
indfték~t, 'alapját a névörökléssel, és belső keletkezésanek mondják

az öröklődő külső keletkezésl1 ragadványneveket is.- Ezt legvilágosab-

ban POSGAY lLDIKÓ mutatta ki (NytudDolg. 12.sz. 35-6).

Még egyszer hangsúlyozom, hogy HAJDÚ MIHÁLY cikkét gon-

dos és hasznos munkának tartom, s ha a későbbi vitának bizonyára

gazdag tapasztalatait is érvényesiteni tudja végső megformálásában,

az a magyar névtudomány számára nem kis haszonnal járhat.

RÁCZ ENDRE

HOZZÁSZÓLÁS A NÉVTUDOMÁNYMŰSZAVAIPONMLKJIHGFEDCBAd M a CIKKHEZ

Előre kell bocsátanom azt, hogya hozzászólásom elkészftésekor

nem tanulmányoztam a szakirodalmat, Igy azt Irorn le, amí! a m({szava-

kon én értek, s amit magam is Ír'ásaimban fölhasználok.

1. Földrajzi nevek. A földrajzi név számomra a legtágabb kate-

gorae., sebbe belefoglalok mindent,- amit BÁRCZI GÉZA A magyar

szókincs eredete címU.egyetemi tankönyvében belefoglalt. A helynév

s zót azonos értékU szinon1májának tartom,- de tükörszó volta míe.tt

ldegenkedem tőle (német Ortsnamen).

A többfajta földrajzi név közül itt csak a település nevek, illelye

a helységnevek kerülnek elő. Bár a helységnévtárak már a cÍmükben

is a helységnevek mellett döntenek, én a településnév hÍve vagyok.

A helységnév föltételezi a város, a község önáU&ágát, tehát az úgy-

nevezett külterületi lakott helyek nem tartozhatnak bele. A település-

név jóval többet tartalmaz, a tanyanevek is beleférnek.

A földrajzinév-gy{fjteményekben a legtöbb gy(ijtő külön tárgyalja

a belterület és külön a határ neveit (MEZŐ ANDRÁS, A' baktalóránt-

házi járás földrajzi nevei. Nyiregyháza, 1967.). A belterület nevei kö-

zött föl kell sorolni véleményem szerint -, minden olyan nevet,

amely a községben, a városban az eligazodást társadalmi érvénnyel

szolgálja. Tehát e célra a nevet a község vagy a város lakói gyak-

ran használják. Ha a háznév vagy a középület neve ilyen, nem egy-
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szerlfen csak a ház vagy középület megjelölésére szolgál, föl kell

venni a gy{1jteménybe.Nyiregyházán ilyen például a Bíróság. Két

autóbuszmegálló is van előtte, s ezért vált fontos tájékozódási pontté.,

Sajnos, a középületeket rendszerij"d azzal az intézménynévvel jelölik

meg, amely intézmény abban az épületben m{íködik. Így a földrajzinév

és az intézménynév elkülönftése sokszor igen nehéz.

A határ köznév a település egész külterületét jelenti. Ez a kül-

terület azonban több nagyobb egységből áll, s ezeknek az egységek-

nek van neve, én ezeket nevezem határnévnek. Őrimagyarósd Vas' me-

gyei községben a falutól északnyugatra közvetlenül terül el a Máföld,

ettől északra az Aszal.ás, majd a Csömöt, a Keresztvölgy, a Rókalik.

a Rákota, a Vadása stb. Ezek határnevek. Egy-egy határ, például az

Aszalás magába foglalja a Belső-Aszalási d(11öt,a Külső-Aszalási

d{ílőt (a d(Úő megm(1veltés bevetett mezőgazdasági terület), ezeket

dfÜőutak választják el egymástól, a Külső-út, a Belső-út, az Aszalá-

si-út, magába foglal egy gyümölcsfákkal beültetett területet, a Külső-

-kertet, egy nagyobb rétet, az Aszalási-rétet, és egy kisebb tavat, a

Rágitót. Ezeket határrészneveknek nevezem. Tehát a d(flőnév, a ha-

tárrésznév és a határ név nem azonos értéktf szinonimák. A határrés2r

nev~k közé tartoznak a dÜlőnevek, a d(11őútnevek,'a kisebb tavak ne-

vei, .a rét ek, az erdők nevei, az épitménynevek (hidak, csőszkunyhók

neve, ha van egyáltalán ilyen) •.

