
már az első fejezet is meggyőzi az olvasó!. s 'erre a benyomásra az

adattár sem cáfol rá. Jól megválogatott, mégis bőséges, gazdag anyag,

átgondolt. pontos szerkesztésben. Helyeselhető, hogya névtár megma-

radt névtárnak, és nem uralkodott el rajta a lexikonjelleg. Ez csak úgy

sikerülhetett, hogya szerző következetesen tartotta magát az előzete-

sen rögz{tett elvekhez, elsősorban az utcanevekben szereplő személyek-

ről szólva: "Nem törekszünk pályájuk vagy életmCivük ismertetésére. E-

helyett azt mutatjuk meg, milyen közvetlen vagy közvetett szálak kötöt-XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

t é k vagy kötik őket Szenteshez" (86).

Az adattár lexikográfiai és technikai megoldásaival is meg lehe-

tünk elégedve. Lényeget nem érintő kisebb észrevételeink a köyetkezők.

Mi indokolja az egyes cÍmszavak alá besorolt történeti anyag for-

dÍtott időrendG közlését? (Itt-ott mégis a szokásos - napjaink felé ha-

ladó - időrend tUnik fel, pl. a Kis Völgy oldal 112, Piartz uca 126 a-

latt.) Nem találtam betGrendi helyükön a Darázs d(Üő és Gógány utca

szócikkeket.

A kiemelést jól szolgálja a dmszavak nagybetas gépelése, és az

is csak helyesel hető, hogy az egyszeres aláhúzást nem értelmi kieme-

lésre, hanem a 'nevek (nyelvi jelek) megkülönböztetésére használják.

Az viszont zavaró, hogya nagybetas cÍmszavak egyik oldalon bal, a

másikon jobb szélre vannak húzva, mitöbb, ez a "rendszer" nem vonat-

kozik a nem nagybet[(s (utalószó jellegU) dmszavakra. Páratlan olda-

lakon ezért az olvasó kénytelen jobb és bal szélre párhuzamosan (ille-

tőleg felváltva) figyelni. A figyelem könnyftését nagyban szolgálná az

is, hogy nem csupán a dmszavak, de az utalószavak is két-három I;:>e-

t(iközzel ki lennének emelve.

A szerény külső, a sokszorosftási eljárásból eredő szak nyomda-

technikai lehetőségek nem csökkentik a kiadvány értékét. Reméljük, mi-

nél több hasonló kötet jelenik meg az ország más helyein is. Mintaként,

követendő példaként a "Szentes utcanevei" is eléjük áll1tható.

J U H Á s z DEZSŐ

. . . . , . , . .
HORVATH ISTVAN, Magyarozdi toronyalja. Iroi falurajz egy

erdélyi magyar faluról. Bp., 1980. 549 1.

A Magyar Helikon Könyvkiadó 19.80-ban megjelentette az erdélyi

HORVÁTH ISTVÁN költő és néprajzgy{ijtő "falurajzának" bővÍtett válto-

zatát. Az etnográfiai fogantatású falutörténet a névtanos számára is
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tartalmaz mondanivalót, mert a szerző összegy{fjtötte és lejegyezte a

falu személy- és helynévanyagát, sőt a nagyállatok neveit is. A kötet-

ben több mint ezer szót tartalmazó tájszótárat is találunk.

