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E lőszó

T

Az egyes tudományágak országos konferenciáit általában két és hat év kö-
zötti időszakokban szokás rendezni. Különleges sajátsága a magyar névtudo-
mánynak, hogy egészen véletlenszerűen, de minden bizonnyal nem ok nélkül
tíz-tizenkét esztendős periódusokra tagolható. E tudományszak fölszabadulás
utáni éledezését a negyvenes évek végén már jelentős kiadványok mutatják.
A kezdeti lendület azonban csakhamar alább hagyott, s több ok miatt alig hal-
latott magáról a magyar névtudomány. Csak az 1957. szeptember 25-27-e kö-
zött megrendezett 1. Magyar Névtudományi Konferencia után kezdődött meg
az intenzívebb kutatómunka, sindult pezsgésnek a névtanos közélet. Széles
körű föltárások folytak, jelentős egyetemi doktori és kandidátusi értekezések
készültek, aspiránsokat vett föl a Magyar Tudományos Akadémia á kutató-
gárda növelésére, s egymás után jelentek meg a gazdag adatközlések, kiváló
összefoglalások, értékes tanulmányok. Ennek a föllendülő szakasznak a csú-
csán került sor 1969. szeptember 2-4-e között a II. Magyar Névtudomanyi
Konferencia megrendezésére. Kiválóan illusztrálja ennek a sikerét és intenzi-
tását az a hatalmas kötet, amely a Nyelvtudományi Értekezések 70. számaként
jelent meg, s csaknem száz előadást, korreferátumot, hozzászólást tartalmaz.
Ez után a látványos és tartalmas konferencia után a ki tartó, szívós munka
időszaka következett, amely ugyancsak tizenegy esztendeig tartott: a mostani
konferenciánkig, A közben elért eredményekről és hiányosságokról részlete-
sen olvashatunk e kötetben, de azt már itt előrebocsáthatjuk, hogy ennek a
konferenciának a megrendezése nem egészen a magyar névtudománynak az
érdeme.

Az elmúlt évtized lendülete mintha csökkent volna a legutóbbi években. Jól-
lehet .kőzben sok értékes munka jelent meg, s a névtudomány rangos helyet
vivott ki magának a társadalmi megbecsülés terén, mégis amikor 1979-ben az
Akadémia kérdésére a magyar nyelvészeti szakbizottságnak el kellett dönteni,
hogy milyen szakterületeken kíván konferenciát rendezni, a névtanosok nem
tartották időszerűnek a saját tudományáguk problémáinak konferenciával va-
ló összegezését. Hiányzott az a mozgató erő, az első lökés, amely megadja a
lelkesedését, megindítja a szervezést, fölszabadítja vagy az ügy érdekében át-
csoportosítja az energiákat. Ezt a holtpontról való kimozdító erőt adta meg
Veszprém megye Tanácsa, a Veszprémi Akadémiai Bizottság és a Veszprém
megyei TIT-szervezet vezetősége, amikor 1980 tavasza folyamán fölajánlotta a
Magyar Nyelvtudományi Társaságnak - a tapolcai járás helyneveinek sajtó
alá rendezése alkalmából - egy országos névtani konferencia szervezéséhez,
lebonyolításához az anyagi és erkölcsi segítségét. A lehetőség fölvillanyozta a
névtanosokat, megteremtette a munkakedvet, s a Magyar Nyelvtudományi Tár-
saság, a TIT országos szervezetének magyar nyelvi választmánya, az MTA
Nyelvtudományi Intézete, valamint az ELTE névkutató munkaközössége fölka-
rolta a kezdeményezést, megindította a szervezést.
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Így került sor 1980. szeptember 22-24-e között Veszprémben a Ill. Magyar
Névtudományi Konferencia megtartására, amelynek anyagát ebben a kötetben
kapja kezébe az olvasó. A könyv fölépítése lényegében ragaszkodik a konfe-
reneia lebonyolításának időrendjéhez, vagyis nagyjából olyan sorrendben közli
a hosszabb és rövidebb előadásokat, ahogyan ott elhangzottak, s csak néhány
esetben került valamilyen ok miatt máshová egy-egy előadás szövege. Az elő-
adások tematikájában is igyekeztünk a kronológiát a besorolás alapjává ten-
ni, de nagyon sokszor meghatározhatatlan időszakból való, máskor több kor-
szakot is érintő kérdést vizsgáltak meg az előadók, s ilyenkor nagyon nehéz
volt, néha nem is lehetett a vitathatatlanul egyértelmű helyét megtalálni a ta-
nulmánynak. A megyei gyűjtésekről szóló beszámolókat a megyék neveinek
betűrendjében helyeztük el, s csupán a vendéglátó Veszprém megye esetében
tettünk ez alól kivételt, s helyeztük az élre a vele foglalkozó munkát. Az írás-
ban be nem nyújtott hozzászólások közlését mellőznünk kellett, s a szóban el-
hangzott vélemények, kiegészítések - bármennyire színesítették, élénkítették
is a konferenciát - már csak terjedelmi okokból sem kerülhettek bele a kö-
tetbe. Függelékként mellé kelünk egyel nem hangzott előadást, amely a ven-
déglátó és e kötet megjelenését lehetővé tevő Veszprém megye helységne-
veinek rendszerezését tartalmazza. s segítséget ad az iskolákban, szakkörök-
ben, művelődési otthonokban folyó honismereti munka eredményesebbé téte-
!éhez, elmélyíti a szűkebb pátria szeretetét, kőzismert példákori nyújt bete-
kintést a névtudomány rendszeralkotó, földolgozó tevékenységébe.

A kötet hű tükörképe kíván lenni a konferenciának, mégis a lektorok és a
szerkesztők egybehangzó véleménye alapján történt némi módosítás az elhang-
zottakon. A közzététtel során - a lehetőségekhez képest - igyekszünk iga-
zodni a Magyar Nyelv szerkesztési előírásaihoz.

Végezetül hálás köszönetet mondunk a Veszprém megyei TIT vezetőségé-
nek, személy szerint László Józsefnek és Baráth Józsefnek, hogya konferen-
eia megrendezéséhez nyújtott fölbecsülhetetlen segítségén kívül lehetövé tette
e kötet megjelenését, részben a Veszprém megyei Honismereti Tanulmányok-
nak VII., részben pedig a Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványainak
160. számaként.

A szerkesztők
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K öszön tő

Tisztelt Konferencia! Kedves Vendégeink!

Mindig örömmel és megkülönböztetett tisztelettel fogadjuk politikai, társa-
dalmi és szellemi életünknek azokat a nevezetes eseményeit, amelyeket me-
gyénkben és városunkban köszönthetünk.

Ismerve a rendező szervek törekvéseit, e rendezvény tartaImát, érezzük és
tudjuk, hogya Ill. Magyar Névtudományi Konferencia háromnapos ülése is
azok közé az események közé tartozik, mely megyénk és városunk, valamint a
nyelvtudomány számára is az emlékezetest jelenti majd.

A rendező szervek: a Magyar Nyelvtudományi Társaság, a TIT magyar nyel-
vi választmánya és Veszprém megye Tanácsa nevében - a házigazda megbí-
zásából - köszöntöm a névtudományi konferencia minden résztvevőjét.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Úgy érezzük, hogy vidékünk földrajzi adottságai, történelmi nevezetességei
- tárgyi és szellemi örökségünk - méltó környezetet tudnak biztosítani az
elmélyült munkához. Szükségtelen - éppen a jelenlevők felkészültségét ismer-
ve - annak felidézése, hogy a több mint ezer esztendő kultúrtörténeti emlé-
kei hogyan és hol találhatók meg rnegyerik nek térképeken rögzitett, könyvtá-
rakban és levéltárakban összegyűjtött, valamint az itt élők tudatában napon-
ta megjelenő személy- es földrajzi nevei ben.

A konferencia megnyitásának perceiben a megismételt köszöntéssel együtt
kívánom, hogy az elmélyült tudományos tanácskozások fáradtságát - a törté-
nelmi levegő mellett a modern élet ellentmondásait is adni tudó - városunk-
ban hasznos kikapcsolódással oldják fel.

NAVRACSICS TIBOR
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1. A Magyar Nyelvtudományi Társaság választmánya és a Tudományos Is-
meretterjesztő Társulat országos elnöksége nevében tisztelettel és szeretettel kö-
szöntörn a konferencia résztvevőit, a magyar névtan művelőit és pártfogóit. A
viszont-köszöntés kötelezettségének jegyében külön is tisztelettel üdvözlöm kö-
rünkben Veszprém megye Tanácsának, valamint TIT-szervezetének vezetőit,
akik - mint az Navracsics Tibornak, a megy ei tanács művelődési osztálya ve-
zetőjének házigazdai szavaiból is kiviláglott - nemcsak támogatták és szorgal-
mazták a gondolatot, hogya Veszprém megyei helynévgyűjtés szép előrehala-
dására tekintettel náluk rendezzük meg a harmadik névtudományi konferen-
ciát, hanem a szó szoros értelmében is otthont adtak e tanácskozásra az ország
szárnos részéből ide sereglett névkutatóknak. Hadd fejezzem ki ezért a nemes
gesztusért a résztvevők hálás köszönetét.

2. Mint ismeretes, konferenciánk megrendezésében három intézmény vál-
lalt jellegének és lehetőségeinek megfelelő részt: a Magyar Nyelvtudományi
Társaság; Veszprém megye Tanácsa és a Tudományos Ismeretterjesztő Tár-
sulat. E hármasságot nem véletlenül emelem ki, hanem külön hangsúlyozom,
mert jelképes értékűnek, eszmei és gyakorlati jelentőségű ténynek tartom.

Bár a névtan erősen komplex jellegű tudomány, amellyel a társadalmi, sőt
részben a természeti és műszaki tudományok egész sorának van valamilyen
kapcsolata, illetőleg érdekeltsége, az mégsem kétséges, hogy központi területe,
elveinek és módszereinek meghatározója anyelvtudomány, s művelőinek zö-
me is a nyelvészek közül kerül ki. Igy magától értetődő, hogy a Magyar
Nyelvtudományi Társaság alapításától kezdve kötelességének érezte egyrészt a
névtani gyűjtőmunka szervezését és támogatását, másrészt a névtani kutató-
feldolgozó tevékenység szorgalmazását és tagjai által való végzését. Társasá-
gunknak a magyar névtan ügyéhez való mindenkori vonzódását jelzi és egyút-
tal magyarázza is, hogy vezetői közül számosan e tudományágnak nemcsak ak-
tív, de kiemelkedő szintű művelői is voltak. Elegendő e vonatkozásban csupán
elmúlt nyelvész-nemzedékek olyan jeleseire utalni, mint Melich János, Gom-
bocz Zoltán, Kniezsa István, Pais Dezső, Bárczi Géza. De a jelen vonatkozásá-
ban is csak körül kell nézni e teremben, hogy láthassuk, Társaságunknak
mennyi lelkes, a magyar névtan művelésében tettre kész tagja sorakozik föl
e konferencia résztvevői között. A Magyar Nyelvtudományi Társaság aktív sze-
repe e harmadik konferencián tehát - miként a megelőző kettőn is - tudo-
mánytörténeti gyökerekből táplálkozó, de ugyanakkor természetesen a Társa-
ság mai céljainak, feladatainak és adottságainak is teljesen megfelelő kedves
kötelezettség.

Bízvást mondhatjuk, hogy ma már tudomány történeti vetületű művelődési
folyamat szerves része, következménye az is, hogy jelen konferenciánkat egy
megyei tanács kezdeményező és hathatósan támogató részvételével rendezhet-
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jük. Annak a sokrétű közművelődési tevékenységnek ugyanis, amelyet a me-
gyei tanácsok megalakulásuk óta folytatnak, a hazai névkutatás ügyének fel-
karol ása fokról fokra erős láncszemévé vált. Teljesen nyilvánvaló, hogya ma-
gyar névkutatás több alapvető jelentőségű eredménye nem jöhetett volna lét-
re a tanácsi szervek megértő támogatása nélkül, amely a névtani gyűjtőmunka
anyagi alapjainak biztosításától a társadalmi aktívák szervezésén keresztül a
publikációkkal kapcsolatos mecénási szerepig sok mindenben megnyilvánult.
Mivel az igen sok részdiszciplínára tagozódó magyar nyelvtudománynak nin-
csen még egy ága, amely olyan közeli kapcsolatba került volna a tanácsokihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm ű -

velődési munkájával, mint a névkutatás, egészen természetes, hogy konferen-
ciánkon ennek a szoros és gyümölcsöző együttműködésnek kifejezésre kellett
jutnia. Veszprém megye Tanácsa, amely ennek az együttműködésnek taná-
csi részről az egyik legkiemelkedőbb, leginkább példát mutató reprezentánsa,
méltán adott most helyet országos jellegű névtani tanácskozásunknak.

A magyar névtan munkásai örömmel és hálásan regisztrálják, hogy immár
hagyományossá válni kezdő konferencia-sorozatuk rendezői közé most első íz-
ben lépett be a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat. A Társulat részvételét
két tényező is motiválja, illetőleg magyarázza. Egyfelől magyar nyelvi orszá-
gos választmánvában többen is vannak, akik kutatómunkájukat névtanosként
kezdték, s ha később érdeklődésük és kötelezettségeik kiterjedése részben vagy
egészen a nyelvtudomány más területei re irányította is munkásságukat, a név-
tanhoz való vonzódásuk könnyűvé és kedvessé tette számukra e csatlakozást.
Másfelől a Társulat felismerte, hogy társadalmunknak a névhasználat megany-
nyi mai problémájában fokozódó anyanyelvi ismeretekre, felvilágosító munkára,
segítségre van szüksége, ezért a gyakorlati útbaigazításokat is adó, alkalmazott
név tannak nagyon fontos szerepe lehet az anyanyelvi ismeretterjesztő munká-
ban. A Társulatnak ebekapcsolódása mostani konferenciánk megszervezésé-
be mind a névtan, mind a tudományos ismeretterjesztés szempontjából további
gyümölcsöző együttműködést ígér, hiszen a névtan számára kaput nyithat k őz-

vetlenebb társadalmi funkciójának, hasznosságának bizonyítására, az anyanyel-
vi ismeretterjesztés számára pedig osztönző lehet az ilyen vonatkozású munka
mennyiségi kiterjesztésére és tartalmi megerősítésére.

A konferenciánkat megszervező bizottság - amelynek áldozatos és eredmé-
nyes munkájáért majd a konferenciát berekesztő ülésszak elnöke, Lőrineze La-
jos fog külön is köszönetet mondani - tanácskozásunkat elsősorban nem rep-
rezentatív ünnepélyként, hanem a szó szoros értelmében munkaértekezletként
tervezte meg és készítette elő. Ezt a helyes döntést, amely konferenciánk részt-
vevőinek számát végeredményben a névtan aktív gyűjtő és feldolgozó munká-
sainak együttesére korlátozta, az előkészítő bizottság nemcsak tanácskozásunk
helyszínének befogadóképességét figyelembe véve hozta meg, hanem gondolt
arra is, hogy a megbeszélések szakszerűsége, a fontos kérdések előtérbe állí-
tása is leginkább ilyen, viszonylag szűkebb szakmai körben biztosítható. E szű -

kebb kör természetesen nem jelenti azt, hogy tanácskozásunk tartalmának,
eredményeinek nem kell majd tovább sugározni a a névtan társadalmi munká-
sainak és intézményes támogatóinak minél szélesebb rétegeire. Ezt megbeszélé-
sünk anyagának lehetőleg hamaros publikációjával is biztosítam igyekszünk
majd.

3. Budapesten tartott, második névtani konferenciánk óta több mint egy év-
tized telt el. Ez az évtized a magyar névkutatásban jól érzékelhető fejlődést
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jelentékeny eredményeket hozott, még ha nem tudtuk is kiküszöböl ni mind-
azokat a hiányosságokat, amelyekre jórészt már előző konferenciánk is rámuta-
tott. Az elért eredmények részletes tagla lása nem képezheti az én bevezető
mondanivalóm tárgyát, erre sokkal alkalmasabbak lesznek a következő előadá-
sok. Így hát ide vonatkozóan csupán néhány nagyon vázlatos megjegyzést te-
szek.

Névtanosaink még ma is gyakran panaszkodnak a magyar névkutatás ked-
vezőtlen helyzetére, lehetőségeinek szűkösségére. Ebben a panaszban föltétlenül
van igazság; akár ha helyzetünket a legfejlettebb névkutatással rendelkező or-
gok viszonyai hoz mérjük, ahol nem egy helyen külön egyetemi tanszékek, ku-
tatóintézeti részlegek, folyóiratok, tudományos társaságok stb. is szolgálják f"

tudományág előbbrevitelének ügyét; akár ha a magyal' névtannak századunk
első felében elért eredményeihez viszonyít juk. Ha azonban a névtan helyzetét
és elért eredményeit mai lehetőségeihez, nyelvtudományunk egészében elfog-
lalt helyéhez, más nyelvtudományi ágazatokhoz viszonyított eredményeihez és
főként e tudományág közelmúlt előzményeihez, akár a második névtani konfe-
reneia idejéhez is mérjük, a fejlődést, az előrelépés kétségtelen jeleit nem lehet
nem észrevenni.

A második névtani konferencia óta például szervezeti téren megerősítettük a
Nyelvtudományi Intézet hivatalos részvételét a társadalmi gyűjtőmunka irá-
nyításában. Az Eötvös Egyetem Magyar Nyelvtörténeti és Nyelvjárástani Tan-
szé'ke - elsősorban Hajdú Mihály érdeméből - szintén magára vállalt bizo-
nyos szervezési feladatokat, mely tényt többek között a Magyar Személynévi
Adattárak 1974-ben, valamínt a Magyar Névtani Dolgozatok 1976-ban megin-
dult sorozata is jelzi. De az Eötvös Egyetem anyagi bázisa áll a Hajdú Mihály
és Mező András szerkesztésében 1979 óta megjelenő Névtani Értesítő füzetei
mögött is, amely mostani, szerényebb formájában, de ugyanakkor gazdag, ér-
dekes tartalmával föltétlenül határkő szerepű a magyar névtan eredményeinek
publikációs lehetőségeit illetően. Az elmúlt időszakban alakítottuk meg a Ma-
gyar Nyelvtudományi Társaság névtani szakosztályát, továbbá az Akadémia 1.
osztályának bizottsági rendszerében névtani munkabizottságot hoztunk létre,
amely ugyan a bizottsági szervezet átalakításával a magyar bizottság kereté-
be került, de funkciói megtartásának kötelezettségéve!.

Fejlődtek nemzetközi kapcsolataink is. A magyar névtan külföldi elismeré-
sét jelzi, hogy a szófiai nemzetközi névtudományi kongresszus óta már nem
egy, hanem két tag képviseli hazánkat a nemzetközi onomasztikai bizottságban,
amely joggal viszonylag kevés ország rendelkezik. Bár részvételünk főként a
krakkóí kongresszuson nagyobb arányú is lehetett volna, aszófiai és a berni,
de részben a krakkói nemzetközi névtani kongresszuson is szám os magyar ku-
tató volt jelen, tartott előadást, sőt látott el szekcióelnöki teendőket is. Mikesy
Sándornak, majd az ő halála után Ördög Ferencnek az érdeméből rendszere-
sítettük a névtudomány nagy tekintélyű folyóiratában, az Onomában a ma-
gyar kutatásokról szóló bibliografikus beszámolókat is.

Idehaza a nyelvtudomány keretein belül is, bár szerény mértékben, de nö-
vekedett a névkutatók száma, s ha a néhány tehetséges fiatallal való gyara-
podásunk nem oldja is meg ide vonatkozó problémáinkat, utánpótlási gond-
jaink nem súlyosabbak hazai nyelvtudományunk legtöbb területének hasonló
gondjainá1. Örvendetes jelenség az is, hogy néhány más társadalomtudomány
művelői, elsősorban történész kollégáink (Kristó Gyula, Székely György, Hecke-
nast Gusztáv, Györffy György, Németh Péter stb.) újabban egyre fokozódó
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figyelemmel és alkotó módon fordulnak a magyar történeti névanyag számuk-
ra forrásértékű tematikája felé.

A legutóbbi évtizedben teljesedett ki az a földrajzi névi gyűjtőmunka,
amely országos méreteket öltött, és korábban nem remélt hatalmas névanyag-
nak a tudományos kutatás számára való hozzáférhetőségét biztosítja. Ezt az
eredményt a megyei tanácsok mecénási szerepe mellett nem kis mértékben
Végh József, majd a nyomába lépő Ördög Ferenc és mások lelkes szervező
munkájának s nem utolsósorban a sok-sok önkéntes gyűjtő áldozatvállalásának
köszönhetjük. Igaz, hogyanévanyag publikálását sokféle rendű nehézség kés-
lelteti, s legújabban a további gyűjtést anyagi természetű problémák is veszé-
lyeztetik; mégis ez időszak alatt jelent meg például a rendkívül gazdag tartal-
mú Somogy megyei kötet, valamint több járás névanyaga, közvetlen megjele-
nés előtt áll a Tolna megyei gyűjtemény, s közzétételre várnak több más me-
gye és járás, illetőleg táj egység összegyűjtött nevei is. Az egész gyűjtőmozga-
lom ma már olyan szintre fejlődött, amellyel kevés más ország dicsekedhet.

Szép eredmények születtek a monografikus jellegű feldolgozó munka terén
is. Kázmér Miklós, Hajdú Mihály, Ördög Ferenc, J. Soltész Katalin, Korom-
pay Klára művei, Mező András közelesen megjelenő munkája - hogy csak
néhányat említsek az ilyen természetű feldolgozások közül - a magyar név tan
szemléleti-módszerbeli fejlődéséről kézzelfogható tanúságot tesznek. Kálmán
Béla névtani összefoglalása méltán jelent meg idegen nyelven is. A név tan
eredményeinek népszerűsítését is szolgáló enciklopedikus mű szép példája Kiss
Lajos földrajzi névi etimológiai szótára. Norrnatív-nyelvmüvelő célt szolgál
Ladó János utónévkönyve.

Ha csak egy mondat erejéig is, de nem lehet említés nélkül hagynunk azt
az eredményes munkálkodást, amely a magyar név tan terén határainkon kívül
folyik; elsősorban a romániai és a jugoszláviai magyar nyelvészek ez irányú
tevékenységét regisztrálhatjuk nagy örömmel és elismeréssel.

E néhány vázlatos utalás az elmúlt évtized munkájára - úgy hiszem - jól
mutatja, hogy a magyar névtan él, fejlődik, és ma sem méltatlan korábbi nagy
hagyományaihoz.

4. Kétségtelen eredményeink azonban nem fedhetik el előttünk legfontosabb
további feladatainkat, amelyek részben eddigi munkánk hézagaiból, részben a
nyelvtudomány és benne a névtudomány szemléleti-módszerbeli fejlődéséből,
valamint tematikájának tágulásából adódnak. E helyütt természetesen ide vo-
natkozóan is csupán egypár, véleményem szerint különösen fontos teendőnk-
re utalhatok.

fl,. jelenkori névanyag összegyűjtéséveI kapcsolatosan - az eddig jól bevált
utak-rnódok követésén túlmenően - két teendő látszik különösképpen elen-
gedhetetlennek. Az egyik az, hogy a "nagy" tulajdonnévi kategóriák körében
az eddiginél is több gondot kell fordítanunk személyneveink gyűjtésére. A ko-
runkban zajló gazdasági-társadalmi-művelődési folyamatok, változások nem-
csak a régi földrajzi nevek rohamos eltűnését okozzák, hanem számos személy-
névi kategóriában, különösen a falusi ragadványnevekben, valamint a kereszt-
nevek becéző formáiban is átalakulást, sőt jórészt teljes pusztulást hoznak.
Ezek a vidékenként is nagyon változatos személynévi kategóriák a hozzájuk
fűződő érdekes társadalmi problematikával együtt csak a maguk eredeti kö-
zegében foghatók meg teljes értékükben, e közeg társadalmi átalakulása után
már aligha; ezért itt nagyon sürgősek a tennivalóink. - Másik fontos felada-
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tunk, hogya névgyűjteményeknek a kutatás számára publikussá tételéről meg-
felelő formákban gondoskodjunk. A kiadási viszonyok elnehezűlése nem fogja
lehetővé tenni a már eddig is eléggé vontatottan haladó nyomtatott kiadások
korábbi szinten tartását sem; ezért itt új módozatokat kell keresnünk, a kor-
szerű sokszorosító eljárásoktól az intézményes archiválásig, e módozatok at az
anyaggyűjtemények jellege szerint váltogatva. Erre az ügyre nagy figyelmet
kell fordítanunk, mert ha nem tudjuk e tevékenységünket a korábbiaknál lé-

) . nyegesen racionálisabbá, olcsóbbá tenni, a folyamat eddigi prosperitása komoly
veszélybe kerülhet.

Bármennyire fontos is azonban anyaggyűjtő, valamint anyagpublikáló, ille-
tőleg -archiváló tevékenységünk folytatása, sőt - ha viszonyaink engedik
kiterjesztése, a névkutatás végső célja 'mégiscsak az anyag feldolgozása, rész-
ben a névtan sajátos, egzakt szempontjai, részben más tudományágak igényei
szerint való hasznosítása. E tekintetben nézetem szerint a következőkre kell
kűlönös figyelmet fordítanunk.

Meg kell gyorsítanunk, ki kell szélesítenünk azt a szemléleti-módszerbeli fej-
lődést, amely újabb névtani szakirodalmunknak legalábbis egy részében egy
idő óta örvendetesen észlelhető. E tekintetben főként a névtipológiai, a név-
szociológiai jellegű, irányulású feldolgozó munkát kell szorgalmaznunk, távo-
lodva attól a névtani felfogástól, amely a legjobb esetben is csak a névanyag
bizonyos, főként alak- és jelentésbeli kategóriáinak rendszerezéséig, valamint
a nevek etimológiai meghatározásáig jut el. Félreértés ne essék: ezek
a szempontok természetesen ezután sem hiányozhatnak a névtani fel-
dolgozásokból ; de a nevek keletkezésének, továbbélesének es mindenkori hasz-
nálatának megannyi szövevényes társadalmi problémája meríthető még föl bár-
melyik névtípusunk vizsgálatában, a nevek funkcionális tematikájától a szituá-
ciós kérdések figyelembevételén keresztül az egyénnek és a közösségnek az
egyes nevekhez való viszonyulásáig, Az efféle szempontokra való ügyelés nél-
kül ma már sem a történeti, sem a jelenkori névanyag vizsgálatát nem lehet
korszerű módon végezni. .

Az utóbbi évtizedekben sajnálatosan kevés gondot fordítottunk a társtudo-
mányok, elsősorban a történettudomány névtani igényeinek kielégítésére. Jó-
részt ennek a következménye, hogy a történeti magyar névanyagnak : mind
a földrajzi névi, mind a személynévi anyagnak a művelődéstörténeti, telepü-
léstörténeti stb. szempontú vizsgálatában történész kollégáink láthatóan előbb-
re járnak a nyelvész-névtanosoknál. Ez egyrészt örvendetes tény, mert társtu-
dományi igényeket és ugyanakkor hasznos, értékes és szükséges társtudományi
részvételt is jelez; másrészt azonban a név tan alaptudományának. a nyelvészet-
nek a nézőpontjait, értékelését többé-kevésbé kivonja az ilyen típusú vizsgála-
tokból, s nem méltó a magyar névtan ez irányú hagyományaihoz sem. Gondol-
junk csak e tekintetben névtanunk olyan jeleseinek a munkásságára, mint Me-
lich vagy Kniezsa, akik a magyar történeti névanyag hatalmas tartományait,
fontos típusait vizsgálták meg kimondottan néptörténeti, művelődéstörténeti,
gazdaságtörténeti, településtörténeti, helytörténeti stb. szempontból, s ha íté-
letüket nem tudták is mindig mentesíteni az akkori tudománypolitika sovinisz-
ta irányulásaitól, egészében mégis nagyon sokat adtak a magyar történettudo-
mánynak. A nyelvtörténeti alapállású névtan adalékaira - mint azt történé-
szeink ez irányú újabb vizsgálatai is jelzik - ma is szüksége volna a magyar
történettudománynak, egyrészt mert azóta újabb szempontok, igények, témák
is felmerültek e vonatkozásban, másrészt mert elődeinknek sok évtizeddel eze-
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lőtti eredményei a tudományos szemlélet és módszer haladásának természetes
következményeképpen ma már több tekintetben felülvizsgálatra, átértékelés-
re is szorulnak. Főként a történeti névtipológia és a hozza kapcsolódó kronoló-
giai, művelődési, etnikai problematika kívánna újabb névtani megvilágításo-
kat, különös tekintettel például a középkori magyar településnevek, víznevek,
nemzetségnevek, családnevek típusaira, a vizsgálatoknak a magyarból való,
legalábbis közép-kelet-európai kitekintésével is.

Az az érzésem, hogy nem foglalkoztunk eleget a szépirodalmi névadás kér-
déseivel sem, pedig ez a színes, érdekes terület a maga névesztétikai, névpszi-
chológiai, típus- és egyénábrázoló problematikájával a vizsgálatok igen tág le-
hetőségeit tárhatná elő, és egyúttal az irodalomtudománnyal is közelebbi kap-
csolatba hozhatná a névtan tudományágát.

Úgyszintén részben vagy éppen teljesen elhanyagolt kutatási területeket bő-
ven lehetne sorolni a "kisebb" tulajdonnévi kategóriák köréből ; iJlenék e te-
kintetben is felzárkóznunk az ilyen irányú nemzetközi érdeklődéshez.

Tematikai vonatkozásban különös en nagy figyelmet érdemel a tudományos-
technikai forradalom szülte új névadási problematika, a rohamosan szaporodó
ipari, kereskedelmi típusnevek, márkanevek stb. kérdésköre, továbbá a társa-
dalmi fejlődést nagymértékű kiterjedéssei követő intézménynevek ügye. Mivel
e névadási területek vizsgálata igen szorosan összefügg a névtan gyakorlati
szempontú, alkalmazott jellegű, közművelődési irányú művelésévei, e témára
még visszatérek.

Mint nyelvtudományunk minden más ágazatában, a magyar névtanban is
fokozott rnértékben merül föl a szintézis igénye. Atfogóbb tárgyú, nagyobb tu-
dományos súlyú, jelentőségű névtani szintézist persze ma már valószínűleg in-
kább csak több kutató összefogásával, társas jelleggel lehetne létrehozni. Jövő
nyelvtudományi tervezésünkben gondolni kellene erre is, valamelyik nyelvé-
szeti bázis-intézményhez kötve a kijelölt feladatokat. Ez természetesen nem je-
lenti a részletkutatások fontosságának háttérbe kerülését. Hogy e tekintetben
névtanosainknak mennyiségi és minőségi kivánalmakat a korábbinál jobban ki
kellene elégíteniük, azt jelzi az a tény is, hogy tekintélyesebb nyelvészeti folyó-
iratainkban jó ideje sajnálatosan kevés a lényeges tárgyat érintő, színvonalas
névtani cikk. Pedig tudomásul kell venni azt is, hogy a tornyosuló könyviadá-
si nehézségek miatt a könyvméretű névtani közlemények megjelentetésére egy-
re kevesebb lesz a remény, s ha névtanosaink nem akarnak jórészt íróasztaluk
fiókja számára dolgozni, akkor elsősorban a folyóirat-publikációk felé kell for-
dulniuk.

5. Külön is fel szeretném hívni a figyelmet az alkalmazott névtannal kap-
csolatos feladatokra, iJletőleg a névtan szakemberei közművelődési tevékenysé-
gének fontosságára. Gazdasági, társadalmi, művelődési átalakulásunk jelenté-
keny felgyorsulása, a tudomány, a technika, az intézményesítés stb. rohamos
fejlődése, az árucikkek, ipari, mezőgazdasági termékek azelőtt elképzelhetetlen
mértékű szaporodása és differenciálódása, a nemzetközi érintkezés folytán erő-
södő idegen névtani hatások és a modern élet megannyi szükségszerű velejá-
rója napjainkban a magyar névadás nak szinte minden területén nagymértékű
változásokat hoz. Mindezek következtében a névadási tevékenység új, azelőtt
kevéssé fontos és érdekes területekre terjed ki az intézménynevektől a tipus-
és márkanevekig, de a névadás olyan "hagyományosabb" régiói ban is, mint a

1



MegnyitózyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA13

személynevek vagy a földrajzi nevek köre, új szükségletek merülnek föl, ille-
tőleg új szokások, divatok kapnak lábra.

Társadalmunk erre a névadási "robbanásra" láthatólag nincs, nem is nagyon
lehet fölkészülve. Sem a névadás intézményes, hivatalos végrehajtóinak, sem
a spontán névadás cselekvő vagy szenvedő alanyai nak nincs, nem is lehet meg
a kellő nyelvi felkészültségük, műveltségük a névadás tömegméreteinek, tö-
megjelenségeinek mindenben helyes felfogására, irányítására, véghezvitelére.
Az itt felmerülő szükségletek gyorsuló ütemű kielégítése hoz ugyan sok érde-
kes, értékes, változatos, színes nyelvi-névadási fejlödményt is, de ugyanakkor

~ talajt teremt a tájékozatlanságból, sznobizmusból, fontoskodásból. hivatalosko-
~ dásból, különcködésből stb. eredő ízléstelenség számára is. Aligha tévedek, ha

azt mondom, hogy a nyelvi ízlés elferdült jelenségei az anyanyelvnek talán
egyetlen más szférájában sem mutatkoznak meg olyan tömény mértékben, mint
a névadás különféle területein. De az ízlésbeli igénytelenség en túlmenően a
kommunikációs zavarok sem kicsik e téren; például a sablon, a klisék a nevek
egyedítő funkcióját kezdik ki; a fontoskodás, nagyzolás, idegenmajmolás a ki-
mondhatóság és a megérhetőség ellenében hat; stb.

E jelenségek azt a feladatot o róják a névtannal foglalkozó szakemberekre,
hogy fokozott figyelemmel forduljanak a ma névadási problematikája felé.
Mindenekelőtt elemezzék tudományos szinten, elméletileg is megalapozva a fel-
merülő új jelenségeket, számba véve a nevek különféle típusainak a társadalmi
funkcióját, nyelvi helyességét, kommunikációs, esztétikai jeIlegét és kívánal-
mait, szaknyelvi-terminológiai vonatkozásait. Mindezek alapján és ismeretében
kapcsolódjanak be nagyobb mértékben a nyelvi ismeretterjesztő, illetőleg
nyelvmüvelő munkába, próbáljanak az eddigieknél erőteljesebben hatni a tár-
sadalom szélesebb rétegei névtani ismereteinek bővítésére, ízlésének finomí-
tására. A mindennapi nyelvművelő munkában, a sajtóban, rádióban, televízió-
ban, az Élet és Tudomány hasábjain, a TIT-előadásokban stb. kapjanak na-
gyobb szerepet a névadás kérdései; azonkívül meg kellene fontolni, nem vol-
na-e helyes valamelyik közelebbi magyar nyelv hetét kimondottan a magyar
névadás ügyének, témájának szentelni. Ez a tudományos megalapozottságú, de
ugyanakkor közvetlenebb társadalmi-közművelődési irányulású tevékenység
nagyban emelhetné a magyar névtannak mint tudományágnak a súlyát, széle-
sebb körű elismerését és megbecsülését.

6. E néhány fölvetett gondolattal harmadik névtani konferenciánkat megnyi-
tom, hasznos, eredményes munkát kivánva további tanácskozásainkhoz.
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Tanácskozás a személynévkutatásról





Személynévkuta tásunk helyzetezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAés felada ta iBA 17

Személynévkutatásunk helyzete és feladatai

1. Konferenciánkat - többek között - az is megkülönbözteti a tizenegy év-
vel ezelöttitől, hogy már a plenáris ülések is tulajdonképpen szekciókra osz-
lanak, vagyis a névtudomány részterületei szerint csoportosul az előadások té-
maköre egy-egy napszakban. Ez egyrészt jó, hiszen a névtudományt művelők
kutatási köre szerencsére általában nem szűkül le egyetlen kicsiny részterület-
re, s valamennyien egyszer helynevekkel. máskor személynevekkel foglalko-
zunk, s néha kirándulást teszünk az egyéb nevek (állatnevek, intézménynevek,
márkanevek stb.) birodalmába is. Most tehát valamennyi témakör minden elő-
adását végighallgathatjuk mindnyájan a magunk okulására s az egész magyar
névtudomány hasznára. Van azonban egy igen jelentős hátránya is ennek a
mostani előadássorozatnak. A Benkő Loránd elnöki megnyitójában fölvázolt ál-
talános kép mellett az egész magyar névtudomány helyzetéről minden egyes
beszámolóban hallani fognak, hiszen másként nem lehet beilleszteni rész témán-
kat a teljes tudományág fejlődésébe. Természetesen így is összeáll mindenkiben
egy mpzaikszerű kép a magyar névtudomány évtizedes múltjáról és mai álla-
potáról, mégis félő, hogy ez nem lesz teljes, áttekinthető és egységes szempon-
tú.

A másik különbség a két konferencia között, hogy a múltkor BENKÖ LO-
RAND áttekintő és feladatmegjelölő elemzését követte KISS LAJOS apró-
lékos és széles körű vizsgálata az európai névtudomány akkori állapotáról, s
készen adódott az összehasonlítás lehetősége: bele tudta mindenki helyezni eb-
be a nemzetközi tudomány történeti ismertetésbe a magyar névtan eredményeit
és hiányosságait. Most ezt a kitekintést is témakörönként kell megrajzolni, ami
egyrészt többszörös munkát jelentett, másrészt viszont közvetlenebbé, szemlé-
letesebbé teszi az egybevetést, jobban előtűnnek hazai névtudományunk fogya-
tékosságai, de konkrétabban látszanak eredményei is.

2. A magyar névtudomány helyzetét vizsgálva vessünk először egy pillantást
névtani tájékozottságunkra, tájékoztatásunkra, az egymás munkáinak megis-
merési lehetőségére! Azt látjuk, hogy amig az Onoma hasábjain előbb MIKE-
SY SANDOR, most pedig ÖRDÖG FERENC kiváló an tájékoztatta, illetőleg tá-
jékoztatja a külföldi kutatókat a legfontosabb magyar névtani eredmények-
ről, itthon, a hazai névtanosok b i b 1i o grá fia i kiszolgálása nem kielégítő.
Ennek következtében gyakran megesik, hogy kétszer, háromszor újból össze-
gyűjtenek kevésbé ismert kiadványban már megjelent névanyaget. Nem oldot-
ta meg a problémát az Analecta Linguisticában újabban közölni kezdett ma-
gyar nyelvtudományi bibliográfia sem, mivel a névtan forrásául szolgáló leg-
gyakoribb' lelőhelyek (vidéki kiadványok, füzetsorozatok, múzeumi, levéltári
évkönyvek stb.) föltárására nem vállalkozik Megjelent még egy kis összeállítás
néhány évvel, ezelőtt ugyancsak az Analectaban (IH, No. 1. 155---c61), amely A
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Secondary Bibliography of Hungarian Onomatology címet viseli, s a nyelvé-
szeti bibliográfiák részleteként megjelent vagy folyóiratcikkekben közreadott
kisebb szakirodalmi összeállításoknak, a névadási szokásokról szóló munkákat
is regisztráló néprajzi bibliográfiáknak, adattárakat tartalmazó történeti, ge-
nealógiai könyvészeti munkáknak, valamint folyóiratmutatóknak az adatait
sorolja föl, de komoly tájékoztatásnak éppen azért nem nevezhető, mert kevés
a névtani bibliográfiai jellegű összeállítás. Talán legnagyobb az idevágó ré-
gebbi anyaga a SANDOR ISTVAN-féle néprajzi bibliográfiának (A magyar
néprajztudomány bibliográfiája. 1850~1870. Bp., 1977.), az újabb kori forrá-
soknak pedig csaknem hiánytalan fölsorolásai a Magyar Nyelv szemléi (KAZ-
Ml!:R MIKLÚS, Földrajzinév-kutatásunk 1945 és 1955 között: MNy. Lll, 238-
55; UO., Helynévkutatásunk 1956-tól 1966-ig: MNy. LXIV, 108-22, 245-55;
BERRAR JOLAN, Személynév-kutatásunk 1945 és 1959 között: MNy. LVI,
267-79; HAJDÚ MIHALY, Személynév-kutatásunk 1960 és 1967 között: MNy.
LXV, 93-104, 239-51).

