forditspista /Vác/ 'köpönyegforgató személy'.
Ellentétes jelentéstartalommal alakult:
kakukkferkó /Kiskunság/ 'hallgatag, szúkszavú
ember'.
Szellemi tulajdonságokra főleg negativ példákat találunk:
bohómisi /Kk.fé1egyháza/, kesze9ferke
kukamatyi /SzegSz/, má1éiankó /Hódmezővásárhe1y/,
mulyaperzsi /Széke1yfö1d/ jelentése egyérte1mú.
Vagyoni állapotra utal:
maga1öttiános /Kiskunság/ 'idegenből egyedül,
vagyonta1anu1 érkezett és letelepedett férfi'.
Kedvelt tevékenység pl. valamilyen szenvedély megnevezése
metaforával: bélpali 'nagy étvágyú, sokat evő
ember'.
Morfológiai és jelentéstani megköze1itésem csak kettő a
tájszavak sokréta elemzési lehetőségei közül. Dolgozatom tervezett folytatásában szeretném áttekinteni az egyéb név a1apú
/fö1drajzi név, népnév/ tájszavakst a köznyelvben levő hasonlókkal együtt. A téma várható nye1v- és kultúrtörténeti hozadéka bizonyára anye1v1é1ektan és a néprajz számára sem lesz
haszon nélkül való.

1. Névtudomány és néptudomány, vagyis névtan és néprajz
szorosan összekapcsolódik, kölcsönösen egymásra utalt tudomány. A névtannak tárgya a név, célja a névvi1ág megismerése, a néprajznak tárgya a népi kultúra és célja a népi kultúra törvényszerúségeinek bemutatása. Ehhez csak egy adalék a
név, igaz, fontos és sok esetben nélkülözhetetlen adalék. A
néprajznak tehát segédtudománya a névtan, viszont a névtan is
merithet a néprajzi törvényszerúségekbő1, hiszen végső soron
a nevek élete a nép életével szorosan összefonódik. Egy néprajzi módszertani tankönyvhöz (ha ilyen lenne), elengedhetetlen lenne névtani fejezet megirása. Erre eddig nem aksdt vá1-

lalkozó. Viszont a nyalvészekés a néprajzosok között már a ke~
detektöl fogva szoros és gyümölcsöző az együttműködés, azért
mindkát részről időről-időre fölbukkannak közös elgondolások,
elemzési kisérletek. Ennek az interdiszciplinaritásnak a csirái már jóval megelőzték .a mai divatos tudományhatár-eltolódá~,
tudományközi együttműködést.
Tanulmányomban a névvilágnak csak egyik szeletét, a helynévenyagot (földrajZinév-anyagot) tárgyalom, tervem szarint
egyszerre mindkét tudomány szemszögéből a törvényszerűségeket
keresve; valamint e nyelvészek által összegyűjtött tekintélyes
névanyag néprajzi vallatóra fogásának néhány Új módszerét, eljárását is be szeretném~tatni.
2. A történészek számára Kristó Gyula tömören összefoglalta a ~ely~é~t~n_ tudnivalóit (A ~örténelem segédtudományai.
Szerk.: Kállay István. Bp. 1986. 317-23), ám ezek a tudnivalók a néprajzkutató számára - bér ő ie történeti tgdoményt mOvel - nem elegendőek. A Magyar Néprajzi Lexikonban Bárth~ános
hérom témánkhoz tartozó meghatározás szerzője: földrajzi név
(helynév), helységnév (falunév) és dűlőnév. Bárth irja: "A
földrajzi név tudományos Jelentősége abban élI, hogy fontos adatai lehetnek a történeti földrajznak, a település-, művelődés- és agrértörténetnuk, valamint anyelvtudománynak
és a néprajznak. A földrajzi név elemzésével sokat tudhatunk meg egyegy terület rági természeti viszonyairól: növényzetáről. állatvilágáról, vizeirőll egykori birtokosairól, birtoklási rendjéről, határhasználati formájáról, termeléséről; elpusztult településeiről; régi lakosságának nemzetiségéről, társadalmi viszonyairól." (I1NL.2/225.) Ez a felsorolás egyszerre talán túl
sokat is igér a földrajzi nevek felé forrásként, adatként forduló néprajzkutatónak. Föl kell azonban már ez elején hivni a
figyelmet, hogya nevek mechanikus megfeleItetése a jelölttel
(vagyis a denotátummal) sematikus eredményekhez, sőt tévedésekhez vezethet, mert a névfejlődésnek, a nevekkel való élésnek
többé-kevésbé meghatározott törvényszerűségei vannak, amelyeket
nem lehet figyelmen kivül hagyni. Ezenkivül a korábbi együttműködés eredményeként me már körvonalazhatók Viszonylag biztosnak
tűnú módszerek, a8elyeket érdemes alkalmazni. A feladat tehát