2, A személynevek. A magyar hivatalos személynevek általában

két elemből állnak: a ve;;:eték- vagy családnév és az utónév vagy ~

resztnévből, Ezek annyira párhuzamosan élnek agymás mellett, hogy

s aínte lehetetlen valamelyik szópárt kizárólagos uralomra juttatni. Nem

is tartom szükség~snek.

A keresztnevekkel csak leíró szempontból és módszerrel foglal-

kozom, Az alap néven vagy alapalakon {gy a hivatalos keresztnevet

értem. Ha egy leány hivatalos keresztneve az Anikó, akkor ez az

alapnév, s ennek vizsgálom az alakváltozatait. A becézőnév és a

becenévegyértelma kifejezés. Nem érdemes a kettőt elkülöniteni, hi-

szen becéző változatai a. keresztneveknek, a családneveknek, a ra-

gadványnevekenek és más neveknek (Baba, Cica stb.) egyaránt van-

nak. A bePONMLKJIHGFEDCBAc é z ö rre 'v e k kialakulásmódjaiban a rövidülés, a csonkulás, a

képzés, az ikerltés mUszavak HAJDÚ MIHÁLY szerint "vitathaiatlanok".
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Én elfogadom ,az ikerltésből kivált nevek és a hangcsoport-kettőztetés

milszókat is. Ez utóbbi jobb a szótagismétlésnél, ugyanis jónéhány

igy keletkezett becenévben hangcsoport keUőződik és nem szótag. A

becézőnevek funkcionális rendszeréhez nem szólok hozzá, ugyanis

egy-egy becenév funkcióértéke szinte minden közösségben más ~s

más. Ugyanez a probléma az ÖRDÖG-féle s~óÚtónév és emlltőnév el-

különitésseL Lehet. hogy egy összefüggő tájegységben így elkülönít-

hetők a nevek. de ha 30-40 iskola tanuIóinak a szólltóneveit vb;sgál-

ja meg az ember, ali'-derUl kl, hogy a megszóÚtásban éppen úgy elő-

kerülnek a ragadványnevek,' mint ahogy emÚtéskor előjönnek a becé-

zönevek~ A gazdát cserélt becézőneveket, ezzel a terminológiával

élve, inkább két úrnak szolgáló neveknek lehetne nevezni. ÖRDÖG

FERENC terminológiájával akkor lehetne egyetérteni, ha valamelyik

alapnév kiveszne, a becézője viszont hozzátapadna valamelyik más

alapnévhez. E nevek esetében csak alkalmi becenévcseréről van szó.

Tehát jobb kifejezés a becenévcsere vagy fölcserélt becenév.

A ragadványnév összefoglaló jellegévei egyetértek. Funkciója

szerint persze lehet megkülönböztető,kedveskedő, gúnyolódÓ. vagy

csúfolódó név. Szociológiai szempontból és még egy sereg más szem-

pontból ismét másképpen osztályozhatjuk e neveket.

BACHÁT LÁSZLÓ

LEVÉLRÉSZLET A NÉVTUDOMÁNYMŰSZAVAIRÓL

•••erről a kérdésről csak -íves tanulmányban lehetne vélekedni.

Annyit azonban intő-óvó figyelmeztetésként talán szabad figyelmükbe

ajánlanom: ne változtassanak meg 'már kialakult m(íszókat' csak azért,

mert az jobban kifejezi a lényeget. Az efféle végig nem gondolt vál-

toztatásoknak sokszor nem éppen elönyös következményei vannak.

Itt van péidául 'a helynév és a földrajzi név m(fszó kérdése.

Bizonyára engem ósdi-maradi nyelvésznek tartanak, mert magam min-

dig a helynév szót használom. Miért? 1. E mÜszónak csaknem két
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