Nagyon érdekes, hogya nem magyar névtudomány területére az utóbbi idő-
ben is készült néhány kitekintés. Az egyik SIPOS ISTVAN cikke (A szláv név-
tudomány helyzete, szervezete s tervei: MNy. LXV, 105-9), amely a minket
közvetlenül érintő szláv névtudomány helyzetéről és terveiről szól sok értékes
adattal és kommentárral, a másik pedig MÚCSY ANDRAS munkája (A római
kori személynévadás kutatása: MNy. LXVI, 56-65), amely a római kori sze-
mélynévadás kutatásáról szól elsősorban az eredmények tárgyszerű bemutatá-
sával, amannál kevesebb bibliográfiai adattal. Ugyanakkor kifejezetten magyar
vonatkozású névtani szakirodalmi összefoglalás ról csak egyetlen egyről tudok,
amelyet még MIKESY SANDOR jelentetett meg Személynévkutatások első
szakaszához címmel (MNy. LXVI, 197-207), s amely ugyan nagyon fontos, hé-
zagpótló munka, de aligha tekinthető a kutatás segédletének, inkább tudo-
mánytörténeti összefoglalás.

A teljességre törekvő retrospektív magyar névtudományi bibliográfia össze-
állítása folyamatban van. Megindult a folyóiratok tengerének átszűrése a név-
tani cikkek adatainak összegyűjtése céljából, de mivel csupán egyetemi hall-
gatók alkalmi munkájaként folyt eddig ez a tevékenység, felénél sem tart még
az anyaggyűjtés, s ha ilyen ütemben halad tovább, hamarosan nem várható a
szerkesztés megkezdése.

A tájékoztatás külőnleges formájaként a Magyar Nyelv már évek óta helyet
ad hasábjain a néprajzi és nyelvjárási gyűjtőpályázatok eredményei közlésé-
nek, s itt a névtani témák anyaggyűjtéséről, földolgozásáról is hírt kap az ér-
deklődő kutató. Ez azonban csupán egyetlen kézirattárnak az évenkénti gya-
rapodásába nyújt némi betekintést, más kutatóhelyek (egyetemek, főiskolák,
múzeumok, levéltárak stb.) kéziratos névtani munkáiról alig tudunk. Csupán
a szegedi József Attila Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszéke
adta közre névtani témájú kéziratos munkáinak (szakdolgozatok, pályamun-
kák, doktori értekezések) címjegyzekét a Névtani Ertesitőben. Jó lenne, ha
a többi kutatóhely is megtenné ezt, s talán nem haszontalan kérés, hogy a ter-
jedelmen ,és a készítes évén kívül némi annotációval is ellássák a címjegyzéket.
Egetöbb és fontosabb lenne a Néprajzi Múzeum etnológiai adattáraban rnin-
den bizonnyal ezerszámra rejtőző forrásértékű névtani adatgyűjtések föltárása,
amelyek az elmúlt két és fél évtized alatt gyűltek össze önkéntes kutatók mun-
kájaként. Ezekről csak akkor lehet majd tudomásunk, sakkor kerülhetnek be
a tudomány vérkeringésébe, ha kiválogat juk a több mint tízezer egységet ma-
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gában foglaló raktárnak minden egyes dolgozatából a névtani részt, hiszen sok
ragadványnév-felsorolás, helynévmagyarázat csupán néhány lapos függeléke
egy nagyobb munkának, akár néprajzi témájú pályázatnak.

Az országos és a területi levéltárakban található névadatok föltárásáról már
sokkal több elismerő szót mondhatok. A kéziratos térképek számtalan nyom-
tatott és különféle sokszorosításban megjelentetett katalógusát minden bizony-
nyal Mező András kollégám fogja értékelni, ha ezt szükségesnek tartja, én
csak a személynévi kutatásokhoz nyújtott segédletek közül is az utóbbi évtized-
ben megjelentekről beszélek.

A régi korok névanyagának fölleléséhez a névtudomány is fölhasználhatja
KOSARY DOMOKOS kiváló művét (Bevezetés Magyarország történetének
forrásaiba és irodalmába. Bp., 1970.), amelynek első része lényegesen bővítve
új kiadásban jelent meg. Ill. kötetével teljessé vált ebben az időszakban BACS-
KAI VERA szerkesztői munkája nyomán a területi állami levéltárakban őrzött
feudális kori összeírások jegyzéke is, amelyet kéziratként ugyan, de nagyon
jól használható formában az Országos Levéltár adott ki (Bp., 1965-1969.).
Üjabb kori személyneveink legfontosabb forrásai az anyakönyvek. Az állami
anyakönyvezés megkezdéséig (1895. október 1-ig) valamennyi Magyarországon
található egyházi anyakönyvről fotómásolatot őriz az Országos Levéltár mikro-
filmtára, s ezek - előzetes engedéllyel - bárki számára kutathatók. Kiválóan
fölhasznál ható katalógus készült hozzájuk JUDÁK MARGIT összeállításában,
amely ugyancsak kézirat gyanánt jelent meg 1977-ben a Magyar Országos Le-
véltár kiadványaként. Mindezek birtokában - véleményem szerint - a levél-
tárak hihetetlenül gazdag névanyagát nem használják föl olyan mértékben a
magyar névtudomány művelői, mint amennyire érdemes volna.

A fölsorolt bibliográfiai jellegű áttekintésekből, könyvészeti adatokból vilá-
gosan kitűnik, hogyanévtudomány határterületi tudomány, s éppen úgy fog-
lalkozik vele a nyelvészet, mint a történettudomány, néprajz stb., de egyik
sem tekinti maradéktalanul a saját kutatási területének, s így eredményeinek,
szakirodaImának teljes, hangsúlyozom: teljes számbavétele mindenünnen ki-
marad.

3. A tájékoztatás és tájékozódás másik forrása minden tudományágban az
új gondolatokat gyorsan közzétevő önálló fol y ó ira t. Mivel KISS LAJOS
(MNy. LXII, 361-73) a közelmúltban részletes áttekintést és alapos elemzést
adott hét, különböző nyelvű névtudományi folyóiratról, most csak utalok arra,
hogy ezeknek a száma nem csökkent, s továbbra is jelentős szerepet töltenek
be nemzetközi vonatkozásban és a saját nemzeti névtudományok életében.
BACHAT LASZLO szakértő ismertetései nyomán (NÉ. 1. sz. 57-60; 2. sz. 64-
6) a Namenkundliche Informationen utóbbi számainak eredményeit is jól is-
merhetjük.

Mindeddig magyar névtani folyóirat nem volt. Emlékezzünk meg mégis MI-
KESY SANDORnak egy kísérletéről, amelynek első száma Névészeti Értesítő
címmel 30 stencillel sokszorosított lapon össze is állt, de szétküldése és folyta-
tása valamilyen ok miatt elmaradt. Helyesen állapította meg 1969-ben tartott
tájékoztató összefoglalásában Benkő Loránd, hogy nálunk még nem érett meg
az idő egy önálló magyar névtani folyóirat megindításához. Ezt igazolja az a
próbálkozás, amely a Névtani Értesítő eddigi néhány számát eredményezte.
Annak ellenére, hogy senki és semmiféle szerv nem akadályozza e kísérleti
időszaki kiadvány megjelentetését, sőt szinte kivétel nélkül minden magyar
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nyelvésznek es tudománypolitikát irányító személynek a támogatására számit-
hatunk, s mint azt elnöki megnyitójában Benkő Loránd említette, az Eötvös
Loránd Tudományegyetem Magyar Nyelvészeti Tanszékcsoportja a megjelen-
tetés költségeit is fedezi, hihetetlen nehézséget okoz az egyes számok összeál-
lítása, sokszorosításra való előkészítése. Természetesen ugyanezek között a kö-
rülmények között is vállalkozunk a jövőben is a további számok szerkesztésé-
re, csak arra kérjük névtarros kollégáinkat, hogy tekintsenek el az anyagi ér-
dekektől, s honorárium nélkül is ajánlják föl munkáikat a folyóiratunkban
való megjelenésre. A nyelvtudományi folyóiratok szerkesztőinek pedig fölhív-
juk a figyelmét, hogy szűk terjedelemmel küszködő kiadványaikat tehermente-
síthetik a jó névtani munkáknak a Névtani Értesitőbe való átirányításával.

A folyóiratok mellett ki a d v á n y sor o z a tok, névtani é v k ö n y v.e k
és rendszertelen időszakonként megjelenő. de tematikailag egységes k o II i -
gát um o k is hasznosan szolgálják a tájékoztatást. Talán kevesen tudják,
hogy 1966-tól Kievben az ukrán névtudományi bizottság szerény kivitelű, de
értékes sorozatot ad ki Povidomlennya ukrajinszkoji onomasztyicsnoj komisziji
címmel. Ugyanakkor indultihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAil prágai Onomastické práce. 1969-től a Szovjet-
unióban Onomasztyika Povolzsja (Volgavidéki névtudomány) címmel indult
sorozat. s ettől kezdve jelennek meg Jugoszlávia névtudományi évkönyvei
Onomastica Jugoslavica, valamint Kanada hasonló kiadványai Onomástica
címmel. Ezek a kiadványok, ha nem is olyan frissen és mozgalmasan, de a
folyóiratokat pótolják a legtöbb területen, bár például. Csehszlovákiában a
nagy hírű Zpravodaj Místopisné komise, a Csehszlovák Tudományos Akadémia
Helynévbizottságának értesítője mellett jelennek meg a névtani sorozatok.

Az évkönyvek és sorozatok mellett sok nyelv névtudománya gyűjteményes
kötetekben teszi időnként közzé legujabb eredményeit, rendszeresen (a rnieink-
nél jóval sűrűbb időközökben) megtartott konferenciáinak előadásait. Kiemel-
kednek ezek közül hallatlan mozgékonyságukkal és a magyar névtudományt is
néha érintő cikkeikkel a szlovákiai névtanosok konferenciáinak kötetei, ame-
lyeknek anyagát először STEFAN KRISTOF, majd pedig MILAN MAJTAN
szerkesztette. B. GERGELY PIROSKA önálló magyar névtudományi cikkel je-
lentkezett az EMIL PETROVICI szerkesztésében 1969-es évszámmal Bukárest-
ben megjelent Studii ~i materiale de .onomastícá című könyvben. V. A. NYI-
KONOV PS A. V. SZUPERANSZKAJA szerkesztői tevékenységeként látott
napvilágot ekkor Moszkvában egy Onomasztika című cikkgyűjtemény. 1972-
ben CI HORNUNG házaspár szerkesztette Aus dem Namengut Mitteleuropas
éímmel az Eberhard Kranzmayer 75. születésnapjára összeállított névtani ta-
nulmánygyűjteményt. Ugyancsak alkalmi kiadvány, és sok névtani vonátko-
zású cikket tartalmaz a PERTTI VIRTARANTA szerkesztésében 1973-ban
megjelenő Nimistöntutkimuksemrne uranuurtaja Viljo Nissilá 70-vuotias című
könyv is. Lehetne még sorolni szinte vég nélkül a tematikailag egységes vagy
csak részben névtani jellegű gyűjteményes kiadványokat a világ minden or-
szágából, de vessünk egy pillantást az itthoni eredményekre!

A magyar névtudomány ebből az időszakból egyetlen, de igen terjedelmes,
sokoldalú és értékes tartalmú gyűjteményes kötetet tud felmutatni, amely az
1969-es névtani konferencia előadásait tartalmazza. s Nyelvtudományi Érteke-
zések 70. köteteként KAzMÉR MIKLÚS és VÉGH JÚZS~F szerkesztésében je-
lent meg. Mivel ez a könyv szép szám ú elismerő értékelésben részesüit, és szer-
zői nek többsége most is itt van- konferenciánkon. fölösleges időt szakítani az
ismertetésére. Annyit azonban szükségesnek tartok megjegyezni, hogy ter-
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mékenyítő hatása, gondolatébresztő szerepe nem lett olyan nagymérvű, mint
amilyennek lennie kellett volna, s amilyent vártunk is a megjelenésekor. En-
nek természetesen nem a közzétett előadások, hanem sokkal inkább az egész
társadalmunkra jellemző s részben a tudományos közéletre is kiható közönyö-
sülés az oka, amelyelsősorban egymás munkáinak a figyelembe nem vételé-
ben, a lelkesedés és elkötelezettség lebecsülésében, sokszor szánakozó, máskor
elítélő fogadtatásában nyilvánul meg.

A magyar névtudományi gyűjteményes kötetek között hadd említsem meg
SZABÓ T. ATTILAnak (Anyanyelvünk életéből; A szó és az ember; Nyelv és
múlt. Bukarest, 1970-1972.) és PAIS DEZSÖnek (A magyar ősvallás nyelvi
emlékeiből. Bp., 1975.) a tanulmányaiból készült összeállításokat, amelyek
ugyan más témájú munkákat is tartalmaznak, de névtudományi jelentőségük
vitathatatlan.

>

4. A n é v tud o mán y á 1tal á nos kér d é sei sok kutatót foglalkez-
tatnak világszerte. A publikációk nagyobb része inkább folyóiratok cikkeiként
jelent meg e témakörben, de néhány önálló kiadványról is beszámolhatok eb-
ből az időszakból. Az indoeurópai nevek szerkezeti sajátságaival foglalkozik
E. ADELAID HAHNnak Naming-contsruction in some indoeuropean languages
(London-Ann' Arbor, 1969.) círnű könyve. Történeti kutatása a hettita, ind,
avesta, perzsa, görög, latin, germán, kelta stb. nevekre terjed ki, s így ezt a
munkát nagyszerűen kiegészíti T. MILEWSKlnek lndoeuropejskie imiona os0-

bowe (Wroclaw-Warszawa-Kraków, 1969.) című munkája, amelyelsősorban
szláv névalaktani vizsgálatokat tartalmaz. Nagyon jellemző, hogy ugyanebben
az esztendőben, 1969-ben egy harmadik, hasonló témájú könyv is megjelent
SZUPERANSZKAJA tollából Moszkvában. Címe: Sztruktura imenyi szobszt-
vennovo. Sajnálatos, hogy éppen a finnugor tulajdonnevek szerkezeti elemzé-
se maradt ki ezekből az európai kitekintésű hatalmas és értékes általános név-
tani művekből, jóllehet magának a finn nyelvnek a névtipológiai rendszeréveI a
névarchívum másfélmilliós adatanyaga alapján EERO KIVINIEMI foglalkozott
(Suomen partisiipinimistöa. Ensirnmaisen partisiipin sisaltavat henkilön- ja pai-

.kannimet. Helsinki, 1971.).
1970-ben adták ki Moszkvában a Problemi antroponimiki cirnű tanulmány-

gyűjteményt, amelynek Iőcime (Személynevek a múltban, a jelenben és a jö-
vőben) sok érdekes kérdést sejtet, s valóban tartalmaz is, ha megállapításai né-
melyikén lehetne még vitatkozni. NYIKONOV két könyve, az 1970-ben meg-
jelent Etnonyimi és az 1974-es kiadású Imja i obsesztvo a név és a társadalom
összefüggéseit vizsgálja, így névélettani vonatkozásait, a nevek használatára vo-
natkozó megjegyzéseit mindenképpen tanulságos figyelembe venni. Hasonló a
témája HANS WALTER Der Name in Sprache und Gesellschaft című munká-
jának is, amely 1973-ban került kiadásra Berlinben.

Széles nemzetközi kitekintésű általános névtudományi könyv J. SOLTÉSZ
KATALINnak A tulajdonnév jelentése és funkciója címu munkája, amely a
magyar névtudomány utóbbi időszakának egyik legjelentősebb eredménye, s
nemcsak beilleszkedik a nemzetközileg elismert névtudományi összefoglalások
sorába, hanem sokat fölülmúl közülük megalapozott és jól illusztrált elméleti
megállapításai nak nagy számával, sokoldalúságával, közérthetőségéveI. Meg-
előzte ezt a szerzőnek a magyar nyelvészek II. nemzetközi kongresszusán, Sze-
geden A tulajdonnév jelentésszerkezete CÍmmel elhangzott előadása (NytudÉrt.
83. sz. 557-62). valamint német nyelven megjelentetett tanulmánya az azonos

\
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alakú, több jelentésű és rokon jelentésű nevekről (Homonymie, Polysemie und
Synonymie der Eigennamen: ALH. XX, 107-17). "

A magyar személyneyek általános kérdéseit vizsgálta B. GERGELY PIROS-
KA két jelentős munkája, amelyek közül az egyik Módszertani észrevételek a
személynevek szinkrón vizsgálatához címmel a Magyar Nyelvjárások (XIV,
3-15), a másik, A személynevek kapcsolódási értékéről című pedig a kolozs-
vári Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények (XX, 61-7) hasábjain jelent
meg. Míg az első egzaktabb módon, a második konkrét névanyagra, a szerző
kalotaszegi gyűjtésére támaszkodva tárta föl és válaszolta meg a magyar antro-
megtörténnie, és a téma körüljárása, több oldalról való megközelítése névtarros
sok között a Soltész Katalinhoz és Gergely Piroskához hasonló kutató, s így
érthető módon nem olyanok vetették föl a névtan egyik legizgalmasabb kérdé-
sét, akik más jellegű onomasztikai munkáik révén már ismertek lennének.
BARABAS ANDRASnak, KALMAN C. GYÖRGYnek és NADASDY KALMAN-
nak a Nyelvtudományi Közleményekben (LXXIX, 135-55) megjelent Vari-e a
magyarban tulajdonnév? című munkájára gondolok. Ha talán hangnemében,
tájékozottságában itt-ott kifogásolható is a cikk, kétségtelenül létező és régóta
ismert problémát vet föl, de ez nem csupán a magyar tulajdonnév-meghatáro-
zásnak a nehézségéből adódik. Elsősorban a határozott névelő használatának
aspektusából vizsgál ni a kérdést valóban magyar jellegzetességű megközelítés,
egyéb körülmények figyelembevételének azonban mélyrehatóbban kellene
megtörténnie, és a téma körüljárása, több oldalról való megközlítése névtanos
feladat lenne a javából. Ez a kiváló problémafölvető cikk mégsem kapott mirid-
eddig megérdemelt visszhangot, ami a magyar névtani kutatások mélységének
hiányára, az elvonatkoztatott vizsgálatok elhanyagolására utal. A vita pedig se-
hol máshol nem érezteti szükségét jobban, mint éppen a tudományág elméleti
területein.

5. A nemzeti névtudományok különleges műfaja a névtani lex i k o n és a
ter min o lóg i a isz ó t á r. Ezek nagyon sokszor nem önállósulnak, hanem
a nyelvtudományi lexikonok és szakszótárak veszik föl címszavaikat, mint pél-
dául az angol és az orosz nyelvű kiadványokban. Megjelent azonban Helsinki-
ben 1974-ben EERO KIVINIEMI, RITVALIISA PITKA.NEN és KURT ZILLIA-
CUS munkájának eredményeként a finn névtudomány terminológiai szótára
Nimistön tutkimuksen terminologia címmel. Mivel még a magyar nyelvtudo-
mánynak sincs lexikona vagy terminológiai szótára, elhatároztuk néhányan,
hogy kísérletet teszünk a magyar névtani terminus technicusok jegyzékének
összeállítására. Ennek tervét, valamint szócikkeinek egy részét a még Bárczi
Géza vezetésével működő akadémiai névtudományi munkabizottság meg is tár-
gyalta, és jóvá is hagyta. Szélesebb körű, de inkább csak részletkérdéseket érin-
tő vitája most folyik a Névtani Értesítő hasábjain. Függetlenül a magyar nyel-
vészetnek esetleges egyéb területein folyó terminológiai munkálatoktóI, szüksé-

gesnek és lehetségesnek tartom a jövőben összeállítani a magyar névtudomány
terminológiai szótárát. Mind erre, mind pedig a teljes retrospektív névtudomá-
nyi bibliográfia összeállítására csak jól összehangolt munkaközösség vállalkez-
hat, s jóllehet van ilyenféle elnevezésű társaság, szervezeti fölépítése, anyagi
és személyi ellátottsága stb. nem teszi alkalmassá az átfogóbb munkák közös
végzésére.
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6. Az egyes nyelvek, népek vagy népcsoportok n -év tud o mán yihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi á t t e-
kin t é sei é s s z int é z i sei általában nagy múltra tekintenek vissza, s je-
lentősebb reprezentánsai a vizsgált időszak előtt jelentek meg, így nagy részü-
ket KISS LAJOS ismertette már a II. Magyar Névtudományi Konferencián. Az
azóta eltelt időszakból elsősorban a szovjetorosz névtani összefoglalásokat kell
megemlítenünk, s általánosságban megállapíthatjuk, hogy az előző évtizedek-
hez képest jelentős színvonalemelkedés tapasztalható kiadványaikban. 1972-ben
SZUPERANSZKAJ A szerkesztette a Vosztocsno-szlavjanszkaja onomasztika
című könyvet, s ugyancsak az ő közreműködésével ERNST EICHLER és WOLF-
GANG FLEISCHER állította össze a Berlinben 1975-ben megjelentetett Sowje-
tische Namenforschung című kötetet. Kiegészíti ezt P. P. CSUCSKAnak Antro-
ponimija Zakarpatija címmel Ungvárott kiadott összefoglalása.

Nálunk BÁRCZI GÉZA (A tulajdonnevek. In: A magyar szókincs eredete-
Bp., 1958. 122-62) és KÁLMÁN BÉLA (A nevek világa. Több kiadásban.) ké-
szítette el az ilyen típusú munkákat még a II. konferencia előtt, de két igen
szép eredményről számolhatok be a vizsgált időszakban is ebből a témakörből.
A The Hungarian Language (Bp., 1972. 171-253) kötetében BENKÖ LORÁND
foglalta össze Hungariari proper names címmel a magyar tulajdonnevek törté-
netét, struktúráját és legfontosabb problematikáját. Ugyancsak angol nyelven,
A Study in Hungarian Onomatology alcímmel jelent meg (Bp., 1978.) KÁL-
MÁN BÉLA könyve, A nevek világa, amely kiváló tájékoztatás a külföldi név-
kutatók és érdeklődők számára a magyar névtudomány eredményeiről, neve-
ink morfológiai, jelentéstani és használati rendszeréről, jellegzetességeiről, kü -

lönös sajátságairól. Végeredményben azt láthatjuk, hogy az itt fölemlített, va-
lamint a vizsgált korszak előtt megjelent munkáknak az eredményeként mind
a hazai, mind pedig a nemzetközi közérdeklődést figyelembe vették a magyar
névtanosok, s inkább a részjelenségek monografikus földolgozása hiányzik. E
jelenség okainak a tárgyalására később még visszatérek.

BENKÖ LORÁNDnak A történeti személynévvizsgálat kérdései (MNy. XLV,
116-24) 244-56) és PAPP LÁSZLOnak a Szinkrón anyagú névtárak készítése
című cikkévei (In: Szótártani tanulmányok. Szerk. ORSZÁGH LÁSZLO. Bp.,
1966. 55-76) fémjelzett névtudományi módszertani irodalom is új eredménye-
ket mutatott föl a vizsgált időszakban. ÖRDÖG FERENC több hasznos tanul-
mányban tette közzé azokat az elveket és módszereket, amelyek alapján elké-
szítette a későbbiekben még részletesen elemzendő nagy antroponímiai mono-
gráfiáját Göcsej és Hetés névanyagából. KIRÁLY LAJOS pedig útmutatót adott
ki Kaposvárott a személynévkutatás segitése céljából, elsősorban a Somogy me-
gyei önkéntes névgyűjtők számára. KOROMPAY KLÁRA igen elmélyült és
történeti példákkal szemléltetett módszertani tanulmányt közölt A történeti
személynévkutatás néhány kérdése címmel az ELTE Nyelvtudományi Dolgo-
zatok 6. számában (Bp., 1971. 27-34). Ugyanott (3'i-53) Az újabbkori személy-
nevek vizsgálatának módszereiről címmel én is közzétettem egy cikket ebben a
tárgykörben.

,

7. A névtudománynak a t á r st u dom á n y o k kal val ó kap c s o la-
t á ról több jeles munka látott napvilágot hazánkban a rövid tizenegy év alatt
is. A. KÖVESI MAGDA kibővítve adta közre (MNyj. XXI, 101-10) a II. Név-
tudományi Konferencián elhangzott Miben segítheti a névtudomány a finnug-
risztikát? című előadását. MARKO IMRE LEHEL a Zalai Tükörben (II, 59-67)
Személynevek mint nyelvjárástörténeti források címmel írt. FEHÉRTOl KA-

----
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TALINnak Genealógia és névkutatás (MNy. L:&XI, 456-8) círnű cikke a rokon-
sági viszonyok földerítésére ad példát személynevek elemzése alapján, MIKESY
SANDOR pedig a keresztnévdivat áramlataira ad magyarázatot a kultusz törté-
net ismertetése kapcsán (MNy. LXV, 444-8). BARLA GYULA tanulmánya,
Névtanóra a középiskolában (MNyj. XXI, 131-48) címmel a pedagógia mód-
szereinek fölhasználását világítja meg a névtudomány érdekében nagyon hasz-
nosan és szemléletesen. .,

8. A n é v hel yes ség nek, elsősorban az idegen nevek írásának és ejté-
sének kérdésével világszerte sokan foglalkoztak már régóta, s természetesen
ebben az időszakban is,ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAR SZ. GULJAREVSZKIJ és B. A. SZTAROSZTYIN
(Moszkva, 1969.) angol, bolgár, magyar, holland, dán, spanyol, olasz, ném et,
norvég, lengyel, portugál, román, szerb-horvát, szlovák finn, francia, cseh és
svéd neveket sorol fÖl cirillbetűs átírásban és a helyes ejtésmóddal. Az ilyen
széles körű áttekintés aligha valósítható meg 214lapon, de a terjedelemnél töb-
bet mond, hogy csupán 73 magyar név szerepel a szótárában. Az angol nevek
helyes kiejtésének problémája nyilvánvaló mindenki előtt, s érthető, hogy több
régi és modern szótár mellé megjelent egy kisebb, új összeállítás G, M, MIL-
LER munkájaként, a BBC pronouncing dictionary of British names (London,
1971.), amelynek a függeléke érdekes, mert a Csatorna-szigetek eddig kevésbé
ismert neveit tartalmazza.

A magyar nagyközönséget, de nagyon sokszor a tudomány különböző terüle-
teinek kutatóit is szolgálja MAGA Y TAMAS hatalmas névejtési szótára (Ide-
gen nevek kiejtési szótára. Bp., 1978,), amely a maga nemében páratlan, s igen
nagy hiányt pótolt. FERENCZY GÉZA különböző helyeken (Nyr. XCIX, 12-9;
1!:let és Tud. XXVI.n, 1745; stb.) többször is foglalkozott egy-egy témakör ne-
veinek helyes magyar kiejtésével. TOMPA JOZSEF a tulajdonnevek helyesírá-
sáról írt népszerűen, de tudományos megalapozottsággal az ÉI;t és Tudomány
nyelvészeti rovatában (XXXI, 2289). Hasonló módon ugyanott jelent meg RAcz
ENDRE cikke a személynevek közszóvá válásáról. A névhelyesség kérdéséhez
tartozik az a széles körű vita, amely az 1970-es évek elején az új családjogi
törvény megjelenése után az asszony nevek különböző formában való haszná-
latáról folyt SZENDE TAMAS, KASSAI ILONA, NAGY ENDRE és még má-
sok részvételével. Igen hasznos és újszerű vizsgálatot végzett NAGY FERENC
a tulajdonnevek szöveggyakoriságáról, s eredményeit a Filológiai Közlönyben
tette közzé (1971. 1-2. sz. 212-20). BERÉNYI ZSUZSANNA AGNES jövőbe
mutató cikke a gépi adatfeldolgozás lehetőségeit vizsgálja, s elsősorban a név-
tudomány szempontjait állítja kutatásának középpontjába (Gépi adatfeldol-
gozás alkalmazása a névtudornányban: NyK. LXXI, 397-408).

9. Jóllehet az eddig elmondottak, az ismertetett eredmények is érintik vala-
milyen vonatkozásban a magyar személynévkutatást, tulajdonképpen most ju-
tottam el szűkebb témakörömhöz, a magyar antroponímiai vizsgálatok utóbbi
tizenegy évének elemzéséhez.

Kétségtelenül a legnehezebb, de a legértékesebb minden időben a tör t é -
n et i n é v k uta tás. Ennek van nálunk legnagyobb hagyománya ez ad
közvetlenül legtöbb és leggyorsabban fölhasználható eredményt a társtudomá-
nyok, főként a történettudomány számára. A névtörténeti kutatások kibontako-
zásához elsősorban adattárak kellenek, ezt már a múlt században tudták nyel-
vészek, történészek egyaránt. Ennek ellenére nem kezdődött meg a magyar tör-
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téneti névtan adattárainak kiadása, máig a történettudomány számára megje-
lentetett okmánytárakra és más forráskiadványokra vagyunk utalva. Ugyan-
akkor Európában már a múlt században megindult a névtani célú adatföltárás.
Hogy csak egyet említsek a korai munkák ból, ilyen SEARLEnek VII-XII. szá-
zad közötti névanyagot tartalmazó hatalmas történeti névtára (A list of Ang-
lo-Saxon Proper Names from the time of Beda to that the King John. Cam-
bridge, 1897.). Vizsgált időszakunkban jelennek meg a · lengyel névszótár köte-
tei WITOLD TASZYCKI szerkesztésében (Slownik staropolskich nazw osobo-
wych. Wroclaw-Warszava-Kraków, 1965-). A régi orosz nevekről ugyan-
csak a lengyelek adtak ki egy kétkötetes összeállítást TADEUSZ SKULINA
szerkesztésében (Staroruskie imiennictwo osobowe. I-II. Wroclaw-Warszawa-
Kra:ków-Gdansk, 1973-1974.), de ugyanakkor Moszkvában is megjelent egy
szótárféle SZ. B. VESZELOVSZKIJ munkájaként Onomasztikon címmel, Oorosz
nevek, ragadványnevek és család nevek alcímmel. A szlovák névtudomány
kiváló kutatója és konferenciáinak szervezője, MILAN MAJTÁN Názvy obcí
na Slovensku za ostatnych dvesto ro'kov (Bratislava, 1972.) címmel jelentette
meg névtörténeti munkáját. A román, cseh, német stb. történeti személynévszó-
tárak adatai már KISS LAJOS sokat emlegetett nemzetközi áttekintésében sze-
repeltek, s a Keresztnévszótárak repertóriumának (Bp., 1977. 13-32) első ré-
sze is fölsorolja nagy többségüket.

Mindezek mellett a magyar történeti antroponímiai feltárások hézagos képet
mutatnak. Legkorábbi személyneveinket ugyan néhányan új eredményeket ad-
va behatóan vizsgálták a legutóbbi időben is. Közülük föltétlenül ki kell emel-
ni PAIS DEZSÖ, LIGETI LAJOS, CZEGLÉDY KÁROLY, GYÖRFFY GYÖRGY,
SZÉKELY GYÖRGY, KRISTO GYULA, FEHÉRTOl KATALIN, KOROMPAY
KLÁRA nevét, de lehetne még folytatni a sort. A teljes Árpád-kori személy-
névszótár ellenőrzéséről és sajtó alá rendezéséről nem tudok újat mondani a
PAPP LÁSZLO több cikkében leírt tények nél: gyújtese esetleges volt, adatai
hiányosak, ellenőrzése és kiegészítése meghaladja egyetlen személy munkabírá-
sát és kutatási lehetőségeit. Joggal vetődik föl a kérdés, hogy lesz-e valaha An-
jou-kori és Hunyadiak-kori személynévszótárunk.

A török hódoltság korának személyneveiről FEKETE LAJOS és KÁLDY-
NAGY GYULA feltárásai nyomán szerencsére sokkal többet tudunk, s éppen
az utóbbi években jelent meg néhány új forrása is e korszak névanyagának.
KÁLDY-NAGY GYULA munkája eredményeként két kötet látott napvilágot.
Az egyik Ankarában, 1971-ben Kanuni devri Budin tahrir defteri címmel, a
másik A budai szandzsák 1559. évi összeírásai címmel (Bp., 1977.), s már ké-
szül, remélhetőleg közelesen meg is jelenik a Békés megyei Levéltár Forráski-
adványai sorozatában a gyulai szandzsák korabeli összeírásainak magyar ki-
adása. (Zárójelben meg kell jegyezni, hogy az ELTE Török Tanszékén szakdol-
gozatként vagy doktori dolgozaiként kéziratban más összeírások - például a
simontornyai szandzsáké - is megtalálhatók.) G. BAYERLE 1973-ban kiadta
a nógrádi szandzsák anyagát (Ottoman Tributes in Hungary. The Hague-Pa-
ris, 1973.). Ha mindezekhez hozzávesszük a korábban megjelentetett esztergo-
mi, budai, hatvani, baranyai stb. összeírások kiadásait, egyáltalában nem pa-
naszkodhatunk a források hiányára, annál inkább a földolgozások vontatott-
ságára. Érdemes megjegyezni, hogy az utóbbi időben a forráskiadványok meg-
jelentetése - többek között - a területi levéltárak áldozatvállalása révén vált
lehetővé, s így látott napvilágot EMBER GYÖZÖnek Az újratelepülő Békés
megye első összeírásai 1715-1730. című kötete is (Békéscsaba, 1977.), s noha el-

(
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sősorban a történettudomány igényeit szolgálja a kiadvány, a névkutatók is
eredményesen használhatják a közzétett adatokat.

A magyar történeti névkutatásnak részeredményei a különböző levéltárak-
ban található névsorok, összeírások vagy anyakönyvek közzétételei, földolgoza-
sai. Kiemelkedik közülük MEZÖ ANDRAS két tanulmánya: A Várdai-birtokok
jobbágynevei a XVI. század közepén (Kisvárda, 1970.) és Nagykálló személyne-
vei a XVI. és a XVIII. században (In: A nagykállói járás múltja és jelene.
NagykáIIó, 1970. 73-123), amelyek mintaszerű megírásukkal módszertani ta-
nulságul szolgálhatnának hasonló földolgozásokhoz. Ilyen továbbá HERÉNYI
ISTVAN cikke (MNyj. XV, 121-42), amely a nemeskéri evangélikusok XVII-
XVIII. századi névanyagát, É. KISS SANDOR tanulmánya (MNyj. XVI, 71-90),
amely a krakkói egyetem magyar tanulóinak neveit, MÉSZAROS LASZLO
dolgozata (Bács-Kiskun megye múltjáróI. I. Kecskemét, 1975. 133-68), amely a
XVIII. századi Bács-Kiskun megyei cigányösszeírásokat, SUGAR ISTVAN
munkája (MNy. LXIX, 203-10), amely az Egerben megtelepedett törökök ne-
veit vizsgálja. Véleményem szerint elsősorban az ilyen jellegű munkákat lehet-
ne és kellene szaporítanunk, mert egy későbbi szintézis alapvetései ezek lehet-
nének, s - mint már említettem - a levéltárakban fölbecsülhetetlen mennyisé-

gű és értékű feudális kori névanyag található.
A történeti névanyag földolgozására és a belőlük levonható névtani, nyelv-

történeti, művelődéstörténeti stb. következtetések levonására PAIS DEZSÖ,
SZABO T. ATTILA, BENKÖ LORAND s még sokan mások adtak követendő
példát régebben. Az utóbbi időben kétségtelenül FEHÉRTOl KATALIN foly-
tatta legeredményesebben. ezt a munkát, mivel azonban tanulmányai a csa-
ládnevek kialakulásának kérdéskörét érintik, ott szólok róluk részletesebben.

Az egyelemű neveink történeti vizsgálataiban, összefüggéseik nemzetközi lá-
tókörű bemutatásában KOROMPA Y KLARA tevékenykedett kjváló eredmény-
nyel a vizsgált időszakban. Több értékes részeredményének előadása és tanul-
mányokban való közlése után összefoglaló képet adott korai neveinknek egy
érdekes típusáról Középkori neveink és a Roland-énekihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAc ím ű nagyszerű dolgo-
zatában (Bp., 1978.), ahol a teljességre törö adattár mellett a névtani tanulsá-
gok megállapítása a haIlatlanul értékes.

10. A török kori értékes forrásközlések és néhány kiemelkedő tanulmány el-
lenére történeti névkutatásunknál számszerűen több eredményről számolha-
tok be újabb kori személyneveink vizsgálatának a területéről. A több ele-
m ű nevek egy ü t tes fel t árá s á t é seI e m z é s é tszámos kiváló
munka tűzte ki célul. Ezek közül elsősorban ÖRDÖG FERENCnek göcseji és
hetési nagy monográfiáját kell kiemelni (Személynévvizsgálatok Göcsej és He-
tés területén. Bp., 1973.), amelynek részeredményei és tanulságai magyar és
német nyelven is megjelentek nyelvészeti folyóiratok hasábjain. Hasonló mé-
retű és eredményű munka B. GERGELY PIROSKA kalotaszegi nagy gyűjtése,
amelynek földolgozásai névelemenként kerültek részbeni közlósre, ezért ismer-
tetésükre is ott térek k i- részletes en. Egyik kutatópontjának (Inakteleke) név-
anyagát azonban cikksorozatban tette közzé (NyIrK. XIII, 33-44; XIV, 39-58;
XV, 35-50), s ezzel példát adott a névelemek összefüggéseinek vizsgálatára.
POSGA Y ILDIKO Rábacsanak, MÉszAROSNÉ VARGA MARIA Bazsi, KO-
VACSNÉ JOZSEF MAGDA Máréfalva személyneveit vizsgálta alapos részle-
tességgel, névelemenként és összefügéseiben egyaránt. A továbbiakban is vár-
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hatunk egy-egy településről hasonló jellegű összefoglalásokat, elsősorban egye-
temi doktori dolgozatok eredményeként.

A család- és keresztnevek együttes, szótárszerű bemutatására DAUZAT is-
mert könyve óta sok szép példa van világszerte, Ezek közül az utóbbi időben
jelent meg SZTEFAN ILCSEVnek Recsnik na licsnite i familni imena u blga-
rite (Szófia, 1969.), EUGEN VROONENnek Encyclopédie des noms des person-
nes (Paris, 1973.), továbbá SZ. P. LEVCSENKOnak, A. G. SZKRIPNIKnek és
N. P. DZJATVIVSZKAnak Szlovnik vlasznih imjon ljugyej (Kiev, 1976.)ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAc ím ű

könyve, de az utóbbiak közel sem tekinthetők teljes fölsorolásoknak.
A magyar névkutatásban inkább a család- és ragadványnevek, valamint a

kereszt- és becenevek együttes vizsgálatára történtek kísérletek, s azt hiszem,
ez az eljárási mód meg is felel a magyar névstruktúra feltárásának.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

r

11. A c sal á d nevek nemzeti szótárairól sok szó esett az elmúlt konferen-
ciánkon KISS LAJOS előadásában. Úgy látszik, hogy a fejlettebb névtudo-
mánnyal rendelkező nyelvek és népek már letették a tudomány asztalára csa-
ládnévszótáraikat, s a tárgyalt időszakban ezekhez újak már ezért nem járul-
tak. A magyar családnévszótárhoz az adatokat - tudomásom szerint - KO-
VALOVSZKY MIKLÖS és LADÖ JANOS is gyűjti már évek óta, s remélhetőleg
hamarosan megjelenik majd egy ilyen munka, ha nem vállalhatja is a teljes,"
ségre törekvés igényét, amit csak kutatócsoport valósíthat meg a modern adat-
feldolgozás ok gépesített módszerei vel és az állami népességnyilvántartás hatha-
tós segítségével.

