
A kötet négy mutatót tartalmaz: szerzőn, címek szerintit (ha a

szerző neve nincs fel1üntetve), szómutatót, tárgymutatót. Legterjedelme-

sebb a szómutató, melyben a vizsgált vagy emÚtett nevek mellett a kép-

zök is megtalálhatók. RendkÍvül tömör és szfnes a tárgymutató, mely-

nek néhány jellegzetes. cfmszava: irodalom, régészet, utcanevek, fran-

cia forradalom.

Mindezekből kitUnik, hogy e gazdag tartalmú és szép kiálÚtású

könyv nemcsak a névtanosoknak, hanem a rokon tudományok mCtvelői-

nek is nagy nyereség. Azzal a szemlélettel pedig, mely az egész szep.

kezetet a céls zerUségnek, a gyakorlati használhatóságnak, a világos

áttekinthetőségnek rendeli alá, minden bibliográfiai munkálat számára

mintául szolgálhat.

KOROMPAY KLÁRA

PELLE BÉLÁNÉ. Heves megye földrajzi neveiXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI l l . A hevesi
járás. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 145. sz. Bp.,

1980. 192 1.

I . A magyarországi helynévgyiljtésben sajátos helyet foglal el

a Heves megyei gyL{jtés.A mozgalmat megincÚtóZala megyei kötet u-

. tán (1964.) Somogy és Heves megye kezdte meg szervezetten a föld-

rajzi nevek összegyUjtését. Ám amIg Somogy az egész megyére kiter-

jedően végezte munkáját, addig Heves megye járásonként tervezte meg,

s ezzel a módszerrel példát adott azoknak a megyéknek, amelyeknek

tárgyi és/vagy személyi fel1ételei nem teszik lehetővé az egész megye

területén egyszerre folyó gy{fjtőmunkátés közzététel1. Most, amikor a

Heves megyei I I I . kötetet tartjuk kézben, szükségesnek érezzük, hogy

az előzményekről, a fol y a matr ó 1 is szóljunk.

Heves megye PELLE BÉLÁNÉ munkájaként VÉGH JÓZSEF tudo-

mányos irányÍtásával, VÉGH JÓZSEF, PAPP LÁSZLÓ majd ÖRDÖG

FERENC szerkesztésében ötéves periódusokban teszi közzé amegye

helynévanyagát. Úgy gondolom, az összeszokott, jól együtt dolgozó

szakmai gárda tette lehetővé a fenti teljesítményt. Természetesen -

ahogy ezt a kötetek bevezetői is hangsúlyozzák - a megye társadal-

mi segÍtsége nélkül a szakemberek vajmi keveset tudnának tenni. És

itt elsősorban nem a nélkülözhetetlen anyagi alapra gondolok, hanem

hivatalok, intézmények, valamint a lakosság (gy(ijtők,adatköz!ők) segÍtőkés :&

ségére, a gyUjtemények "névtelen" létrehozóira,
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A Heves megyeiek a gyl.(jtés módszerét tekintve is egyéni utat

járnak. A megyében folyó gyl.(jtés irány.{tója PELLE BÉLÁNÉ tanár, aki

diákjclval, a Megyei Mffvelődési Központ CsUry Bálint HonismeretiXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs z a k ..

körének tagjaival végzi a gy(fjtést. A három kötet anyagának össze-

gy{iJtése kiérlelte a módszert is: kis létszámú (10 fŐ), a vezető által

elméletileg és gyakorlatllag kiképzett középiskolások gyl.(jtőcsapata al-

kalmas e munkára, ha a vezető nem hagyja magára munkatársait. Pel-

léné a gyakorlatban döntött.e el a diákgylfjtőkr~51kialakult többéves vitát.

Az egri járás neveit tartalmazó gylfjtemény - a baktalórántházit

kivéve - az első kötet, amely a Zala megyei kötetet követte. Nemcsak

a gy{ijtés, az ellenőrzés, . de a közzététel tartalmi és formai módszerei

érlelődésének időszakában (1970.) jelent meg. Mindazok a módszerek,

amelyek ma máráltalános érvénylfek, a SmFn-ben öltenek testet· . A He-

ves megyei kötetek ezért önmagukkal mérhetők. A megjelent három kö-

tetet átlapozva azt látjuk, hogyaközzététel alapelvei, módszerei azo-

nosak, ha alI. és a 1II. kötet bizonyos bővülést tartalmaz is.