aZ összegyűjtött, összegyűjthető névanyagnak a ~é~rlU~i_m~~zÉl~l~a~á~s_a néprajzkutat6 részéről, illetve a névfajlődés,
névalakulás nyelvi 8zempontjainak néprajZi 8zempontokkal va16
kiegészitése a nyelvész számára.
A néprajzkutat6t általában az a veszély fenyegeti, hogy
egy-egy névadatb61 - ráadásul mai névadatb61 - egyenes bizonyitékot von le valaminek (denotátumának) meglétére. A fő szabály
ebben az esetben az, hogy a név, a helynév csak egyetlen forrás, amelyhez további bizonyit6 értékű adatokat kell gyűjteni.
L6rincze Lajos a kutatás elé a következő célt tűzte ki: "az eljövendő kutstásnsk vizsgálnia kell tehát 1. a táj változását,
2. sz ember (birtokos, lakosság) változását, 3. az ember és a
táj közti kapcsolat változását, mint a névváltozás ~k~i~, továbbá ezeken belül a változások ~6Sj~i~ és formáit: a név elmúlását, s név hangalakjában bekövetkező változást, a jelentésváltozást, a jelölésváltozást stb." (FöldrajZineVeink élete. Bp.

1947. 23-4.)

3. A fentiek alapján a helynévkutatás, a helynevek "megszólaltstásának" nyelvészeti és néprajzi m6dszerében a következő
tényezőkre kell ügyelni.
1. Név és táj (jelölt, denonátum) szorosan együttél, továbbél.
Ez rsndszerint akkor következik be, amikor egynyelvű lakosság
él huzamos ideig egy helyen, illetve a név kora, ~ terület
nagysága és a használók létszáma egyenes arányban van egy név
stabilitásával. A nagy vizek, nagy városok, települések neve
ez okból takinthető stabilnak.
2. A név megmarad, a táj megváltozik. A nagy természetátalakitás, illetve a lessú természetkihasználás következtében változhat meg a táj. Ebben aZ esetben a régi nevek rendszerint tovább
élnek. Ugyancsak mesterséges beavatkozás a táj életébe például
a művelési m6dszerek radikális magváltozása, a tagositás, a "raCionalizálásnak" nevezett termelőszövetkezesités stb. Ez gyakori törvényszerűség, de nem szabad kizárólagosan, sematikusan
kezelni: lehet, hogya táj-név között ilyen agyenes kapcsolat
nincs.
3. A név magmarad, a lakosság megváltozik. Egyas halyaken a török kiűZése után megmaradtak törökös helynevak (pl. Törökkop-

pányban). A második világháború utáni lskosságcsere alkalmável
á halynevek többsége fennmeradt, hiszen a régi neveket tövább
éltető őslakosok is maradtak.
Mind a második, mind a harmadik esetben a néprajzkutató
fölveheti a név6rzés kapcsán a hasy~mfn~, hasy~mfn~Lzts-9ondolatát. A tradició, a hagyomány ugyania a néprajz legtöbbet
amIagetett gondolata, a népi kultúra egyik alapösszetevője.
Nyilvánvalónak tűnik, hogy a nevek fennmaradásában sokat sagit a kollektiv emlékazet, az ősök, a dolgol: viszonyitásának
stabil igénya, és valószinűlag aszóhagyomány megtartó eraje
is. Szinte minden faluban tucatjával gyűjthet5k történetek,
helyi mondák (eredetmondák) a helynevekkel kapcsolatban.
4. A név a lakossággal együtt migrál, vándorol. Nem fő törvényszarűség, de előfordul. Ilyen eset talán a magyarországi
Velance elnevezése, amelyet állit ólag megalapitói, első telepesei hoztak magukkal Itáliából (FNESz. 2/749). Magam inkább
látom ettől független metaforikus névadásnak. Ez azonban már
ielölé~á~vlt~,
amaly többnyira egymáshoz igen közel eső térszinek között történik.
5. Névpusztulás. Radikális gazdaság- és birtoklástörténeti változások, s a hagyomány nem kellően erős volta, valamint a szükségtelenné válás aredményazheti a név elpusztulását, elfelajtését. A dűlőnavek pusztulását például a szövetkezatesités hozta, részben ez ösztönözte s földrajzi nevek gyűjtésének országos mozgaImát. Most a reprivatizálásnál talán egyes helyeken
ismét fölélednek s régi dűlőnevek.
6. Névelváltozás, népatimológiás torzulás. Gyakori jelenség,
hogy meglazul a kapcsolat a táj és név között. Ilyenkor jönnek
létre a torz formák, valamint a ~é~tlm~l~á~
magyarázatok.
A népetimológia gyakran nagyon tetszetős, azért óvatosen kell
az ilyen magyarázatokkal bánni, nehogy a naiv nyelvészkedés útjára lépjünk.
7. Új névalakulat, új lakosság. Teljes lakosságcsere, újbóli
betelepedés, benépasülés esetén megszakadhat a névhagyomány,
és új helynevek jöhetnek létre. Például Új földrajzi nevek jöttek létre a török után ismét banépesülő alföldi tájakon. Az Új