A magyar történeti családnévkutatásokat bemutatva első helyen kell ki-
emelnem FEHÉRTÖI KATALIN történeti vizsgálatait, amelyek a kialakulás kö-
rülményeivel, a megkülönböztető nevek, helységre, származási helyre utaló kö-
zépkori ragadványnevek és család nevek határeseteivel foglalkoznak. Közülük
élénk vitát váltott ki, s meggondolkodtatta a magyar antroponímia kutatóit a
puszta helynevekből eredő családnevek kérdését tárgyaló cikke (MNy. LXIX,
197-203). Nagyszerű tanulmánya, a A XIV. századi magyar megkülönböztető
nevek (Bp., 1969.) és kandidátusi értekezése, Magyar személynévadás és társa-
dalmi helyzet a XIV-XVI. században (Kézirat. 1976.) a magyar névtörténeti,
elsősorban a családnevek kialakulásával foglalkozó szakirodalomnak becses al-
kotása.

A következőkben ismertetett munkák részjelenségekkel, regionális kérdések-
kel foglalkoznak inkább, de el kell ismernünk ezeknek az értékeit és fontossá-
gát is. OROSZ BÉLA több dolgozatban is (Nyíregyháza XVIII. századi betele-
pítése a családnevek tükrében: MNyj. XIX, 81-8; Családnevek Nyíregyházán
a XVIII. század második felében. A Bessenyei György Tanárképző Főiskola Fü-
zetei 105. sz. és 161. sz. Nyíregyháza, 1974-1977.) föltárta Nyíregyháza XVIII.
századi családnévanyagának tanulságait, amelyek elsősorban a településtörté-
netre vonatkoznak; s ugyanő foglalkozott (Nyr. CI, 31-40) a korai családnév-
változtatásokkal is. A Békési Élet hasábjain én próbáltam a család nevek vizs-
gálata alapján településtörténeti következtetéseket levonni Orosháza XVIII. szá-
zad eleji történetére vonatkozóan (HAJDÚ MIHALY, Az orosházi ak története
1744 előtt: Békési Élet IV, 191-209.).

CSAK LAsZLÖ Bélfenyér, KOVACSNÉ JOZSEF MAGDA Kápolnásfalu,
PATAKI JOZSEF Udvarhelyszék, VIRAG GABOR Csantavér, B. GABOR ZSU-
ZSA Visk, MIZSER LAJOS Cserépfalu történeti családnévanyagát vizsgálta
meg különböző szempontból, általában pontos adattárral. Meglepő talán, de ma-

t'
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gyarázható, hogyalegutolsónak emlí tett (mert legkésőbben megjelent) dolgo-
zat kivételével valamennyi történeti családnévvizsgálat a mai Magyarország ha- ~
tárain kívül eső magyar településről készült.

Az egy-egy családnévre kiterjedő, főként etimológiai kutatások MIKESY
SANDOR halála óta kisebb számban jelennek meg, bár nyelvészek, történészek,
néprajzosok is foglalkoznak néha ilyen témával. Közülük hadd emIítsem meg
SZf:KELY GYÖRGY, TALASI ISTVAN, PALLÓ MARGIT, PAPP LASZLO,
FEHf:RTOI KATALIN, LADO JANOS, POSGAY ILDIKO nevét.

Sajnálatos módon a sumerológia a magyar családnévkutatásban is jelentke-
zett egy fölöttébb tudománytalan művel BOBULA IDA tollából (Kétezer ma-
gyar név eredete. Montreal, 1970.).

12. A rag a d v á nyn e v e k történeti kutatása tulajdonképpen még sehol
sem fejlődött •.ki, hacsak az éppen családnévvé váló megkülönböztető nevek
vizsgálatát nem tekintjük annak, amelyről már az imént szóltam Fehértói Ka-
talin kutatói tevékenysége kapcsán. Ennek - véleményem szerint - elsődle-
ges oka, hogy ragadványnevekről csak a családnevek megváltoztathatatlansá-
gának törvénybe iktatása, vagyis 1785 után beszélhetünk, előtte legföljebb az
egymás mellett élő vagy egymást váltó családnevek kutatásáról lehet szó a ma-
gyar névtudományban, hiszen alig dönthető el, hogy melyik az öröklődő csa-
ládnév, melyik az öröklődő ragadványnév, s közülük melyik szorítja ki a má-
sikat, tehát mettől meddig ragadványnév a régi név mellett élő névelem. Mind-
ennek vizsgálatához még nagyon sok kutatásra volna szükség, de csupán egyet-
len olyan cikkről tudok, amely XVIII-XIX. századi ragadványnévanyaggal, 1

pontosabban azok betűjeleivel foglalkozott, s ezt DÖMÖTÖR SANDOR írtaihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1
(Doboz községi ragadványnevek betűj elei a XVIII-XIX. századból: MNy. \.
LXXIII, 246-50). 1

A ragadványnévkutatás elmélete, a névadás, a megjelenési formák vizsgála-
ta, a rendszerezés problematikája B. GERGELY PIROSKA tanulmányaiban ki-
emelkedő szerepet tölt be, s nem lehet véletlen, hogy nagy kalotaszegi név-
gyűjtése eredményeinek közlését is ezzel a témával kezdte meg A kalotasze-
gi magyar ragadványnevek rendszere (Bukarest, 1977.) című könyvében. Ezen-
kívül mind a Magyar Nyelvjárásokban, mind pedig a Nyelv- és Irodalomtudo- II

mányi Közleményekben közzétett elméleti cikkei nagy nyereségei a magyar
onomatológiának. Ugyancsak jelentős elvi kérdéseket boncol ÖRDÖG FERENC-
nek A ragadványnévadás nyelvi eszközeiről c ím ű munkája, amelyelőadásként
a Szegeden tartott II. Magyar Nemzetközi Nyelvészkongresszuscn hangzott el
1974-ben (Nytudlsrt. 83. sz. 426-7).

Egy-egy ragadványnévtípussal kapcsolatos elméleti megállapításait, rendsze-
rezési elveit több kutató is kifejtette. Az iskolai ragadványnevek legjobb isme- ~
rője, BACHAT LAsZLO mellett hasonló témájú munkát közölt még BERf:-
NYI ZSUZSANNA, KISvARDAl KAROLY, SOMLOSI ANT6NIA és MIZSER
LAJOS is, aki a katonai ragadványnevekkel is foglalkozott egyik tanulmányá-
ban.

A regionális ragadványnévfeltárások igen szép eredményt mutatnak a vizs-
gált időszakban. AGG GABOR 22 Zala-menti település ragadványneveit közöl-
te. BURA LASZLO Iriny, KOV ACSNf: JOZSEF MAGDA Kápolnásfalu,
KIRSCH LAJOS Alsó-Nyárádmente, PAPP JOZSEF Tiszacsege, A. FODOR
AGNES Cigánd, DROTOS ANDRAS Sajópetri, BLANYAR VALf:RIA Nagy-
kálló, MOLNAR MARIA Magyarlak, BALAzS JUDIT Rábaszentandrás, NAGY



/xwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Személynévkuta tásunk helyzete és felada ta iBA 29rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

fzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
G~ZA Karcsa, MAGYAROVICS LASZLON~ Szentgyörgymező, xovxcs JA-
NOS Vásárosdombó, SZEKERES ILONA Szajol, PINTÉR MARIA Mezőkövesd,
KARACS ZSIGMOND Földes, BERTOK ISTVAN Vése, SZABO IMRE Kurd,
POSGAY ILDIKO Rábacsanak, M~szAROSN~ 'VARGA MARIA Bazsi mai
vagy régebbi ragadványneveit tette közzé a közelmúltban önállóan vagy több
névelemmel együtt vizsgálva.

Itt kell megemlítenem, hogy az önkéntes néprajzi és nyelvjárási gyüjtőmoz-
galom egyik legnagyobb és leginkább fölhasználható eredménye éppen ezen a
területen született. Érthető ez, ha arra gondolunk, hogya ragadványnév meg-
lehetősen nehezen gyűjthető anyag, s a nem helybeli születésű vagy lakosú hi-
vatásos nyelvész-névtanos aligha érhet el jelentős eredményt szűkre szabott
kutatási idővel, míg a helybeli önkétes gyűjtő minimális névtani előképzettség-
gel is teljes névanyagót produkálhat, s ha nem rendszerezi is a gyűjtött neve-
ket, forrásértékű adatokkal szolgálhat a későbbi földolgozás számára, s ezzel
jelentős mértékben segítheti a magyar névtudományt. Akik áttekintették a
Magyar Nyelvben sorozatszerűen megjelenő összefoglalásokat az önkéntes nép-
rajzi és nyelvjárási gyűjtőpályázatok eredmériyeiről, biztosan elismeréssel vet-
ték tudomásul, hogy a ragadványnév-kutatás igen fontos szerepet kapott a vá-
lasztható témák között, s akik megkeresik a kéziratokat a Néprajzi Múzeum
etnológiai adattárában, örömmel tapasztalhatják, hogy túlnyomó többségük
lelkiismeretes, értékes munka, s nyugodtan támaszkodhat rájuk egy nagyobb
szintetizáló földolgozás. Igen sok közöttük a kiadásra is érdemes kézirat, de saj-
nos valamennyinek a megjelentetésére még a gyorsan szaporodó füzetsorozata-
ink sem vállalkozhatnak. Ennek csak egyik oka tanszékcsoportunk korlátok kö-
zé szorított kiadási lehetősége, a másik inkább a sokszorosításra való előké-
szítés bonyolult és sok időt igénylő munkája. A jövőben ezen a gondon a szer-
kesztői, előkészítői tevékenység megosztásával igyekszünk segíteni.

13. Világszerte s nálunk is nagy szakirodalma van a ker esz tn ev ek nek.
Évszázadok óta jelennek meg keresztnévszótárak etimológiai magyarázatokkal,
névünnepekkel, szentek életrajzaival stb. Az 1975-ig megjelent önálló mun-
kák jegyzékét közreadtam már (HAJDÚ MIHALY, Keresztnévszótárak repertó-
riuma. Bp., 1977.) a Magyar Névtani Dolgozatok sorozatában, de ez a folyamat
nem állt meg az utóbbi időben sem. Azt mégís meg kell állapítanunk, hogy a
fejlettebb név tudománnyal rendelkező országokban egy-egy modern névszótár-
nak az ötödik-hatodik, népszerűsítő rnunkának pedig nemritkán a huszonötö-
dik kiadásánál tartanak. A szokványos keresztnévszótárakat pedig fölváltják a
speciális névlexikonok és a több nyelvű keresztnévszótárak. Az előzőekre példa
G. HENTON DAVIES és MRS. A. B. DAVIES bibliai személynévszótára (Who's
Who in the Bible. London, 1970.), vagy GUSTAV DAVIDSON angyalnévszó-
tára, amely ráadásul még a bukott angyalok neveit is tartalmazza (A Dictiona-
ry of Angels including the fallen angels. New York-London, 1971.). Az utób-
biak közé tartozik egy Wroclawban nemrégen megjelent 23 nyelvű keresztnév-
szótár, amelyben a magyar nevek is szerepelnek viszonylag jó és pontos ada-
tokkal. Az egynyelvű szótárak közül emeljük ki a vizsgált időszakból KUSTAA
VILKUNAnak Suuri nimipaivekalentari (Helsinki, 1969.) és a MARKETTA
HUlTU, valamint PIRJO MIKKONEN közreműködésével készített Etunimet
(Helsinki, 1977.) című munkáját, R. CAUSSE és J. LE SCAUTT Le grand livre
des prénoms (Paris, 1972.) című nagy könyvét, JAKOB TORSYnak 3500 ke-
resztnevet regisztráló szótárát, melynek címe Der grosse Namenstagkalender,



30rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAHajdú Mihály

3500 Namen und 1495 Lebensbeschreibungen unserer Heiligen. (Einsiedein etc.,
1975.) A szomszédos országokban jelent meg, s igy bennünket különösen érint
FRANTISEK KOPECNY csehszlovákiai (Prűvodce nasimi jméni. Praha, 1974.).
CHRISTIAN IONESCU román (Miéa enciklopedie onomasticá. Bucuresti, 1975.)
és MILICA GRKOVITY szerb keresztnévszótára (Recsnik licsnih im'ena kod
szrba. Beograd, 1977.).

A magyar névtudomány is letett az asztalra ebben az időszakban egy jelentős
keresztnévszótárat LADÓ JÁNOS munkájának eredményeként (Magyar utó-
névkönyv. Bp., 1971.), amelynek szükségességét és népszerűségét az azóta több
kiadásban való megjelentetése is bizonyítja. Ennek a könyvnek a nyomán (s
talán egy kissé túlságosan is a hatása alatt) készült FEKETE JÁNOSnak Ke-
resztneveink, védőszentjeink című egyházi célokat szolgáló összeállítása, ame-
lyet az Ecclesia könyvkiadó jelentetett meg 1974-ben, de már a következö év-
ben elfogyott. Nem névszótár, de sok keresztnévnek igen alapos egyháztörténett

kultúrtörténeti, néprajzi és névtudományi leírása a közelmúltban elhúnyt nép-
rajztudósnak, BÁLINT SÁNDORnak Ünnepi kalendárium című kétkötetes
munkája, amelyet a Szent István Társulat adott ki 1977-ben.

A keresztnevek földolgozására, elméleti tudnivalóik összefoglalására két mun-
kát említek. Az egyik LESLIE ALAN DUNKLINGnak First Names First (Lon-
don, 1977.) című hallatlanul sokoldalú és gazdagon illusztrált könyve az egész
angol nyelvterület keresztnévhasználatáról. A másik a HORST NAUMANN
szerkesztésében, GERHARD SCHLIMPERT és JOHANNES SCHULTHEISS
közreműködésével készült tanulmánygyűjtemény (Vornamen heute. Leipzig.
1979.), amelyet a legutóbbi Névtani Értesítő részletesen ismertetett.

Nálunk a történeti keresztnévstruktúra vizsgálatára szép példát adott régeb-
ben BÁRCZI GÉZA és KÁLMAN BÉLA több tanulmánya. Az ismertetett idő-
szakban az ő példáikat követve vizsgáltam meg az Ormánság XVI. századi név-
divatját KÁLDY-NAGY GYULA forrásközlése alapján (MNy. LXVII, 180-7).
Történeti és jelenkori névanyagót folyamatosságában vizsgált meg sok kutató
egy-egy településről. Ilyen CSÁK LÁSZLÓnak Bélfenyér, KOV ÁCSNÉ JÓ-
ZSEF MAGDÁnak Máréfalva, PAPP JÓZSEFnek Tiszacsege, BERNSCHÜTZ
SÁNDORnak, HEGEDŰS JOZSEFNÉnek és KÖHEGYI MIHÁLYnak Baja, va-
lamint Észak-Bácska, SZAMOSúJVÁRI SÁNDORnak Hajdúböszörmény, G.
DOMBAl MÁRIÁnak Seregélyes, MIZSER LAJOSnak Cserépfalu, GEDAI
BORBÁLÁnak Köbölkút, HANKOVSZKY BÉLÁNÉnak Rábaszentmihály, VI-
RÁG GÁBORnak Csantavér, JUHÁSZ DEZSÖnek Nagykörű, RIGLER JÁNOS-
nak Párkány, CSOKNYAY JUDITnak Szamosangyalos, TÓTH JÓZSEF FAR-
KASnak Szápár, KISSNÉ DELI MÁRIÁnak Varga, Vázsnok és Felsőegerszeg
keresztneveit vizsgáló tanulmánya. Magam először önállóan, majd FAZEKAS
TIBORC segítségével a volt bukovinai székelyek keresztneveit tettem közzé
több részletben a Magyar Személynévi Adattárak sorozatában.

A kimondottan jelenkori keresztnévkutatást kétségtelenül ÖRDÖG FERENC
munkássága képviseli legkiemelkedőbben, mivel nemcsak a már emlí tett nagy
monográfiájában, hanem Nagykanizsán megjelentetett későbbi tanulmányában
is foglalkozik a legújabb göcseji és hetési keresztnévdivattal. BÜKY BÉLA
folytatva régebben megkezdett kutatási témáját Budapest és környéke 1972-es
névválasztási különbségeiről, NÉMETH MARIETTA pedig Vác környékének
névdivatjáról írt kiváló tanulmányt. Nagy kár, hogy B. GERGELY PIROSKA
kalotaszegi gyüjtésének a keresztnevei, azok tanulságai még 'eddig nem váltakhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ism ertté .
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Egyes keresztnevekről nagyon sokan írtak kiváló etimológiai munkákat,
névmagyarázatokat, vagy. közöltek használatukról értékes adatokat. Említsük
meg közülük MIKESY SANDOR. KOROMPAY KLARA, LADO JANOS és
MIZSER LAJOS nevét! Egy-egy keresztnév helyesírásával, elterjedésével,
nyelvhelyességi problémájával foglalkozott e korszakban LADO JANOS,
pASZTOR EMIL, P. BALAzS JANOS, MIKESY SANDOR s még rajtuk kívül
is több k iváló kutató. .

Mindezek a nevek és munkák azt mutatják, hogy keresztnév-kutatásunk na-
gyon szép eredményekkel büszkélkedhet az elmúlt évtizedben, s ez vitathatat-
lan tény is. El kell azonban ismernünk (s a Benkő Loránd elnöki megnyitója-

ban említettek ide is vonatkoznak), hogy keresztnévvizsgálatunk elsősorban
a névanyag struktúrájára, a névdivatra irányult. A nevek életére: a névvá-
lasztás okaira, körülményeire, a névhasználatra, a társadalmi rétegek és cso-
portok névviselésének szokásaira, egyszóval a névszociológiára' kevesebb gon-
dot fordítunk. Még az önkéntes gyüjtőktől is meg kellene követelnünk a ne-
vek elterjedésének okaira való utalásokat, az életkorok szerinti névhasználat,
a műveltség és foglalkozás szerinti névdivat bemutatását egy-egy településen.

14. Abe c e n ev e k kutatása igen értékes módszertani eredményeket tud
fölmutatni SZABO T. ATTILA és RAcz ENDRE rendszeralkotó elméleti tevé-
kenysége nyomán. Ebben az időszakban jelent meg SZABO T. ATTILA két
kiváló névtörténeti munkája, amelyben levéltári iratok beceneveit dolgozta föl
az általa alapos részletességgel kimunkált elvek alapján. Az egyik, A kolozsvári
becenevek a XVI-XIX. században (Bp., 1968.) önálló könyvként látott napvi-
lágot, a másik pedig, A marosvásárhelyi személynévanyag becejellegű elemei
a XVII. század első felében címmel cikksorozat volt (NyIrK. XV-XVII.). A
magyar becézésí rendszernek tömör és áttekinthető összefoglalása RAcz END-
R~nek Magyar becenevek círnű, a TIT kiadásában megjelent munkája (Bp.,
1974.). Tulajdonképpen kettejük rendszerteremtő tevékenysége az alapja az
én munkám nak is, amely történeti és jelenkori beceneveket egyaránt tartal-

J maz (HAJDÚ MIHALY, Magyar becézőnevek 1770-1970. Bp., 1972.). Még egy
történeti adatokra épülö cíkket szeretnék említeni, amely Szarvas, Békés és
Orosháza XIX. századi beceneveit veti egybe (HAJDÚ MIHALY, Becézőnevek
három Békés megyei község iskolai anyakönyveiben 1870-1900: MNyj. XV, 67
-78).

A jelenkori becenevek vizsgálata - kivéve az ÖRDÖG FERENC készítette
és sokat emlegetett monográfiát - egy-egy településre vagy kisebb területre
vonatkozik. CSAK LÁSZLO BéIfenyér, G. DOMBAI MARIA Seregélyes, POS-
GAY ILDIKO Rábacsanak, M~SZAROSN~ VARGA MARIA Bazsi, N~METH
MARIETTA Vác környéke, CSAPO IRMA Galambok, GEDAI BORBALA xe-
bölkút, RIGLER JANOS Párkány becenévállományát gyűjtötte össze, illetőleg
dolgozta föl.

A becenevek kutatására és földolgozására még inkább vonatkozik az, amit
a keresztnevekről mondottam: többnyire nyelvészeti szempontokat érvényesí-
tenek csupán. Ennek a névtípusnak a vizsgálatakor is át kellene helyezni a
súlyt a névszociológiára, a társadalmi viszonyok tükröződésének bemutatására
a becenévhasználatban. Nyelvészeti elvek érvényesítését, az alapnév módosu-
latainak kibogozását nem is kérhetjük az önkéntes névgyűjtóktől, de nagyon
kiváló munkákat képesek készíteni olyan szempontú megfigyelések feltünteté-
sével, hogy ki, mikor, milyen körülmények között, kit szóIítva, kiről beszélve,

,
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kikkel beszélgetve, tehát milyen szituációban melyik becenevet használja,
vagy a teljes keresztnevet mondja, esetleg ragadványnevet tart megfelelőnek.
Egy-egy kisebb településnek teljes névanyagát feltárhatja egy kutató minden
névélettani sajátság regisztrálásával.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA jövőben ilyen jellegű munkákhoz k í-

vánunk segítséget adni elsősorban az önkéntes névgyűjtők és szakdolgozók
számára, de ezeknek a szempontoknak a figyelembevételét kérjuk a hivatá-
sos kutatóktól is.

I

~

15. Beszámolómnak a vegere érkeztem. úgy tűnik, az elmúlt tizenegy esz-
tendő alatt a magyar antroponímiai kutatások sok és szép eredményt tudtak
fölmutatni. Sokkal többnek érzem viszont azt a munkát, amit még el kellene
végezni, ami nélkül nem beszélhetünk egyenes vonalú fejlődésről, a fejlettebb
névtudománnyal rendelkező országokhoz való fölzárkózásról. Ennek megvaló-
sításához a hivatásos és önkéntes, nyelvész és más tudományágban működő,
adatgyűjtő és ' -földolgozó névkutatók legjobb tudására, szívós munkájára, lel-
kesedésére és áldozatkészség ére van szükség. Jó lenne, ha munkakörülménye-
ink és lehetőségeink javulnának a jövőben, de legalább azt kívánom, hogy ne
romoljanak az elmúlt esztendőkhöz képest. Ebben bízva fejezem be előadá-
som.

HAJDú - MIHAL Y

"
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A z "Á rpád -kor i kis szem élyn év tár" -ró l

Elöljáróban meg kívánom je~ezni, hogy felszólalásom nem tekinthető hoz-
zászólásnak az elhangzott referátumhoz, minthogy azt előzetesen nem volt al-
kalmam ismerni.

1980 tavaszán én egy 450 gépelt oldalnyi (22 szerzői ív ) terjedelmű kéziratot
adtam át az Akadémia Kiadónak. A kézirá't címe: "Arpád-kori kis személynév-
tár". A munka lektorálását Györffy György, a történettudományok doktora
vállalta és végezte el.

A jelen összejövetelt azzal szeretném megtisztelni, hogy röviden tájékoztas-
sam kéziratom előzrnényeiről, keletkezéséről és tartalmáról.

A múlt század húszas éveitől kezdve, több mint másfél százada hangzik el
kívánság és óhaj egy Arpád-kori személynévtár összeállítására. Azonban mind
a mai napig az a helyzet, hogya kutatók a legkisebb vizsgálathoz is csak hosz-
szan tartó, sok időt igénylő gyűjtéssel szerezhetnek anyagot.

A szakemberek jól ismerik azt a múlt század közepén megjelent szótári m ű -

vet, melyet JERNEY JANOS állított össze. Jerneynek nem névtárkészítés volt
a célja. Az 1854-ben napvilágot látott "Magyar nyelvkincsek Arpádék korsza-
kában" círnű munkájában együtt közölte az összegyűjtött magyar tulajdonne-
veket és közszavakat.

1891-ben KUBíNYI FERENC történelmi névtárának megjelent első füzete
azxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA betű Almus nevéig tartalmazza a XIV. századig használatban levő "ős-
magyar" és idegen eredetű személyneveket a közönséges latin keresztnevek
kivételével. A munka nem folytatódott, csonkán maradt.

Az 1944-ben m~gjelent BAAN KALMAN-féle "Osi magyar személynevek"
című válogatásban csak az összeállító megítélése alapján magyarnak minösí-
tett és a török eredetűnek vélt személynevek találhatók meg.

Az alapkutatások számára nélkülözhetetlen személynévtár hiányát felismer-
ve a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetében 1950-ben
nagyszabású anyaggyűj tés Ikezdődött el egy Történeti Személynévtár össze-
állítására. A gyűjtés célja a névvel megjelölt Arpad-kori személyek számba-
vétele volt. A magyar tudományos élet nagy kárára az előkészület állapotában
levő Történeti Személynévtár mun'kálatai 1962-ben abbamaradtak.

Jelen munkám ösztönzőjének és példaképének, a TASZYCKI-féle nagy ólen-
gyel személynévtárnak az anyaggyűjtése 1930-ban kezdődött el. A háború után
a lengyel minisztertanács és a Lengyel Tudományos Akadémia .anyagi és er-
kölcsi támogatását élvezve 1964-ig Taszycki professzoron kívül 6 státusos és
14 szerződóscs munkatárs vett részt a szótár munkálataiban. Az ólengyel sze-
mélynévtár 1500-ig tartalmazza a középkori lengyel földről' származó eredeti
és idegen eredetű lengyel személyneveket. A szótár első füzete 1965-ben, mos-
tanáig 4 kötcte és 2 füzete látott napvilágot.

A sikertelen magyar kisérletek és a kiváló külföldi példa rövid bemutatása-
ból is világosan kitűnik, hogy egy minden igényt kielégitő, korszerű, teljes Ar-
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pád-kori személynévszótár létrehozása meghaladja egyetlen személy teherbí-
ró képességét, egy magánvállalkozás kereteit és lehetőségeit. Ezért jelen névtá-
ram számára - áthidaló megoldásként, a Történeti Személynévtár elkészülte-
ig - a legtöbb személynevet tartalmazó ö tAr p á d - kor i for r á s: A Dö-
mösi adománylevél, az Aradi összeírás, a Tihanyi összeírás, a Váradi Regestrum
és az Albeus-féle összeírás személyneveit dolgoztam fel.

Felvetődhet a kérdés, hogy milyen szempont szerint választottam ki a feldolgo-
zandó anyagot. Eredetileg nem is kis személynévtár összeállítása volt szándé-
komban. I1:n a Nyelvtudományi Intézetben abbamaradt Történeti Személy név-
tár munkálatait szerettem volna továbbvinni. De ahhoz nemhogy támogatást,
de még engedélyt sem kaptam. Mivel teljesen egyedül, mondhatni elszigetel-
ten dolgozom, ezért hivatalos munkám mellett csak olyan névtár készítésére
vállalkozhattam, amely nem haladja meg egy ember erejét, melyet belátható
Időn belül be tudok fejezni, de amely munka jelen formájában is a nyelvtörté-
neti, etimológiai, történettudományi kutatások számára hasznos munkaeszköz-
ként szolgálhat. Bár az általam feldolgozott források személyneveivel eddig is
többen foglalkoztak, ezek a közlemények szétszórva, különböző kiadványokban . J

találhatók meg, és a források személyneveiből önkényesen válogatva vizsgálják 1
a nevek egy-egy részét.

Az 1138-ban készült és 1329-ben átiratban fennmaradt Dömösi adományle-
vél mintegy 1300 személy nevét foglalja magában. Az Aradi összeírás, amely a
legutóbbi kutatások szerint az 1202-3 körüli évekből származik, és 1500 körü-
li átiratban maradt fenn; 370. az 1211. évi Tihanyi összeírás nagyjából 2000, a
Váradi Regestrum az 1208-35 közötti időből mintegy 2500 és az Albeus-féle
összeírás az 1237-40 körüli évekből 650 személy nevét tartalmazza. Az öt
forrás területileg felöleli a Dunántúl, a Duna-Tisza köze és a Tiszántúl nagy
részét. . •

A négy szolgálónépi összeírásban és a VR.-ban található névvel megjelölt
személyek száma összesen mintegy 6800 fő. A 6800 személynév - természete-
sen az alapneveket, a névváltozatokat. a becéző és képezett alakokat külön név-
nek számítva - mintegy 2800-féle névből tevődik össze. Névtá ram az öt nyelv-
emlék valamennyi személye nevének összes előfordulását magában foglalja szö-
vegkörnyezettel együtt. A névtár tehát felvilágósítást nyújt a XII-XIII. szá-
zadban Magyarországon élő alsó néposztály személyneveinek fő típusairól, a ne-
vek gyakoriságáról, a névdivatról, bővíti hangtörténeti. helyesírástörténeti és
etimológiai vonatkozású ismereteinket. A bőséges szövegkörnyezetből megismer-
hetjük a nevet viselő személyek pontos társadalmi á'lását, foglalkozását, lakó-
helyét, esetleg korát, nemét, és számos egyéb összefüggésre is fényt deríthe-
tünk.

A mintegy 6800 személy nevét tartalmazó, névtár önálló és utaló névcikkek-
ből tevődik össze. A címnevek és az utalónevek írásképük alapján a magyar
ábécé betűrendjében követik egymást. A XII-XIII. századi magyar helyesírás
következetlensége és kétértelműsége miatt a feldolgozás során sok volt a ma-
gában az anyagban rejlő bizonytalanság, ezért a nevcikkeken beiül a címnévbe
kerül a fonetikai variánsok mellett az összes írásváltozat is. A biztosan tővég-
hangzósnak ítélt alakot az alapnévvel egy névcikkbe vettem. Külön névcikkbe
kerültek az alapnév becézett, képzett változatai, a latinos végződésű formák.
Ra a név ragozott alakban fordul elő, akkor a címnévben a kikövetkeztetett
rag tal an alak szerepel. A régi magyar személynevek eredetének kellően nem
tisztázott volta miatt névcikkeimben olyan nevek is összekerülhettek. amelyek
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más-más eredetűek, de írásképük hasonlósága miatt különválasztani őket nem
lehetett. Más a helyzet akkor, amikor a neveket nem tudtam biztosan elolvas-
ni, illetőleg azonosítani. Ilyenkor a változatok - noha lehet, hogy együvé tar-
toznak - külön névcikkbe kerülnek. Ha nem tudtam eldönteni, hogy annak a
névpárnak, amelyik pl. s-sel és z-vel kezdődik, mi a helyes olvasata, akkor
olyan betű alá soroltam be a névpárt, amilyennel a .korábbi adat kezdődik. A
címnév után közlöm az adatokat kronológiai sorrendben. Minden adat. három
részból áll: 1. Évszám. 2. Idézettek). 3. Forrásjelzet. Ha egy forrásban több 'ha-
sonló név fordul elő, akkor a neveket a forrás kezdetétől előrehaladva. egymás
után közlöm szövegkörnyezettel. A névcikkek végén találhatórqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAvö. jelzés után
álló név (nevek) a névtár más névcikkeire utal(nak). Ezekkel alaki hasonló-
ságra és az esetleges etimológiai összefüggésre kívánom a figyelmet felhívni. Az
utalónév után az l. (=~ásd) jelzés és annak az önálló névcikknek a címe
áll, amelyben az utalónév adatai megtalálhatók. Forrásaimat betűhíven közlöm,
de a hosszú, nyújtottJ' helyett s-et írok, a hosszú ékezeteket ellhagyom és a rövi-
dítéseket feloldom.

A névtárhoz csatolt am egy latin-magyar szójegyzéket, amelyben a névtár
idézetei ben leggyakrabban előforduló, foglalkozást és társadalmi állást jelölő
kifejezéseket értelmezem magyarul. Ezt a szójegyzéket azok számára szántam,
akik nem járatosak a latinban, ill. a középkori latin okleveleink szókincsében.

Befejezésül egy példával arra is rá szeretnék világítani, milyen haszon vár-
ható kis személynévtáram tanulmányozásából. Előzetes vizsgálataim szerint az
ún. közszói eredetű személynevek aránya a következöképpen oszlik meg az ál-
talam feldolgozott forrásokban:

i

összes közszói eredetű %
személyek száma nevet viselő

személyek száma

Dömösi adománylevél 1300 300 23%

Aradi összeírás 370 50 13%

Tihanyi összeírás 2000 500 25%

Albeus-féle összeírás 650 130 20%

VR.• 2500 320 13%

Összesen: 6820 1300 19%

Ez azt jelenti, hogy az a gyakran hangoztatott vélekedés, mely szerint az
Arpád-korban az alsóbb nép osztályhoz tartozó személyek neveinek túl n y o -
m ó t öbb s é g,e magyar közszói eredetű, feltétlenül helyesbítésre szorul.

Szeretném hinni, hogy Arpád-kori kis személynévtáram mielőbbi megjelené-
se serkentőleg fog hatni az Arpád-kori személynevek gyűjtésének folytatására,
és annak alapján hozzá lehet fogni az anyag feldolgozásához a maga teljessé-
gében.

FEHÉRTÚl KATALIN

•

•
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Az ómagyar személynévrendszer alaktani kérdéseihez

1. Volt-e magyar apanévképző? - A válasz egyértelműnek látszik: volt, hi-
szen axwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJánossa"" Jánossi. Lőrincze ,.., Lőrinczy típusú nevek -c, -e, -i kép-
zője olyan családneveket hoz létre, melyek személynévi eredetűek, s legtöbb-
ször valóban az apa, illetőleg a névadóihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAö s nevére utalnak (vö.: KERT~SZ: N yr.

LXVI, 93-5; MELlCH: MNy. XXXVII, 345, XXXIX, 274-5; BENKO: Msn.
XVII, 70, u ö ., A régi magyar személynévadás 15-6, 18, u o ., Nyjtört. 84; BAR-
CZI, Szók.2 138-9; MIKESY: Nyr. LXXXV, 490; KNIEZSA, A magyar és
szlovák családnevek rendszere 12; FEH~RTÚI: Nytudflrt, 68. sz. 11). Az ezzel
kapcsolatos gondok azonban igen sokrétűek. Tisztázatlan maga a terminológia
is: hogyan nevezzük e névtípust, hogyan nevezzük e képzőt? Névtani mun-
kákban leggyakrabban körülírásszerű megjelölésekkel találkozunk; közkeletű,
s egyben szabatos terminussá egy szó: a "patronymicum-képző" vált. Az első
kérdés mindjárt ez: nevezhetjük-é magyarul apanévképzőnek? A magyar név-
tanban is használatos "apanév" alapján a fönti kifejezés is magától értetődőnek
látszik; meggondolkodtató azonban az a szempont, melyre sz tr ENIKO, a ro-
konságnevek kutatója hívta fel figyelmemet: az "apa név képző" azért megté-
vesztő, mert azt sugallja, hogy az adott nevet az apa viseli, holott másról van
szó: a név az apa nevéből származik.

A terminológiai bizonytalanság azonban csak az egyik, s nem is legsúlyo-
sabb gond. A fő kérdés ugyanis ez: mi a helye a fönti névtípusnak a személy-
névi eredetű magyar családnevek rendszerében? Hogyan viszonyulnak az -a , -e,
-i képzős nevek egyrészt a puszta személynévi eredetű családnevekhez, más-
részt a -fi u tó ta g ú nevekhez? Milyen területi, kronológiai, társadalomtörténeti,
családtörténeti mozzanatok határozták meg az egyes típusok megjelenését?
E rendkívül gazdag és szerteágazó kérdéskörből a továbbiakban a képzővel ala-
kult nevek néhány morfológiai és névrendszertani összefüggését próbálom meg-
világítani.

2. Elemzésünk kiindulópontja nem lehet más, mint egy negatívum: a ma-
gyarban n inc s kötelező patronymicum-képző. Személynévi eredetű család-
neveink legfontosabb s mindmáig legnépesebb csoportját azok a nevek alkot-
ják, melyek a "puszta személynév mint családnév" típust képviselik. Minden
további (morfológiailag jelölt) típust - úgy gondolom - ehhez viszonyítva kell
megítélnünk. •

Vegyük először szemügyre az -i képzőt! Ennek az -é birtokjelből való szár-
mazása (vö.: KNIEZS;\ i. m. 37; MELlCH: MNy. XXXIX, 274-5; BENKO:
Msn. XVII, 70; BARCZI: i. h.) általánosan elfogadott tétele lett névtani írodal-
munknak. Keletkezéstörténetével kapcsolatban· két megjegyzést tennék. Az
egyik az, hogy ha születésének körülményeit nehéz is tetten érni, hiszen a XV.
században már eleven képző, még évszázadokkal később is találunk - éppen
az egyelemű névadás továbbélése miatt - olyan szerkezeteket, melyek a -é
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•

eredeti funkcióját érzékletesen tárják elénk. K{\RACSONY SANDOR ZSIG-
MOND (Nytudlsrt. 28. sz. 100-1) XVIII. századi anyagábel idézem: 1718: Ist-
ván Kovácsé János (a Kovács itt foglalkozásnév!) ; 1717: Kanász Mikloli
Ers.bét ; 1722: Danka czigányé Sigmond. A fönti példák azért tanulságosak,
mert bennük az -é "" -i elem még n em névképző (hol keresztnévhez. hol
foglalkozásnévhez, hol nép névhez járul), de egyrészt - legalábbis az anya-
könyvekben - bizonyos állandósággal jelentkezik, másrészt világosan kitapint-
ható benne az a funkció, mely az -4 patronymicum-képzőnek is lényege:' a le-
származásra való utalás. ,

Másik megjegyzésem a XV. századi szinkróniára vonatkozik CSANKI Ill .
kötetéből többek között ilyen családneveket idézhetünk: 1499: Barrabassy
(361); Dyenessy (269); 1513: Ellesy (146); 1476: Lewrynczy (279); 1498: Saly
(179). Ugyanott azonban a következő családnevekkel is találkozunk: 1513: B04"-

rabás (132); 1502: Dyenes (367); 1490-1504: Illés (155); 1490 Leryncz (165);
1462: Sa l (179). Még tovább menve: arra is van példa, hogy ugyanaz a család
szerepel kétféleképpen: 1490: Perimcz s» 1513: Ferenczy (148). A két típus ösz-
szefüggésére nézve csak föltevés eink lehetnek. Magam azt tartom valószínű-
nek, hogy a fejlődésnek más-más fokát képviselik; hogy az -i képzős nevek
újabb, talán másodlagos alakulatok; s még azt sem zárnám ki, hogy egy koráb-

, bi időpontban azok is képző nélküliek voltak. Ez' esetben természetesen fölme-
rül a kérdés: miért jelent meg rajtuk az -i? Úgy gondolom, ennek elsősorban
névrendszerbeli oka lehet. A magyar családnevek egy másik típusában: a hely-
névből származó családnevekben ugyanis (bár nem kivételtelen, vö. FEHI!:R-
TOr: MNy. LXIX, 197-203) rendszerszerű elemként van jelen azrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-i képző. Ráadá-
sul az öröklődő család nevek kialakulása éppen e csoportban indulhatott meg
legkorábban, hiszen a névadás alapja (a birtok neve) itt viszonylag állandó volt
(vö. BENKŰ, A régi magyar személynévadás 10). Mindebből az következik,
hogy személynévi eredetű, alakulóban levő családneveinkre komoly hatást gya-
korolhatott a már meglevő, -i képzős nevek tömege, melyben az -i elemnek el-
sősorban családnévképző funkciója domborodhatott ki. Ha e föltevés igaz, ak-
kor az -i patronymicum-képző kialakulásában az a nal ó g i a szerepével is szá-
molni kell. A két magyarázat (a leszármazásra utaló képző és az analógiás
képző) természetesen nem zárja ki egymást.