1. Személynevek. A személynevek közül a ragadványne-

vek összegy{fjtése foglalkoztatta a szerzőt. Mint gy{fjtésmódszerében

,mindenütt, itt is egyéni utat követett: végigjárta a falut, s valamennyi

ház lakójának a nevét lejegyezte. A családnevekkel együtt lejegyzett

ragadványnevek mindegyike CsKR tfpusú névként szerepel, holott a

könyvben található ragadványnévhasználat ennek az egységesnek lát-

szó gyakorlatnak ellentmond. "gyancsak ellentmondó példákat találunk

a ragadványnevek eredetének magyarázatai között. Így például a Gilyén

János Derce leányait Magópista Katinak, . illetve Derce Kányi és Derce

Pendzsinek nevezik. A HORVÁ-:r:HISTVÁN módszerével feljegyzett ra-

gadványnevek értékesek a névadás szokásainak és a névélettani vizs-

gálatoknak a szempontjából, de nem alkalmasak a ragadványnév rend-

szerének vizsgálatára. A névtanos sajnálja ezt a .hiányosságot, mert a

Kis-Küküllő vidékével szomszédos Kalotaszeg ragadványnév-rendszerét

jól ismerjÜk B. GERGELY PIROSKA .nurik.ájébő.l, Csak sejthetjük, hogy

Magyarózd ragadványnév-rendszerében is a RB/K tIpus az emÚtő,eset-

leg szólltó forma is, és a bemutatásban szereplő CsKR tipus a hivata-

los névalakot tükrözi. Erre enged következtetni a szerző egy megjegy-

zése: "A frissen ragadottakért kezdetben még haragszik a gazdája, majd

kénytelen elfogadni, s végül már maga is törvényes neve után frja."-

A ragadványnevekről Irva meg kell még emlÍtenünk, hogy Magyarózdon

a "nők ritkán kapnak ragadványnevet". Ha kapnak, fizikai tulajdonsá-

gokra ute.Ió k, Például: HosszcJ.Kati, Sánta Rebi stb. Arról is szól a

szerző, hogya nők férjhezmenetelükig a családi, azután az új család

ragadványnevét használják. De milyen formában? Tudva azt, hogya

személynevek gy{fjtése köZÜLa ragadványneveké a legnehezebb, s 0-

lyan bizalmas közelséget kiván gy{fjtő és adatközlő között, amilyent

HORVÁTHISTVÁN élvezett, különösen sajnáljuk, hogyaszemélyne-

vek gy{fjtésében nem törekedett teljességre, és nem jegyezte le a női-

és asszonyneveket.

A kereszt- és bece n?vek bemutatása Örömére szolgálhat minden

névtanosnak. Különösen gazdag, sajátos a becenévanyag. A szerző

bevezető sorai fájékoztatnak. a leggyakoribb kereszt- és becenevekröl,

divatjukról, valamint a becenévképzők változásáról.
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2. Földrajzi nevek. Magyarázd földrajzi nevei az Erdélyi

Múzeum 1944/1-2. füzetében megjelentek már. Ezt egészíU ki a szerző

a mezőgazdasági szövetkezetek megalakulásáig terjesztve ki a gy{!jtés

határát. Az anyag történeti adatokat is tartalmaz, melyeket Torma Lász-

lá nyomán idéz. A földrajzi nevek gyUjteményéhez térképet nem közöl,

hanem pontosan leírja a faluhoz, illetve egymáshoz való helyzetét a

területeknek.

Az 1900-as népszámlálás adata szerint 2538 kh (1493 ha) terü-

letU falu határából 103 szociális érvény{! nevet közöl, s 33 olyan terü-

letmegjelölést, amelyet csak szUkebb közösség ismer. Ezután kerül sor

a belterület neveinek bemutatására utca, ~r, köz, kút sorrendben, ösz-

szesen 32 nevet ismertet. Majd a határban levő utak, kutak, árkok, pa-

takok neve következik, szám szerint 63, valamennyi szóval lokalizálva.

Ha figyelembQvesszük a falu területét, s az ott gy{tjtött névmennyisé-

get (231), igazolva látjuk azt a tételt, hogy földrajzi nevet jól gy{!jteni

csak a települést ismerő, ott élő személy tud! A teljességre törekvés

igényét látjuk abban, hogy HORVÁTHnemcsak Magyarózd _földrajzi ne-

veit jegyezte le, hanem a szomszédos településeknek Ózddal határos

részében az ózdiak által adott neveket is (17 név)!

A névtanost a nevek mennyiségén túl az egyes szócikkek tartal-

ma érdekli. A cfmszó a népi név, amelyet azonban nem követ a hiva-

talos név. A szócikk végén közölt történelmi adatok főleg azOL.Ra-

dák-Ievéltárából és az Erdélyi Nemzeti Múzeum báró Kemény Pál le-

véltárából származnak, idöben az 1700-as évek elejéről. Aszócikk

utal a felszínre, a m{ivelési ágra, ennek változására, a név eredetére.

Közli a névhez (Jződő néphagyományt, a régészeti leleteket. Nem tar-

talmazza azonban a nevek határozóragos alakját.