II. Mielőtt az adattárról szólnék, néhány Heves megyei sajátságra

hivnám fel a figyelmet.

1. A II. és Ill. kötet bevezetője utal arra, hogy különös figyel-

met forcÚtottaka n é v éle t tan i adatok feljegyzésére. Igyekeznek a

nevek használatának mértékét is megállapítani, és ahol szükséges, a

szócikk végén erre utalnak. Talán ennek a szemléletnek az eredménye

a II. kötetben már feltllnő, de különös en a III. kötetben megszaporodott

sok új hivatalos név. Ugy gondolom, hogy egy népnyelvi gyiljteményből

a III/16/35. (112.Számú Orvosi Rendelő KISköre), vagy a 111/16/19.

(ÁFÉSZ-Élelmiszer-Bolt), a 111/10/24.Szatócs-bót (Egri út 59) tlpusú

hivatalos nevek elhagyhatók lettek volna.

2. A bevezetőben jelzi a közzétevő azt is, hogya népi névre

vonatkozó adatok a népi adatközlőtől származnak. Ez általános gyakol'-

lat a helynévgydjteményekben. A Heves megyei kötetekben olyan kö:z;-

lés eket találunk azonban, amelyeket nem tartok szükségesnek. Pl. 1II/

16/44. Ruhásbót (Ruházati bolt) ÁFÉSZ üzlet. Ruhanem(1t, cipőt lehet

itt vásárolni. IIIf16f77. Vendéglő (Tisza Kisvendéglő) ÁFÉSZ üzlet.

Étterem. Zene is van. Különböző rendezvényeket vállahak. 111/16/82.

Festlkes-bót: Festékes-bót (Háztartási bolt) Üzlet. Festéket, pipere

cikkeket, szoldát (mosóport) árulnak benne. - Különösen az utolsó

példa figyelmeztető. Úgy gondolom, itt is (valamint sok más helyen is)
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egy-egy tájsz6 feljegyzése miatt történik az adatközlő megfogalmazásá-

nak átvétele és közlése a helynévgy{ljteményben. Az eddig megjelent

megyei gytijtemények -és az egri járás feszesen fegyelmezett kötetéhez

képest a fentiek következtében a Heves megye Ir. és II1. kötete anya.-

gának szövete lágyabb, lazább lett.

3. HelynévgyLijteményeink alapját az önkéntes gyú'jtők munkája

képezi. Ez a tény kényszerÍtette arra a nyelvész szakembereket, hogy

a nyelvi jelenségek hangtani lejegyzésében egy minimális szintet köve-

teljenek meg (vö.: Nyr.XCIV,94-8). Heves megye kötetei - a terület

nyelvi állapota míatt - e téren -is egyedi ek. Köztudott, hogyemegye

területének fő nyelvi jellemzője a palóc nyelvjárás, mely önmagában

sem egységes.- IMRE SAMU A mai magyar nyelvjárások rendszereXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

dm a munkájában öt fő típusát különbözteti meg. Emegye területét je-

lentős mértékben érinti az IMRE által Zagyva-Tarna-Tisza-vidék ~

járásai névvel jelölt nyelvjárás, amely "a magyar nyelvterületnek nyelv-

járástani szempontból egyik legéJdekesebb, legszínesebb, legváltozato-

sabb része." Ezért Irja, hogy megérdemelné e terület, "hogy egy teljes

sUrtLsé~ti regionális atlasz készüljön róla" (Lm, 359). E ~yelvjárási te-

rületből az úgynevezett Eger környéki nyelvjárástlpus tisztázott.MLKJIHGFEDCBA

M in d e ze ke t előre bocsájtva a legnagyobb elismeréssel kell szól-

nunk PELLÉNÉ vállalkozásáról, -aki egy leendő regionális atlaszhoz a

földrajzi neveknek és névVáltozatoknak a megköveteltnél igényesebb

hangtani lejegyzésével ösztönzést és anyagot adott.