3. Más természetű kérdéseket vetnek fel az Andrássa , Tamássa , Lőrincze,
lllyésse típusú nevek. Ezekben olyan morfémát, mely eredeti funkciójánál fog-
va is alkalmas lehetett volna patronymicum-képzővé válásra, aligha kereshe-
tünk. BENKŰ LORAND egy korábbi közleményében (Msn. XVII, 70) az -a /-e
bírtokos személyragból vezette le a fönti. nevek iképzőjét: 'vaioalkinek az Andrá-
sa, Györgye, Lőrinoe'; elkülönítve ezáltal e csoportot a voltaképpeni patronymi-
cum-képzős ala'kulatdkttó1.1

Magam úgy gondolom, hogy az -al-e képző eredete végső soron az ómagyar
becézés felé vezet. Jól ismert tény, hogy az -a ./,e a korai ómagyarban egyike
legelevenebb kicsinyítő képzőinknek. Példák tömegét idézhetjük a Barta , Da-
na , Doma, Luka , Bene, Pete, Sebe-féle becéző alakulatokra. Az is kétségtelen,

1 Ugyanő egy későbbi tanulmányábanihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(A régi magyar személynévadás 16) - a fiúnév-
ből való származtatast elhárítva - az -a /-e képzöröl így nyilatkozott: "eredete így
egyelőre még tisztázatlan, de az bizonyos, hogy funkciójára nézve csak patronymícum,
képző lehet". - Itt mondok köszönetet RACZ ENDRÉnek, aki erre fölhívta figyel-
memet, s aki szakirodalmi utalásaimat is több értékes adalékkal egészítette ki.
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hogy ez utóbbiak - minden külön képző nélkül - családnévvé is váltak. Az
Andrássa , Dénesse típusú nevek végződésében (amint e lehetőséget már töb-
ben fölvetették) -a l-e kicsinyítő képző rejtőzhet. Jól tudom, 'hogy e föltevésseI
szemben két ellenvetést is lehet tenni. Az egyik az, hogy az ómagyar becéző
képzök általában a rövidült alakhoz járultak; itt viszont a teljes név szerepel.
A másik pedig kronológiai természetű: a fönti családnévtípus kialakulásának
korában a korai ómagyar -a /-e kicsinyítő képző már bizonyára nem volt ele-
ven. Úgy gondolom azonban, mindkét ellenvetés elhárítható. Egyrészt: ha rit-
kán is, de előfordul a korai ómagyarban teljes névhez járuló -a /-e képző, vö.
például: 1248: Symona (MonStrig. 1, 374); VárReg.: Rolanda (e névről' más-
képp: Nytudflrt. 96. sz. 26). Másrészt: e képző visszaszorulása korántsem jelen-
tette azt, hogy a vele alkotott származékok kihullottak volna a nyelvből: meg-
maradtak, csak - szerkezeti váltás révén - egy másik típusban, a családne-
vekében éltek tovább. Ez azonban nem gyöngíti, sőt inkább erősíti a fönti ma-
gyarázatot, hiszen ha az -a l-e képzővel c sal á d nevek végződéseként kell szá-

'molnunk, akkor ismét az analógia is segíthette a Jánossa , Ferencze típusú ne-
vek kialakulását.

A .föntí gondolatmenetet két általánosabb jellegű érvvel egészíteném ki. Az
egyiket az idegen nyelvi analógiák jelentik. KNIEZSA idézett munkájából ar-
ra is fény derül, hogy a szláv nyelvek patronymicum-képzői között (melyek
többsége leszármazásra utal) korántsem ritka az a típus sem, melynek előz-
ményét valamilyen kicsinyítő képző jelenti (vö. ukr. -enko). A másik érvet a
magyar neveknek egy különös hangtani sajátossága adja. A családnevekben
megjelenő -a l-e képző igen szűk körben él; kevés keresztnévhez járul. Ezek kö-
zött azonban feltűnően gyakoriak az -s-re végződő nevek: Andrássa , Barta -
bássa , Dénesse, Domokossa , Jánossa stb. Ez azért érdemel figyelmet, mert az
így létrejött végződés meglepő egybeesést mutat ómagyar -sa fse kicsinyítő kép-
zős alakulatokkal: DÖmAd.: Incusa •. Dimisa ; 1202-3 k.: Elusa . Micusa . Petes-
sa , Pousa (SZENTPÉTERY, KritJ. 1, 63-5); 1245: Jacobsa (AÚo. VII, 161). Ez
más oldalról erősíti meg fönti képzőnknek a becéző képzökkel v ló összefüg-
gését.

A kérdést korántsem akarom lezárni. E rövid elemzés, mely elsősorban a ke-
letkezés mozzanatai ra próbált fényt deríteni, számomra azzal a tanulsággal
járt, hogy a magyar patronymicum-képzők nem alkotnak különálló, zárt, ön-
magában vizsgálható csoportot. Eppen ellenkezőleg: a velük kapcsolatos kérdé-

. sek beletorkollanak családnévrendszerünk általános összefüggéseibe, s igen
gyakran abban lelik magyarázatukat is.

KOROMPA Y KLARA
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Tájszemlelet és az etnikai kép tükröződése
a XVI. századi személynevekben

Hála az utóbbi évtizedekben javuló forráskiadási lehetőségeknek, ha bővében
nem is. de jelentős mennyiségben került nyilvánosságra személynévanyag a
XVI. századból, különösen ennek második feléből, amely már alapul szolgál-
hat több irányú vizsgálathoz is. Nem szorul különösebb bizonyításra, hogy a
személynévanyag milyen sokoldalúan értékes forrás, amelynek kiaknázása szin-
te még csak a kezdetnél tart, de nagy jövő előtt áll, különösen akkor, ha a for-
ráskiadványok még nagyobb bősége állna rendelkezésre, akár a jelenlegi, akár
a múltbeli anyagra gondolunk, kiküszöbölve bizonyos térbeli, időbeli vagyihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm ű -

faji egyenetlenségeket.
Ha nem is szükséges a személynévi anyag vizsgálatának jelentőségét bizonyí-

tanunk, azért két példát a sokoldalú hasznosíthatóságot tekintve szeretnék
megemlíteni. Egyik a hódoltság előtti nagykőrösi, kecskeméti családnévanyag,
amelyből 'kieleme:zJhető,hogy itt a színesfém-feldolgozás viszonylag jelentős le-
hetett, tehát nem szabad a XV-XVII. századi mezővárosokat kizárólag agrár-
tömörüléseknek tekinteni, hiszen jelen van a finom kézműipar, ami feltételez
egy aránylag szélesebb, jómódú polgár-kereskedő-iparos réteget is. A XVIII.
századtól ez a kép megváltozik, akkor már akovácsok, kocsigyártók, bogná-
rok stb. hangsúlya nő meg, jelezve e városok agrárirányú fejlödését, ami nyil-
vánvalóan távlatilag visszaesés, és országosan nem szerenesés alakulás.

A másik példa a készülő Magyar Néprajzi Atlasz anyagának tanulsága. Itt
feldolgozásra került mintegy 300 kutatópontról az 1900-1910 közötti időszak
újszülötteinek teljes keresztnévanyaga, vallásfelekezetek szerinti felbontásban.
Tanulságosak a táji eltérések is, de ennél sokkal fontosabb a tudati, s benne az
ízlésbeli változás tükröződése, amely bizonyos társadalmi és kulturális mobili-
tás kifejeződése, kvantitatív bizonyítási lehetőséggel. E keresztnévanyag alap-
ján viszonylag jól megragadható egyes falvak konzervatív társadalmi maga-
tartása, vagy a közösségi élet fellazulása, egyes társadalmi rétegek világszemlé-
leti elkülönülése.

A két utalásszerű példa után nézzük meg konkrétan, hogy a XVI. századi
családnevekből milyen tanulság szűrhető le tájismereti és etnikai vonatkozás-
ban.

A falvak, városok nevéből képzett családnevek ebből a szempontból sokat-
mondóak. Lényegében ugyanilyennek tekinthetjük a megyenevekből képzett
családneveket is, ami legfeljebb annyit tanúsít, hogya megyei hovatartozandó-
ság igen jellegzetes volt, s e szervezet elevenen működött. Ezekkel kapcsolat-
ban sem lenne érdektelen egy statisztikai jellegű vizsgálat, hogy milyen arány-
ban fordulnak elő arqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASomogyi, Bihari, Szalai stb. nevek (melyek gyakoriak)
szemben más megyenevekből képzett családnevekkel, melyek jóval ritkábban
fordulnak elő, mint pl. a Szabolcsi, Gömöri, Soproni stb. Ebből a vizsgálatból
nyilván leszűrhető lenne valamiféle tanulság a középkori Magyarország belső
migrációjáról, amelyről szinte semmit sem tudunk, s azt a keveset is még na-
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gyobb áttételekkel következtették ki. Sajnos ilyen statisztikai vizsgálatot én
nem végeztem.

Figyelmem elsősorban a tájnevekből képzett családnevekre irányult, annak
megállapítására törekedve, hogy milyen tájfogalmak voltak ismeretesek ebben
a korszakban. Meglepően kevés fordul elő, s ezekből is nagyobb egységek, te-
hát a kevéssé jellegzetesek dominálnak. Az Alföldi, Erdélyi családnév gyakori,
különféle alakváltozatokkal, s hasonlóan elterjedtnek lehet venni az Alföldön
a Felföldi nevet. Kisebb tájra utal ugyancsak a gyakori Sárközi név, de ebből
jelenleg kettőt is nyilvántartunk, Tolriában és .Szatmárban, s nincs kizárva,
hogy még több is lehetett. A hegységnevek mint családnévképzők nem túl
gyakoriak. Előfordul a Bakgnyi, s valószínűleg itt említhető a Karancsi és a Zo-
bor családnév. Nem egyértelmű az Ormáni, de biztosan tájnévi eredetű a Rá-
baközi és M.u,raközi családnév. Elgondolkodtató viszont a Kolon családnév,
amely Zala megye régi nevére utalhat, amelyet azonban a XIII. század óta nem
használnak. Szokatlan képzésű családnév. s más megyéveI kapcsolatban nem
akadtunk hasonlóra, a Bácsmegyei családnév, mert más esetekben a megye nem

.kapcsolódik a névhez. Ez talán arra utal, hogy 1560-ra Bács megye -már na-
gyon elpusztulhatott. s több községnév elhomályosult a tudatban.

Változatosabb az etnikai vonatkozású családnévanyag. de igazában kevés
meglepetést tartogat. Leggyakoribb kétségtelenül a Tóth, Tod családnév, főleg
a Dunántúlon. Nem meglepő, hogy aránylag elég gyakori a Kun, Székely, Ta-
tá r , s Heves megyében a Cse családnév. Közepes gyakoriságúnak lehet tartani
a Besenyő, Olasz, Oláh előfordulását. Ritkán, de nem egy alkalommal feltűnik
a Bulgár , Polák, Szerecsön, Zsidó, Német, Horvá t, Cigány, Rácz, Türk etnikum-
ra utaló családnév. Nem említettük még az egyetlen igazán meglepőnek mond-
ható népnevet, a Jász családnév rendkívül gyakorinak mondható előfordulását
a Duna-Tisza köze terül etén, Heves és Nógrád megyét is beleértve. Anélkül,
hogy. azonosítani kívánnánk a családnevet az etníkummal, annyit azért ez a vi-
szonylagos gyakoriság megenged feltételezni, hogy a jász nyelv mint az etni-
kum legjellegzetesebb kifejeződése a XVI. században még élő nyelv lehetett.

A családnevek többsége természetesen más jellegű, de a közvetlenül etnikum-
ra utaló nevek változatossága a XV-XVl. századi migráció tanúbizonysága, s
behatóbb vizsgálattal még nyilván határozottabb következtetést is lehetővé ten-
nének, én inkább csak figyelmet akartam felhivni a kérdésre.

BARABASJENÖ
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A párhuzamos személynévadás

, .

KNIEZSA ISTVÁN 1944-ben publikálta A párhuzamos hely névadás c ím ű

klasszikus tanulmányát, amelyben egy gyakori helynévtípus: arqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABenefalva '""

Benice, Körtvélyes '"" Hrusov-féle névpárok keletkezési módját vizsgálta meg ..
Annak ellenére, hogya nemzetközi szakirodalomban az ide tartozó helyneve-
ket nemritkán fordításnak is minősítették, Kniezsa Ielfogása időtállónak bizo-
nyult (a kérdés fontosabb irodalmát 1. KÁZM:E':R:MNyTK. 14U. ;:;Z. 179). Egyéb-
ként a különnyelvi helynévpároknak ez a magyarázata - tudjuk - már ME-
LICH JÁNOSnak egyik korábbi dolgozatában is felbukkan (Über eine Gruppe
von ungar. Ortsnamen: Archiv für slav. Philologie XXXIX, 217-23), a moti-
váció és a névadás párhuzamosságának, azaz egyidejűségének bizonyítása - bő-
séges adattárral - Kniezsa érdeme.

Kevesebb figyelmet szentelt névtudományunk a személynevek hasonló típu-
sának, a Molnár'"" Mlynár,xwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAEehér r« Weis, Lehotai r - Lehotsky-féle dublettek-
nek, amelyek tagjai ugyanazon ember vagy család neveként váltakozva buk-
kantak fel forrásainkban. MELlCH ezekről - bár röviden' - így nyilatkozik
Családneveinkről című dolgozatában: "Sokszor megtörténik, hogy a bevándo-
rolt egyén családi nevét, ha nem a falu, helység nyelvében élő szóból való, le
is fordítják a falu, hely nyelvére." (MNy. XXXIX, 278.) Egyébként is, írja ME-
LICH: "A XVI. és XVII. században is közönséges dolog volt, hogy amely nyel-
ven írt valaki, családi nevét az illető nyelv szelleméhez alkalmazta... Tseh

Márton neve 1656-ban megjelent »Lovak orvosságos uj kőnyvecskéjé-s-nek né-
met eredetijénMartin Beheim. Weiss Mihály 1658 táján brassói bíró nevét ma-
gyarul Fehér Mihály-nak is írta." (Uo.) Hivatkozik MOLLAY KÁROLYnak Kö-
zépkori soproni családnevek című munkájára, amely szerint a XV. században
egész sor Sopronba bevándorolt magyar polgár nevét fordították németre.
KNIEZSA életművében csak A magyar és szlovák családnevek rendszere című
munkájába (két kéziratos művének 1965-ben sokszorosított kiadásában) talá-
lunk a névtípusra egy rövid, de - mint Kniezsánál annyiszor - a lényegre
tapintó megjegyzést. A családnevek kialakulásával foglalkozó bevezető sorok-
ban ugyanist ezt olvashatjuk: " ... ha egy vegyes magyar-szlovák községben
az egyik János bíró, a másik meg molnár volt, a magyárok Bíró János és Mol-

nár János (erédetileg a bíró János és a molnár János) alakban hívták őket, míg
a szlovák ok saját nyelvükön Ján Richtár-nak és Ján Mlynár-nak nevezték. Itt
tehát ugyanúgy lehetséges a párhuzamos névadás, mint a helynevek esetében ...
Ezek a névpárok tehát nem egymásnak fordításai, hanem az azonos szemlélet-
nek megfelelő nyelvi kifejezések." (1. m. 6.) Kniezsa idézett munkájának szöve-
gét - ez a bevezetőből kiderül - nem tekintette véglegesnek, szerette volna
átdolgozni, illetőleg lényegesen kibővíteni. Ha terve .megvalósul, nyilván sort
kerített volna a történeti adatok bemutatására és tételének bizonyítására is.

Fordítás és párhuzamos névadás: tehát ez a két magyarázat bukkan fel leg-
avatottabb tudósainknál. A fordítással mint névalkdtási móddaí kétségtelenül
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számol nu nk kell a családnevek történetében: a humanista nevek kizárólag így
keletkeztek, nem is szólva az újabb kori névmagyarosítás eredményeiről. Mégis
a történeti forrásokban, a különböző típusú összeírásokban egy-egy ember vagy
család nevek ént előkerülő dublettek nagyobb részének magyarázatára Kniezsa
véleményét tartom meggyőzőbbnek.

A névadás párhuzamosságát az alábbiakban megkisérlem néhány érvvel bi-
zonyítani is. Ezt megelőzően hadd mutassak be adatokat is a névtipusra. Eze-
ket egyetlen forrásból, ILA BALINTnak Gömör megyeihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAc ím ű négykötetes mo-
nográfiájából gyüjtöttem, teljességre ennél sem törekedve. Példák felsorolására
azért mutatkozott ez a mű nagyon alkalmasnak, mert Ila a különböző időpon-
tokból fennmaradt neveket - nyilván nem csekély munkával - viselőjükkel
azonositotta, azaz kiderítette, hogy például a jolsvai összeírásokban 1652-ben
leírt Lehoczki és az 1657-ben rögzitett Lehottay ugyanannak az embernek, il-
letőleg családnak a neve.

Az adatokat IIa köteteinek sorrendjében lokalizálva (a Gömör megyei falu
nevével), évszámmal, illetőleg a kötetek lapszámával közlöm.

II. k. - Alsósajó: 1667: Szabados, 1694: Szlobodnik (47). - Betlér: 1667:
Gocsi, 1694: Gocsovszku ; 1664: Konkolj, 1667: Konkoly, 1694: Kukol, 1768: Ku-
kel; 1667: Henczkoi, 1768: Henczkay, Henczkovszky (119); 1568: Keotheles,
1582: Bowraznik (!); 1667: Ttikacs, 1717: Tkács; 1667: An:a i,' 1673: Oravecz
(120). - Borosznak : 1691: Revuzky, 1693: Rőczei, 1695: Rivoczki (1'29). - Bu-
gyikfalva: 1671: Klenoczy, 1673: Klenoczki (135). - Csucsom : 1690: Lengyel.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1725: Polyak (179). - Dobrapatak: 1618: Halasz, 1619: Ribar: 1616: Sussenski,
1672: Susany 'Szucsáni', 1673: Susánszky, 1679: Sucansky (214). - Dobsina :
1674: Liptak, 1695: Lipta i (221). - Feketelehota: 1678: Poproczky, 1684: Pop-
roczt 'Poprocsi' (249). - Feketepa tak: 1684: Meszaros, 1686: Meszar (255). -
Felsőfalu: 1578: Kameneszky, 1581: Kwwy, 1591: Kowj (278). - Felsősajó:
1581: Czerven, 1583: Weres, 1630: Czerwenj (295). - Fillér: 1671: Kame-
nyaszkj, 1672: Keőui (307). - GacsaIk : 1636: Moltwr, 1680: Mlinar ; 1620:
Kolieszar , 1621: Kerekes, 1625: Koleszar ; 1683: Csismadia , 1684: Csizmar (311).

- Gerlice: 1610: Laka tos, 1611: Slosia r (325): 1671: Ja lsawski, 1672: Jólsvay:
1635: Grliczky, 1638: Gerliczej (326). - Gócs: 1667: V veges, 1720: Szklenár :
1725: Molnár , 1728: lVIlinar (344). - Henckó: 1570: Zylwas, 1578: Sliwar ; 1625:
Meduet, 1630: Medved, 1636: Medue (392): 1688: Meszyar , 1690: Mészáros,
1728: Csizmar, 1745/46: Csizmadia (393). - Hrussó : 1604 Zekren, 1614:

Skjnar , 1616: Sk1-iner , 1635: Szek7-enies (415). - Ispánmező: 1590: Homonnaj-
Humenenskj, 1610: Humenensky (427). - Jolsva: 1558: Hamornyk, 1605: Ha-
moros (461), 1598: Baynoczki, 1605: Boiniczi; 1652: Lehoczki, 1657: Lehottay:
1652: Liptak, 1664: Liptowsky, 1666: Liptay; 1652: Aszta los, 1715: Szoia r - e :
Stola r (465); 1652: Sernevelö, )664: P iwowarcz; 1664: Saroszky, 1666: Sarossi
(466). - Jolsvatapolca: 1565: Tepliczky, 1580: Tapolczay (472): 1598: Ragosski,
1599: Rakosi, 1600: Rakoszkj; 1610: Miglezkj, 1620: Migleszki, 1635: Migleszy
(473). - Kisszlabos: 1599: Koleszar , 1606: Kerekes, 1607: Kolezar , 1611: Ko-
leszar , 1620: Kerekgyarto (517). - Kisvészverés: 1611: Hatuanskj, 1620: Hat-
vanj; 1620: Kohut, 1621: Kakas (521). - Koprás: 1511: Koprassy, 1573: Kop-
raczky (526).

Ill. k. - Meleghegy : 1656: Rakosi, 1679: Rakosski (27). - Mikolcsány: 1674:
Krupinszky, 1675: Korponay; 1673: Variny, 1674: Warinsky (48). - Murányal-
ja : 1638: P iwowarcz, 1652: Serjözö, 1664: P iwowarch; 1652: Halas, 1664: Ribar
(61); 1672: Pe kar , 1676: Siiteo; 1672: Kötöles, 1674: Powraznik (62). - Murány-

.-J
I
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hosszúrét : 1666: Kis, 1689: Maly; 1666: Polonkay, 1675: Polomsky (69). -
Nagyrőce: 1615: Laka tos, 1620: Szleszar , 1621: Sloszer (102); 1672: Csetnekj,
1680: Stitniczky (103). - Nagyszlabos: 1636: Tesler , 1671: Tesla r , 1676: Tissler ,
1690: Aszta las, 1700: Aszta los (108). - Nandrás: 1578: Nandraski, 1589:
Nandrassj (118); 1610: Repassy, 1611: Repanskj; 1618: Jelssauski, 1619: Jos-
tay, 1620: Jolsowaj (119). - Nasztraj: 1565: Zliwar , 1563: Sylwasz, 1573: Sliw-
ka , 1580: Siluas (128). - Pacsa: 1568: Zekrenyes, 1570: Zekrengyarto, 1577:
Skriner , 1578: Zekrenmiues (155). - Perlász: 1666: Fazekas, 1676: Hrnczar
(195). - Pétermány : 1693: Slavosky, Szlabosi, 1695: Szlaboczki (203). - Feke-
tepatak: 1671: Süveges, 1672: Klobucsnik (255).

IV. k. - Süvete: 1569: Polonsky, 1595: Polomy; 1563: Welky, 1582: Nagj;
1600: Hamornik, 1605: Hamoros; 1612: Tekeneos, 1613: Korita l - sic! o : Kori-
ta r ; 1565: Kamenensky, 1580: Keowy-Kemenensky, 1600: Kamenczky (68). -
Sztrizs : 1692: Hrusouisku, 1693: Hrussova i (106). - Turcsok: 1612: Stoler ,
1615: Solta rihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(!), Tisler , 1654: Stola r (142). - Umralehota: 1652: Brezna i, 1685:
lJ reznan (155). - Vernár: 1605: Suarcz, 1654: Czierny (173). - Vizesrét: 1600:
Zepesi, 1601: Spisak; 1652: Breznyan, 1657: Breznay; 1657: Rakossy, 1664: Ra-
koszkj (184); 1724: Török, 1753/1754: Turek (185).

Az adattárban bemutatott, ~z egy-egy ember vagy család neveként váltakoz-
va felbukkanó magyar és szlovák (olykor magyar-német, ill. szlovák-német)
formák elvileg fordításként is keletkezhettek, mégis - úgy vélem - az alábbi
érvek a párhuzamos névadást igazolják.

1. Ugyanazon írnok, ugyanabban az időben egy-egy falu összeírásában gyak-
ran vegyesen rögzít magyar és szlovák neveket. Például a jolsvai összeirásban
1605-ben: Baynoczki, Hamoros, ill. Liska , Puskar , 1558-ban Halaz, Kerekgyarto,
Hamornyk (11,461,463). Henckón 1636-ban: Medue és Chudi, 1688-ban Meszyar
és Labancz (II, 392, 393). Gócson 1667-ben: üveges, ill. Spisak, Vozar (II, 344),
Vizesréten 1600-ban Zepesi, ill. Lehoczki (IV, 184), Umralehotán 1652-ben:
Brezna i, ill. Cserni (IV, 155). A példákat még számos adattal szaporíthatnánk.
A felsorolt (és fel nem sorolt) alakok olyan nevek, amelyek közszóval könnyen
azonosíthatók, tehát ha az összeiró fordításra törekedett volna, akkor ezeket
feltétlenül egy ség ese n vagy magyar vagy szlovák formában rögzíti. Az a
tény azonban, hogy például a Kamenyanszkj név társaságában 1672-ben ma-
gyar adatok is vannak, s ugyanazon jobbágy neveként 1672-ben elő-
kerülő Keovi mellett szlovák ok is akadnak, csak úgy magyarázható, hogy a
kétnyelvű közösség - az azonos motiváció alapján - egy idő ben nevezte
az illetőt és családját Keovi-nek is, Kamenyanszkj-nak. Hogy az adólajstromba
melyik változat került, nyilván azon fordult meg, hogy ki volt az összeíró in-
formátora, illetőleg hogy maga a nevet, pontosabban a két nevet viselő az ír-
nokkal melyiket közölte.

2. A névadás párhuzamossága mellett szól az a tény is, hogy egy-egy család
magyar és szlovák neve az egymást követő összeírásokban előfordul többszö-
rösen is váltakozva. Erőltetett magyarázat lenne ezek előkerülését többszörös
fordítással indokolni.

3. Nyomós érv a párhuzamos névadás mellett az is, hogy olykor az összeiró
a névpár mindkét tagját rögzítette. PéldáulIspánmezőn 1590-ben: Homonnaj -
Humenenskj (II, 427), Pétermányon 1693-ban: Slavosky - Szlabosi (III, 203),
Süvetén 1580-ban: Keowy - Kemenensky (IV, 68), Turcsokon 1615-ben: So/-

ta r ( :J: Sto/a r) - Tisler (IV, 142).
•
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4. A párhuzamos nevek élő voltát bizonyítja az is, hogy az összeírások elké-
szítése fontos jogi művelet volt, amely aligha tette megengedhetövé. hogy az
adóalany azonosítására lefordított, tehát konstruált nevet rögzítsenek.

Amint előadásom elején említettem, az elemzett névtípus fordítás eredmé-
nye is lehet, de nagyon valószínű, hogy ezzel csak a literátus réteg névadási
gyakorlatában számolhatunk. A népi nevek esetében - úgy vélem, a felsorolt
érvek meggyőzően bizonyították - párhuzamos névadásról és névhasználatról
van szó. Ezek szerint mindnyájunk egyik nagy mesterének, Kniezsa Istvánnak
idézett tételét megalapozottnak és szilárdnak tekinthetjük.

KÁZMÉR MIKLOSihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

•

••
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(Fűlöpszállás, K unszen tm ik ló s és S zabad szá llá s

XV III . század i anyakönyv i n eve ib ő l)

I
v

1. A XVIII. századi személynevek vizsgálatához különféle összeírások ból
számos értékes adatközlés áll a névkutató re'hdelkezésére. Ezek azonban - mint
már BÁRCZI GÉZA (A magyar szókincs eredete. Bp., 1958. 125) megállapítot-
ta - a történeti szempontú közlés miatt a nyelvész számára nem mindig hasz-
nálhatók. H.I\JDÚ MIHÁLY személynévkutatásunk helyzetét elemző referátu-
mában rámutatott arra, hogy az alapos és széles körű névtani kutatásokhoz oly
nélkülözhetetlen adattárakból még mindig kevés van. Véleményünk szerint e
hiányok pótlásakor adátbőségük és hozzáférhetőségük miatt elsőként jöhetné-
nek szóba az egyházi anyakönyvek.

Mint ismeretes, a kéziratos anyakönyvek felhasználása a tudományos. kuta-
tásban nem ú j dolog, hiszen már a múlt század végén JANKO JÁNOS felis-
merte ezen dokumentumok forrásértékét. Azóta főleg keresztnevek (becéző-
nevek) vizsgálatakor merítettek belőlük. Ide tartozik - hogy csak néhányat
említsünk - BÜKY BÉLA, CSALOG ZSOLT, HAJDÚ MIHÁLY, JUHÁSZ DE-
ZSÖ, KARÁCSONY SÁNDOR ZSIGMOND, KISSNÉ DELI MÁRIA, MÁNDO-
KI LÁSZLO és SZÉCSI PÁL egy-egy tanulmánya. Közülük csak KARÁCSONY
(Földrajzi és társadalmi indítékok a XVIII. századi személynévadásban. Névt-
Vizsg. Bp. 1960., 168-174) és SZÉCSI (Az egyelemű névadás nyomai és a be-
cézés akabai anvakönvvekben. Népr. és Nvtud. VII, 107-111) foglalkozott
dolgozatában családi, illetve megkülönböztető nevekkel. Itt említhetjük még
meg FÜLÖP LAJOS és KARACS ZSIGMOND nevét is, akik ragadványrievek
vizsgálatakor anyakönyvi adatokat is feldolgoztak.

2. Három kiskunsági község (Fülöpszállás, Kunszentmiklós és Szabadszállás)
XVIII. századi református anyakönyvi névanyagának vázlatos bemutatása is
szemlélteti, hogy az anyakönyvi adatok" nemcsak a keresztnevek, hanem a csa-
ládi és a megkülönböztető nevek, a korabeli névadási szokások, valamint a
névhasználat egyes kérdéseit illetően tanulsággal fognak szolgálni.

Mindhárom közséaben a XVIII. század első évtizedeitől kezdve maradtak
fenn anyakönyvi bejegyzések. Az akkori lakosság kizárólag református vallású
volt. Így a névanyag gyakorlatilag tartalmazza az egész népesség teljes XVIII.
századi adatait. Az alább felsorolt nevek előtt álló évszám a név első előfordu-
lását mutatja. Az évszámok előtt F-fel jelöljük a fülöpszállási (1738-1800), K-
val a kunszentmiklósi (1713-1800), Sz-szel pedig a szabadszállási (1729-1800)
matrikulákból származó neveket. (Anyagunkba keresztnevek et csak akkor vet-
tünk fel, ha azok egyelemű névként vagy foglalkozásnevekkel együtt fordul-
tak elő.)

A) Egyelemű nevek, névhelyettesitős nevek
1. Név nélkül vagy csak névhelyettesítő elnevezéssel emlitett személyek. K

1719rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABalog Gy(örgy) juhásza, K 1715 Balog János juhássza, K 1716 Baski lakója,
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F 1741 Bába asszony, K 1716 Biró Gergely juhásza , F 1760 Bujdosó Laczházi
Czigány, F 1747 Czigány F ia ... , F 1755 Csikós, F 1753 Falu Kocsissa , F 1741
Falu Kovácsa Feleséoe, F 1742 Falu Mészárossa , F 1747 Gubacsi szolgá jának,
K 1715 jövevény asszony, K 1719 juhásznak ... , F 1745 Kapuvári Ara tó
assz(ony), K 1749 Colompár czigány, K 1715 Molnárnak, F 1739 Nagy Mihá ly-
ná l á rv(a ) Leány, K 1738 Névtelen ara tó, K 1739 Névtelen asszony, K 1737

Névtelen juhász, F 1739 N. N. Juhász, K 1737 Névtelen szolgá ló, F 1753 Svab
Sziics, F 1765 Szilasi jövevény, F 1758 Szolga Legény, F 1754 Varga , K 1717

Vasko hi bujdosó TZIGANY.

2. Egyelemű néven (egyelemű név + névhelyettesítő elnevezés; névhelyette-
sítő elnevezés + egyelemű név) szereplő személyek. F 1741 András Mester , K

1713 Bará t Takács, F 1747 Czigány Miska , K 1750 Csimpiszli juhász, K 1719
Csizmadiának, K 1763 Csonka Gujás Mészáros, K 1758 Csonka tehén Csordás,
F 1744 Csontos, F 1741 Daru Juhász, K 1743 Névtelen Dániel, K 1741 Egyházi
Juhász János, F 1739 Falu Kocsissa András, F 1745 Furkó, K 1739 Névtelen
Gáspár juhász, K 1717 György Dalocsa juhásza, K 1743 Névtelen György (Kó-

sa), K 1739 Névtelen (Nagy P. juhásza), György, K 1718 Hunti Varga , F 1743

István Kovács, K 1749 Névtelen János (Baki 1. juhásza), F 1743 Jóska Czigány,
K 1718 Kis Juhász, F 1751 Kolompár Czig(ány) János, K 1739 Korhán Baki ju-

hásza, F 1747 Krajczár Juhász, K 1739 Kucsorka csizmadia , K 1718 Kukucska ,
K 1765 Kurvának n. Erzsébetnek, K 1737 Névtelen Mátyás juh(ász), F 1744

Mende Czigány, K 1749 Mihály Colompár czigány, K 1735 Miklós czigány, F

1766 Nadrág Juhász, K 1768 Ondó nevű leány, K 1739 Orbán czigány, F 1746

Öreg Ilonka , F 1786 Öreg Kata , F 1754 Paprika , F 1756 PapriklJ juhász, K 1747
Pál Kovács, F 1769 Pendeles Juhász, K 1746 Péter czigán fiának, K 1741

Rumi juhász, K 1747 Sánta juhász, F 1757 Sánta Jancsi, Sz 1753 Senkié János,
F 1741 Szabadszá llási Mihá ly Czigány, K 1715 Szél esperes, K 1739 Tarka ju-
hász, F 1760 Tót Mészáros, Sz 1739 Ugri juhász, F 1743 VasIurkó, F 1745 Vas-
kiir tnos,

B) Kételemű (családnév - keresztnév tipusú) nevek

A vizsgált idöszakban ez az uralkodó tipus, de figyelemre mcltó kivételeket,
átmeneti típusokat is találunk. Sokszor óhatatlanul ide sorolunk mcgk űlőnbőz-

tető névvel (ragadványnévvel) álló keresztneveket is, mert nem találunk ada-
tot arra, hogy il szóban Iorgó név őrőklódó nóvvé (csalúdnóvvc) valt-c már,

vagy scm.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÍ\ korlá tozott terjedelem miatt a kótclcmü neveket csak erősen vá-

logatva cs keresztnév nélkül áll módunkban ismertetni. K 1735 Aczd, F 1761

Acs (Á ts), Sz 1747 r lncsa , K 1736 Apró, Sz 1799 Arís, K 1735 Af1oston, Sz 1768
Aris ~ Arizs, Sz 179B Bacso, Sz 1759 Bada , F 1782 Baqo ; Sz 1771 Bajcsi, K 1767

Bajnoczi, K 1750 Bajnok, Sz 1766 Bajszi, K 1737 F 1738 Baka , K 1713 Baky, F
1739 Bakú, Sz 1774 Balár , K 1751 Balezer . K 1781 Balha Sz 1798 Bullubás, Sz

1768 Balta , Sz 1739 Bana , F 1739 K 1792 Bankos, K 1713 Baski, F 1738 K 1793

Bata , F 1739 e-i«, Sz 1770 Bese, K 1749 Bocs, K 1719 Sz 1754 Boda , K 1714
Sz 1749 Bol)fr) ~ Bojrj, Sz 1760 Bomlik, Y 1740 Borda , Sz 1739 Bosza , K 1737

F 1767 Czirkas, K 1764 Cucor, F 1738 Csaplá r , K 17BO Csádé, Sz 1791 Cseplész
F 1755 C.~ilc,F 174B Csirc, K 1737 eu», Y 1740 Csüdes ~ Csüd(;s, Sz 1739 Dan-
ka , F 1738 Deli, F 1738 Doba , Sz 174B Doma, K 1789 DO/llan, F 1750 Sz 1771
Dormán, F 1769 Sz 1794 Dormány, F 1740 DUl'ba , K 1735 Diizmai, K 1774 Eriís,
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K 1737rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAsse«, K 1749 F 1786 Faragó, F 1748 Fellér , K 1765 F ilep, F 1741 K 1762
F itos "'" F itus, K 1788 Fördős, F 1787 Fúró, F 1794 Gangó, K 1737 Sz 1798
Gózon, F 1743 Gödör, F 1762 Gyékén, F 1767 Sz 1770 "Haik "'" Hajik
"'" Hajjik, K 1735 F 1739 Halász, Sz 1771 Hábor, Sz 1761 Hodos, K 1762 Já r jás,
K 1759 Jeges, F 1781 Jobblesz, K 1714 Joborű, F 1765 Kakas, K 1773 Kali, K
1741 Kapás,ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAK 1741 Kasza , K 1741 Kácsor , Sz 1760 Kele, F 1773 Kender , F 1788
Kivágó, Sz 1752 Koczo la , F 1787 Kórmány, Sz 1774 Köntös, F 1740 Laskói, K
1716 F 1738 Látos, K 1739 Medve, Sz 1771 Mona, F 1742 Nobik, Sz 1792 Olácsi
"'" Oláhcsi, Sz 1748 Ond or, F 1767 Ötsaq, K 1736 Pánczél, Sz 1798 Pellikán,
F 1745 Ránti, F 1743 Rebe, K 1739 Rideg, K 1745 Sarankó, K 1760 Sas, Sz 1739
Sádon, Sz 1780 Sártó, K 1744 Sáska , K 1715 Selyem "'" Sejöni, Sz 1747 Siska ,
Sz 1739 Sobrák, K 1760 Süle "'" Sülye, Sz 1799 Sza la , F 1759 Sza lonnás, K 1735
Szarka , Sz 1796 Száma, F 1764 Szeder , K 1744 Szegedjű, K 1741 Szente, Sz 1758
se«, K 1754 Szikora , F 1739 Szila j, Sz 1757 F 1787 Taba , F 1742 K 1748 Ta-
más, Sz 1747 Tancsa l, Sz 1742 Tanka "'" Danka , F 1739 Tarhonya , F 1762 Ta-
r isznyás, K 1735 Tekes, K 1736 Tenke, Sz 1799 Torok, K 1735 Tőcsér "'" Tölcsér ,
F K 1739 Tőke "'" Töke, K 1785 Töki, F 1757 Tuba , K 1744 Tüke, F 1781 Uj
" '"ú jj " '" Ujj, F 1739 Vedres, K 1764 Zadár , Sz 1760 F 1773 Zeme, Sz 1774 Zi-
ger , K 1791 Zsila .

c ) Háromelemű nevek

A többelemű neveket mindig a személy pontosabb meghatározásának igénye
hozza létre (BENKÖ LORÁND, A régi magyar személynévadás. Bp., 1949. 23;
FEHÉRTOl KATALIN: NytudÉrt. 68. sz. 53). Különösen akkor figyelhető meg
ez a jelenség, ha egyidőben több azonos nevű család (pl. Kovács, Szabó stb.) él
ugyanabban a faluban. Többnyire ezek mellé bárul a harmadik, a megkülönböz-
tető elem. Anyagunkban leggyakrabban a "megkülönböztető név + családnév
+ keresztnév" felépítésű típus fordul elő. Példáink at itt is keresztnevek nélkül
közöljük. K 1776 Almási Tót. K 1775 a lsó Nagy, K 1749 Apró Juhász, F 1740
Bába Kis, F 1749 Busa Horvá t, F 1765 B. Horvá t, F 1752 Sz 1768 B. Kis (Kiss),
K 1751 Czigány Csíra , K 1760 Cser Laka tos, K 1750 Csikós Kocza , K 1777 pá-
pista Csorda , K 1760 Csősz Mészáros, F 1781 Furkó Deső, K 1773 GöböZös Ju-
hász, K 1775 hadverő Nagy, F 1771 Halasi Szűts, K 1740 Herke Juhász, K p49
Jeges Takács, K 1765 Juhász F ias, K 1775 juhász Tótondó, K 1757 Kanász
Márkus, F 1746 Karango Szabó, F 1769 Kevi Szabó, K 1762 Kis Rákvízi, F 1772
Kongó Nagy, K 1760 Korhán Szabó, F 1762 Kota Nagy, K 1763 Mányi Balog,
F 1769 Nadrág Vincze, K 1741 Olasz Perge, F 1752 Öcsém Szabó, F 1751 P ila
Szabó, K 1750 P ipitz kis, K 1770 P iszli Szabó, K 1752 Poroszka Tót, K 1741
Poton Juhász, F 1754 Pujkás Kis, F 1775 Ráczli Szabó, K 1756 Rontó Horvá t,
F 1739 Somogyi Nagy, K 1760 Szabó Lakzi, K 1753 Szabó Szél, K 1747 Sza la i
Laka tos, K 1716 Szél Szabó. F 1770 Szila j Csikós Szabó, K 1756 szolga Fejes,
K 1778 Takács Bíró, F 1766 Tarhonya Mólnár , K 1770 Tót Burkus, F 1776 Tu-
kora Pap, K 1758 Váczi Csákó, F 1772 Vemhes Szabó "'" Szabó Vemhes.