nevek ~~ben
(ez a folyamat lényegéban valahol mindig zajlik)
a néprajzkutató a népi, hivatalos, irodalmi, tudományos (talán
éppen néprajzi) névadást születése pillanatában ragadhatja meg.
A népi névadás spontán folyamat, bár mindig egyéntől indul el,
de közösségi elfogadtatás kell hozzá (mint a folklór minden
"termékéhez", ahogy ezt az egyéniségkutató iskola megfogalmazta), s rendszerint szoros kapcsolatban van a denotátummal. Ide
sorolhatók napjaink "beszélő helynevei", amelyek minden szociális és regionális közösségben elevenen teremtődnek napjainkban
is. Új névalakulatot természetesen a tudomány, igye néprajztudomány is hozhat. Ilyen pl. a Palócfőld névalakulat, amelyről
Filep Antal ezt irja: "a néprajzi irodalom nyomán kialakult fiktív tájfogalom" (Kósa László - Filep Antal: A magyar nép tájitörténeti tagolódása. Bp. 1975. 156). Ezért is tekinthető jónak,
hogya palócokról most megjelent négykötetes monográfiának ez a
cime:Palócok (szerk. Bakó Ferenc, Eger, 1989).
8. Két név él egymás mellett. Ritka jelenség, különösen nemzetiségi, kétnyelvű területen fordul e16. Valószínű, hogy sokáig
nem tart a két név együttélése, valamelyik a belső kétnyelvűség, a diglosszia törvényszerűségének értelmében emelkedet~
tebb, használtabb lesz. A ~é~n~v~s~ sajátos eaete a hetvenes
évek feluösszevonásainak nyelVi hatása: hivatalosan összevont
falunaveket használtak (pl. Kerepestarcsa), de a hétköznapi beszédben pontosan megkülönböztették Kistarcsát és Kerepest.
9. Jslentásbővülés, a nevek poliszémiája. A név nemcsak az er~
detileg jelölt, hanem a szomszédos területre is vonatkozik (Lőrincza terminusával: jelentéstágulás, i. m. 27). Gyakori j~
lenség, amikor a denotátumot nehéz megjelölni, ilyenkor a melletta lév6 jól megjelölhető helynévvel helyettesitik. Ilyen
poliszémia-jelenség még az ia, amikor a névhasználók egymásnak allentmondóan jelölik meg a táj határait, a név érvényességi körét.
10. Jelantésszűkülés. A jelentésbővüléssel párba állítható folyamat. amikor egy tájnak a neve egyre kisebb területre vonatkOZik. s esetleg föl is számolódik.
ll. Jelölésesere. Két helynek a neve agymással felcserélődik.