4. A Ill. Országos Névtudományi Konferencián (Veszprém, 1980.

szeptember 22-24.) PELLE BÉLÁNÉ felhÍvta figyelmUnket egy hevesi

jelenségre, a tanyanevek sajátos használatára. Ez a kérdéskör jelen-

tős névtlpológiai, névéleltani és a földrajzi köznevek szempontjából is.

Tanyanevekkel találkozunk az 1. kötetben is, de - a természetföldrajzi

adottságok következtében - a II. és Ill •. kötetben sokkal nagyobb meny

nyiségben fordulnak elő.

A tanyanevek legtöbbször kijelölő vagy birtokos jelzős szerke-

zetek, amelyeknek alap tagja a tanya földrajzi köznév, meghatározó ele-

me tulajdonnév, rendszerint személynév. Szükségesnek tartom ezt kie-

melni, mert HEGEDIJS ATTILA közléséből egy másik tfpusra találunk

példát: a földrajzinév azonos a tulajdonos (lakó) egy vagy két elema

személynevével (NÉ. 3. sz. 14).
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A H>ldrajzi nevek minösftéséböl. a névhez fiizödö magyarázatok-

ból azt látjo.lc, hogya tanya földrajzi köznévnek több jelentése van,

ugyanis jelentös részük minösítése az épület, lakott hely mellett "sík,

legelö, szántó". Arról van tehát szó, hogya hajdan létezett tanya, a

küllerületi családi lakóhely neve - az elöbbi megszUnte, lebontása

után - átment a hozzá tartozott bIrtokral így ma a tanya fóldrajzi köz-

név egyXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAú j jelentés hordozója is, a d{Üö, a bIrtok szinonimája. Mai

adatközlöink ismerték a névadót, így ismerik a névadás okát, De egy-

két nemzedék múlva a ma személynévi elötagú földrajzi név ismeretlen

eredetti fóldrajzi névvé degradálódlk ha be nem olvad a tsz. számo-

zott tábláiba! Igaz, Heves megyében ez már nem történhet meg! Ez a

gyt1jtemény egyik óriási jelentősége! Még abban a pillanatban ragadta

meg anyagát, amikor például 'I'arnaszentmiklós (lll/lS) lakosai tudták,

hogya 101. számú Boja-tanyá-t a tulajdonos vezetéknevéről nevezték

nev4röl nevezték el, éppen úgy, mint a 149. számú Csirke-tanyá-t.

UgyanÍgy a 111/16. Kisköre adatközlői is tudták, hogya 162. sz. ~-

nai-tanya és a 176. Ficsór-tanya sík, szántó területnevek az egykori

tanyatulajdonos nevét őrzik.

5. A történeti névanyag közzétételében Heves megye módszere

a következő: a népi és történeti nevek egymáshoz kap'csolásakor a

történeti neveket (P. K.) helyhez kötik, azaz: területet területhez v0-

natkoztatnak, s nem nevet névhez, mint a SmFn. .es a Kézikönyv (A .

földrajzi nevek gyl1jtésének, ellenőrzésének és közzétételének kéziköny-

ve. Bp., 1978.). A II. és a Ill. kötetben ki is Írják a szerkesztők a

történeti neveket minden helyen,. m1g az 1. kötetben csak utaltak az €llIY

helyen kiirt névre.MLKJIHGFEDCBAigy több népi névhez ugyanaz a történeti név tarto-

zik, aminek következménye a renctk1vüli módon felszaporodott e.zorioa

név' jelenléte az adattárban - ami az utóbbi használatát is nehezÍti.

Ugyanezen alapelv alapján sorolják mindhárom kötetben a falurésznév-

hez a hivatalos utcaneveket.

Ill. Az adattárban a II. és a Ill. kötetben megtaláljuk az 1973-

as Helységnévtár adatait. A gyl1jtés ideje alatt történt közigazgatási

változásokra a települések névanyagában nem találunk utalást, csupán

a II. kötet bevezetése jelzi ezt a' problémát. A térképek a II. és a Ill.

kötetben l/6-os kicsiny{tésüek, a terület mértékegysége hektár.

Az adattár ismertetésére kissé önkényesen -, de bi,zonyos

megfontolások alapján a 16. Kisköre település névanyagát választottam.
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Az első bekezdéli> a köz sCBAé gr e vonatkozó adatokat tartalmazza.,

éppen úgy, mint az előző kötetekben.