D) Településtörténeti szempontból különösen jelentősek lehetnek az i-képzős
helynévi eredetű nevek. Végezetül lássunk ezekre is néhány példát: F 1739
Adácsi, K 1740 Arácsi, K 1792 Agi, F 1775 Bakonyi, K 1716 Baracsi, F 1786
Becsei, F 1767 Bodonhelyi, F 1786 Bodonyi, K 1790 Bogméri, K 1781 Cecei, K
1761 Czeglédi, K 1753 Csaba i, F 1763 Csengeri, K 1749 Csurga i, K 1779 Dabi,
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K 1748 Dési, K 1737 Dömösi, K 1766 Egerszegi, K 1737 Erdélyi, F 1746 Faddi,
K 1735 Gara i, Sz 1749 Gerjényi, F 1786 Gubacsi, F 1750 K 1752 Győri, F 1739
Halasi, F 1738 Harsányi, K 1762 Héregi, F 1742 Jenei, Sz 1742 Kajár i, F 1785
Kanizsa i, F 1760 Kaposi, K 1714 Kerepesi, F 1739 K 1746 Komáromi, F 1738
Kozári, Sz 1783 Kupi, F 1772 Ladányi, F 1740 Laskói ,.., Laska i, F 1740 Léva i, ~
F 1738 Losonczi, K 1749 Lugosi, K 1796 Makádi, K 1790 Mányi, K 1742 Morva i,
K 1749 Mura i Szűcs, F 1741 Nánási, K 1759 Onodi, F 1741 Ordasi, Sz 1770
Ocsényi, F 1763 Paksi, K 1776 Pásztoha i, K 1714 Ráczkevi, K 1736 Sarkadi,
F 1748 Sárközi, F 1787 Segesváry, F 1742 K 1745 Somodi, F 1746 Soponya i,
F 1740 K 1743 Szalkai, F 1741 Szebeni, K 1714 Szenna i, F 1765 Tamási, K 1715
Udvari, K 1786 Vaszar i, K 1718 Váczi, F 1757 ~ásoni ,.., Vásonyi, F 1739 Vecsei,
K 1773 Zadori, K 1750 Zolyomi, K 1755 Zsolna i.

3. Kískunságí névtani kutatásainkat már e kezdeti lépések után is célszerű-
nek látjuk térben és időben kiterjeszteni. Jól tudjuk, hogya vidékünkre jellem-
ző névadás és névhasználat sajátos ismérveit csak átfogó és széles alapokon
nyugvó névvizsgálattal lehet meghatározni.

BASKI IMREihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

,
1,

J



51hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

M i a magyar család név?

Mi a magyar családnév? Szent Agostontói egy ízben azt kérdezték: "Mi az
idő?"ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA püspök így válaszolt: "Ha kérdik, nem tudom. Ha nem kérdik, tu-
dom." A válasz .nehézségeire gondolva én is bátran válaszolhatnék ugyanígy
a címadó kérdésre. Ha mégis valamilyen objektív választ próbálok megfogal-
mazni, akkor ezt - László Gyula szavaival élve - a termékeny bizonytalan-
ság kockázatának jogával teszem.

Családnévanyagunk a népek országútján, a Kárpát-medence nagy kohójában
sok összetevőből alakult ki. Éppen ezért neveink magyarsága is szivárványsze-
rűen árnyalt, és átfedésekkel kapcsolódik ezeréves sorstársainknak, a szomszéd
népeknek keresztény névanyagához. Gondoljunk például azxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAdám, Dávid, Fá-
bián. Simon keresztnevekre. Ezekből ugyanis a keresztény történelmű
népeknél családnév is alakult. De vajon vari-e tudományos vagy gyakorlati
jelentősége a kérdés fölvetésének? Tudományos jelentősége minden olyan kér-
désnek van, amelynek megválaszolása gyarapítja tudományos ismereteinket.
Gyakorlati szempontból pedig még fontosabb a kérdés, hiszen a családnév-vál-
toztatáskor minden kért névről el kell dönteni többek között azt is, hogy nem
idegen hangzású-e. Éppen ezért a hivatalos szervek pártolóan fogadták azt a
tervemet, hogy egy Magyar családnévkönyv című kiadványban összeállítom a
felvételre számításba jöhető magyar családneveket. Ez a névkönyv természete-
sen a rendeletek minden kizáró tényezője szempontjából is minősítené család-
neveinket, például gyakorinak, történelminek, régies helyesirásúnak vagy je-
lentése, társító jellege, illetőleg hangalakja miatt felvételre nem ajánlhatónak.
E könyv összeállításának az az alapfeltétele, hogy minden egyes családnév ese-
tében eldöntsem, magyaros hangzásúnak vagy idegenszerűnek minősül-e.

Elöljáróban azt mondhatom, hogy magyar hangzású az a család név, amelyik
nem sajátosan németes, szlávos, romános, latinos, görögös stb., ugyanakkor be-
leillik a magyar névtípusok hangtani, alaktani és jelentéstani rendszerébe. Egy-
egy névnek persze több nyelvben is lehet hazai csengése. Ennek három oka van.
- 1. A keresztény történelmű népek keresztnévanyagának, pontosabban keresz-
tény utónévanyagának egy részéből családnév is keletkezett, vagyis az utónév-
rokonság családnévrokonság forrásává vált. - 2. A kicsinyítő képzők sok nem
rokon nyelvcsaládban is hasonlítanak egymásra. A hasonló keresztnevek ha-
sonló beceképzői igy természetesen sok hasonló családnevet is eredményeznek,
pl. Barta , Mikes, Sima . - 3. Főként a rövidebb családnevekben sok a véletlen
alaki hasonlóság, pl. magyar és olasz Balla , magyar Grétsy, olasz Greci, magyar
Ladó (ez valószínűleg szláv eredetű), olasz és spanyol Lado stb. Éppen ezért
egy névről csak belülről, magyar szemmel lehet eldönteni, hogy magyar hang-
zásúnak tekínthető-e, vagy nem.

A hangzás mellett persze a helyesírás is számít. Régies helyesírású nevet nem
lehet fölvenni, az idegen betűt tartalmazó nevet pedig nem lehet magyar név-
nek tekinteni. Ilyen például az sch-val írt ném et Kisch, Kotschy, Pa isch, Schan-
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da , Tasch, Wasch és a ck-val írt Fock név, szemben a magyarosan írt Kis, Kiss,
Kocsi, Pais, Paizs, Sanda , Tas, Vas, Fok nevekkel.

Nem tarthat juk magyar hangzásúnak a szokatlan mássalhangzótorlódással
kezdődő idegen eredetű neveket sem, pl. Dmuhács, Dzvonár , Hlauács, Smrcz,
Szmrtnik, Zgy er ka , Zlamál (mind a budapesti telefonkönyvből). A névvégző-
dések között is sok idegenszerűt találunk. Ilyen például a német eredetű Holz-
mann, Goldberger , a szlovák eredetű Já romcsák, Horusitzky, Horesnyi, az ukrán
eredetű Seocsuk, Stefányuk, a délszláv eredetű Sztevanovity, Petrovácz nevek
végződése.

Persze az idegenszerű névvégződésekkel etimológiailag óvatosan kell bánnunk.
A magyar Berecki, Ebeczky, Neviczky, Niczky és Vönöczki név például szlová-
kos végződése ellenére sem szlovák eredetű, hunern szabályos magyar képzés. E
nevek alapja a háromszéki Bereck, a Nógrád megyei Ebeck, az Ung megyei
Nevicke, a Vas megyei Nick és Vönöck községnév. (A két Vas megyei község
kivételével a többiek a szomszéd országokban találhatók.) A Bereck községnév
egyébként a latin Briccius keresztnévből származik.

Az idegenszerűségűk miatt föl nem vehető családnevek típusainak vázlatos
áttekintése után próbáljunk feleletet találni arra a kérdésre, milyen névtípusok
tekinthetők magyarnak. Az idő rövidsége miatt e típusokat csak egy-két példá-
val szemléltetem.

Főnévből: Kesztyűs, Pénzvá ltó.
Melléknévből: Kiss, Nagy, Jófejű, Vontszemű.
Melléknévi igenévből : Ballagó, Cseppentő, Égető.
Régies szóból: Cseresnyés, Körtvélyes, Öveges.
Tájszóból : Csajbók (jelentése: 'görbe vagy bolondos'), Kerezsi (köznyelven :

Körösi).
Elavult szóból: Csatá r (jelentése: 'pajzsgyártó', a nyelvújítási csa tá r szó nem

jöhet számításba), Sipőcz (jelentése: 'poroszló', 'vadász').
Régi magyar személy névből : Csanád, Cseke, Kalocsa .
Keresztnévből : Balázs, Dénes, Péter .
Régies keresztnévből : Gyenes, Dienes, Pá los, Serester .
Keresztnév becézőjéből : Barta , Gede, Pető.
Birtokos jelzős összetett név: Győrfi, Pá lfi, Anta lfia , Péterfia .
Egybeírt kettős családnév : Bánfarkas, Győrbíró, Pá ldeák.
Kötőjeles álkettős név:rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASzúr-Szabo, Szent-kirá llyi. Ezek nem igazi összetett

nevek, hiszen csak előzményűk, illetőleg alapjuk összetétel, maga a név nem.
Ezek a régies különíró helyesírás emlékét őrzik. A régies írású családnevek
egyik csoportjának tekinthetők.

Kőtőjeles valódi kettős nevek: Edui-lllés, Pa ttantyus-Abrahám, Mádi-Szabó.
Az elso két példában az Illés és az Abrahám nem utónév, hanem a kettős csa-
ládnév második eleme. A hivatalosan kötelező kötőjel nélkül az Edoi-lllés Ala-
dár vagy a Pattyantyus-Abrahám Géza névben az Illés, illetőleg az Abrahám
név elemet utónévnek nézhetnénk.

Keresztnévből -i birtokjellel : Balassi, Ferenczy, bár ez utóbbi a Zágráb me-
gyei Ferenci község nevére is utalhat. Keresztnévi alap esetében az -i az -é bir-
tokjel változata.

Község- vagy városnévből -i képzővel : Pesti, Buda i, Solymári.
Megyenévből: Baranya i, Bihar i, Szepesi.
Tájegység nevéből : Alföldi, Erdélyi, Bánsági. A Dunai, Tisza i, Ba la toni nevek

hasonló szerepűek.
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Lakott hely nevéből : Alszeghy, Hűvösvölgyi, Kelenföldi.
Tükörfordítás -i képzőssé alakítva: Csemegi aNasch, Csontváry aKosztka,

Csudányi a Wünder névből.
Helynévből képzettnek látszó, vagyis álhelynévi nevek: A1'ányi, Földényi, Ka-

r inthy, Vitray. Ezek között lehet eltűnt községnévre utaló, idegen név magya-
ros átformálása, tükörfordításszerű alakítás vagy teljesen mesterséges névalko-
tás.

Idegen név hangalaki magvarosodása: Döbrey a francia Debray, Küry a
francia Curie névből.

Magyaros hangzású ismeretlen vagy idegen eredetű nevek: Bőzsöny, Csőkör ,
Izsmán, Pézsa , Ismert eredetűek pl. a Borbá th, Gárdus, Czékus (latin) stb.

Nagy számuk miatt külön kell megemlítenünk az olasz, szlovák és német ere-
detű, de magyaros hangzású neveket, bár a több ezerből itt is csak néhány pél-
dát említek.

Olasz eredetű, -i végű: Dorá ti (Dorati), F ináczy (Finazzi), Krúdy (Crudi), -
egyéb alakú: Biczó (Bizzo), Pállya (Paglia), Pócza (Pozza) stb ..

Szlovák eredetű, -i végű: Bazsányi (Bazány), Borsányi (Borsan), Dubányi
(Dubán), Kuliffay (Kulifaj), - egyéb alakú: Kotolá r (Kotlár), Tordon (Tvrdoií)
stb.

Német eredetű, -i végű: Etlényi (Ettlingerből magyarosítva 1834-ben), Farba-
ky (Fahrbach), F izély (Fiesel), Odry (aldrich), - egyéb alakú: Balczó (Balzo, a
Balduin német becézője), Enzsöl (Henschl), Kotormány (Kotelmann) stb.

Sajnos, az időbeli korlátok nem teszik lehetővé, hogy előadásomban a ma-
gyarnak tekinthető családnevek minden típusával és amellett gazdagabb példa-
anyaggal foglalkozzam. Befejezésül hadd hangsúlyozzam, hogyacsaládnév
egyetlenegy apai ágiihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAő s anyanyelvi állapotára, esetleg származására utal, de
ezekre sem mindig egyértelműen. Kutatási alapelvem az, hogy a névviselő
származását a legnagyobb tisztelettel kell szemlélnünk. A származásáról senki
sem tehet, ezért szerintem az sem helyes, ha szégyelljük azt, de az sem, ha
büszkék vagyunk rá. E tekintetben még sok gátlást és tévhitet, hiúságot és fé-
lelmet kell megszüntetnünk, hogya Kárpat-medence családnévanyaga ne elvá-
lasztó ék, hanem összekötő kapocs legyen jobb sorsra érdemes közös jövendőnk
évszázadaiban.

LADO JÁNOS
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A zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAlegmegterheltebb csa lád - és k eresz tn evek

együ ttesén ek aránya C san tavér n évá llom ányában

Az eddig megjelent névtudományi munkákban különválasztva tárgyalják a
család- és keresztneveket. Az utóbbiak megterhelésének vizsgálatát jó néhány
helyen elvégezték, sőt nagyobb tájegységekre és kerszakokra is kiterjesztették a
kutatók. Mindeddig nem került sor a névegyüttesek vizsgálatára. A családnevek
megterheltségét sem ismerjük Alábbiakban egy bácskai, jugoszláviai magyar
falu, Csaritavér névanyagában mutatom ki a család- és keresztnevek együttese-
nek arányát.

A falu 1782-ben, Mária Terézia telepítési politikájának eredményeként jött
létre. 1926-ig tiszta magyar ajkú település, ekkor települtek oda délszlávok.
Vizsgálódásaimba csak a vegyes házasságokból született újszölöttek neveit vet-
tem be. A vizsgált időszak 1782-1970. Ekkor megszüntetik a faluban a szülő-
otthont, és a szabadkai kórházba utalják az anyákat, a születéseket pedig az
ottani anyakönyvi hivatal jegyzi be.

Adataim tehát száznyolcvan évet fognak áto 45549 (23351 fiú és 22198
leány) gyermek nevét jegyeztem ki. A falu névanyagában 1768-féle családnév
fordul elő. 696 családnév egyetlenegyszer van bejegyezve, ez az összes név
1,53%-a.

összesen

A tíz legmegterheltebb családnév:
előfordulása a családnev %-a

964 2,26
840 1,97
755 1,77
742 1,74
686 1,61
617 1,44
607 1,42
597 1,40
572 1,34
564 1,32

6944 16,31%

Kovács
Dér
Horváth
Szabó
Sinkovics
Németh
Toldi
Kiss
Nagy
Tóth

A legmegterheltebb tíz keresztnév és azok terhelési aránya lényegében meg-
egyezik a már eddig feldolgozott XVIII-XX. századi adatokkal. Meglepő azxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Anta l nagy megterheltsége: 8,12%. A falu lakosai katolikusok, így nagy hatása
volt a templom védőszentjének, Páduai Szent Antalnak (június 13.) a falu ke-
resztnévanyagára.
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Az egész kor névanyagát vizsgálva a következő 10-10 név a leggyakoribb:

József 2404 10,28% Erzsébet 2291 10,32%
János 2375 10,16% Mária 2229 10,04%
István 2338 10,00% Anna 1764 7,95%
Ferenc 2096 8,97% Terézia 1545 6,96%
Antal 1898 8,12% Ilona 1353 6,19%
Péter 1680 7,19% Veronika 1071 4,83%
Mihály 1524 6,52% Rozália 1069 4,82%
András 865 3,70% Viktória 904 4,08%
Mátyás 852 3,64% Julianna 875 3,94%
Imre 558 2,39% Katalin 835 3,76%

összesen: 16590 71,05% 13936 62,78%

A vizsgált korban 186-féle férfi- és 151-féle női név fordul elő. Ezek az 1768-
féle családnévvel 16627 névegyüttest alkotnak. Ebből 8229, 49,49% a férfi és.
8398, 50,51% a női névegyüttes.

A névegyütteseknek 58,25%-a, 9685 adat csak egyszer fordul elő. A női név-
együtteseknek 57,76%-a, 4851 adat, a férfi névegyüttesekne'k pedig 58,74%-a,
4834 adat az egyszeri előfordulás.

Vizsgáljuk meg a 10-10 leggyakoribb név névegyüttesi előfordulását.

név- egyszeri név- egyszeri
együttes előfordulás együttes előfordulás

József 557 265 Erzsébet 553 257
János 520 212 Mária 519 232
István 548 259 Anna 432 213
Ferenc 450 188 Terézia 405 172
Antal 407 204 Ilona 439 223
Péter 375 147 Veronika 350 177
Mihály 404 209 Rozália 357 185
András 299 144 Viktória 302 138
Mátyás 287 125 Julianna 327 157
Imre 224 116 Katalin 310 160

összesen 4071 1869 3994 1914

A férfiak névegyüttesének 25,54%-a, 4071 adat a tíz Iegmegterheltebb név,
a nőkének pedig 28,30%-a, 3994 adat. Összegezve: a névegyüttesek 48,31%-át,
9685 adatot a 10-10 legmegterheltebb férfi-, illetve női név alkotja,

A tíz leggyakoribb családnév a férfi névegyüttesek 4,96%-ában, 407-féle kom-
binációban; a női névegyüttesek 4,96%-á'ban, 394-félében fordul elő.

Elkészítettem a leggyakoribb tíz család- és a legmegterheltebb 10-10 kereszt-
név együttesének a táblázatát:
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964
48 60 57 38 34 28 49 18 14 12 358

Kovács 4,98% 6.22% 5,91% 3,94% 3,52% 2,90% 5,08% 1,86% 1,45% 1,24% 37,14%

840
41 44 48 51 39 45 33 30 20 14 365Dér

4,88% 5,24% 5,71% 6,07% 4,64% 5,36% 3,93% 3,57% 2,38% 1,66% 43,45%

Horváth 755
41 45 46 51 30 30 24 10 10 9 296

5,43% 5,96% 6,09% 6,75% 3,97% 3,97% 3,17% 1,32% 1,32% 1,19% 39,20%

Szabó 742
50 31 36 35 21 28 29 21 14 8 273

6,73% 4,17% 4,85% 4,71% 2,83% 3,77% 3,91% 2,83% 1,88% 1,08% 36,79%

Sinko- 686
26 33 25 37 19 34 18 10 18 15 235

vics 3,79% 4,81% 3,64% 5,39% 2,77% 4,96% 2,62% 1,46% 2,62% 2,19% 34,25%
--

N é m e th 617
31 36 22 36 17 20 18 12 10 7 209

5,02% 5,83% 3,66% 5,83% 2,76% 3,24% 2,92% 1,94% 1,62% Ú3% 33,87%

607
35 29 28 24 33 31 10 8 12 5 215

Toldi 5,77% 4,78% - 4,61%, 3,95% 5,43% 5,12% 4,65% 4,32% 1,98% 0,82% 35,42%
-

Kiss 597
32 43 37 13 30 12 36 24 8 4 239

5,36% 7,20% 6,19% 2,18% 5,06% 2,01% 6,03% 4,02% 1,34% 0,67% 40,03%

Nagy 572
43 31 33 24 23 23 23 11 12 8 231

7,52% 5,42% 5,77% 4,20% 4,02% 4,02% 4,02% 1,92% 2,10% 1,40% 40,38%

30 38 30 22 29 15 25 13 9 1 212
Tóth 564 5,32% 6,73% 5,32% 3,90% 5,14% 2,66% 4,43% 2,30% 1,60% 0,18% 37,58%
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K.ovács 964
55 43 37 33 40 32 I 22 24 23 I 21 330

5,70% 4,46% 3,84% 3,42% 4,150;'0 ,3,32% 2,28% 2,48% 2,38% 2,18% 34,23%

Dér 840
28 49 36 33 32 18 16hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA14 14 13 253

3,33% 5,83% 4,29% 3,93% 3,81% 2,14% 1,90% 1,66%xwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1,66°'0 1,55% 30,12%

Horváth 755
30 29 26 21 20 15 27 1il 13 14 213

3,97% 3,84% 3,44% 2,78% 2,64% 1,97% 3,58% 2,38% 1,72% 1,85% 28,21%

Szaté 742
27 31 33 26 23 14 14 14 23 14 219

3,63% 4,17% 4,45% 3,50% 3,10% 1,88% 1,88')/0 1,88% 3,10% 1,88% 29,51%

Sinko-
686

36 33 20 21 13 10 19 16 11 6 185
vics 5,25% 4,81 °,'0 2,92% 3,06% 1,90% 1,46% 2,77% 2,33% 1,66% 0,87% 2?,97%

N é m e th 617
21 26 22 16 20 14 13 13 10 9 164

3,40% 4,21% 3,66% 2,59% 3,24% 2,27% 2,10°,0 • 2,10% 1,62J,'0 1,46% 26,58%

Toldi 607
35 37 33 25 20 15 18 14 13 7 217

5,77% 6,09% 5,43% 4,12% 3,29% 2,47% 2,97% 2,31% 2,14% 1,15% 35,74%

Kiss 597
39 11 43 32 17 26 12 7 7 21 215

6,53% 1,84% 7,20% 5,36% 2,85% 4,36% 2,01% 1,17% 1,17% 3,52% 36,01%

N a g y 572
35 25 13 14 21 10 17 14 11 15 175

6,12% 4,37% 2,27% ~,27% 3,67% 1,75% 2,97% 2,44% 1,921/0 2,62% 30,59%
----

40 20 33 18 17 29 21 10 7 17 212
Tóth 564 ' 7,09% 3,55% 5,85% 3,19% 3,01% 5,14% 3,72% 1,77°/') 1,2,*°/,) 3,01% 37,58%co

1 0 '
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A tíz-tíz-Iegrnegterheltebb keresztnév aránya a leggyakoribb 10 családnévvel
tehát a következő:

férfinév női név

Kovács 37,14% 34,23%
Dér 43,45% 30,12%
Horváth 39,20% 28,21%
Szabó 36,79% 29,51%
Sinkovics 34,25% 26,97%

. Németh 33,87% 26,58%
Toldi 35,42% 35,74%
Kiss 40,03% 36,01%
Nagy 40,38% 30,59%
Tóth 37,58% 37,58%

Ha az előbbi táblázat adatait összegezzük, akkor megkapjuk a leggyakoribb
családnevek és a legmegterheltebb férfi- és női nevek arányát: a férfiaknál aihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtíz

leggyakoribb család- és keresztnévegyüttes a vizsgált kor keresztnévanyagának
11,28%-a, a nőknél 9,83%-a.

VIRÁG GÁBOR
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A keresztnevek néhány problémája

1. Legelőször is a keresztnevek ere det é vel kívánok foglalkozni. A külön-
böző névkönyvek (pl. DAUZAT, WASSERZIENER, WITHYCOMBE, WIMMER,
SCHAAR, VILKUNA) általában visszamennek ahhoz a nyelvhez, amelyben a
név létrejött. Az átadó nyelvet figyelmen kívül hagyják. Ezt a "hagyományt"
kezdte megtörni KÁLMÁN BÉLA és LADO JÁNOS. Hangsúlyozni kell arqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
kezdte szót. Ráadásul az sem biztos, hogy abban a nyelvben n é v volt-e, vagy·
éppen később csináltak közszóból, szókapcsolatból nevet. Például ilyen a finn-
ben az AinoihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA< J oukahaisen ainoa sisar 'J oukahainen egyetlen lány testvére'
(MIZSER, Ajna vagy Ajno?: mlet és Tudomány XXXI'II, 1194). Elősorban a
Judit (azaz Holofernes és Judit vagy Holofernes és a zsidó nő) és a Márta (há-
ziasszony vagy Márta) nevekre gondolok. E tényre már KÁLMÁN BÉLA is
felhívta .a figyelmet (A nevek világa 17).

A nevek vizsgálatakor azonban nem szabad figyelmen kívül hagyni az átadó
nyelvet sem. Más szavakkal: ha a TESz. az átadó nyelvet tartja lényegesnek
a közszavak esetében, akkor miért legyenek a tulajdonnevek kivételek? Azaz
nem minden vonatkozásban: KISS LAJOS a FNESz.-ben előbb az átadó nyelvet
közli, utána azt, hogya név honnan ered. Az e típusú vizsgálódást ki kellene
terjeszteni a keresztnevek re is. Hangtanilag is indokolt, hiszen az átadó nyelv
sajátosságait is átvettük. Természetesen vannak egybeesések is, például az
Anna egyaránt megvan a héberben és a latinban is (Ovidiusnál), noha semmi
közük sincs egymáshoz. KARÁCSONY SÁNDOR ZSIGMOND (NytudÉrt. 28.
sz.) az eredet szempontjából új csoportokat állít fel: bibliai (ú j- és ószövetségi)
nevek, martirológiumi nevek, világi nevek. Az alapcsoport nála is: jövevény-
nevek, eredeti nevek.

Névkincsünk tekintélyes része (már ami a gyakoriságot illeti) jövevénynév.
Ez nem is véletlen, hiszen a kereszténység felvételével eredeti neveink lassacs-
kán háttérbe szorultak. A bibliai nevek nem a héberből és nem a görögből ke-
rültek' hozzánk, hanem a latinra fordított bibliából, a Vulgatából. Itt a héber,
a görögösített héber és egyéb eredetű nevek latinizálódtak. A martirológium-
ban szereplő nevek - akár kítalálták őket, akár valóságos személyek nevei
voltak - latinos formában jutottak el hozzánk. A korai német nevek nek (pl.
Albert, Henrik) jelentős részét is a latin közvetítette. Ennek a nyelvnek a ha-
tása nem szűnt meg a reformáció fölvételével, sem a biblia teljes lefordításá-
val, sőt még a XIX. században is hatott a latinos képzésmód. A XX. század-
ban a női nevekxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-a végződéssei való ellátása nem csupán a latinra vezethető
vissza, hanem szlávos, olaszos képzésmódrólis szó van. Gondolunk itt elsősor-
ban az Ivett név Ivetta alakjára. Ez az oka, hogy a női nevek (illetőleg képzés-
módjuk) nagy egyhangúságet mutatnak az állandó -a végződéssel. A Magyar
utónévkönyvben szereplő női nevek 80%-a végződik -c-ra l
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II. A keresztneveket sze r e p ü k szerint is osztályozhatjuk. így öt csoportot
különböztethetünk meg (valamennyi adat Cserépfalu keresztnévanyagából
való) :

1. Asz oká s n é v: a megszokás, a gyakoriság a névadás alapja. Egy-egy
név tehát évszázadokon át igen magas arányszámban szerepel: nemzedékről
nemzedékre öröklődnek'; ezeket nevezi ÖRDÖG FERENC (Személynévvizsgá-
Iatok Göcsej és Hetés területén 197) egyenes vonalúaknak, A gyermekek a szü-
lők nevét kapják meg. Az anyakönyvek tanúsága szerint erős a névhez való
ragaszkodás. Ha például a gyermek meghal, a következő gyermek is ugyanazt
a nevet kapja. Ettől csak századunk elején kezdtek eltérni - főként baboná-
ból. A gyakoriságot jól mutatiák az arányszámok is: 1725-49: Zsuzsanna
29.3%. 1775-99: Erzsébet 25.5%. 1800-24: István 25.10f0. 1825-49: István
29,5%, András 25,1%, Mária 31,2%, Zsuzsanna 30,6%, 1850-74: István 28,0%,
András 25.0%. Mária 29.4% Zsuzsanna 26.1%. Csak a 25%-nál magasabb
arányszámok ról beszéltünk.

2. A d i vat n é v. Siessünk kijelenteni, hogy nem azonos a divatos névvel
(ez inkább az előző csoportra jellemző). Egy-egy esemény felszínre hozhat olyan
neveket is, amelyek eddig nem vagy alig voltak ismertek. Néhány évvel ezelőtt
ilyen volt országszerte az Andrea és a Zsolt. A divatnév legfőbb sajátossága az,
hogy népszerűsége hirtelen és meredeken emelkedik (esetleg rövid ideig szin-
ten marad), de ugyanilyen hirtelen és viszonylag csekély idő múlva csökken
a száma. Cserépfaluban ilyen név volt az Eszter . 1850 előtt nem fordul elő.
1850-74: 2,9% (7. hely), 1875-1899: 19,1% (2. hely), 1900-1924: 16,2% (2.
hely), 1925-1949: 2,9%(9-10. hely). A Rebeka név még rövidebb pályát fu-
tott be: f850-74: 3,4% (6. hely), 1875-99: 5,1% (6. hely), 1900-24: 0,6% (17.
hely).

3. A tisz tel et i név: egy-egy már nem élő rokon, történelmi, irodalmi
személyiség, jóbarát vagy barátnő tiszteletére kapja az újszülött. Ez a fajta
névadás nagyjából az 1848/49-es szabadságharcot követő évektől kezd jellemző-
vé válni. Abból, hogy a múlt század második felétől emelkedik a Lajos-ok és
a Sándor-ok száma, lehetetlen nem Kossuthra és Petőfi re gondolni. De az ara-
di vértanúk neve is előfordul (Ernő, Vilmos, József). Az 1950-~s évektől, ami-
kor egyre inkább szabadulni igyekeznek a szokásnevektől, az egykori divatne-
vektől, kezdik egyre inkább "felújítani" a régi neveket - emlékezve ezekkel is
a már elhunyt nagyszülőkre, dédszülőkre. A második név adásában éppen ez
a tisztelet játszik szerepet.

4. A hag y o mán y nevek. Egyes családok - ma már ki nem deríthető
oknál fogva - makacsul ragaszkodnak bizonyos keresztnévhez. Az egyik Mi-
zser család például 1629-től kimutathatóan mind a mai napig nem tágított a
Péter névtől. Ez a fajta névadás elsősorban a XVII. századra jellemző. így te-.
hát ha a vezetéknevet tudjuk, akkor azt is tudjuk, hogy melyik keresztnév
tartozik hozzá, például Derda (Mihá ly). Kéméndi (Ferenc). Tar (György). A
hagyománynevekből számos ragadványnév alakult: Gábor (Erdős, Mizser), Ger-
gely (Kósik), Ferenc (Tóth), György (Kósik), Márton (Gönczi, Virág), Mátyás
(Dósa), Péter (Hüvelyes, Mizser), Tamás (Lukács).
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5. Az egyed i nevek. Csaknem minden korszakban előfordultak, de
csak egyszer. A XVI. században például a Damján, a Zsigmond, a XVn •.ben a
Kristóf. Társadalmi vonatkozások ról itt beszélhetünk leginkább, hiszen itt ta-
láljuk meg a kimondottan úri neveket (pl. Ludmilla), a cigányok neveit (pl.
Jónás), a megesett lányok gyermekeinek "különleges" neveit (pl. Sarolta) stb.
Manapság mindezekről szó sincs, de éppen az 1950-es évektől kezdve jellemző
az egyedi nevek használata, sőt: szinte kízárólagos használata. Ez - természe-
. tesen - nem jelent úrhatnámságot, hanem eltérést a szokásnévtől, a hagyo-
mánynévtől, és ha nem is tudatosan: a csúfnévnek érzett ragadvanynévtől való
szabadulást. A csak egyetlenegyszer előforduló keresztnév a közösségben már
önmagában is identifikál. Például ha ezt a nevet halljuk: Viola, mindenki Tóth
Violára gondol. Testvérének szokásneve van (Lajos), őt már Radvai Lacinak
hívják a községben, azaz ragadványnevével azonosítják. A~llenkező irányú
folyamatra is van példa. A szülők időközben megbánták, hogy egyedi nevet
adtak gyermeküknek (Aladár), s megkapta apja nevét (András), bár nem hi-
vatalosan.

A felsorolt névfajták között szoros kapcsolat van, s az utolsót kivéve, átme-
hetnek egymásba. A Lajos először tiszteleti név volt, majd divatnévvé, rövide-
sen pedig szokásnévvé vált, az utóbbi években visszatért a tiszteleti név szere-
péhez. A János, a Mihály, a György évszázadokon át szokásnév vagy hagyo-
mánynév volt, jelenleg valamennyi egyedi (esetleg tiszteleti) névnek számít,

MIZSER LAJOS
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A 'legújabb keresztnévdivat Budapesten

1. A névdivat - de fokozott mértékben talán a keresztnévdivat - a név-
adók vágyaival, esztétíkaí-eufonetlkaí érzéseivel, hagyomány tiszteletével, új-
donság iránti törekvésével, egyszóval az egyén értékrendszerével szoros kap-
csolatban áll.

Magam több alkalommal rögzítettem a mindenkori budapesti keresztnévdiva-
tot, s jelen alkalommal az alábbi vázlatos névdivatfelmérésre nem is vállalkoz-
tam volna, ha a konferencia előadásainak anyagát áttekintve ezek között vala-
milyen hasonló előadás- vagy hozzászólástémát észrevettem volna. A tematika
hiányát látva, hozzászólásommal ezt a napirendi egyenlőtlenséget kívánom fel-
oldani.

Jelen alkalommal is a budapesti VIlI. kerületi anyakönyvek adatai ból indul-
tam ki. Ugyanebből a kerületből való kitekintés módszerét alkalmaztam már
korábban más évjáratokat illetőleg is (vö. 1895-1899, 1945-1949 és 1959-re néz-
ve: Nytudflrt. 26. sz; 1962-re nézve: Nyr. LXXXVIII, 92-106; 1966-1967-renéz-
ve: Nyr. XCII, 149-159; 1972-re nézve: Nyr. XCVIII, 5-13).

Ezúttal igen igen csekély névhalmazt vettem alapul: 350 férfi- és 350 női ne-
vet az 1979-es évjárat (VIlI. kerületi) születési anyakönyvéből. Az érintett
anyakönyvben nagy számban találhatók vidéki szülők gyermekének adatai is:
ezeket természetesen statisztikailag nem vettem számba; csak összehasonlítási
céllal vettem figyelembe néhány jellegzetességét a vidéki szülők névadási szo-
kásának.

2. A fenti kisszámú minta alapján a n é v g y a kor i s ágo t illetően a követ-
kező végeredményre jutottam. A férfinevek gyakorisága: Zoltán (29 újszülött
neve), Attila (24), Péter (22), Gábor (21), András (19), Balázs (16), László (13),
Csaba (11), István (11), Tamás (10), Róbert (9), Ferenc (8), Gergely (8), Zsolt
(8), Dániel (7), János (7), József (7), Dávid (6), Krisztián (6), Richárd (6), Adám
(5), Imre (5), Béla (4), Márton (4), Viktor (4), Akos (3), Arpád (3), Bálint (3),
Bence (3), Károly (3), Kristóf (3), Lajos (3), Levente (3), Norbert (3), Roland
(3), Sándor (3), Szabolcs (3), Szilárd (3), Tibor (3), Endre (2), Barnabás (2),
György (2), Gyula (2), Kálmán (2), Márk (2), Miklós (2), Olivér (2), Agoston,
Armand, Arnold, Benjamin, Berény, Botond, Enchagt, Gergő, Haysam, Henrik,
Kornél, Marcell, Mátyás, Mihály, Rachid, Rudolf, Solt, Szilveszter, Teodor, Zé-
nó, Zóra, Zsigmond (1-1).

A női nevek gyakorisága:
Krisztina (19.),Andrea (17), Mónika (14), Katalin (12), Agnes (11), Anna (11),

Anita (10), Erika (10), Szilvia (10), Eszter (9), Dóra (8), Judit (8), Tímea'(8),
Zsuzsanna (8), Réka (7), Zsófia (7), Anikó (6), Bernadett (6), Brigitta (6), Erzsé-
bet (6), Éva (6), Adrienn (5), Barbara (5), Beatrix (5), Gabriella (5), Mária (5),
Orsolya (5), Csilla (4), Edit (4), Ildikó (4), Ivett (4), Viktória (4), Anett (3), Anna-



66xwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABüky BélazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

mária (3), Beáta (3), Edina (3), Eniikő (3), Hajnalka (3), Noémi (3), Nóra (3),
Olga(3), Petra (3), Renáta (3), Boglárka (2); Emese (2), Fanni (2), Gyöngyvér
(2), Júlia (2), Klár;i (2), Magdolna (2), Melinda (2), Nikolett (2), Nikoletta (2),
Regina (2), Rita (2), Sarolta (2), Tünde (2), Veronika (2), Viola (2), Zita (2),
Zsuzsa (2), Angela, Babett, Blanka, Diána, Etelka, Fatima, Flóra, Florance, Fru-
zsina, Georgina, Gertrúd, Gyöngyi, Györgyi, Henriett, Henrietta, Ilona, Imola,
Janka, Kata, Korinna, Lilla, Linda, Lívia, Margit, Mariann, Marianna, Mirjam,
Rózsa, Stefánia, Szandra, Vera, Vivien (1-1).

A n é v gaz d a g s á g szempontjából megállapítható, hogy a női nevek ese-
tén 93-féle, a férfinevek esetén 69-féle név szerepel a mintául vett 350-350
név között. Ez viszonylag magas névgazdagságra utal. A női nevek körében
sokkal magasabb a névgazdagság (egy névfeleséget átlagosan csak 3,76 csecse-
mő visel). Minthogy a férfinevek körében kisebb a névgazdagság. ezeknél sok-
kal több csecsemő kapott úgynevezett tömegneveket.

Milyen v á 1t o z á s állt be húsz év alatt a névgyakoriságban ? A leggyako-
ribb lD-lD keresztnév 1959-ben a következő volt. Férfinevek : László, István, Jó-
zsef, János, Ferenc, Sándor , Gábor ,' Zoltán, György, Tibor; női nevek: Éua ,
Zsuzsanna , Mária , Kata lin, Agnes, Judit, Erzsébet, Ildikó, Ilona , Edit. A férfi-
nevek esetében a 20 évvel korábbiak közül 4 (Zoltán, Gábor , László, István),
a női nevek esetében 2 (Kata lin, Agnes) található még ma is a leggyakoribb 10
név között.

3. Elhagyva a kissé száraznak, számfelsorolásaival fárasztónak tűnhető név-
gyakorisági témakört, próbáljunk kissé a névadás mögött meghúzódó emberi
törekvések terül etén is tájékozódni - már amennyire csekély számú adatunk
ezt megengedi.

Vajon szokásban van-e még a. sz ülő k nev é n ek á tör ö k í t é s e az új-
szülött nevébe (vagy esetleg ennek második nevébe)? A mai szülők, mint fiata-
lok, korántsem szakítottak teljesen a családi hagyományokkal, az apa nevének
újraszereplése az újszülött fiú nevében, s az anya nevének ugyanilyen szerep-
lése kislánya nevében ma is előfordul. A szülők neve öröklődhet az újszülött
első vagy második nevében, sőt a szülők második neve is öröklődhet az újszü-
lött első vagy második nevében. Sokkal magasabb fokú százalékos an a névátörökí-
tés a fiúgyermekek esetében (az összes névátörökítési formában együtt meg-
közelítően 24%). A leánygyermek ek csak 11,4%-ban öröklik anyjuk valamelyik
nevét. A névátörökítésnek egy-két különleges esetére is példát találtunk. Egy
apa, kinek keresztneve Remény volt, leánygyermeke számára a Reményke név
bejegyzését kérte. Egy Rezső nevű apa fia Rudolf lett.

