de talán az is eredmény, ha
biztató megközelítésról beszélhetünk.

A munkában az a legegyszerubb eset, ha rátalálunk magának a tulajdonnévvé

vált szónak a köznévi alakjára, az pedig megnyugtató, ha a FNESz. is foglalkozik a mi
adatunkkaI. Bizonytalansága' ellenére használom azt az eljárást is, hogy a
földrajzínév-szótár által más táj egység anyagaként tárgyalt azonos/hasonló név'
etimológiáját hívom tanúul a mi megfejtésünkhöz. Ilyenkor - vagy ha a" szótár

CÍmszava és a sajátom eltérő ....,a név, ill. szó megjelölése mellett vö, bevezetéssel

utalok a szótári lelőhelyre. (Erre a megoldásra a nevezett terület helyzetének,

terepviszonyainak ismeretében gondolhattarn.)
Íme a .kiszótározott szavak tulajdonnévihordozójukkal és a "fordítás"

kiindulópontj ának feltüntetéséveI.
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