A második bekezdés a belterület! neveket foglalja magába.

A belterüleU nevek az újabb gyUjtésekben megszaporodtak. Ezt tapas2S-

taljuk a Heves megyei kötetekben is, ahol nemcsak a nevek száma, de

a hozzájuk tartozó magyarázatok is megnövekedtek. AzXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI , kötetben még

ilyen közléseket találunk: 14/4. Paphaz : Párokija: Pároklyaj 14/13. Hiva-

tal.: Erdőlú.viltal. Hivatalos név és minősÍtés, magyarázó szöveg nincs

a népi név mellett. A I I . kötetben bővebb a közlés. Füzesabony anya-

gából néhány példa: 7/1. Gépálomás : Fém-mtf (Mátravidékl Fémml1vek)

Üzemi 7/23. Telepi-rendelő Rendelő és orvosi lakás. A I I l. kötetben már

ezzel szembenMLKJIHGFEDCBAIg y szerepelnek az azonos tlpusú nevek: 16/35. Tisza-

kettő orvosi rendelője (112. Számú Orvosi Rendelő Kisköre ) Rendelő.

A Tisza I I , Erőmli létesftménye; 16/1(15. Pesejő-tanya: Gépálomás (V ö -

rös Hajnal Tsz Gépállomása) Épületek. Amint látjuk, a belleruleU

névszporulat elsősorban a hivatalos nevek elburjánzásából adódik a

r I I . kötetben.

Következetes a kötetek utcaneveinek közlése addig, amIg népi

névről van szó. A hivatalos utcanevek száma a I l l . kötetben a katas2S-

teri térképen szereplő utcanevekkel bővül. A új utcák csak hivatalos

nevei mellett a következő magyarázat áll: "N é p i neve még nincs," Pl.

16/7, 11, 17 stb. (Így van ez már a I I . kötetben is.) Úgy érzem, ez fe-

lesleges. Ugyanakkor hiányzik egy rövidke mondat a 16/12. Nagy-ke-

reszt név mellől, melyhez a következő magyarázat tartozik:" ••• itt kérik

kl a halottat a temetési szertartás alatt." Az igényelt néhány szó meg-

világithatná a népszokás eseUeges helyi vagy táji jellegét, ugyanis a

néprajz! szaklrodalom is csak utalá~szeraen, a halott lakodalmával kap-

csolatosan tartalmazza ezt a fogalmat.

A nevezetes épületekről kell még szólnom. Abelterületi gyiljtés

egyik legnehezebb kérdése ez. Csak a' helyszÍnen lehet eldönteni, hogy

egy-egy épület tájékozódási pont-e, vagy olyan jelentős helytörténeti

objektum, mely a közösségben nevével egYütt szociális érvényif. A I I I .

kötetben ne.gyo n megszaporodtak az épületeknek, különösen az üzletek-

nek a nevei. Sok esetben a névhez tt!ző d ő magyarázat sem látszik eEg

séges indoknak a név földrajzi névként való szerepeltetésére. Pl.: 16/9.

Hullaház. Épület. Egy boncol6 és egy ravatalozó részből áll. 16/50.

Hentes (Húsbolt) ÁFÉSZ üzlet. 16/80. Kenyérbót Üzlet. Leginkább ke-
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nyeret vásárolnak innen az emberek. de lehel más sülödei terméket

is kapni. sőt lisztet. cukrot is. 16/82. FesÚke~bót: Festékes-bót (Há~

tartási bolt) Üzlet. Festékel; pipere cikkeket, szoldát (mosóport) árul-

nak benne. Ebbe a kötetbe a templomok hivatalos neveként aK-val

jelzett k8ol8oszleritérképen szereplő szent nevét is felvették.

A harmadik bekezdés a külterüleU neveket sorolja föl. Az

adatközlés megegyezik az előző köletekével: a népi név után a P. és

K. forrás neveit közli. (A Heves megyei kötelek adattára nem tartal-

mazza az egyelem[( földrajzi nevek hová? kérdésre felelő alakját.) A.