A lak ó hel y szerinti szokásokat nem elemeztem, jóllehet még ma is igen
sok budapesti kerületből jönnek szülni a VIlI. kerületi klinikákra, szülőottho-
nokba. A VIlI. kerületi anyakönyvbe bekerült vidékiek névadási szokásait na-
gyobb vonásaiban áttekintve csak néhány, a fővárosi név adási gyakorlattol el-
térő vonásra mutathatunk rá: egyrészt a vidékiek a Budapesten kialakuló név-
divatot bizonyos fáziseltolódással követik (a néhány éve Budapesten leggyako-
ribb női keresztnév, az Andrea név használata most mutat gyakorisági maxi-
mumokat vidéken, s néhány év múlva ugyanez lesz érvényes feltehetően a Bu-
dapesten ma leggyakoribb Krisztina névre), másrészt egyes vidéki körletekben
még jobban fennmaradt egy-egy nagyapáink idejében gyakori keresztnév (Jó-
zsef, La jos stb.). A vidék alatt - összehasonlítási anyagunk ban - kisebb he-
lyeket kell érteni (Dunaharaszti, Halásztelek stb.), mivel vidéki város - aholihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

L
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helyi kérház van - szülészetileg többnyire el tudja látni a szülőanyákat. Egy
azonban kijelenthető: vidéken korántsem használnak ún. "vidékies" névhangu-
latú neveket.

Egy sajátos névadás-szociológiai jelenség hatását is igazolni tudjuk: az azo-
nos kórteremben szűlő anyák körében a n é v v á 1asz tás i utá n z ó cse -
1e k v é s hatása érvényesülhet. Többször megfigyelhető, hogy szokatlan vagy
legalábbis ritka nevű csecsemő névbejegyzése mellett egy ugyanilyen nevű
csecsemő névbejegyzése áll - jóllehet a kórházi jegyzőkönyvek anyagát nem
elemeztük, nagyon valószínű, hogy ilyen esetben két szülőanya névadási egy-
másrahatásáról van szó. Az 1979/1127-es bejegyzési számon levő Rita nevű új-
szülött mellett, az 1979/1129-es számon egy ugyanilyen nevű újszülöttet talá-
lunk, az 1979/1584 és 1585-ös egymás melletti bejegyzések két azonos nevű kis-
lány, két Noémi adatait tartalmazzák. Számos további adatot idézhetnénk.
Tőbb esetben a véletlen megtévesztő [átékáról is szó lehet, de nemegyszer
egymásrahatással kell számolnunk. Gyakran értelmiségi és nem értelmiségi
szülők közötti egymásrahatás érvényesül.

Társadalmi osztályok, rétegek, etnikai csoportok névadási szokásainak elkü-
lönített vizsgálatához adataink száma elégtelen. Az azonban tény, hogy ilyen
részhalmazok szerint szokásbeli különbségeket találhatnánk. Új, szokatlan ne-
vek kezdeményezése többnyire értelmiségi szülők "akciója".

A n é v han g u 1a t szempontjából a következő csoportokra tagol hat juk
névanyagunkat : tömegnevek, ritka (szokatlan) nevek, magyar nemzeti nevek
(finnugor etimonú, a magyar történelmi múlttal szoros kapcsolatban levő, az
irodalmi névadással ilyen hangulatot nyert nevek), vallásos reminiszcenciát
ébresztő nevek, régies (archaikus) csengésű nevek, hangzásuk miatt tetszetős
nevek, idegen eredetű (ezt hangzásukkal is tükröző) nevek, vidékies nevek.

A fenti kategóriák természetesen nem külőníthetők el élesen: így a Boglárka

név a magyar nemzeti nevek csoportja mellett a ritka nevek csoportjába is be-
sorolható. Vannak persze olyan nevek, amelyek az idegen eredetű nevek és a
ritka nevek csoportjába sorolhatók párhuzamosan: talán ezt a két névkategóriát
köti egymáshoz a legtöbb közös szál. Mit említsünk itt példaként? Vivien vagy
(egy vidéki szülő gyermeke) Felicián tartozik ide? Igen. De az idegen eredetű
nevek jelentős részét általában kettősen "kódolhatjuk". A névhangulati beso-
rolás tehát két szinten, két tengelyen történhet: 1. a gyakoriság és a ritkaság
tengelyéri és 2. az egyéb névhangulati kategória tengelyén. .

De nézzük röviden a többi névhangulati kategóriát is! Van-e a vallásos han-
gulatú nevek iránt kimutatható érdeklődés? Ezzel hozható talán kapcsolatba
a Krisztina, valarnint a Krisztián nevek rendkívüli 'kedvelése, de e név gyakori-
sága mögött a szokatlan hangzás varázsa is állhat. Részben ilyen hangulatúak
az ószövetségi bibliai nevek: Dániel, Dávid, Benjámin, Noémi stb. - Érdekes
néhány vidéki es hangulatú név felmerülése, ilyen pl. a Bence név, és érdekes
az is, hogy néhány szinte kiveszett (falun még élő) név, talán éppen ilyen
alapon válik ismét közkedveltté, ill. jól halad ez úton: pl. János. Egy-egy ide-
gen név használatba kerülése esetleg azért is bekövetkezhetett, mivel ez a név
régies, archaikus voltával is tetszést arat a névadónál. Ilyen mellékhangulata
lehet a Norbert,a Borbála stb. névnek. (A Barbara azonban már csak idegen-
ségével hat.) - A jó hangzás - minden egyéb meggondolás tói függetlenül -
szintén sok névadó szülőt késztet adott név választására. Például hangzásilag
előnyös kezdet az an- fonémaegyüttes (Anita, Angéla, Andrea, Anett - And-

rás). Szintén eufonetikai okokra vezethető vissza a túl hosszú nevek kerülése,
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ami 2-3 évtizede még nem jelentkezett tünetként. Ma már alig van Annamária ,
és a Zsuzsanna , valamint a KataZin nevek mellett polgárjogot nyert, sőt szapo-
rodik a Zsuzsa és a Kata névalak. Az alliteráló névkezdetet mind a vezetéknév
-keresztnév, mind az első keresztnév.-második keresztnév viszonylatában ma-
napság rendkívül kerülik.

Miként az iménti példák is érzékeltetik, a névhangulat - egy-egy névre le-
szűkítetten szemlélve, ily módon megállapítva - önmagában még nem messze-
mutató jelenség, de azzá válhat, mjhelyst egy adott közigazgatási egység (egy
kerület, egy város, a főváros) teljes keresztnévanyagában tükröződő névhangu-
lati "színképet" (névhangulat-megoszlási képet) fogjuk vallatóra. Amikor a
40-es évek során a budapesti keresztnévanyagban növekedett az ún. "ősma-
gyar" nevek száma - ez fontos tünet volt az akkori színképen belül, ma első-
sorban az "idegen eredetű nevek" sávja erős. Ezen idegen csengésű nevek
mindegyikének persze még nincs feltétlenül erős névhangulata, J. SOLTÉSZ
KATALIN szerint a névhangulat csak bizonyos kis fáziseltolódással jelentkezik
a terjedési tendencia kezdetéhez viszonyítva. Jelen alkalommal nem vállalkoz-
hattunk a névkészlet névhangulati arányainak elemzésére, de ez igen tanulsá-
gos kultúrmorfológiai adat; s különösen érdekes következtetések származhatnak
egy ilyen elernzésnek a múltba visszanyúló, szabályosan időszakos elvégzéséből.

BűKY BÉLA
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A ragadványnevek nemzedéki kötöttsége
egy település névrendszerében

Egy-egy település vagy nagyobb táj egység névanyagát vizsgálva a ragad-
ványnevek indíték szerinti csoportjainak számadataiban - kiváltképpen ha
a ragadványnevek mellett a ragadvanynevet tartalmazó említőneveket s a
megnevezett személyeket is számba vesszük - nagy vonalakban tükröződik,

, hogy az adott névrendszerben melyek a domináns típusok, legjellemzőbb meg-
különböztetési módok. Ahhoz azonban, hogy a mai névhasználatban betöltött
szerepüknek megfelelőbb, árnyaltabb képet rajzolhassunk, alaposabban szem-
ügyre kell vennünk a megnevezett személyek nemzedéki-társadalmi csoport-
jait s a névhasználók körét is. Hozzászólásomban - az idő rövidsége miatt -
csak az első szemponthoz szeretnék adalék ot nyújtani.

Az általam vizsgált település (Rábaszentandrás, Győr-Sopron megyei kisköz-
ség) névrendszerében a megnevezettek számát s az említőnevekben való variál-
tabb előfordulást véve alapul, a kisebb számú öröklődő keresztnévi, vezetékné-
vi és foglalkozásra utaló csoportok szerepe a súlyosabb. A ragadványnevek
számát tekintve a névasszociációs (névferdítéses) nevek a leggyakoriabbak (pl.xwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Kis Márton P ista> Kis P ista István> Riporter). Ez a névtípus jellegzetesen
redundáns (a nevek száma meghaladja a megnevezettekét). A névasszociációs
nevek után a nem öröklődő szavajárási és a külső tulajdonságon alapuló típu-
sok a leggazdagabbak. L. a következő táblázatot:

a ragadványnevek a megnevezettek az említőnevek
száma száma száma

keresztnévi 42 ( 9,1%) 161 (21,6%) 192 (22,0%)
vezetéknévi 22 ( 4,7%) 102 (13,6%) 109 (12,5%)
foglalkozás ra
utaló 46 (10,0%) 84 (11,2%) 109 (12,5%)
szavaiárásí 77 (16,7%> 88 (11,8%> 99 (11,3%>
külső tulajdon-
ságra utaló 62 (13,4%> 77 (10,3%) 88 (10,0%>
névasszociációs 93 (20,1%> 74 (' 9,9%) 95 (10,8%>

A legnépesebb indítékcsoportok azt mutatják, hogy a vizsgált közösségben
a legjellemzőbb megkülönböztetési módok: a családi kötelékekre utalás, illető-
leg a foglalkozáson, külső tulajdonságon, szóbeli megnyilatkozás on keresztül
történő egyedítés, s ugyancsak gyakori az elferdített névvel való megnevezés.

Az a tény, hogy egy faluban legalább három generáció él egymás mellett,
s a legidősebb generáció még további két megelőző nemzedékről őriz emlékké-
peket, lehetővé teszi, hogy a ragadvanynevek arányát, az arányok esetleges
eltolódását az említőnevekben való előfordulás alapján, a megnevezett szemé-
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lyekhez. kőtve, életkor szerinti bontásban is megvizsgáljuk. (Négy korcsoportot
állítottam föl, emellett foglalkozom a már nem élők megnevezéseivel, valamint
a ma 20-40 éveseknek iskolás-ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAé s 'karnaszkorához kötődő ragadványneveivel.)

A legfiatalabb életkor szerinti csoportban (1-20 évesek) feltűnő a ragad-
ványnevek csekély száma. Ezzel kapcsolatosan megjegyzendő, hogya legfiata-
labb nemzedék a 9. életév et elérve gyakorlatilag kiszakad a falu közösségéből,
más helységbe jár iskolába, az iskola befejeztével a közeli városokban tanul
tovább, vagy ott vállal munkát. A családszervezetbe, a falu társadalmába való
folyamatos beépülésük lehetősége sem áll fenn. Föltehető, sőt bizonyos, hogy
ennek a korcsoportnak is gazdagabb a ragadványnévanyaga, azonban ennek
keletkezése, funkcionálása nem köthető az általam vizsgált névhasználati kö-
zösséghez.

A csak a kamaszkorhoz, iskoláskorhoz köthető nevek csoportja is problema-
tikus. Ezek a ragadvanynevek a ma 20-40 évesek megnevezésére alakultak ki
gyerekkorban, "őrizés" s a mindennapos közös játék közben, egy részük pedig
az akkor még működő általános iskolához köthető. (Hasonlóak az összegyűjtött
névcsúfolók, gyerekmondókák, rigmusok keletkezési körülményei is.) Jellemző
indíték szerinti típusok a névasszociációs nevek (Csipcson, Dingó Dóra, Tiki-ta-

ki stb.), a gyerekikori selypítésből, nyelvbotlásból keletkezett szavajárásiak
(Cseg, Cstrnrnu, Fanyi, Kefke, Tácka, Torint stb.), a külső tulajdonságra utalók
(Bika, Góla, Gombóc, Gunár, Pocok stb.). Jelentős az ismeretlen indítékúak
száma (Csimpánz, Gorilla, Kini, Rák, Róka stb.), melyek egy része föltehetően
az imént emIített típusok valamelyikébe tartozik. Agyerekközösségek, kamasz-
csoportosulások megszűnte után - ami a városokba áramlás miatt ennél a
korcsoportnál is adva volt - ezek a nevek általában kikopnak az aktív név-
használatból, csak az emlékezet őrzi őket.

A 20-40 évesek korcsoport jának - a falu termelőszövetkezetében dolgozó
kisebbségnek, Ingázoknak s az utóbbi időben elszármazottaknak - ma is m ű -

ködő ragadványnév-készletére jellemző, hogy az idősebb korcsoportokéhoz ké-
pest kevesebb elemből áll. Szórványosan előfordulnak a régebbi névhasználat
sajátos, múlt századból származó, egykor a családi összetartozást hangsúlyozó,
öröklődő jellegű ragadványnevei. A keresztnévi eredetűek kizárólag a 40 év
körüliek megnevezésében tűnnek fel. Valamivel nagyobb a vezetéknévi és fog-
lalkozásnévi ragadvanynevek aránya, ezeknek többsége ugyancsak öröklődéssei
került a 20-40 évesek említőnevébe.

A 40-60 évesek s a ma élők legidősebb korcsoportjában egyenlő mértékben
fordulnak elő ragadványnevek. Különbséget jelent, hogya régi öröklődő s a
század első felében keletkezett nem öröklődő keresztnévi ragadványnevek az
idősebbekre vonatkozóan sűrűbben jelennek meg, az öröklődő vezetéknéviek
viszont a 40-60 évesek körében gyakoribbak. Az életkorra utaló ragadvártyne-
vek kivételével a többi típus közel azonos súllyal szerepel a két korcsoportban.

A már nem élőkre vonatkozó ragadványnevek sajátossága az öröklődő nevek
túlsúly a (az összes öröklődő ragadványnevet tartalmazó említőnév 52%-a),
ezen belül is feltűnő az öröklődő keresztnévi és vezetéknévi, családi összetarto-
zást hangsúlyozó ragadványnevek magas száma; a ragadványnévanyag dorni-
náns típusai közül csak a névasszociációs nevek hiánya szembeötlő.

A fentiek alapján megállapítható, hogya vizsgált közösségben a ragadvany-
nevek jelentős nemzedéki kötöttséget mutatnak. Az öröklődő jellegű nevek
aránya a fiatalabb korosztályok felé haladva fokozatosan csökken, majd a leg-
fiatalabbak körében elenyészik. A nemzedékről nemzedékre szálló családi ra-



A ragadványnevek nemzedé ki kötöttsége egy település névrendszerébenzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA71

gadványnevek (kivált a keresztnéviek) öröklődése - minden bizonnyal a csa-
ládszerkezet, a foglalkozásszerkezet átrendeződésének vetületeként - megsza-
kadt, léte az idősebb generációhoz s az egyre halványuló kollektív emlékezet-
hez van kötve. A mai névhasználatban betöltött szerepük alapján nem is ne-
vezhetjük őket családi ragadványnévnek, ugyanis főként anagyszülők megne-
vezésében fordulnak elő, s egy eltünt családszervezethez kapcsolnak, kapcso-
lódnak. A régebbi keletkezésü vezetéknévi ragadványnevek, melyek egykor
ugyancsak a családi összetartozást hangsúlyozták, ma úgy funkcionálnak, mint
a vezetéknevek. A keresztnévieredetüeknél szívósabbnak bizonyulnak a mai
névhasználatban, talán azért, mert struktúrájukkal inkább beillenek a veze-
téknévrendszerbe, A kisebb számú, lakhelyre, gazdasági helyzetre utaló név,
valamint a foglalkozásnéviek korábbi rétege az idősebbekhez kötődik. Az utób-
bi évtizedekben keletkezett, jellemzésen keresztül egyedítő nevek valamennyi
életkorcsoport megnevezésébe behatoltak, csupán a névasszociációs nevek mu-
tatnak feltünőbb különbséget: nagyobb részük (53%) az iskolás- és kamasz-
korhoz kapcsolódik, jelentős számban tünnek fel a többi korcsoportban is, míg
a nem élőkre vonatkozó megnevezésekben csak mutatóba fordul elő egy-egy.

A ragadvanynevek generációs kötöttségének vizsgálata egy összetettebb
elemzésemnek a részlete. A megnevezettek gazdasági-társadalmi helyzetéből,
valamint ci letelepülési, felekezeti, nemek szerinti megosztottságból fakadó kü-
lönbségeknek a nevekben való tükröződésére ezúttal nem térhettem ki.

BALAZS JUDIT
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1. A földrajzi nevek vizsgálata nyilvánvalóvá tette. hogy a személynevek
alap os és rendszerszerű számbavétele és értékelése nélkül aligha l~eret:lt'ílé-
nyes munkát végezni. A jász települések földrajzinév-anyagarlak igen jelentős
része tartalmaz személynévi elemet. Különösen sajátos hangulati erőt hordoz-
nak a ragadványnevek, amelyek szintén nem kis számban fordulnak elő a név-
anyagban. Vizsgálandó lehet továbbá, hogy a földrajzi és ragadványnévekben
testet öltő megnevezésmód, névadási szokás hogyan vág egybe, jelentkezik-e
bennük azonos stiiisztilkai töltés, vagy éppen ellentétes hatásoknak, motívációk-
nak lehetünk szemtanúi. .

A ragadvanynevek összegyűjtése éppúgy halaszthatatlan feladat, mint a föld-
rajzi neveké. Szülőfalumban megfigyeltem, hogy kihalnak egyes ragadványne-
vek is, bár talán nem olyan gyorsan, mint a földrajzi nevek. Éppen ezért a
földrajzi nevek összegyűjtését követően, sőt részben azzal párhuzamosan, meg-
kezdtük a Jászság községeiben a ragadványnevek azonos szempontok alapján
való gyűjtését. (Bázisintézmény a Jászberényi Tanítóképző Főiskola.) Ennek a
munkának nem jelentéktelen előzményei is vannak. Néhány község (Jászapáti,
Jászkisér, Jászszentandrás) ragadványnév-anyagát már évekkel korábban ösz-
szegyűjtötték.

2. A gyűjtést főiskolai hallgatók végzik. Először tudományos diákköri foglal-
kozásokon tisztázzuk a teendőket, és igyekszünk nekik megfelelő elméleti elő-
képzést nyújtani.

A munka - a földrajzi nevek gyűjtéséhez hasonlóan - adatközlők kivá-
lasztásával kezdődik, majd az alábbi TÖRZSLAP kitöltésével folytatódik.

1. lakóinak száma a gyűjtés évében: .
2. A családok száma: .
3. A század elejétől itt élő családok hozzávetőleges száma: .
4. Az 1945 után beköltözött családok száma: .
5. A település lakóinak jellemző foglalkozása:

mezőgazdaság: : %
ipar: %
értelmiségi: %
egyéb: %

Ezek az adatok hozzávetőleges képet adnak a község (falu) lakóinak fom.al-
kozásbeli megoszlásáról, a tősgyökeresek és betelepültek arányáról, ebből kö-
vetkezően életformájukról, életmódjukról, s ennek ismeretében lehetővé válik
életformájuk feltérképezése. A több generáción át öröklődő ragadványnevek
elsősorban a paraszti életforma keretei között születtek. (A teljes gyűjtés eset-
leg egyéb tendenciát is tükrözhet majd). A TÖRZSLAP kitöltéséhez a községi
tanácsok nyújtanak segítséget.
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A gyűjtés következő fázisa a ragadványnevet viselő személyek adatainak
rögzítése a következő kérdések segítségével :

3. Vezeték- és keresztnév: .
4. Leánykori név: .
5. Születési hely, idő: .
6. Az anya leánykori neve: ; .
7. Foglalkozás: .
8. Lakcím: .
Erre egyrészt a személy pontos azonosítása miatt van szükség a fent említet-

teken kívül, másrészt az öröklődő nevek számbavétele is igényli.
Az ADATLAP 9. pontja a névalak pontos megállapítását és rögzítését kéri

a gyújtötöl. A név rögzítése úgy történik, mint a földrajzi nevek esetében, azaz
igyekszünk pontos képet kapni a név népi ejtésmódjáról. A 10. pontra adott
válasz a név névtani besorolását teszi lehetövé. Rosszalja-e a név viselője, ha
ragadványnevén szólítják? A ll. pedig a név öröklődésére vonatkozó tények
rögzítését kívánja a gyüjtőtől. Az öröklődés tekintetében két lehetőséget tesz
fel az ADATLAP: Férfi ágon, női ágon. A 12. pont a megkülönböztető nevek
előfordulására utal: Hivatalos iratokban fel szokták-e tüntetni a ragadványne-rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI
vet, esetleg annak kezdőbetűjét? Például: Farkas L.: L. = Lajos; Farkas F.:
F = Falu stb. Az utolsó kérdés a névadás indítéka iránt érdeklődik: Miért
kapta ragadványnevét?

Az ADATLAP első két pontja a gyűjtés helyét és befejezésének időpontját
tartalmazza.

3. Megkülönböztetett figyelmet igenyel a ci g á n y s á g rag a d v á nyn e-
vei nek összegyűjtése (vö. ÖRDÖG FERENC, Személynévvizsgálatok Göcsej
és Hetés területén. Bp .. 1973. 194).

Eddig egyetlen falu (Jászárokszállás) cigányságának ragadványneveit gyűjtöt-
tü k össze. A cigányság belső használatú neveit nem könnyű megtudni. Csak
olyan gyűjtő vállalkozhat erre a siker reményében, akinek igen jó személyes
kapcsolata van velük.

FARKAS FERENC



75hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Író zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAés névhangu la t

Az író általában és szükségszerűen elnevezi alakjait; ennek módja már jelzi
a szerző "névérzékenységének" fokát, 5 kiolvasható belőle névadási gyakorla-
tának ösztönössége vagy tudatossága. A név az író szemében nem csupán egy
általánosító szó, hanem olyan jel, amely gazdag, élő tartalom foglalata: mögötte
lélek van, egyéniség, megelevenedő valóság, hangulati és fogalmi asszociációk
szövevénye. A nevek nek az írói alkotásban való szerepét számtalan nyilatkozat
igazolja. A régebbi tanulmányaimban idézett vallomások mellé néhány újabbat
mutatok föl, szinte találomra emelve ki őket az adatok kazlából.

A név jelentőségét, a személlyel való kapcsolatát az író igényével így fogal-
mazta meg Goethe: "Az ember neve nem olyan, mint egy köpeny, amely csak
úgy lebeg rajta, s ide-oda lehet ráncigálni, hanem tökéletesen rásimuló ruha,
valósággal olyan, mint a bőre: nem lehet sem levakarni, sem lenyúzni róla,
anélkül, hogy őt magát meg ne sebeznék." Másutt pedig ezt írja: "A név a
személyre egész életéri át vonzó fényt áraszt" (Dichtung und Wahrheit). E vé-
lekedése, amelyre Freud is hivatkozik, nyilván személyes érzésből, saját nevé-
hez való viszonyából táplálkozik: "Mint a legtöbb ember, én is szerelmes vol-
tam a nevembe, és ostoba fiatalok módján odafirkáltam mindenhová" - vall-
ja (uo.). Bizonyára hatottak rá Herdernek arqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAGoethe névre utaló szavai: "Te, aki
istenektől (von Göttern) vagy a gótoktól (von Gothen) származol ... " Az utób-
bi "etimológia" másokat is megejtett, a ném et szellemóriás életművének mo-
numentalitására gondolva: "Nomen est omen - ez a gótikus lélek nem vélet-
lenül viselte a Goethe nevet. Gótikus ősök ütöttek át a rokokó-német véralka-
tában; s nemcsak nevében cseng a legnagyobb európai alkotókorszak emléke"
- írta róla Márai (Napló. 1945. 354).

A közéleti ember nevéről, név és történelmi szerep vonatkozásában, érdekes
gondolatokat fejteget Pierre Daninos: "A politikai életben a nevek olyanok,
mint a gyufa: az egyik meggyullad és gyújt, a másik nem. Hajlamos volnék,
hogya történelemben ugyanolyan jelentőséget tulajdonítsak a neveknek, mint
az orroknak. Tegyük föl, hogy Bonapartet Poehetnek hívják. Az egész világ-
történelem másként alakul. [Pochet='abrakos tarisznya', de származékainak és
a poche='zseb, zacskó stb.' alapszónak is van ellenszenves, nevetséges vagy gú-
nyos jelentéshangulata.] Mert némely név magában hordja delejes varázs ere-
jét. illetőleg komikus vagy tragikus fátumát... Mindig furcsának találtam,
hogy olyan bölcs és tapasztalt Mentor, rnint Maohiavelli, elhanyagolta A feje-
delemben a név lényegi kérdését." A közéleti, politikai pályára készülőnek pe-
dig ezt tanácsolja Daninos: "Mielőtt fellép, okosan döntsön a nevéről. Szükség
esetén módosítsa az anyakönyvet. Ha nem kapott jó nevet az induláshoz, ve-
gyen föl olyat, amelyet a tömegek szinte énekelve skandálhatnak. Jó nevet vá-
lasszon tehát." De Gaulle-t és Sztálint említi igazoló példaként. (Sonia. 1953.
173-4.) Nézete nyilván nem általános érvényű, de figyelmet érdemel, ha né-
hány diktátorra, népvezérre gondolunk.
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Magánéleti vonatkozásban, illetőleg férfi és nő kapcsolatában is lehet sze-
repe a név jellegének, hangulatának. Női nevek vonzásáról tömérdek írói meg-
jegyzés szól, szépségük et, varázsukat költők serege magasztalja. Csak Kosztolá-
nyi híres vers ére (Ilona) utalunk emlékeztetőül, felesége tőle kapta a balladás
Görög Ilona írói nevet. Ö pedig, akinek meghatározása szerint költő az, "aki-
nek a szavak fontosabbak, mint az élet", ezt vallotta magáról: "Már kískorom-
ban rajongtam magukért a szavakért. Képes voltam beleszeretni egy leányba,
mert így vagy úgy hívták." (BORY ISTVAN: Nyugat 1936. II, 457.) E közlést
megerősíti felesége is: A 22 éves költő beleszeret egy szabadkai diáklányba. "A
külső körülmények... valósággal végzetszerűen egybevágnak. Nevük annyira
hasonlít egymáshoz, mintha rímként csengene az övére. Micsoda véletlen sze-
rencse. Ölbepottyant rím." (Kosztolányi Dezső 171.) A kissé ködössé túlzott
magyarázat lényege a két családnév rímelő volta: a kislányt ugyanis Lányi

Hedvignek hívták (1. Dér Zoltán: Fecskelány. Újvidék, 1970.; vö: KOVA-
LOVSZKY: Nyelvtudjlrt. 70. sz. 170).

A szorosabban vett írói névadás köréből is sok nyilatkozatot olvashatunk a
név megválasztásának jelentőségéről, gondjairól és módjáról. Déry Tibor ezt
írta Kyvagiokén című kisregényének készüléséről: "A kezdet el nem hanya-
golható nehézségei közül szóljunk a névadás ról is, az egész munka s a benne
szereplő személyek elkeresztelésérő1. Erzékeny vagyok a nevekre; föltétlenül
aszerint minősítem őket, hogy ismerőseim közül rokon- vagyellenszenves vi-
seli-e az önmagában ártatlan nevet, s milyen emlékanyaggal terheli meg. Van-
nak nevek, melyekkel a világ semmi kincséért sem akarnám megbüntetni leg-
gonoszabb szereplőimet sem, másokat szívesen adományozok azoknak, kiket
rokonszenvemmel tüntetek ki. A név korántsem közömbös elem a műben, bo-
szörkányos ereje van, befolyásolja, sőt meghatározhatja viselője sorsát. A tu-
datalattiból forr ki. - Jelen esetben könnyű volt a gondom. Hősöm nevét a "
történettel együttesen találtam ki [Kyvagiokén Polikárp], ez tehát az ő nevét
választotta címnek. A többi szereplő nevét épp csak hozzá kellett pászítani; a
kalendáriumból kerestem !ki őket" (:E:lIrod.1975. ápr. 5.).

Aldous Huxleyt egy interjú során megkérdezték, hogyan választ nevet alak-
jainak: ötletszerűen, mint Simeon, telefonkönyvből, vagy jelentenek számára
valamit a nevek? Például :E:smúlnak az évekihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAc ím ű regényében egyik-másik
alak furcsa nevének van-e különösebb jelentősége? - Az író válasza: "Igen, a
nevek nagyon fontosak. Es képtelenebbnél képtelenebb nevekbe botlik bele
állandóan az ember az életben, úgyhogy óvatosnak kell lennie." Ezután meg-
magyarázza néhány regénybeli név eredetét, asszociációs sugalló forrását (In-
terjú! Modern Könyvtár 92-3. sz. 238-9).

Részletes elemzést ad Németh László is, Nagy család című darabjáról írt m ű -

helybeszámolójában : "Megvolt a keresztelő is: a névadás egy kissé mindig elő-
húzza a jellemeket. A hősnő Kata lett; kedvencem: Bethlen Kata kemény, de
mégis vonzó, önfeláldozó nőiségére emlékezőn. Az öreg tanár: Szilasi, hisz szi-
Iasi volt az is, aki nélkül nem ábrázolhatok tanárt [szilasbalhási születésű édes-
apjára gondol]. A fiú legyen Péter, ez a név - parasztcsaládunkban nemzedé-
keken át a majoreszkó neve - a mi időnkben afféle középosztályi »úrikukó«

név lett, amellett mégis »petrus«, azaz szikla, ha most cseppfolyós is. A leány
piha voltának megfelelően: Vica, ennek a névnek a cicamozgásában mintha
mégis egy kis szív is nyílna. A darabos apáca: Klára nővér, ez bukta alakját is
kirajzolja, s valami hozzá nem illő finomságot is ad rá, amely olyasformán ül
rajt, mint az apácafőkötő . .. A kor hőse e g ysze rű e rr Tót Sándor, a téeszlány-
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tanítvány: Lidi, barátnője, a cukrászlány : Vera, ez a név nem rossz egy huli-
gán lánynak, ugyanakkor »igaz-s-t jelent, mint partneréé sziklát. A legnehe-
zebben az 56-os nyelvész neve ugrott ki (tán mert a jellem is ide-oda ingott): a
filozopteri félszegség, kényszer viccelődés, gyermeki idealizmus közt: a -K a r-

esi-e-n még csak megállapodott a névkereső index; de milyen Karcsi? Ha eny-
nyire ugrál, legyen madár, azaz inkább Vogel, hisz az indogermán nyelvcsalád
ágai között röpdös." (Mai témák 194-5.)

E taglalás is elénk tárja azokat a változatos tényezőket, amelyek - ösztönö-
sen, többé-kevésbé tudatosan vagy csak később tudatosulva - fölmerülhetnek
az alakok "elkeresztelésekor" : irodalmi és műveltségi hatások, típusformáló
eszményképek és ellenszenvek, egyéniségminták asszociációi, családi emlékek és
hagyományok, a név hangzása és írásképe, társadalmi és esztétikai hangulati
értéke, a névdivat, a jelentés rejtett, átsugárzó fénye stb.

Szinte minden író ügyel már, hogy a névadásban ne éljen igénytelen eszkö-
zökkel: egyszerű címkézésnél sokkal hatásosabb a képzeletet gerjesztő sejte-
tés; humoros-szatirikus műben is az utalásszerű, homályosan "beszélő" név si-
keres. Norman Mailer kiemeli a belső névsugallat és a közvetett jellemzés sze-
repét: "Hagyom, hadd bukkanjon fel a név magától, mert... alakjaim neve

• rendszerint valahol a műben gyökerezik. Az olcsó, kézenfekvő szimbolizmust
igyekszém elkerülni." (Interjú II, 46. Modern Könyvtár 296. sz.)

Alkotáslélektani vonatkozásban érdekes, amit az irók alakj aik megelevene-
déséről mondanak. A cselekményelőrehaladásának során öntörvényűen fejlőd-

,! nek, szinte az író akaratától függetlenül, sőt néha ellenére, s megesik, hogy
kicsúsznak a kezéből, nincs hatalma rajtuk. Önállóságuk jele, hogy nevük hoz-
zájuk nő, elválaszthatatlan sajátjuk lesz. Másutt már idéztem írók panaszát,
hogy alakjuk makacsul ellenszegült a változtatás szándékának. Itt Rónay
György jegyzetére utalok, egyik regényének idős nőalakjáról: "Semmi sem
volt olyan természetes, mint hogy Jankának hívják. Úgy született meg ... " Bi-
zonyos egyezések miatt mégis átkereszteli Amáliának. "Janka azonban nem
volt hajlandó Amália nevével élni. Szétesett, elvesztette sorsát, jellemét, egyé-
niségét. " Elölről kezdtem az egészet. Amikor odáig értem, hogy megjelenik,
habozás nélkül írtam újra Jankát. S a név egyszerre magával hozta viselőjének
légkörét, hangját, végzetét. Attól kezdve lábra állt, és elindult a saját útján.
Nem én tétetern vele a dolgokat; ő maga cselekszik, s én csak jegyzem. - Nem
lehet büntetlenül tfélrekeresztelnünk regényalakjainkat." (Vigilia 1962. máj., 32.)

Ennyire valóságosak az Író tudatában és az olvasó képzeletében élő figurák.
Igazán élővé pedig a nevük teszi őket.

KOVALOVSZKY MIKLOS
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Dolgozatomban arra kívánok választ adni, mennyiben motiválták Tömör-
kény István írói névadását a szegedi nagy táj névhagyományai. Előző munkám-
ban, melynek címe: Személynévvizsgálat Tömörkény István műveiben, a szer-
ző nyomtatásban megjelent tíz kötete alapján összegyűjtött névanyagot a kö-
vétkező szempontok alapján tekintettem át: vizsgáltam a névadás indítékait, a
név és a nevet viselő személy kapcsolatát, a nevek hangalakját, az alakválto-
zatok bőségét, a névadás egyéb változatait, a ragadványneveket és a címként
használt neveket. A névanyagban a család- és keresztneveket különválasztva
tárgyaltam. A családnevek névtipológiáját a keresztnevek gyakorisági sorrend-
je követte.

Bár az író munkássága a XIX. század utolsó negyedében vette kezdetét,
alakjai mégis a század eleji névdivatot követik. Alapul véve azt a tényt, hogy
a Tömörkény-novellák névanyaga sok esetben megegyezik a való élet neveivel,
amelyek Szeged környékén ma is élnek, vizsgálataim a továbbiakban arra irá-
nyultak, hogy mi az a szűkebb kor, melyek azok a települések, amelyek név-
rendszerévei a legtöbb azonosságot mutatják a Tömörkény-hősök. Az összeha-
sonlítás alapjául BALINT SANDOR munkája szolgált: A szögedi nemzet. (A sze-
gedi nagy táj népélete. A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve 1974:75. II.) A szerző
a szegedi nagy tájon 152 helységet sorakoztat föl, "amelyeket a legutolsó két
század folyamán egészében vagy részben a szegedi magyarság alapított, ill. né-

pesített be. A gányófaluk mellett fölsorolja az új tanyaközségeket, továbbá
azokat a nem szegedi, sőt idegen gyökérzetű falukat is, ahova népünk kisebb-
nagyobb számmal, de mégsem szórványosan betelepült." (1. m. 140.) A 152 tele-
pülés közül 84-nek közli törzsökös szegedi családneveit a XVIII-XIX. század-
ból származó egyházi anyakönyvek és várostérképek alapján. Az előfordulási
arány, mely a helységek összes névanyagának és az egyező Tömörkény-nevek-
nek hányadosa, a legnagyobb, tehát 50 és 50% feletti volt 9 községben, 40 és
50% közötti 6 községben, 30 és 40"/0 közötti 22-ben, 20 és 30% közötti 37 község-
ben, 10 és 20% közötti 7 helységben. Az egyező nevek legnagyobb hányadát a
Csengrád megyei helységek alkotják, majd csökkenő sorrendben a Bács-Kis-
kun megyei, a békési települések következnek. A sort a bácskai, a bánáti, az
erdélyi kis- és nagy községek zárják. Bálint Sándor idézett munkája a leggazda-
gabb névanyaget a szegedi Felső- és Alsóvárosból közli: 335, ill. 336 nevet, és
ez a Tömörkény-névtár 450 adatával 70 esetben volt azonos.

A következő képet mutatják a családnevek a szegedi nagy táj névlistáival va-
ló összevetés alapján. Példaként a 10 leggyakoribbat említem:xwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAbrahám, Birr-
csök, Dobó, Faragó, Gera , Hódi, Koszó, Ördög, Szekeres, Szűcs. Tömörkénye ne-
veket a következő változatban is szerepelteti: Kisbörcsök, Katufrék Gera , Szűcs
Boruzs, Ocskó Dobó, Hódi Vas, Hosszú Hódi. A Fekete családnév az összesítésben
a 28., de kételemű családnév variánsaként mégis az első: Ballagó Fekete, Cson-
ka Fekete, Fekete Karácsony, Fekete Sas, Fekete Tóth, Kondás Fekete, Sebők
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Eekete, Sűli Fekete, Karácsony Fekete. A TanácszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAcsaládnév a 143 név közül a
gyakorisági lista 22. helyén áll, több elemű családnévként az elsők között talál-
ható. Változatai Tömörkénynél: Tanács Kovács, CsonkaxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABukocza Tanács, Ötott
Tanács.

"Tömörkény megállapítja, hogya népnyelv nem nagyon tűri az idegen sza-
vakat, ha lehet, másikat csinál helyettük, ha nem lehet, akkor legalább átala-
kítja őket. így van ez a nevekkel is, ezért lett a sváb Fleckenstein-ből Flekeste,
a bevándorolt olasz Toasso-ból Tóásó, a Steingassner uradalmi ispánból Stán
kasznár, Még az olyan igazán magyar família, mint a Halbőr Pörgetegek csa-
ládja, is a Halbohr nevet viselte valamikor." (VÉGH J. MIHÁLY: A népnyelv
vizsgálója. Tömörkény Emlékkönyv 343.)

A családnevek névtipológiájában a tulajdonnévi alapúak kerültek az első
helyre (összesen 45-féle), ezen belül az áttelepülésre utalók, azaz a puszta hely-
nevek és az -i képzővel állók száma a legnagyobb. Az idetartozó 24-féle csa-
ládnév közül a Szegedi Szótár is felveszi a következőket, egyeseket mint máig
élő neveket említi: Csányi, Engi, Kazi, Kotogány, Lovászi, Nógrádi, Zákány. A
keresztnévi eredetű családnevek népes csoportjában ugyanúgy megtalálhatók
az önálló teljes keresztnéviek (pl.: Kispál, Kispéter, Nagymihály, Szélpál), mint
a becézett keresztnévi eredetűek (Dani, Gera, Kabók, Sebők), vagy a kereszt-
névihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA+ -fi képzővel álló Pálfy. A név alapjául szolgáló szó szó'fajisága tekinte-
tében a második osztályba a melléknévi alap ú családnevek kerültek 36 név-
vel a következő megoszlásban: belső tulajdoneágra 20, külsőre 12, népnévre 4
utal. Az arány nem véletlen, mert Tömörkény életképszerű elbeszélései
nagy többségükben [ellemzések, és ilyenkor a név is az ábrázolás eszköze. "Ve-
szem magamnak tárcahősnek Förgeteg Sándort. Beleteszem egy csöndes faluba
és rettentő veszekedni vágyó kedélyt adok neki." (Szegedi Híradó, 1886. áp-
rilis 3.) "Annyi bizonyos, hogy szomorú dolog a gyermektelen ember, de Ótott
Bús János sorsa még szomorúbb, mert már felesége sincsen." (Hajnali sötétben.
Őszi virágzás 376.) Bár a köznévi alapú családnevek csak követik a mellékné-
vieket, mégis a legváltozatosabb családnevek ide sorolhatók. Foglalkozásra
utal 27-féle, növény- és állatnévre 3-3-féle. Régi mesterségek emléke el a kö-
vetkezőpéldákban : Únozó, Olajos, Vízhányó, Víznyúzó. A Tömörkény műveiben
előforduló családnevek jó néhány ponton egyeznek a szegedi települések névlis-
tájával. de Tömörkény érdeme, hogy ezeket a neveket csak alapnak tekintette
újabb, hangulatosabb családnevek alkotásához.