A földrajzi nevek anyagában két feltlinö nyelvi jelenség figyel-

hető meg. 1. A nevek gyakori ragos alakban való előfordulása: -S zil-

gödre, Lábvége, A fogadóná, Cigányakná, Kápolnáná stb., valamennyi

területnév. 2. A földrajzi nevek tájszógazdagsága. Csak néhány föld-

rajzi köznevet idézek, olyanokat, amelyeket az ÉKsz. sem tartalmaz,

vagy ha igen, tájszó minősítéssel. E földrajzi köznévként használt táj-

szavak jelentését a földrajzi nevek: magyarázatakor fogalmazta meg az

tró.AE z e k : g ö d ö r ' la p á ly . l á b ' l e g e 1 o , k a s z á ló ' , · m á I 'h e g y e s e r d ő , m e r e -

dek szőlőhegy', pázsint 'kaszáló',CBAs zé n " ; " c l i 'kaszáló'. A magyarózdi táj-

szótárban a földrajzi köznevekben szereplŐ tájszavak közül azonban
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csak a csúp 'csúcs' és a mart 'l.patakmart, 2.domboldal' jelentésU

szavakat találjuk meg. (Ennek magyarázatára hadd idézzük a szerzőt:

" •••Magyarózd nyelve annyira azXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~ > anyanyelvem« , hogy csak fárasz-

tó figyelés által tudtam a számomraAn .m tájszót a köznyelv számára

tájszóként jegyezni.") Az MTSz. valamennyi tájszót adatolja Erdély te-

rületéről, főleg a Székelyföldről, bár legtöbb esetben a jelentésben ár-

nyalati eltéréssel. Ha HORVÁTHISTVÁN gylfjtéséből kiviláglana, hogy

a földrajzi köznevek funkcióját betöltő közszavak önállóan is haszná-

latosak, a tájszavaknak nemcsak jelentéskörét, de elterjedését is lé-

nyegesen bővÍtenék adata!.

A Névtani Értesftő profiljának megfelelően egy csodálatosan har-

monikus etnográfiai ma egy részére szerettem volna a névtanosok

figyeCBAlm ét felhivni. HORVÁTHISTVÁN névtani gytijtésén nem kérhetjük

számon azt, ami nem szerepelt írói célkit(izésében. A "hiányosságok"

megemÚtése magunknak szólt: figyelmeztetőül és figyelemfelkeltőül.Köny-

ve követendő példa, és mintája lehet sok:"sok megÍrandó falumonográfiá-

nak - amelyben helye van a nép nyelvének is!

MÉSZÁROSNÉ VARGA MÁRIA

TÁRKÁNY aztíc s ERNO, Magyar jogi népszokások.
Bp., 1981. 904 lap

Úgy gondolom, hogya NÉ. föladata! közé tartozik minden olyan

kiadvány ismertetése, amely - többek között - nevekkel is foglalkozik.

Amikor pedig a szerző külörlejezetet szentel a neveknek, akkor föltét-
I""' ,;.; /1 ;;

lenül illik vele foglalkoznunk. TARKANY SZUCS ERNO terjedelmes

könyvének két fejezetében fölvállalta a személynevekkel kapcsolatos

népi jogszokások tárgyalását is, tehát jogosan I'l'lO'ldjukel róla a véle-

ményünket, jól tudva, hogy nem. névtudományi szakmunkáról van ez ó,

A szerző ugyan csak "vázlatnak" tekinti a munkáját, mégis össze-

foglalásra, szintézisre törekszik (18-9). Különös összefoglalás azon-

ban az olyan, amelynek öl lapja foglalkozik az egész kérdés szintézi-

séveI, utána 15 lap pedig - egy meglehetősen régi forrásmunka (JAN-

KÓ JÁNOS, Kalotaszeg magyar népe. Bp., 1892.) és saját 1944-ben

végzett gylijtése alapján - egyetlen falu (Körösfő) névadás! rendsze-

rével. Mint lábjegyzetében (148/85)irja, anyaga lezárása után került kezébe

B.GERGELY PIROSKA alapvető és korszerff munkája (A kalotaszegi ma-

gyar ragadványnevek rendszere. Bukarest, 1977.).
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