Ill. kötetben a küllerületen is elszaporodlak a hivatalos nevek. Így pl.:

17/125. Téesz majorja (Tiszamenle Mezőgazdasági TermelőszövetkezetXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

r . sz.); 17/148. Dózsa-téesz majorja (Tiszamente Mezőgazdasági Terme-

lőszövet:<ezet) Épületek.; 17/166. Téesz majorja (Tiszamente Mezőgaz-

dasági Termelőszövetkezet II. sz.) Épületek. - A bevezető is utal erre

a jelenségee. E neveket azonban (a belterület hasonló .hivalalos nevei-

vel együtt) inkább intézménynévnek tekintem, mint helynévnek. Névélet-

tani szempontból is csak "mondhat valamit, pl. ez lesz-e a népi neve,

mikor, miért válik azzá" (lll, 8).

A névélettani szempontot hangsúlyozó szemlélettel teljesen ellen-

tétes közlést találunk éppen Kisköre anyagában. A Tisza II. Erőm{{,

illetve Hnt. Tiszai v!zlépcső Lh, népessége 106, Ipt, adatot nem tartal-

mazza a kötet, csupán néhány belterületi népi és hivatalos név, vala-·

mint a külterületen levő 140. Rapáj: Rapály Árterület volt. Jó legelő,

és régen erdő is volt benne. Ma a vízlépcső építményei vannak ezen

a területen. A Tisza új medre is itt van.; és a 143~-Szalóki-rét Ma

duzzasztó terület. Korábban rét volt.; valamint a 303. Vasúti-üdülő Ü<;tü.•.

Iő , A Tisza II. vizlépcsőhöz tartozik.-utal rá. A kötet bevezetőjében

olvashatjuk: "A nagy átalakulások idejét élik a falvak ••• Kiskörén~ •• a

Tisza II. ErőmU építése úgy átalakÍtotta a határt, hog::y csak azok tud-

nak tájékozódni. akik •••ismerték a régi tájat,.••• ismerik a mai viszonyo-

kat is." (1II, 6). Mégis. Kiskörén egyetlen népi név. de még hivatalos

név sem utal a "mai viszonyok"-ra. holott a térkép segÍtségével 23 ne-

vet kell oda helyeznünk. ahol az érintett határrészt sejtjük (229 -30,

235, 239-44, 150-1, 257, 301-3,305, 309-11, 320,322,326,329.).

A negyedik bekezdés az adatközlők által nem ismert történeti

(Írott) nevek bemut'atását, a K. készfté~ének évét tartalmazza az előző

kötetek módszerei szerint.
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Az ötödik bekezdé§MLKJIHGFEDCBArt ~yajtők és az adatköz1ök neveit sorol-

ja föl. Itt is láthatjuk azt., hogya bevezetőben emÚtettek szerint és az

első kötet gyi{jtésének tapasztalatai alapján a módszer megváltozott:

valamennyi település anyagának összegylijtője PELLE BÉLÁNÉ és 10

tagú. középlskoIásokból álló szakköre.

IV. A mu tat ó ról külön kell szólnom. Mindhárom kötethez

KOVÁCS BÉLA levéltáros készÍtette a mutatót. aki a II. és a II I. kö-

tethez a kataszteri térképek kijegyzetelését is végezte. A mutató igé-

nyes, a nevek valamennyi elemét idézi. KészÍtőjének ezoribe.n bizony-

nyal sok gcctdot okozott a II. és Ill. kötet megszaporodott hivatalos

nevelnek fölvétele. Néhány példával szeretném illusztrálni ezt. A 16/73.

(Kiskörei' MÁv Vasútállomás) minden eleme megtalálható a mutatóban,

még a MÁV is. Kömlő anyagában taIáljuk azt a furcsaságot, hogy hi-

vatalos névnek az utcanevet és házszámot szerepelteti a kötet. Pl.:

10/20. Központi-bót: Szövetkezet (Fő út 10.). A mutatóban - érthető-

en - csak Fő Cités út alatt találjuk meg ezt, kissé félrevezető módon

A mtdatózás során válik egyértelmffvé, hogy ezek a "nevek" nem hely-

nevek. Ezt tudva figyeimeztette KOVÁCS BÉLA a Ill. kötetben a muta-

tó használóit: "Sz{veskedjenek a névanyagban levő adatokat idézni."