ANagymihály családnév előfordul Zákányszéken, Felsővároson, Rókuson, a
Kiskasza Vadlövő Nagymihály János csak Tömörkénynél. A Kis, Kovács, Mi-

hály nevek valóságos családnevek, de Kiskovácsmihály Mihály jellegzetes Tő-
mörkény figura. A Kis családnév az összevetés során háromszor egyezett, de
Luklábú Csűlkös Monori Kis István már írói képzelet szülötte.

Munkám második részében a Tömörkény műveiből összegyűjtött családneve-
ket és az 1522. évi tizedlajstrom szegedi vezetékneveit hasonlítottam össze. "A
tizedlajstrom a középkori Szeged népéletének és társadalomtörténetének felbe-
csülhetetlen értékű forrása" (MINyTK. 105. sz. 7). Az összevetés 89-féle név azo-
nosságát mutatta ki, és ez a gyakoriságot is figyelembe véve 1413 név. A sze-
gedi települések és a Tömörkény-anyag párhuzamba állításakor 143-féle család-
név egyezett. Leggyakoribbak: Nagy 189, Varga 176. 12%-os előfordulással,
Tóth 132-szer jelentkezik, 9%-ban. A tizedlajstromban még nincs nyoma a kö-
vetkező neveknek, melyek a XIX. századi anyagban már a gyakorisági lista
élén szerepelnek: Börcsök, Gera, Hódi, Koszó, Ördög stb. Gyakoribbak viszont
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a tizedlajstromban a Hegedűs, Dékány, Kovács, Mészáros, Sánta , Ba log, mint
a XIX. századi anyagban. A tizedlajstromban és Tömörkény műveiben egy-
aránt előforduló családnevek névtipológiájában első helyen a köznéviek állnak,
másodiIkra a tulajdonnévíek kerültek, és ezt kővetik a mel!léknévi alapú család-
nevek. A foglalkozáara utalók két adata (Porkoláb. Sóvágó) a XIX. századi
névjegyzékekben már nem található meg. Ugyanez vonatkozik a növénynevek-
ből alakultak közül a Bor és a Rózsa családnevekre. A tulajdonnévi alapúakból
a Borsodi, Devecser i, Ernyei a tizedlajstromban még fellelhető, de a BALINT
SANDOR közölte névgyűjtemény már nem tartalmazza, Tömörkény viszont is-
mét feleleveníti. A tulajdonságjelölő családnevek 56%-a már a tizedlajstromban
is olvasható. Az Istenes és a Sötét családneveket a tizedlajstrom után Tömör-
kény is felhasználja, de Bálint Sándor idézett művében nem találtam rá adato-
kat. Tömörkénynél már valószínűleg ragadványnevek. "Ez az öreg Sötét Julis
ugyanis a számadó-juhász; még a régi világban született, azért keresztélték a
leánynévre. hogy a német ne vihesse el katonának" (Hajnali sötétben. A csor-
dakútnál 130). "Nógrády kísérői között egy asszony, bizonyos Istenes Nagy
Gergelyné, fölfedezte a fiát. ki tavaly halt meg, mert a cséplőgép összetör-
te" (Munkák és napok a Tisza-partján. Pusztai titkok 124). A XVI. és a XIX.
századi anyag áttekintése során természetesen léteztek mindkét korban meg-
levő személynevek. A 28-féle családnévhez 10 különböző keresztnév tartozik a
következő megoszlásban: János 7, Pál 4, Mátyás, Péter, Mihály, István, László
2, András, Balázs, Bálint 1.

A legrégebbi szegedi vezetékneveken kívül PÉTER LASZLO közzététele és
földolgozása alapján 1578-ból is ismeretesek a szegedi személynevek (NéprNytud.
XVII-XVIII, 231). Néhány beszédes adat a részletes összehasonlítás helyett: a
XIX. századi anyagnak 26%-a megtalál ható már a török defterben. A tized-
lajstromhoz képest a családnevek 42%-os csökkenése ismert történelmi okok-

. kal magyarázható. Az összesen 38..;félenévnek, mely Tömörkénynél és a def-
terben is megegyezett, közel 30%-a foglalkozásra utal. Ennél kisebb, de még
mindig számottevő a keresztnevek nek ésa tulajdonságneveknek az összes adat-
hoz viszonyított aránya. A XVI. és a XIX. századi anyag párhuzamba állítása
után elmondható.shogy a legnagyobb Változatosság az áttelepülésre utalók kö-
zött tapasztalható, hiszen az 1522-es tizedlajstromban még a fele sincs meg
azoknak az adatoknak, amelyeket Tömörkény családnévként használ föl 1885-
től 1916-ig

VITANYI BORBALA
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1. Az 1969-beli II. Névtudomanyi Konferencia előadásaiból összeállított kötet
ismertetésében (Nyr. XCV, 212-9) elmondtam, hogy úgy látszik, a magyar
névkutatás fejlődésére a 11 éves ciklusok jellemzők. Nem tartom véletlennek,
hogya némi próféciát is tartalmazó megállapítás e mostani rendezvény meg-
nyitásával ismét teljesült. A tudományág felszabadulás utáni történetében
megalapozó jelentősége volt két helyneves dolgozat megjelenésének. LORIN-
CZE LAJOS Földrajzi neveink élete (Bp. 1947. A magyar táj- és népismeret
könyvtára 9. sz.) című füzetében elméleti alapvetést adott az önelvű hely név-
kutatásnak, meghatározván a földrajzi nevek kutatásának célját, kitűzvén a
névélettani vizsgálat határait, megállapítván a legfontosabb kategóriákat és
megjelölvén a leíró névtan alapvető módszeres eljárását. BENKO LORAND
A Nyárádmente földrajzi nevei (Bp. 1947. MNyTK. 74. sz.) című dolgozatában
egy kisebb táj egység jelenkori és a hozzáférhető történeti névanyagán adott
mintát a szinkrónia és a diakrónia ötvözésére. Az alkalmazott rendszer átte-
kinthetősége és megokoltsága napjainkig átvételére és követésére csábítja ku-
tatóinkat. A helynevek változástípusainak feltárásával pedig a diakróniának a
földrajzinév-kutatásban való alkalmazására mutatott követhető és tovább gon-
dolandó példát.

A felszabadulás után a tudománypolitika· hosszú ideig nem. nézte jó szem-
mel a helynévkutatást; a névtan - tudomásom szerint - nem került ugyan fe-
ketelistára, a tájékozatlanságból és az igazságtalan ítélkezésből táplálkozó gya-
nakvás azonban visszafogta a vállalkozói kedvet és bátorságot. KAzMÉR MIK-
LOS az 1945 és 1955 közötti földrajzi név-kutatásról írt szemléjében (MNy. LII,
238-55) mindössze öt nagyobb terjedelmű helynévgyűjtésről számolhatott be
(közülük is négy az erdélyi iskola képviselőitől származott), s a korábban emli-
tett műveket nem számítva az elméleti kutatás csaknem teljes pangásáról szól-
hatott. A nyelvtörténeti és településtörténeti érdekű névtan, amelynek e sza-
kaszban KNIEZSA ISTVAN, BARCZI GÉZA és PAIS DEZSO voltak a kiemel-
kedő egyéniségei, mégis biztosítja a kontinuitást a felszabadulás előtti és a mai
tulajdonnév-kutatás között.

Az önelvű névtan két alapvető művének megjelenése után 11 év telt el, hogy
névkutatásunkban is bekövetkezzen - amint SEB.ESTYÉN ARPAD (MNyj.
XII, 37) mondja - a "fordula't éve". 1958-ban a Magyar Nyelvtudományi
Társaság megrendezte az első országos névtani konferenciát. Az ennek nyomán
fellángolt munkakedvet mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy az újabb 10
évről készült KAZMÉR-bibliográfia több mint 24 nyomtatott oldal terjedelmet
foglal el sűrített és tömör előadásban, szemben a megelőző szakasz terjengő-
sebb, részletezőbb tartalmú 17 oldalával.

A második névtudományi konferencia 1969-ben a név tan színházának díszelő-
adása volt; a hatalmas szereplőgárdának és statisztériának felvonulása, a tár-
sadalom figyelme, a napilapok és a rádió jelenléte sokunkban keltette ezt a hi-
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tet, hogy hazánkban is megtörtént végre a névtan státuszának elismerése, vár-
ható tudománypolitikai hátterének tisztázása, és kijelöltetik a tudományos
munkamegosztásban való részesedése. A konferencián BENKO LORAND elő-
adása (vö. Nytudjlrt. 70. sz. 7-16) foglalkozott a helyzetelemzéssel, s megálla-
pításait, feladatmegjelöléseit igazolták a tanácskozás eseményei és a felszólalá-
sokból összeállított kötet is. Az 1969-től eltelt 11 év alatt néhány esetben kísér-
let, próbálkozás történt a legégetőbb nek látszó gondok megoldására, az idő-
szak alatt kimagasló értékű alkotások is születtek, ma mégsem mondhatunk
mást - s ez, gondolom, nem csupán a helynévkutatás tekintetében van így -,
mint hogy a Benkő Loránd említette és a konferencia szemléltette problémák
többsége mind a mai napig megmaradt. A tudományág története a sinusgörbe
egyenletes hullámzását követi, amelyben az emelkedő szakaszokat eső periódu-
sok váltják, s a hullámhegyek és hullámvölgyek egymásutánja matematikai
törvényszerűségnek hat.

Távol áll tőlem. hogy a mai magyar helynévkutatás helyzete láttán "pa-
naszkodó, elsirató kicsengésű" (vö. BENKÖ: i. h. 9) hangokat üssek meg, fel-
tétlenül szükségesnek tartom azonban a problémáinkkal való őszinte szembe-
nézést. Ennek elmulasztása ugyanis két szempontból is rendkívül káros: a kö-
rülmények visszahúzó hatásának fel nem ismerése vagy elkendőzése egyrészt
a kétségtelen eredmények nagyságát csökkenti, és az értékbeli kiegyenlítettség
méltatlan és megtévesztő hatását kelti, másrészt lehetőséget ad az altató, a
magunkat altató önelégültségre. Márpedig a helynévkutatás státuszának rende-
zését nem várhatjuk külső tényezők ajándékaként: a működéshez szükséges
szervezeti kereteket a földrajzinév-kutatás fontosságának jelentős művekben
és az irántuk megnyilvánult társadalmi igényben való dokumentálásával kell
kikényszerítenünk; a tudományág nemzetközi sodrásában való jelenléttel, az
előrejutás medrét is alakító bátorsággal kell felszámol ni elszigeteltségünket;
egyszerre kell foglalkozni önmagunk és a névtanos utánpótlás képzésének meg-
valósításával, állandó készenlétben az élet törvénye és a kényszerű pályakor-
rekciók következtében előálló személyi veszteségek pótlására; a feladatokra va-
ló rátalálás tétovasága és ötletszerűsége helyett a sajátos problémák kitűzésé-
veI és megoldásuk szervezésével kell építkeznie tudományágunknak.

2. Előadásom címében a helynévkutatás helyett a földrajzinév-kutatásihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBArn ű -

szót használom. Mindannyian tudjuk, hogy' a földrajzi név terminus technicus
LORINCZE LAJOS emlitett műve nyomán terjedt el, és mintegy negyedszáza-
dig szinte teljesen háttérbe szorította a korábban majdnem egyeduralkodó
helynév műszót, A második névtani konferencián tört meg a varázs: KALMAN
BtLA előadása címébe a helynév szót választotta (Amerikai magyar helyne-

vek: NytudI1:rt. 70. sz. 42-5), GYÖRFFY GYÖRGY előadásának csaknem a fe-
lét (uo. 196-8) a helynév védelmében és visszaállításáért mondta el, ezt pártol-
ták a konferencia .kötetét összeállító szerkesztők is, amikor az 1. szekció elő-
adásait a "Magyar helynevek" cím alá vonták, a többi szerző ellenben a föld-

rajzi név műszót használta.
A helynév feltámasztásáról régebben elítélőleg nyilatkoztam: "Nem tudom,

érdemes-e most megbontani a 22 év alatt (ti. 1947-től 1969-ig tartó) szinte töké-
letes egységet a földrajzi név műszó használatában. Igaz, hogyahelynév rövi-
debb, de a földrajzi név általánosabb jelentésű, s megalkotójának, Lórinczének
éppen az volt a célja, hogy az összes földrajzinév-fajtára illő általános elneve-
zést találjon. 22 év gyakorlata bizonyítja, hogy sikerült a választás" (Nyr. XCV,
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218). Ma már nem tartom követhetőnek magam sem a kérdés e módon való
leegyszerűsítését. Az utóbbi időben többször is szembetalálkoztam azzal, hogy
valamikor túlbecsültem a földrajzi név elterjedtségét, ismertségét: a közhaszná-
latban, a kívülállók körében is gyakori a helynév,! napilapjaink még földroó-
zi helynevekről is írnak, nem beszélve azokról az utólag humorosnak tartható
esetekről, amikor a magyar nyelv hete rendezvényei során a cím következté-
ben földrajz szakos tanárok továbbképzéseként szervezték meg előadásainkat,
legvégül pedig csak nagyon félve merem elmondani azt a félreértést - nehogy
a szerénytelenség vádja érjen -, amelyben a minap még szűkebb hazámban.
Nyíregyházán is hivatalos fórumon erős nagyítással mint "kiváló földrajzkuta-
tó" tiszteltetett meg csekélységem. Azt is látnunk kell, hogy a földrajzi név és
származékai meglehetősen nehézkesek; még nyelvész kollegák és szakfolyóira-
taink szerkesztői is tanácstalankodnak, hogy alkalmazzák-e avagy ne a mozgó-
szabályt a következőféle származékok (szerkezetek?!) írásában: földrajzinév-
gyűjtés 'vagy földrajzi névgyűjtés, földrajzinév-kutatás vagy földrajzi névkuta-
tás, földrajzinév-magyarázat vagy földrajzi névmagyarázat. Ezzel kapcsolat-
ban természetesen nem lehet más az álláspontunk, mint hogy e származékok
írásában helyesírási rendszerünk logikáját kell követnünlk, a mozgószabályt kell
alkalmaznunk.

Nem foglalhatok azonban állást a helynév műszó kizárólagos használata mel-
lett sem, Nagyon rokonszenves a rövidsége, tetszik a vitali tás ra való készsége
és a származékok létrehozására való alkalmassága, zavar azonban a helység-
név-vel való paronímiája, no mega földrajzi nevet továbbra is összefoglaló és
általánosabb, pontosabb jelentésűnek tartom. Kétségtelenül igaza van SZABO
T. ATTILANAK, amikor a következőket mondja : "ne változtassanak meg már
kialakult műszókat csak azért, mert az jobban kifejezi a lényeget. Az efféle
végig nem gondolt változtatásoknak sokszor nem éppen előnyös következmé-
nyeí vannak" (Nf:. 2. sz. 33). Ennek a véleménynek az érvényét azonban ki kell
terjeszteni a helynév műszón kívül a földrajzi név-re is: a mai névtudományban
ez is legalább annyira bevett tudományos műszó, mint a helynév. Nyilvánva-
lóan arány- és iránytévesztésnek kell tartanunk, ha tényleges feladataink válla-
lása helyett túl sok energiát koncentrálunk e szinonímia megszüntetésére.

Végül azért is szükségesnek látom mindkét műszó megtartását, mert stilisz-
tikai, -euforretikai értéke van a 'közülük való választás lehetőségének, s a stílus
változatossága és jó hangzása nem lehet mellékes szempontja névtani művelke-
désünknek sem. Maga a nyelvészet is ősidők óta a történeti aspektusú tudomá-
nyok közé tartozik, és - reméljük - karakterét a jövőben is ez a hovatartozás
fogja meghatározni, Kliónak, a történetírás ihletőjének pedig - tudjuk jól -
helye volt a múzsák karában. Talleyrand célját tehát a mononimákból és mo-
noszérnákból álló nyelv létrehozására a névtani tudományos nyelvben is kivi-
hetetlennek és fölöslegesnek látom.

3. A helynévkutatás mint diszciplína helyének a tudományok sorában való
kijelölése körül évtizedek óta csapnak össze a vélemények. Közöttük higgadt
érvelések és elfogult deklarációk egyaránt előfordulnak, egyesek meggondol-
kodtató tényekkel erősítik állásfoglalásukat, mások kijelentései pedig megma-
radnak a hatáskeltés szintjén. A különbözőképpen megfogalmazott nézetek há-
rom nyalábba köthetők.

A legrégebbinek tartható felfogás a földrajzínév-kutatást (a névtan egyéb-
területeivel együtt) nye 1v tud o mán y i ága z a t nak tekinti. Nemrégi-
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ben igen határozottan BENKŰ LORAND indokolta meg azt a besorolást: "a
névtan alapvetően nyelvtudományi diszcipIína, hiszen tárgya: a név nyelvi
elem, következésképpen problematikájának megközeIítéséhez mindenekelőtt a
nyelvtudomány elveinek és módszereinek az alkalmazása szükséges. Más kér-
dés természetesen, hogyanévtan a tudományok komplexitásának igen sok
elemét hordozza magában: műveléséhez számos más tudományág ismeretanya-
gának bevonása is szükségeltetik, és eredményei számos más tudományág szá-
mára is hasznosíthatók." (Nytudflrt, 70. sz. 7.)

A másik véleménycsoport a helynévkutatást (legalábbis. annak a történeti
helynevekkel foglalkozó részterületeit) a történettudomány, közelebbről a te-
lepüléstörténet illetékességébe utalja. GYÖRFFY GYÖRGY erre vonatkozó-
lag a következőket szögezte le: "A történeti helynévanyag feltárása elsősorban
történész-feladat, azoké, akik kiadják az okleveleket és elbeszélő forrásokat,
akik jegyzetelik a tulajdonneveket, és akik ezek alapján történeti helynévtára-
kat, történeti földrajzi vagy településtörténeti monográfiákat írnak." Majd így
folytatja: "A nyelvész számára a helynév . .. és a személynév - együttesen
tulajdonnév - a szókincs része, s mint ilyen, csak akkor válik teljes értékű
vizsgálat tárgyává, ha értelmezhető, megfejthető. Az értelmezett tulajdonnév
hangtani és alaktani kutatás targyát képezheti. Egy történész viszont helyne-
vekkel ... akkor is operálhat, ha etimológiáját nem ismeri. Mindamellett a két
tudomány legalábbis egyenrangúan veszi ki részét e vízsgálabból." (TörtSzle.
1972, 31.)

A harmadik álláspont a helynévkutatásnak mint a névtan részének önálló
voltát, az előző két tudományágtói való különállását hangsúlyozza. Hadd idéz-
zem ehhez HAJDÚ MIHALY kijelentését: "ma már határozottan állíthatjuk,
hogyanévtudomány önálló tudományág, s az a feladata, hogy éppen úgy,
mint a történettudomány, néprajztudomány. szociológia, nyelvtudomány stb.
a nép múltjáról, jelenéről, életének, szokásainak változásai ról adjon képet, s
ezzel kapcsolatban a saját maga által feltett kérdésekre keressen választ" (Ma-
gyar becézőnevek 1770-1970. Bp. 1974. 17).

Konferenciánk résztvevői számára nem lehet kétséges, hogy az önmagát név-
tanosnak valló és eddig munkássága zömét a tulajdonnév-kutatás körében
végző előadónak - némi megszorítással és korrekcióval, továbbá anélkül, hogy
be ne látná a másik két nézet igazának egy részét - melyik álláspont a legro-
konszenvesebb. Joggal várják el azonban, hogy miután így kinyilvánította pár-
tolását, a saját érveivel is támogassa meg az állásfoglalást.

Elöljáróban hadd utaljak arra, hogy egy tudományág önállóságáról a ponto-
san körülhatárolt tárgy és vizsgálati cél, az alkalmazott módszerek és a sajátos
kategóriarendszer alapján szoktunk dönteni; ha tehát a helynévkutatás köré-
ben fölismerhetjük ezeket a feltételeket, nem lehet tőle az önálló tudományág
rangját megtagadni. .'

Ismétlésképpen emlékeztetni szeretnék arra, hogy a helynévkutatás tárgya a
földrajzi név, célja pedig tulajdonképpen a névadás és névhasználat, azaz a
névélettani helyzet tényezőinek és a közöttük levő lehetséges kapcsolatoknak
és rnódosulásainak vizsgálata. (VÖ. LORINCZE i. m. 3-6; MEZO: MNyj.
XVI, 56-8; BALOGH LAsZLÚ: Nyr. XCV, 158-61; uo.. NyK. LXXIV, 407-
18.) A földrajzi nevek keletkezéséhez két tényező egyidejű megléte szükséges:
jelen kell lennie az embernek mint elnevezőnek és a tájnak mint elneve-
zendőnek. Az ember a világban való könnyebb eligazodás, a tájékozódás
megkönnyítésére alkot helyneveket és csak ő teremt ilyeneket, továbbá csak
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meglevő, legalább az ember tudatában meglevő táj részek (objektumok) kap-
nak megnevezéseket. Ezzel azonban még nem merítettük ki a névadás szint-
jének tényezőit. A név ugyanis a teljes objektumot sohasem fejezheti ki -
lévén a név szimbólum, éppen úgy, mint a többi szó -, hanem úgy jön
létre, hogy az ember maga előtt látja a táj bizonyos részét, felidézi a hoz-
zá fűződő emlékeit, képzeteit, megállapítja sajátságait, s a számára legszem-
betűnőbb, a szomszédos objektumoktol ezt elkülönítő tulajdonságot (ezt az ob-
jektumhoz tapadó 4. tényezőt névadónak vagy elnevezési alapnak hívjuk)
saját nyelvisége alapján (ezt az emberhez tapadó 5. tényezőt nyelvi alapnak
nevezzük) tulajdonnévbe foglalja.

A névadási szituáció tényezői közül a nyelvészt mindenekelőtt a név érdek-
li: nyelvi eredete, alakja-szerkezete, a nyelv egyéb elemeihez való viszonya, a
történész pedig főleg az objektumot kutatja: keletkezését, funkcióját, változá-
sait stb. Ehhez idéznem kell KNIEZSA ISTVAN véleményét: "a nyelvészet
és a településtörténet szempontjai a helynévkutatásnál egyáltalában nem
azonosak. Míg a nyelvész szempontjából teljesen közömbös, hogy pl. egy ma-
gyar név egy nagy folyót, helységet vagy csupán egy jelentéktelen határrészt
[elől-e, mert őt csak a név nyelvi alakja érdekli, e körülmények a településtör-
ténész számára a legnagyobb fontossággal bírnak." (Magyarok és románok. 1,
115.) Az emberre, az elnevezőre mind a két tudományág kíváncsi:. a nyelvész
azért, mert a nevet, a történész pedig, mert az objektumot ő hozta létre,ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAő tar-
totta fenn, változásait vagy ő idézte elő, vagy ő szenvedte meg. Ezzel szem-
ben az önelvű helynévtan a névadási szituáció egyetlen tényezőjét sem része-
sítheti előnyben a többi tényező rovására, hanem mind a háromra, illetőleg mind
az ötre figyelnie kell. Vizsgálódása eredményei részben egybeesnek amazoké-
val, illetőleg tartalmazzák azokéit, de mindig túl is mutatnak anyelvtudomány
és történettudomány megállapításain. A mai Vasmegyer hely név pl. a névta-
ni képzettséggel nem rendelkező nyelvész számára a következőket mondja:
tulajdonnév, magyar név, többszörösen összetett szó, első eleme az uráli ere-
detű (vö. MSzFE. Ill, 676-7) vas közszóbÓl való, második része ugor, ille-
tőleg finnugorel,emekből keletkezett elhomályosult összetétel (i.m. II, 416-7),
minőségjelzős vagy birtokos jelzős összetétel, helyhatározói ragozása nem inga-
dozik stb. A névtanban járatlan történész Vasmegyer helység múltját kutatva
szólhat a település felbukkanásáról, lakosságáról, fejlődéséről - ha tájékoz-
tatják őt a forrásai, a település osztódásáról, birtokosairól (egyikük nevét őrizte
meg az előtag) stb. A nyelvészettel együtt kimondhatja még, hogy az utótag
egybeesik a konsztantinoszi egyik törzs névvel. - A névtanos mind a nyelvtu-
domány, mind a történettudomány eredményeiből átveszi a számára fontos
megállapításokat, ugyanakkor sajátos vizsgálatokat is el kell végeznie. Számá-
ra is elengedhetetlenül fontos a nyelvi alap megállapítása (magyar nyelvű név),
de neki nem etimológiát, hanem névmagyarázatot kell adnia, ezért az elneve-
zési alap felderítésére irányítja figyelmét (a megyer törzsbeli ek egykori lakóhe-
lye). A történésztől tudja, hogy helységről van szó; az eddigi ismeretei össze-
vetéséből pedig további megállapítást tehet: 1. a törzsi helynév csak lakott he-
lyet jelölhet (erdőt, mocsarat stb. nem), 2. a környékbeli településekben csak
más törzsbeliek élhettek, megyeriek nem (a névnek ugyanis másképp nem
lenne azonosító-elkülönítő -ereje). A név sorsát követve meg tudja magyaráz-
ni az előtag keletkezését azzal, hogy ez a név és az objektum viszonyában
bekövetkezett változás eredménye. És még folytathatná:m a tennivalók fel-
sorolását. Összegezésül azt állapíthatjuk meg, hogyanyelvészet, a történet-
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tudomány és a többi tudományok a névadási szituáció tényezőit és mindenek-
előtt a nevet kívülről és távolról, a névtudomány pedig belülről és közelről
vizsgálja.

A névtudomány módszeres eljárásai is részben egybeesnek más tudomány-
ágak eljárásaival, részben azoktól kölcsönzöttek, nagy számban vannak azon-
ban sajátos módszerei is, pl. tipológia, a típusváltások és változástípusok ta-
na, a strukturális elemzés (amely nem azonos a szerkezettani elemzéssel), a
névmagyarázat (amely nem feltétlenül azonos az etimológiával) stb. Legvégül
pedig a névtudomány kategória-rendszere sajátos intern rendszer, amelyben
csak elenyésző számban vannak olyanok, amelyek egybeesnek más tudomány-
ágak kategóriáival.

Ezek alapján tehát nem lehet elvitatni a névtantél az önálló tudományág
rangját. Más kérdés azonban az, hogy mint önálló diszciplína melyik nagyobb
tudománycsoport körébe tartozik. Es itt kell visszatérnünk BENKŰ LORAND
idézett véleményéhez, s a benne foglalt érvelést elfogadva, a hely kijelölését
azonban némiképp pontosítva kimondani, hogyanévtudomány a nyelvészeti
tudományok egyike. Sajátos különállást biztosítanak azonban számára kate-
góriái, módszerei, az egyéb tudományágakhoz fűződö kapcsolatai, valamint az
a szemléletbeli eltérés, amely a névvizsgálatban mutatkozik meg: a többí nyel-
vészeti tudomány (leíró nyelvtan, nyelvtörténet, nyelvhelyesség stb.) statiku-
san, a névtudomány dinamikusan elemzi a földrajzi nevet.

A XX. század magyar helynévkutatásában - az elvi elhatárolást megelő-
zően és azóta - nagyszámú kutató vállalkozik a névélettani helyzet komplex
elemzésére, s így ők a mi szemünkben névtanosok, mindegy, hogy magukat
nyelvészeknek, történészeknek. földrajzkutatóknak vagy néprajzosoknak ne-
vezik-e.

4. A helynévkutatás legutóbbi periódusát - éppen úgy, mint a korábbiakat
is - ellentmondásos kettősség ek jellemzik. A világszínvonalat elérő alkotások
mellett panoptikumba illő dilettáns munkák is nyomdafestéket kaptak; a több-
ségükben komplex képzettségű és szemléletű kutatókon kívül szóhoz jutottak
rendkívül hiányos felkészültségű szerzők is; olvashattunk a helynevek monda-
nivalóival élő és visszaélő dolgozatokat; államunk óriási költségeket fordított
a névtanos tudósképzésre (az utóbbi 15 év alatt négy névtanos aspiráns volt,
hat kandidátusi és egy doktori értekezést védtek meg), a létrejött szellemi ka-
pacitás hasznosítására azonban kísérlet sem történt; a szomszédos államokban
bennünket is érintő dolgozatok jelentek meg, mi azonban sorozatosan nem
vettük föl az odadobott kesztyűt; a névtan szervezetére vonatkozólag biztató
kezdeményezések indultak el, mi azonban hagytuk, hogy ezek agonizáljanak
vagy csendesen kimúljanak; a szervezetlenség, irányítatlanság következtében
aránytalanságok jöttek létre a helynévkutatás részterületei között.

Ha elkészül az elmúlt korszak helynévtanának tudomány történeti elemzése,
abban minden bizonnyal e szakaszra vonatkozólag is ott lesz a megállapítás,
hogy tudományágunk legszebb eredményei az etimológiai, helynévfejtő mun-
kasságból származnak. Biztosan nem túlzok, ha megállapítom, hogy a ma-
gyar név kutatás eddigi legnagyobb vállalkozása és legmagasabb színvonalú al-
kotása KISS LAJOS Földrajzi nevek etimológiai szótára (Bp., 1978.)ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAc ím ű

könyvében testesül meg. Igazolja a minősítést mindenekelőtt a közönség, amely
a könyvhét megnyitása után órák alatt elkapkodta a művet, annyira, hogy a
szakemberek számára, akiknek a könyv munkaeszköz lenne, nem is mindig
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jutott. Igazolják azonban a névtan kiemelkedő szak embereitől származó, ed-
dig megjelent recenziók is (HAJDÚ MIHALY: NyK. LXXXI, 437-9; LűRIN-
eZE LAJOS: Nyr. CIII, 13-9; KALMAN BÉLA: MNy. LXXV, 297-305). A
bírálatok ugyan szóvá tesznek néhány kifogást, sokszor pedig egy-egy névre
más megoldást ajánlanak, s ezek számát további példákkal magam is meg tud-
nam toldani, de azt hiszem, éppen ezzel becsüljük meg a legjobban tudomány-
águnkat, mert az abszolút értéket és igazságot megközelítő eredmények csak
a vélemények és szempontok ütköztetéséből eredhetnek. És éppen ezzel tisz-
teljük meg a legjobban a szerzőt és művét, mert azt bizonyít juk, hogy megfo-
gadtuk az 1969-ben elhangzott tanácsát: "valójában minden etimológia tovább
finomítható, csiszolható. Egyetlen etimológiai szótár vagy névtár cikkeit sem
fogadhatjuk szentírásként. Ne azt olvassuk ki belőlük, hogy valamely szót vágy
nevet így vagy úgy kell etimologizálnunk, hanem azt, hogy így vagy úgy 1e -
het ." (vö, KISS LAJOS: NytudÉrt. 70. sz. 20.) A FNESz. misszióját majd akkor
látjuk igazán, ha mind jobban tapasztaljuk közvéleményünk névkultúrájának
gyarapodásában vitt szerepét (amelynek már itt is több jelét tapasztaltuk), továb-
bá ha elvégezzük a benne rejlő rengeteg információ több szempontból való fel-
dolgozását. Hadd említsek itt meg egy szerény kezdeményezést! Egy hallga-
tóm (Niczki Mária) 1979-ben "A Magyar Népköztársaság 1973. évi helységnév-
tárának szóvégmutató szótára" címmel írt szakdolgozatot. Mivel a vizsgálatot
számítógép segítségével végezte, az' a tergo rendezésen kívül másféle infor-
mációkra is kíváncsiak voltunk, s ezek között a legérdekesebb volt helyne-
veink eredete a FNESz. alapján. Sajnos a kódolás minden fázisában nem lehet-
tem jelen, így a számítógép néhány esetben rámutatott a hallgatónő névta-
ni tudásának gyarlóságára, de azt is megmutatta, hogy helységnév-tipelő-
gián'k tüzetes kidolgozásában még számos teendőnk van. A szúrópróbaszerű el-
lenőrzések azonban feljogosítanak bennünket arra. hogy nagyjából reálisak-
nak fogadjuk el a kimutatott adatokat és a közöttük levő arányokat. A 3185
helységnévből 1028 puszta személynévből alakult, azaz helységneveinknek csak-
nem egyharmada e névtípusba tartozik. Az egykori nagy megterheltséghez ké-
pest erőteljesen lecsökkent a határnévből való (244), a személynév-l-a telepü-
lésre utaló köznévből (-falva, -háza stb.: 134), a törzsnévből (50) és a -i kép-
zővel alakult helyneveink száma (126). Jelentékeny az ismeretlen és bizonyta-
lan eredetű nevek mennyisége (319), és föl kellett vennünk a tisztázatlan szár-
mazásúak kategóriáját is: azaz ezekről tudjuk, hogy melyik nyelvből valók, az
előzmények azonban nem világosak (összesen 38 név tartozik ide). Az idegen
eredetű helységnevek csoportjában a szláv nyelvekből valók fordulnak elő tö-
megesen (288), ezek alkotják a teljes helységnévállomány mintegy 9%-át. Meg-
vizsgáltuk továbbá a nevek megkülönböztető elemét, az előtagokat is. A hely-
ségnevek több mint fele (1688) egyszeri előfordulású alapnév. A megkülönböz-
tetők leggyakoribb jelentéstani csoportjai a következők: víznév (231), táj név
(209), méretre utal (195), megyenév (98), községnév (84), elhelyezkedésre utal
(63), tulajdonosra utal (48), nemzetiségre utal (46), kiváltságra utal (39), egyéb
névszó (36), korra utal (26), személynév (22), elnéptelenedésre mutat (21) stb.

(A FNESz előzményeihez ld. KISS LAJOS, A Földrajzi Nevek Etimológiai
Szótárának tervezete: Nyr. XCIV, 334-44; UO., Mutatványa Földrajzi Nevek
Etimológiai Szótárából : Nyr. XCVII, 81-90.)

A honismereti mozgalom igényeinek kielégítésére, a helytörténeti kutatások
támogatására és iskolai célokra készült a Szabolcs-Szatmár megye történeti-
etimológiai helységnévtára (Nyíregyháza, 1972), amelyet törtériész-régész kollé-
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gámmal, Nl!:METH Pl!:TERrel' írtunk. Könyvünket a történész és névtanos kö-
zösség jó szívvel fogadta (a hazai ismértetések közül 1. KÁZMÉR MIKLÓS:
MNy. LXX, 119-21; SEBESTYl!:N ÁRPÁD: MNyj. XIX, 135-9), a több mint
1000 hely név és névváltozat magyarázatának a megyei kutatásban és az iskolai
oktatásban azonban még alig tapasztaljuk jeleit.

A helységnéví homonimák és az egyes nevek magyarázatával foglalkozók kö-
re a vizsgált periódusban kitágult. KRISTÓ GYULA az üzbég és tolva j közsza-
vakból való földrajzi neveket gyűjtötte össze. Ezek többnyire az ország perem-
vidékein helyezkednek el, s tulajdonképpen a XI. századi kóborlással és tolvaj-
lással kapcsolatosak (MNy. LXXI, 62-6). Ugyanő egy másik, igen szép érvelésű
dolgozatában a Szentkirá ly helységneveket fogta vallató ra (MNy. LXXIV, 475
-80): széles körű gyűjtés alapján 52 helynévi adatot talált, s megállapította,
hogy a Szent Istvánra utaló helynevek a XII-XIII. század fordulója után jöt-
tek l-étre. JUHÁSZ DEZSÖ a Köríí-féle helyneveket elemezte, s a FNESz.-ben is
emlí tett korábbi magyarázatokkal szemben azt próbálta igazolni, hogy azok egy
ker- tő igenévi származékai és a kerülő szin onimái. Vita folyt a Savaria névről
(vö. BENDEFY LÁSZLÓ: VasiSzle. XXXI, 419-29; TÓTH ISTVÁN: uo. 598-
607; PALKÓ ISTVÁN: MNy. LXXII, 97-100), a rábaközi Csorna magyaráza-
táról (VAS JÓZSEF: MNy. LXVtr, 347-53 és LXX, 211-2: MOÓR ELEMÉR:
MNy. LXIX, 351-2), Félegyház és Derekegyház helynevekről (MEZÖ ANDRÁS:
NÉ. 1. sz. 14-20; KÓNYI SÁNDOR: Nyr. CIII, 473-7; folytatása következik),
a Tarlós-okról és Szőlős-ökről (REUTER CAMILLO: MNy. LXXIV, 56-66).
Számos alkalommal jelentkezett egyes helynevek magyarázatával REUTER CA-
MILLO (Nyakvágó. Nyr. XCV, 361-2; Vajsok-tanya. Uo. 482; Turbék. Nyr.
XCVI, 477-81; Biberás. Nyr. XCVII, 354":""5és XCIX, 480-2; Tobaj. Nyr.
XCVIII, 94-8; Surjánfalva v- Sürgyafalu ,.., ~urde~ti. Nyr. CIV, 110-1; Hely-
névmagyarázatok. MNy. LXVIII, 217-22; Cserke, MNy. LXIX, 222-4; Ostor-
mány (Ostorményes) és Esztramos. MNy. LXX, 87-9; Az lra tt-kő nevéhez.
MNy. LXX, 464-5; Somodi. MNy. LXXVI, 79-81), KÁLMÁN BÉLA (Bicske,
Előszállás. MNy. LXIX, 478-9; Kabosd, Lomb, Sismánd. MNy. LXX, 205-6;
Aliga, Somosma. MNy. LXXII, 215-6; Vasztély. Uo. 335), POSGAY ILDIKÓ
(Kékes, Herkulesfürdő-Mehádia. MNy. LXVIII, 458-60; Írott-kő. MNy. LXIX,
217-9; Dobogó-kő. MNy. LXX, 463-4; Trianon. MNy. LXXI, 338-9), KISS
LAJOS (Naszály és Nagy-szál. Nyr. CI, 102-4; Lok. Nyr. CIII, 366; Székely-
földi víz- és helységnevek. Uo. 468-72), TÓTH ENDRE (Köszeg=-Güns. MNy.
LXX, 469-73; Eötteven seu via anti qua Romaronum. MNy. LXXIII, 194-201)
és SüTÖ JÓZSEF (Rekettye. Nyr. XCVI, 96-7; Bogárzó. Uo. 97-8). KOROM-
PAY KLÁRA az Olivant (MNy. LXVII, 187-94) és az Elefánt (MNy. LXVIII,
174-9) személynevekből származó helyneveket vizsgálta nagy körültekintés-
sel (vö. még UÖ.: Középkori neveink és a Roland-ének. Bp. 1978.NytudÉrt. 96.sz.).

A névfejtések között nem' kis számban vannak olyanok, amelyek ötletnél
többnek aligha nevezhetők. Az erre a területre kiránduló SINOR DÉNES pél-
dául Pusztaszer nevéről azt tartja, hogy az utótag a török yer 'föld, !hely' át-
vétele, őseink tehát nem ott szedték rendbe dolgaikat, hiszen a név jelentése
csak ennyi: Puszta hely vagy Pusztaföld. Most már csak arra lennénk kíváncsi-
ak, hogy miért hiányoznak a hely korai említéseiből a Puszta - előtagú adatok.
- Etimológiai megjegyzések, meggondolatlan odavetések még számos írásban,
rangos folyóiratainkban is előfordulnak. Idézem LÉVAI BÉLA egy mondatát
(MNy. LXXII, 477): "A (Debrecen környéki) pusztai helynevek közül Torna
(trnava 'kökényes'), Pallag (prelag 'vetés alá nem vett terület') bizonyosan, s
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talán Zelemér, Debrecen és Macs (a középkorban: Machii, Mach 'nedves, mo-
csaras hely') is szláv eredetűek." Az igazság az, hogy még véletlenül sincs a
felsoroltak között szláv név. A Tcvrná-hoz a szerző figyelmébe ajánljuk, hogy
egy 1282-beli oklevél szerint korábbanxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATorna ispán volt a helység tulajdonosa
(vö. GYÖRFFY 1, 605), a Pallag-hoz, hogy ennek alapja a szláv eredetű ma-
gyar parlag jövevényszó, a Debrecen-hez N~METH GYULA tanulmányát (Kle-
belsberg-Eml, 139-41), továbbá a Zelemér és Macs Arpád-kori személyneveket.
Igy aztán a Tócó partján (Lévai szerint természetesen ebből: Tót-aszó) hiába
keresünk szlávok at. A pálmát azonban feltétlenül PüSPÖKI NAGY P~TER
helynévmagyarázó munkássága érdemli. Ö sorozatban gyártja a legképtelenebb
névfejtéseket, közülük - csak szemléltetésül - kettőt említek meg: a Pozsony
megyei Somorja neve szerinte egy feltételezett Som és alja dűlőnévből való, a
barsi Zselíz pedig eredetileg siles, azaz sülös, sündisznós hely volt. A nyelvtu-
domány ma már megengedheti magának, hogy elnéző en mosolyogjon a sumér-
magyar nyelvrokonításon vagy Szabédi László véleményén nyelvünk őstörté-
netéről, a névtudomány azonban ma még nincs abban a helyzetben, hogy hall-
gasson ezekről az etimológiákról, mert áltudományosságukkal a magyar név-
tan hitelét veszélyeztetik.