A népnyelvi, néprajzi gyűjtés során sokszor tapasztalható jelenség, hogy az ősi tájnevek, dűlőnevek azonositása egyre nagyobb gondot okoz. Először a mindennapi használatból kopnak ki
(jelentésszOkülés), majd a ritka emlegetés miatt a fiatalok már
meg sem tanulják, 5 ha fölem:egetik, gyakran összekeverik e régi naveket.
12. Névtelenség. A teljes névadási rendszerbe beletartozik az
is, hogy a tájban akadnak névtelen térszinek.
13. Korlátozott névhasználat. Amikor a névhasználó, névértelmező használ csak egy nevet, akire vonatkoztatják, tagadja. Ilyennek tekinthetők s tudományos céllal adott nevek: Palócföld, ~tyóföld, Barkóság.
14. Kizárólagosan nyelvtörténeti névadat. Kristó Gyula szerint:
"A helynév automatikusan nem datálja önmagát, a irásos formában való első előfordulása távolról sem azonos keletkezési, idejével" (i. m. 320). A másik fontos szabály: az egyszeri adatból sohasem rekonstruálható, hogy egyszeri előfordulás (h~pex
legomenon) vagy szociális érvényű alak az adott név.
15. Tematikus névanyag elemzáse. Néprajzi szempontból lagjobb
módszer az, ha a névanyagot tematikusan és kronologikusan (esetleg földrajZilag) elrendezve fogjuk vallatóra. Ebből lehet kiolvasni aé.:!s.Qr.Q.séget,
..töLt.!n.!:!.t.!
.!.!!,é,1.y.!:!.é,ae..t,
esetleg változatokat.
Az ilyan elemzésre a továbbiakban még hozok példát.
4. Az elemzési törvényszerűségek és módszerek figyelambevétele után a konkrét névtani-néprajzi elemzésekről, megközelitésekr61 szólok. Bár még nem jelent az egész országos területéről a földrajzinév-gyújtés, a már meglévő kötetek is sokat
sejtetnek ezek néprajzi fölhesználásával kapcsolatban. Valószinű, hogya "fehér foltok" altűnése után az egész anyag egyszerre fog felértékelödni. A már magjalent köteteket a néprajztudomány képviselői mindig nagy lelkesedéssel üdvözölték, ismertették (pl. Balassa Iván, Gunda Béla), fölvillantottak néhány felhasználási lehetőséget, ötletet, de a földrajzinév-gyüjtéseknek módszeres néprajzi hasznosítását kevesen alkalmazzák.
4. 1. A kevesek között meg kell emlitenem Viga Gyula munkásságát, aki két kisebb jelentőségű állatnak, a szamárnak és a
kecskének a néprajzát irta meg. Mindkét munkájában foglalkozik

az állatokra vonatkozó helynevekkel, kiegészitő adatként. bizonyitékként közli őket. Külön irást is szentelt a kecskével
kapcsolatos helyneveknek (Helynévi adatok a magyar kecsketartáshoz. 227-37. In: A Her~an Ottó M~zeum ~vkönyve, XIX. Miskolc. 1980). Ebben a legkülönbözőbb névtani gyűjtésekből 229
kecskével kapcsolatos helynevet közöl a magyar nyelvterület
egészéről. Véleménye szerint a nevek nagy száma, történeti
mélysége már önmagában is azt bizonyit ja. hogy korábban a kecsketartásnak nagyobb jelentősége volt. További következtetései:
- a kecske a magasabb térszinek állata;
- korábban nem lehetett alkalmi állat, hanem a falu gazdasági
rendszerébe beleilleszkedett (pl. Kecske-rét, Kecske-tarló);
- havasi kecsketartásra utalnak egyes nevek (pl. Kec&ke-kosár);
- barlangi állattartásra utalnak (pl. Kecskelyuk-barlans) stb.
(Viga Gyula: Népi kecsketartás Magyarországon cimu kismonográfiájára - Miskolc, 1981 - névtani szempontból már korábban fölhivtam a figyelmet: Névtani ~rtesitő, 1982. 7. szám 149-150.)
Viga Gyula a szamártartásról szóló monografikus tanulmányában a források szűkös volta miatt kényszerült segitségül
hivni a helyneveket; s itt is jÓ kiegészitő adatokksl szolgáltak a földrajzinév-gyujtések (Szamártartás Magyarországon.
Ethnographia, 1982. 448-62).
4. 2. Takác6 Lajos Határjelek, határjárás a feudális kor
végén Magyarországon cimu könyvében a határnevek néprajzi megszólaltatására tesz kisérletet (Bp. 1987. Ism: Balázs Gézs, Magyar Nyelv, 1988. 365-8). A határköveket névvel látta el a nép,
s a helynévanyagban a határban való temetés szokása is nyomon
követhető.
4. 3. A különböző gyűjtésekben száp számmal találhatunk
pálinkával kapcsolato6 helyneveket. Ezek jórészt a m~lt századi kisüstös korszak emlékei, illatve az eszázadi feketefőzés
nyomai is kiolvashatók belőlük. Egyik munkámban megemlitettem
a névanyag efféle vallatásának lehetőségét (Balázs Géza: A magyar égetett szeszes italok története, terminológiája és néprajza. Kandidátusi értekezés, Bp. 1990. 123).
4. 4. A névanyag vallatóra fogásának egy érdekes kiegészitő módszeréül kinálkozik a Magyar Néprajzi Atlasz már magja-

lent hat köt at ének segitségül hivása (szerk. Barabás Jenő. Bp.
1987, 1989). Érdekes feladat lenne az egyes köznévi előfordulások, jelenségek
zonyára
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