'Talán hasznos lett volna az, ha megemÚUa hivatalos nevek mutatózá-

sának nehézségeit. Gondot okozott a külterületi számozott d(llőnevek

mutatózása, Nem értek egyet eljárásával, azzal, hogya mutatóban nem

oldotta föl a római számmal alkotott d(llőneveket, hanem azokat a dCÜ ő

szócikki végére osztotta be sorszámuk szerint. A n é p i névként szere~

1ö Elsö-d(1lli, Második-d(Üő stb, neveket azonban e dmszó alatt találjuk

a mutatóban. Nem tartalmazza a mutató a lokalizálhatatlan történelmi ne-

veket sem.

V. A Heves megyei helynévgylijtemények tanulmányozása sok

olyan kérdést vet föl, amelyeket érdemesnek tartok megemlÍteni. Ezek

részben terrnlnológiai problémák (pl. a hivatalos név fogalma), részben

a közzétételnek csak látszólagosan forma! kérdései (pl. minősítés ek).

A társtudományok részéről gyakran hangzik el bírálat köteteink "szük-

. szavúsága"XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm íe tt , A Heves megyei kötetek kész{tőit minden bizonnya!

ez inspirálta akkor, amikor értékes helytörténeti adatokat közöltek (pl.

iskolák m([ködésével kapcsolatos közlések).

A közzététel nehézségei közé tartozik a kataszteri térképek anya.-

gának felhasználása. A Heves megyei anyagban K. név szerepel, s
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"az általunk felhasznált kataszterl térkép" évét közll az adattár (m,12~

Mivel SrnFn. - és ennek nyomán mások is - fölhasználják a múltszá-

zadi első kalaszleri térképnek és vázlatának névanyagát, valamint az

ezt követő, a gy{fjtéskor érvényben levő kataszleri térkép névanyagát,

jó lett volna, ha a bevezetőből e kritikus forrásokról bővebb tájékozta-

tást kap az olvasó.

A leendő kötetek munkatársainak a fentieken kÍvUl tan ulságul

szolgálhat a hevesiek visszatérő jelzései: nem áll módjukban az egyes

kötetekhez a földrajzi köznevek szótárát mellékelni. Ezt a kötetek hass-

nálói is fájlalják.- Nagy-nagy szükségét éppen a nyelvjárási szempont-

ból is nagyon fontos és érdekes terület névanyaga is igazolja. Ha a

járási kötetekhez elkésdtjük a földrajzi köznevek szótárát, akkor az

adott megye területének földrajzi köznévi szókincséről bővebb, részle-

tesebb, megbízhatóbb képet kapunk.

A helynévgy((jtés és közzétevés nagy gyakorlattal rendelkező

szakembereinek is szinte minden település, minden kötet újabb és újal:b

megolderrd ó kérdéseket vet föl. Ezek megoldásához nagy segftséget ad

u megjelent kötetek tanulmányozása, és nagy segftséget adhatna az ér-

tő, jóindulatú, de minden tekintetben őszinte bírálat!

MÉSZÁROSNÉ VARGA MÁRIA

HELSING.rNKADUNNIMET2.

HELSINKI UTCANEVEI 2.

1979-ben jelent meg a HelsingIn kaupungIn julkaisuja (Helsinki

városának kiadványai) dma sorozat 32. tagjaként a Helsingin kadun-

nimet (Helsinki utcanevei) dmU kiadvány második kötete. Az első

1970-ben látott napvilágot, tehát a második kötet a gyakorlatilag 10

esztendő alatt lezajlott változásokról, gyarapodásról ad számot. Az el-

ső kötetben 3800 - 1969 végéig elfogadott - helsinki utcanév (út-,

tér-, park- vagyis közterületi név)XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA+ névmagyarázat kapott helyet, olyan

hivatalos okiratok kiséretében, mint Pl. az 1945-ben felállÍtott Kadun-

nimikorritea (Utcunévbizottság, 1960-tól Névbizottság) névadási alapel-CBA
ve i . Az első kötet megjelenését kavetö időkben Helsinki területi növe-

kedésének I:övetkeztében a helsinki névtár 14"00 új névvel le,tt gazda-

:sabb. A második kötetben az alább részletezett cikkek után megtalál-

,ató az 197~78 k ozott elfogadott és javasolt nevek (+ névmagyarázatok)

e g y z.ó k e ,
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