Az önelvű név tan elméleti kérdéseivel meglehetősen keveset foglalkoztunk
az elmúlt 11 év alatt, ráadásul az e körbe tartozó munkák zöme a periódus el-
ső szakaszára esik. A sort KAZM~R MIKLOS kiváló műve, A "falu" a ma-
gyar helynevekben - XIII-XIX. század (Bp. 1970.) nyitotta meg, amely min-
tája lehet egy névtípus tüzetes és komplex elemzésének. KAzM~R az ún. való-
di településnevek egy csoportját fogta vallatóra, azokat, amelyek alapelemként
tartalmazzák a falu szót és változatait (falva, fala, falud, falucska, fa). Az ösz-
szesen 3208 helység összegyűjtött neveinek gazdag adattára módot adott a ne-
vek dinamikus vizsgálatára, az altípusok és kapcsolataik nyelvi, településtörté-
neti, kronológiai, gyakorisági, névföldrajzi mondanivalóinak kiderítésére. (A
hazai ismértetések közülI. MEZÖ ANDRAS:Nyr. XCIV, 494-8; POSGAY
ILDIKO: NyK. LXXIV, 478-9.) - INCZEFI G~ZA monográfiája Makó kör-
nyékének helyneveiről (Földrajzi nevek névtudományi vizsgálata. Bp. 1970.) a
szerző életművének betetőzése volt. Az élő és történeti földrajzi neveket e
könyvében is azzal az aprólékos figyelemmel és hittel faggatta, ahogyan azt tő-
le korábbi dolgozataiban is megszoktuk. Komplex módon elemzett: a helyne-
vek nyelvtani, névélettani és történeti tanulságait egyaránt hasznosította. Hal-
latlan mulasztásnakés igazságtalanságnak tartom, hogy a 'könyvről nem j-elent
meg Magyarországon - legalábbis szakfolyóiratban - méltatás. Itt említjük
meg, hogy Inczefi Géza korszakunkban is több kisebb terjedelmű dolgozattal
gazdagította névtanunkat (A metaforikus alakmeghatározás .módjai határneve-
inkben. Nyr. XCV, 189-93; A leggyakrabban használt képzök szerepe a föld-
rajzi nevekben. MNy. LXVI, 312-23; Az elliptikus földrajzi nevekről. MNy.
LXVIII, 310-5; A határneveket alkotó lexémák sajátságai. MNy. LXIX, 465-
9). E cikkekben azzal mutatott példát számunkra, hogy vizsgálataihoz felhasz-
nálta az addig megjelent valamennyi nagyobb gyűjteményt. - Egy ideig feltű-
nő érdeklődest mutatott a helynévadás elmélete és a földrajzi nevek vizsgálata
iránt BALOGH LASZLO; A földrajzi nevek struktúraja (NyK. LXXII, 95-
124) círnű terjedelmes dolgozata három további írást is szült (A földrajzi ne-
vek szerkezeti rendszere. NyK. LXXIV. 200-8; Földrajzi neveink komplex
vizsgálatáról. Uo. 407-18; A szituáció szerepe tulajdonneveink alakulásában.
Nyr. XCV. 158-61). Balogh javaslata a helynevek szerkezetének szinkrón

,
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elemzésére kiválóan megvalósítható volna, a baj akkor kezdődik, amikor a
strukturális vizsgálattal a névtörténeti kutatást is helyettesíteni akarja. A név-
ismeret problémái felől közelít egy helység névanyágához TOTH LASZLO
(Adatok a felszabadulás után keletkezett földrajzi nevek vizsgálatához. Nyr.
XCVI, 468-9; Földrajzi nevei nk 1945 után. MNy. LXXII, 348-51; A nyírségí
Székely község földrajzinév-ismerete. Nyr. XCVIII, 13-25; Az általános iskolai
tanulók földrajzinév-kultúrájáról. Uo. 473-5), KUCZY KAROLY pedig az em-
ber és a táj kapcsolatát vizsgálta Kalocsa környékének földrajzi neveiben
(MNy. LXXV, 455-64). - Természetesen a helynévkutatásnak is nagy nyere-
sége J. SOLTÉSZ KATALIN általános névtani műve, A tulajdonnév funkciója
és jelentése (Bp. 1979.), és címével is ingerel bennünket egy szerzői hármas
kérdésfelvetése: Vari-e a magyarban tulajdonnév? (BARABAS ANDRAS-
KALMAN C. GYÖRGY-NADASDY ADAM: NyK. LXXIX, 135-55). A vá-
lasz: van.

A hivatalos névadás köréből az utcanevek foglalkoztatták a legtöbb kutatót.
A dolgozatok sorát a mesterséges nevek motivációjáról szóló tanulmány nyitot-
ta meg (MEZO ANDRAs: MNyj. XVI, 55-69), majd PÉTER LASZLO szentelt
terjedelmes könyvet Szeged utcaneveinek (Szeged, 1974; ismertette HAJDú
MIHALY: MNy. LXXI. 491-2; KISS LAJOS: Nyr. IC, 87-9; KALMAN BÉ-
LA: MNyj. 156-60). Ezt követte HAJDú MIHALYnak a centenáriumát ülő
főváros köszöntésére írt műve (Budapest utcaneveinek névtani vizsgálata.
NytudÉrt. 87. sz. Bp. 1975), amely az utcanévkutatás elméleti kérdéseinek is
eddigi legjobb összefoglalása. Teljessége és problémagazdagsága becsessé teszi
számunkra BENCZÉNÉ NAGY ESZTER-FüLÖP ISTVAN-MARKO IMRE
LEHEL (Zalaegerszeg utcanevei. Zalaegerszeg, 1977.), FEKETE JANOS (Kis-
kunfélegyháza településfejlődése és utcaneveinek története. Kiskunfélegyháza,
1974.), MOLNAR GYÖRGY (Székesfehérvár utcaneveinek névtani vizsgálata.
NévtDolg. 4. sz. Bp. 1977.) és URBAN TERÉZ (Nyíregyháza utcanevei. Névt-
Dolg. 8. sz. Bp. 1978) gyűjteményét is. - Sajnos nem mondhatunk ugyanilyen
szépeket a másik nagy terület, a hivatalos helységnevek vizsgálatáról; a hosz-
szútávfutóénál is nagyobb az erre az ösvényre tévedő kutató magányossága.
Más mondanivalója is van, de mégis idevonható REUTER CAMILLO két dol-
gozata (Irófalu '" Schreibersdorf-Buglóc. MNy. LXVII, 471-2; Hétfőhely-
Höll '" Pokol - Pokolfalu. MNy. LXIX, 219-22), a továbbiakban azonban már
csak a magam munkáit említhetném (Községneveink rendezése a századfordu-
lón. MNy. LXVIII, 54-66; Szocsogó - Üjszomotor. MNy. LXVII, 466-8; A
magyar hivatalos községnévadás első szakasza - XVIII. sz. - 1873. MNyj.
XIX, 57-79; A magyar hivatalos községnévadás. Kandidátusi értekezés tézisei.
Bp. 1973; A hivatalos községnévadás vizsgálatához. NyTFTK. IV, 257-92).

Az országos földrajzinév-gyűjtő mozgalomról, a gyűjtés problémáiról és a
megjelent adattárakról nem kívánok szólni - ez Ördög Ferenc kollégám hi-
vatalába tartozik. Van azonban néhány olyan adatközlés, amely névtani elem-
zéseket is tartalmaz, így megemlítésük feltétlenül ide kívánkozik. Igen színvo-
nalas JUHASZ DEZSO munkája (Nagykörű helynevei. NévtDolg. 1. sz. Bp.
1976), a fiatal kutató a szakirodalom fölényes birtoklásával és jó névtanos vé-
nával elemzi a község valamennyi helynevét. Mintaszerű adattárat és körülte-
kintő névélettani, nyelvtani elemzést nyújt MÉszAROSNÉ VARGA MARIA
(Bazsi helynevei. NévtDolg. 6. sz. Bp. 1978) és SZABO JOZSEF dolgozata
(Nagykónyi község földrajzi nevei. Népr. és Nytud. XVII-XVIII, 197-219). Az
élőnyelvi és a történeti gyűjtést ötvözte össze könyvében KECSKÉS GYULA
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(Püspökladány újkori története helyneveiben. Püspökladány, 1974. Ism.~.
KISS SÁNDOR: Nyr. C, 347-50), témaválasztása érdekességévei tűnik ki R.
NAGY VERA Helynévvizsgálat négy budai barlangban (NévtDolg. 6. sz. Bp.
1977.) c. füzete. Megemlítendő még MÁT~ JOZSEF (Heves község földrajzi
neveiről. MNyj. XVII, 119-26) és GUTTMANN MIKLOS (Nárai földrajzi ne-
vei. VasiSzle. XXXI, 410-8) földrajzi neves közleménye,

Helynévkutatásunk legtöbbet Igérő mozgalma a helynevek történeti forrás-
ként való hasznosítása és ezzel kapcsolatban földrajzi nevei nk történeti tipoló-
giája körül bontakozott ki. A történettudomány belső problémája az, hogy
megállapítsa a helynevek forrásértékének határait (de elvitat ja ezt tőle SOLY-
MOSI LÁSZLO: MNy. LXVIII, 179-90; amihez olvasni kell GYÖRFFY
GYÖRGY kritikáját: TörtSzle. XV, 310-19), de névtudományi síkra terelte a
vitát KRISTO GYULA, amikor egyelőtanulmánynak számító terjedelmes és
hasznos adatösszeállítás (KRISTO GYULA-MAKK FERENC-SZEGFű LÁSZ-
LO, Adatok "korai" helyneveink ismeretéhez. 1. Szeged, 1973; II. Szeged, 1974)
után az úgynevezett Kniezsa-Bárczi-féle helynévtipológia és -kronológia fe-
lülvizsgálatára vállalkozott. Azt kell azonban mondanom, hogy a magyar név-
tudomány mindmáig nem rendelkezik rendszeres történeti tipológiával. KNIE-
ZSA ISTVAN összeállítása megalkotásakor csak Kelet-Magyarország 1400 előtti,
általa feltárt helynévadataira lehetett tekintettel (vö. Magyarok és románok. 1,
111-313), BARCZI G~ZA pedig az egyetemi oktatás számára összegezte az
eredményeket (A magyar szókincs eredete. Bp. 1958.2 151-62), ezért rendszere-
zésük szükségképpen elnagyolt. Ugyanakkor jogos vádak is támaszthatók ti-
pológiájuk ellen, pl. a típusok időhatárainak megvonása túlságosan merev, a
helyneveknek csak keletkezésére van tekintettel, változásaira nem, különböző
nyelvi és névtani mondanivalójú névcsoportokat von össze (pl. a patrocíniumi
és a Fejéregyház típusú neveket). Azt hiszem azonban, hogy Kristó Gyula ro-
konszenves bátorságát inkább tipológiánkért, mint ellene valónak kell tarta-
nunk. ~rvelése nyomán minden bizonnyal nagyobb óvatossággal és körültekin-
téssel fogunk eljárni, ha a puszta névalakból az objektumra akarunk időrendi
vagy történeti következtetést levonni. Ugyanakkor azonban módszertanilag hi-
bás eljárásnak tartom, ha az előbb emlí tett kronológiai merevséget úgy oldjuk
fel, hogy - még ha nagy számban IS - példákat sorolunk fel a rendszerbe nem
illő esetekről (pl. puszta személynévi helynevek ismert névadóval a XIII. szá-
zad közepe után), ahelyett, hogyanévdivat fő sodrását állapítanánk meg, te-
hát törvények helyett tendenciákat operálnánk. Csak sajnálatos, hogy a sokat
Igérő vita már személyeskedésbe kezd átcsapni. (VÖ. MAKKAl LASZLO: Nyr.
CIII, 97-106; Kristó Gyula: Nyr. CIV, 250-6. - Elismerő vélemény Kristó
munkáiról: KALMAN B~LA: MNyj. XX, 150-2, XXII, 153-4; SZABO JO-
ZSEF: Népr. és Nytud. XIX-XX, 394-6.)

A tör t é n ész Kristó Gyulát nyilvánvalóan az ingerelte n é v tan i tanul-
mányok írására, hogya történettudomány egyéb forrásokkal meg nem világított
korszakaira az utóbbi években többen elsősorban a helynevek segítségével pró-
báltak fényt deríteni. HECKENAST GUSZTA V Fejedelmi (királyi) szolgálóné-
pek a korai Arpád-korban (Bp. 1970.) című könyvében a szolgálatra valló hely-
nevek teljességre törekvő feltárásával és csoportosulásaikkal indokolja a rend-
szer egész működését. Nyilvánvaló azonban, hogy szolgálónépek más nevű
falvakban is lakhattak, sőt "mesterségük címeréről" is elnevezhették helységü-
ket (pl. Madár, Artánd, Lánc), a kérdés végleges megoldását tehát csak vala-
mennyi ide vonható adat feldolgozásától várhatjuk. Heckenastot kiegészítette,
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szemléleti körét kitágította, sőt állításai egy részét vitatta GYÖRFFY GYÖRGY
(Az Arpád-kori szolgálónépek kérdéséhez: TörtSzle. XV, 261-319). Az ő ered-
ményei - egy másik írása tanulságaival együtt (vö. A honfoglaló magyárok
települési rendjéről. Archf:rt. XCVII, 191-238) - bennefoglaltaknak első ki-
rályunkról szóló nagy művében (István király és rnűve. Bp. 1977), amely meg-
jelenése óta az egyik legkedvesebb olvasmányom, és szeretném, ha minden
mondata igaz lenne.

Az áttekintés teljessége megköveteli, hogy noha 1976-ban Székesfehérváron
már foglalkoztam Balogh Lászlónak a történeti helynévtipológiát is érintő ta-
nulmányával (A földrajzi nevek struktúrája. NyK. LXXII, 95-124), most ismét
sort kerítsek erre, mível akkori előadásom nem jelent meg. Ördög Ferenc fi-
gyelmeztetett, hogy Balogh nézetét ugyanazokkal az érvek kel és hasonló logi-
kával utasította el már korábban KAzMf:R MIKLOS (A magyar szórványok
névtani hitelességéhez. Zalai Tükör 1975. 179-85). BALOGH LASzLO az elsőd-
leges-másodlagos, illetőleg másodlagos-harmadlagos keletkezésű földrajzi ne-
veink között megfigyelhető összefüggések érvényét kiterjeszti a történeti hely-
névtípusokra is, s mivel azok közül néhány nem engedelmeskedik spekulatív
rendszerének - elsősorban a puszta személynévi helynevek, de egy lábjegyzete
szerint a törzs-, nép-, foglalkozás- és védőszentnéviek is; itt hivatkozik lekto-
ra, PAPP LASZLO egyetértő véleményére - kétségbe vonja egykori létüket.
BALOGH elgondolása ugyanis az, hogy az elsőleges földrajzi nevek két szer-
kezeti egységből állanak: van bennük egy, a valóságos földrajzi fogalmat kife-
jező elem (amelyet b á z i s n é v nek hív): -tag, -hely, -laka, -iuiza stb., amelyek
önállóan is megállhatnak helynévként, és van bennük egy szerephordozó elem
(amelynek a l o kal i z áto r műszót adja): Báróu-, Főüthordóu-, Symok-, Po-

sc-, Fácános- stb., amelyek magukban, bázis név nélkül nem keletkezhettek, ha-
nem ha ma mégis ezt a formát mutatják, akkor ezeknek csak l o kal i z áto rihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
+ b á z is n é v előzményük lehet (i. m. 108). De az előbb felsorolt helynévtípu-
sok ellentmondanak ennek az elméletnek, ezért igazolni próbálja, hogya Bene,

Buda stb. helynevek egy Budaháza-, Benefalva-féle előzmény re mennek visz-
sza (i. m. 115). Ervei közül kettőt könnyedén elháríthatunk, mert azok csak
látszólagos érvek. Az egyik, hogya puszta személynévi helynevek kivételessége
- a magyaron kívül csak a törökségben van meg - gyanússá is teszi a típust,
azt sejteti, hogy a szerző szerint a helynévadást valamiféle, minden népre ki-
terjedő pánkronikus törvények szabályozzák, a sajátosságok pedig eleve gya-
núsak. Jól tudjuk azonban, hogy erről szó sincs. Bármelyik nép névadási szo-
kásait vizsgáljuk, mindegyiknél találunk olyan típusokat, amelyeknek párhu-
zamai más népek körében nincsenek meg. - A másik érv szerint, mivel a
puszta személynévi helyneveink ..főképpen az Arpádok korából\ származnak,
tehát abból az időből, mikor oamagyarság már félig-meddig lételepült nép volt",
magyarázatukra a nomád és félnomád népek gyakorlatából vett analógia
nem teljes értékű (i. m. 116). Csakhogy ha nem tudunk magyarázni egy jelen-
séget, az attól még létezhet. Ettől eltekintve azonban a kora Arpád-kori társa-
dalmi viszonyainkkal ismerős szakember számára akár a MOOR ELEMf:Rtöl
(West. 216) fölvetett nomád párhuzam. akár a KERTf:SZ MANO-féle (Nyr.
LXVIII, 33) lélektani magyarázat tökéletesen kielégítő. - De nem okoz túlsá-
gosan nagy nehézséget BALOGH LASZLO harmadik érvének elhárítása sem.
Idézern is ezt: "A puszta személynévből álló földrajzi nevek eredetiségét bizo-
nyító kutatók idegen nyelvű szövegek magyar szórványaiból vették igazoló
adataikat,xwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr ; ezért fölvetődik a névforma hitelességének kérdése" (i. h.). Ennek
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nyomán a korai történeti adatokban előforduló terra, possessio, villa, castrum

stb. megjelöléseket a magyar név megfelelő részeinek fordításai'ként értékeli, és
oklevelezési gyakorlatunk kezdetlegességevel magyarázza (i. m. 116-7); 1177:
t. eccl-e de Hodust '" 1293: t. Hudusmonostura (GYÖRFFY 1, 178), 1333-35:
v. Buken '" Bukenfolua (i. m. 850), 1325: castrum Solyumku '" 1913: Sólyom-

kővár (i. m. 662) stb. Az pedig, hogy a XIII. századtól miért kezdenek tömege-
sen feltűnni a -laka, -háza, -telke, -földe, -falva stb. végű helynevek, BALOGH
szerint a magyar írásbeliség fejlődésének és a helynevek jogbiztosító funkciója
felismerésének a következménye. Kétségtelen tény, hogy magyar földrajzi ne-
veket vagy névrészeket olykor latinra fordítottak okleveleinkben, ez azonban
a magyar oklevelezési gyakorlatban roppant szórványos eljárás volt. BALOGH
LAsZLO véleményét vallva nem tudnám pl. megérteni, hogy a tihanyi apátság
1055-ből való alapítólevelében miért nem fordították le ezt a mondattöredéket:
feheruuaru rea meneh hodu utu rea (BARCZI, TA. 40-1). BALOGH tévedése
abban van, hogy az adatok tömegében a possessio, terra, villa, predium stb.
megjelölés nem a névre vonatkozik, nem annak a része, hanem a földrajzi ob-
jektumot jellemzi, azaz értelmezi (vö. BALAZS JANOS: ANyT. 1, 45). Mi sem
bizonyítja ezt jobban, mint az, hogy ugyanezek az értelmezök ugyanolyan kö-
vetkezetességgel megvannak a -laka, -háza, -falva stb. utótagú nevek előtt is,
pl. 1272/419: t. v. Symonlaka (GYÖRFFY 1, 140), 1317: v. Vyfolu seu Nemut-

folu (uo. 151). 1117/405: v. Chemperlaka (uo. 174), 1323/332: p. Phyluplaka

(uo. 1766) - és az adatok 'tetszőleges számban szaporíthatók. Perdöntő továbbá,
hogy a személy név + de prepozíció + helynév szerkezetű adatokból egyönte-
tűen hiányoznak ezek az értelmezök mind a puszta személynévi, mind pedig
a köznévvel összetett formájú helységnevek elől, pl. 1308: Pet(rus) f(ilius) Pauli

de Paulus (uo. 229), é. n. 1267/268: Corladus de Archay (= Arka) (uo. 63),xwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1294/358: Thom(as) f(ilius) Ben(edict)i de heym (uo. 91) stb., illetőleg 1333-34:
Ben(edictus) de Gerlochfalua. Gerolthaza (uo. 177). 1333-5: Mart(inus) de
Machalaka, 1333-34: Allexius de Mekylaka, Elek de Mykalaka (uo. 181),
1333-4: Sym( eon) de Paululese (uo. 182) stb. A legnyilvánvalóbb bizonyíték
természetesen az, hogy az Árpád-korban puszta személyneves formát mutató
helységnevek ma is ilyenek, az egykori -laka, -háza, -falva stb. utótagúak ma
is ugyanilyen szerkezetűek, és az adatok tengerében elenyésző a típusváltozá-
sos esetek száma. (A "falu"-val lkapcsolatban I. erre KÁZMÉR i. m. 97-104).
BALOGH LASZLO egyetlen érve sem elegendő tehát ahhoz. hogy a puszta
személynévi és az egyéb .Jokalízátor" alakú középkori helyneveink létét két-
ségbe vonjuk.

Az alkalmazott névtanban hivatalosan nyugvópontra jutott, de a névtani ku-
tatók körében nem, a földrajzi nevek helyesírásának kérdése. A vitát tulajdon-
képpen F(ERENCZI) G(ÉZA)-nak egy rövid írása (Nyr. XCVII, 500-1) indítot-
ta el Debrecen utcanevei kapcsán, amelyben helytörténeti ismeretekhez kötöt-
te a választható írásmódot. SEBESTYÉN ARPÁD (MNyj. XVII, 159-72) szen-
vedélyesen utasította el ezt a szempontot, és csatlakozott hozzá VÉGH JOZSEF
is (MNy. LXXI, 340-9). A FÖNMISz. ajánlásait azonban megvédte FABlAN
pAL (MNy. LXXII, 223-4). FÖLDI ERVIN és IFJ. HŰNYI EDE (uo. 224-8),
s az MTA Helyesírási Bizottsága elé az utóbbiak véleménye került IFJ. HŰNYI
EDE szövegezésében (MNy. LXV, 223-32).

5. A helynévkutatás vizsgálati területeinek futólagos áttekintéséből is nyilván-
való, hogy melyek ma a magyar helynévtan sarkalatos problémái. amelyek
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megoldása vagy megoldatlanul maradása meghatározza a tudományág jövő-
jét. Úgy látom, hogy ezek két kérdés körül csúcsosodnak ki. Az egyik az után-
pótlás dolga,azaz a névtanos szakemberek speciális képzése, a másik pedig a
névtani tudományos élet szervezése.

Az akadémia Magyar Nyelvi Bizottságának 1977. március 1-i ülésén előter-
jesztettem javaslatainkat a névtanosok komplex képzésére. Nyilvánvaló, hogy
ez a tudományág interdiszciplináris és multidiszciplináris jellege következtében
csak olyan tematika alapján történhet, amely a sajátos névtani ismereteken túl
az érintkező tudományágaknak csak egyes részletkérdéseit tartalmazza. A sok-
oldalú tájékozódás eredményeképp úgy gondoljuk, hogy az egyetemi és főiskolai
szakkollégiumi képzés formájában, a névélettani helyzet tényezőire koncentrál-
va a következő stúdiumok at kellene oktatni: Bevezetés a névtudomány forrá-
saiba; Nyelvtudomány : nyelvtörténet (különösen : hangtörténet, történeti alak-
tan, történeti jelentéstan, szókincstörténet), dialektológia, bevezetés az összeha-
sonlító nyelvészetbe, szókészlettan; Történettudomány: társadalomtörténeti,
helytörténeti, gazdaságtörténeti alapismeretek ; Régészet (különösen a honfogla-
lás kora és az Arpád-kor) ; Földrajzi alapismeretek (természeti földrajzból és
térképtanból) ; Pszichológiai alapfogalmak ; végül latin, orosz és német (vagy
egyéb) nyelvismeret. Hogy azonban ehhez még az egyéb feltételek megléte ese-
tén is hozzáfoghassunk, szükség lenne névtani segédkönyvekre is. Tudomásom
szerint Magyarországon a névtan az egyetlen tudományág, amely nem rendel-
kezik az eredményeket összefoglaló és módszertani útmutatást nyújtó segédle-
tekkel.

A névtani tudományos élet szervezésében a második konferencia utál). bizta-
tó előrelépések történtek. Az akadémia létrehozta a névtani munkabizottságot,
amely három évig kiválóan működött, s egyebek között a következő problémá-
kat is megtárgyalta : a földrajzi nevek helyesírása, a névtudomány műszavainak
egységesítése, a névtani bibliográfia, lexikon terve stb. A bizottsági rendszer
átszervezése során azonban ezt a - Kálmán Béla minősítése szerint - egyetlen
jól működő munkabizottságot is megszüntették. A Magyar Nyelvi Bizottság
1976-tól - noha négy év alatt kétszer is fölvette programjába a névtan gond-
ját - nem tudta pótolni a munkabizottságot, a helyzet befolyásolásához nem
is volt meg a szükséges kompetenciája. A Magyar Nyelvtudományi Társaság
névtani szakosztálya kezdetben igen dinamikusan működött, ma már azonban
csak elvétve olvashatunk névtani előadásról a társaság hírei között.

Második alkalommal Hajdú Mihály szólt a Magyar Nyelvi Bizottságban a
névtan gondjáról. Befejezésül az ő előadásából idézek: "Tudományágunknak el-
sősorban olyan báziskutatóhely megteremtésére lenne szüksége, amely alkalmas
a legkiválóbb kutatók összefogására, a tudomány szervezésére, irányítására és
eredményes kutatások végzésére, valamint a következő kutatónemzedék neve-
lésére. Ennek lehetne föladata a Történeti Személynévszótár, a Magyar Család-
névszótár, a Magyar Névtani Bibliográfia, a Névtani Lexikon és még többek
között a Névtani Értesítő, a különböző sorozatok elkészítési föltételeinek meg-
teremtése, illetőleg a különböző helyeken folyó kutatások összehangolása is.
Ehhez megfelelő tudományos és adminisztratív segédszemélyzet kell, mert
anélkül minden kutató a maga lelkiismerete által sarkallva, más munkáktóI
vagy az egészsége regenerálódásához szükséges pihenésétől lopja el az időt a
névtan számára, ami sem a munkának, sem a munka végzőinek nem válik
hasznára."
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6. Előadásomban szándékosan nem szóltam arról a hallatlan erőfeszítéssel
létrejött névtani fórumról, amely a Névtani Értesítő címet viseli, és amelynek
.imrnár a 3. száma jelent meg. Szerkesztőtársammal együtt ugyanis azt hisszük,
hogy az már nem a múlt, hanem ajővő,

MEZO ANDRAS
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Puszta személyneves helynevek névadóinak kérdéséhez

Egy-egy puszta személyneves helynév névadójának kilétét bizonyosan meg-
állapítani igen nehéz feladat. A nehézség a rendelkezésünkre álló forrásanyag
természetében rejlik. A magyarországi elbeszélő források több alkalommal ki-
térnek arra, hogy egy-egy puszta személyneves hely név kitől vette eredetét. E
vonatkozásban krónikás alkotásai nk közül kétségtelenül az etimologizáló hajla-
mú Anonymus viszi el a pálmát, aki egymaga számos helynév "névadóját" je-
löli meg, így pl. Szabolcs és Bors (Bars) várét vagy Vajta helységet (SRH. 1, 76,
96). A közlések megbízhatósága azonban erősen kérdéses, hiszen a mai napig bi-
zonytalan, hogy Anonymus magyar és kun vezéreinek névsorából 'kit tekinthe-
tünk valóban élt szeméívnek. s kit olyan koholt figurának. akit a névtelen
jegyző éppen helynévből keltett életre. Mindenesetre amikor 1210 táján P.
mester olyan mondatokat ir le gestájában, mint amilyen Bors (Bars) vár kap-
csán olvasható, hogy ti. az általa emelt várra Bors "a maga tulajdon nevét
ruházta rá, úgyhogy Bors várának hívják" (pAIS DEZS6 fordítása), akkor bi-
zonyosan egy, a saját korában még eleven névadási gyakorlatot vetített vissza
a honfoglalás korába. Sokkal több forrásértékkel bírnak azok az elbeszélő for-
rások, amelyek alkalmilag utalnak egy-egy puszta személyneves helynév név-
adój ára. Ilyen adat található a XIV. századi krónikakompozícióban, amely sze-
rint Leventét "a Dunán túl, Taksony falvánál temették el: mondják, ott van
eltemetve pogány módra nagyapja, Taksony is" (SRH. 1, 344, GER~B LASZLÚ
fordítása). Hasonló adat olvasható a nagyobbik Gellért-legendában is. Innen
arról értesülühk, hogy István király Marosvárt az Ajtony elleni hadjárat
győztes hadvezéréről, Csanádról neveztette el, s azt is elrendelte, hogya tarto-
mány, vagyis a későbbi Csanád megye Csanád nevét viselje (SRH. II, 492).

Az elbeszélő forrásoknál sokkal ritkább an nevezik meg az oklevelek a puszta
személyneves helynevek névadóját, viszont gyér számú tudósításaik hitelt ér-
demlők, mivel semmiféle érdek nem fűződött a valóság elferdítéséhez. Számos
tanulsággal jár az ide vonható adatok áttekintése. 1. László király 1093. évi,
a pannonhalmi apátság javait összeíró oklevele egymaga három példát is szol-
galtat erre. Magyar fordításban így hangzanak a megfelelő részek: "A hetedik
prédium az, amelyet Kirci adott, akinek nevéről van e hely nevezve. A nyol-
cadik prédium az, amely kolónustól kaptaponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAuueinic nevét... A tizenkettedik
prédium az, amely kolónustól nyerte magának a tumurdi nevet" (PRT. 1, 591).
Kirci fekvése bizonytalan, uueinic (Vének) Győr megyében, tumurdi (Tömörd)
pedig Komárom megyében terül el. A következő - ide vonását illetően némi-
leg kétes - adat a Váradi Regestrum 1219-re keltezett jogesetei sorában talál-
ható: innen arról értesülünk, hogy a Miklós nádorispán mellett működő királyi
poroszló Tema volt "a saját nevét viselő faluból" (de villa sui nominis: VR.
Nr. 213). Ennek a Temá-nak a nevét viselheti a Veszprém megyei Tima puszta.
Sokkal biztosabb adat maradt ránk IV. Béla király 1259. évi oklevelében. Az
uralkodó "a fehérvári és a szolgagyőri vár Zopokun felett fekvő földjét, ame-
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lyen egykor a fehérvári várnépek közül Rechun és a szolgagyőrí vár népei kö-
zül Regun telepedett meg, akiktől e föld állítólag nevét is nyerte", eladomá-
nyozta (AÚO. VII, 505). Az itt még kifejezetten nevén nem nevezett föld 13
év múltán már egyértelműen mint Re9un föld (terra Re9un) szerepel egy
forrásban (Aúo. VIlI, 414). A ma már e néven nem létező ingatlan Fehér me-
gyében Baracska és Ráckeresztúr vidékén terült el (CSANKI Ill, 350, 315).
Névtudományi munkák gyakran idézett példáját szolgáltatja V. István ifjabb
király 1266. évi diplomája, amelyben az oklevél kiadója Parabuch comesnek ott
felsorolt összes, különböző vármegyékben fekvő birtokairól ekként intézkedik:
"e földek nevét teljességgel eltörölni parancsoljuk, valamint elrendeljük és elő-
írjuk, hogy minden egyes földet Parabuch nevével nevezzenek" (OMOlv. 122).
Megjegyzendő, hogya királyi parancs nem teljesült, a földek később nem szere-
pelnek Parabuch néven. A felsorolt esetekben maguk az oklevelek nevezik meg
a puszta személyneves helynevek névadóit, s ezeket az információkat megbíz-
hatókként kell kezelnünk. Az adatokbóllevonható tanulságok részint a név-
adók társadalmi állását illetik, részint pedig kronológiai vonatkozásúak. A pél-
daanyagból világosan kitetszik, hogyanévadók között előkelő állású, számos
birtokkal rendelkező vagy egyháznak földadományt tevő birtokos éppen úgy
előfordul, mint az alávetett néprétegek közé tartozó kolónus vagy éppen vár-
népi elem (a korábbi történeti terminológia szerint várszolga). A névadásban
tehát különböző társadalmi rétegek és osztályok képviselői vettek részt, a Pa-
rabuch-féle "hivatalos" névadást leszámítva leggyakrabban bizonyára anélkül,
hogy akarták volna, vagyis az elnevezések megalkotása csoportlélektani szabá-
lyainak megfelelően tudattalanul. Idézett adataink a XI. század vége és a XIII.
század dereka közti időből valók. Ennek azonban a puszta személyneves hely-
névadás elevensége időhatárai vonatkozásában perdöntő jelentőséget tulajdoní-
tani nem lehet, hiszen nagyon is esetleges, hogy egy-egy oklevél megemléke-
zik-e a diplomában előkerülő föld vagy birtok nevének etimológiájáról, arról
nem is szólva, hogy anyaggyújtesünk további kiegészítése jelentősen módosít-
hatja a képet.

A földrajzi nevekkel foglalkozó kutató természetesen nem elégedhet meg a
puszta személyneves helynevek névadóit keresve azzal a néhány, összességében
különböző értékű adattal, amely elbeszélő forrásokban és oklevelekben maradt
ránk, s ahol maguk a kútfők megismertetnek bennünket a névadó személye-
vel. A biztosnak tűnő adatok tanulságán elindulva járhatjuk utunkat, amely
egyre kevésbé szilárd talajra visz el bennünket. Az alábbi példákban, ha az
oklevelek kifejezetten nem is nevezik meg a puszta személyneves helynév név-
adóját, azaz nem utalnak oksági viszonyra az azonos hangalakú személynév és
helynév között, mégis erősen valószínűnek kell tartanunk azt, hogy ez az oksá-
gi viszony ténylegesen fennállt. így amikor 1268-1269-ben Ragald nevű föld-
ről szerzünk tudomást, amely egy, örökös nélkül elhalt szatmári várjobbágyé,
Ragald-é volt (CD. VI, 2/390), vagy amsker 1269-ben az utód híján meghalt
Olan-nak hasonlóan Olan nevű földjéről olvasun'k (HO. VI, 154), vagy amikor
1278. évi adatból arról ér tesülűnk, hogy a Tornában lévő Pozpeh föld az örö-
kös nélkül eltávozott Pozpeh-é volt (RA. 2902. sz.), nagy valószínűséggel felte-
hető, hogyahelynév az oklevélben megnevezett személytől nyerte nevét. Ha-
sonlóképpen aligha lehetnek kétségeink, hogy a XIV. század folyamán a Hu-
nyad megyei Sajótelek attól a Bencheneh (Bencenc) személytől kapta újabb,
Bencenc nevét (s később neve ebben a formában állandósult), akinek fiai 1291-
ben birtokolták (CSANK! V, 75). Hasonlót mondhatun'k a bodrogi Töttös bir-
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tokról, amelynek névadója bizonnyal a szomszédos Bátmonostort kezében tartó
Becsei Töttös volt (Acta Hist. Szeged. LV, 28; GYÖRFFY 1, 709). Ezekben- az
esetekben az egyszerű névazonosságon túl birtoktörténeti mozzanat (ráadásul a
személy és a hely nevének meglehetősen egyedi volta) erősítheti genetikus kap-
csola tuka t.

Már sokkal bizonytalanabb talajon mozgunk, ha azt kíséreljük meg névadóvá
minősíteni, akinek névadó szerepére a névazonosság mellett földrajzi szempont
utalhat, vagyis aki a nevével egyező nevű településen él, illetve későbbi időben
az ő működési területén nevével azonos település bukkan fel. Csak a Váradi
Regestrumból véve példát, legalábbis elgondolkoztató, hogy Athila prédiumon
Athilá-nak emberei élnek, illetve hogy Scentus (Szentes) zempléni várjobbágy
nevével egyező falu bukkan fel utóbb Zemplénben (VR. Nr. 280, 275), de teljes
bizonyosságot mondani ebben a kérdésben aligha lehet és szabad. Növeli a
kétségeket, hogy a gyanúba fogott személyek apjának, nagyapjának nevét nem
ismerjűk, s nem győződhetünk meg arról, hogy azokat nem ugyanazon névvel
illették-e. Szám os példa hívja fel arra a figyelmet, hogy mily nagy óvatosságot
kíván még a valószínű névadó személyének meghatározása is. 1257. évi királyi
oklevél arról értesít, hogy Zalaudus veszprémi püspök Thadeuka (Tátika) várát
törvényes úton szerezte Thadeuka nemestől (CD. IV, 2/429-430). Alaposabb
vizsgálat nélkül" könnyen hajlanánk arra, hogy a személy és hely neve között
oksági viszonyt állapítsunk meg, s Tátika nevét e Tátikától eredeztessük. Arn
ismerjük IV. Béla 1266. évi diplomáját, amely szeránt e Tadeuká-nalk az apját
is Tadeuká-nak (CD. IV, 3/322) hívták, ami joggal bizonytalanná tesz bennün'ket
a névadó személyének megjelölésében. S hogy ilyen jellegű vizsgálatoknál az
adatok kronológiája mennyire fontos. azt két példa illusztrálhatja. 1321-ben
több Barsa nembeli nemessel egyetemben Borsa (Barsa) comes is osztozik Barsa
birtokon. Névadója az ingatlannak e comes mégsem lehet, mivel a birtok már
1216-ban Bursa néven szerepel. 1319-ben a veszprémi Lőrinte falut Leurente
(Lőrinte) fia, Tamás birtokolta, ám névadóként azért nem jöhet szóba, mert
Leurente település már 1233-ban előbukkan (Acta Hist. Szeged. LV, 18).

A névtanosra a névadó személyének megállapítását célzó vizsgálatai során
szám os csapda leselkedik. A biztos, valószínű vagy lehetséges névadó személyé-
nek meghatározására mégis vállalkoznia kell, mert csak ennek birtokában tud
állást foglalni egyebek mellett abban a kérdésben, hogy milyen időszakra jel-
lemző a puszta személyneves helynévadás gyakorlata. A könnyebb ellenállás
irányába mozdulnánk el, és bizonnyal vétenénk az igazság ellen, ha hajolnánk
MAKKAl LÁSZLÚ nemrégiben megfogalmazott feltevésére: "lehetséges, hogy
a családban korábban is élhetett azonos nevű személy, s ez esetben az is szóba
jöhet névadónak", "egy-egy családban ... gyakori a névismétlődés", "mivel ál-
talános jelenség, hogy egy családban ugyanaz a személynév két-három nemze-
dékenként ismétlődik, a névadók tehát sokkal korábban is élhettek", "vissza-
léphetűnk ... esetleg egy hasonnevű korábbi névadóra", "a névadó a hasenne-
vű nagyapa vagy még távolabbi ős lehetett" stb. (Nyr. CIII, 101). Az adatsze-
rűen ismeretlen nevű nagyapák, dédapák és távoli ősök természetesen viselhet-
tek a leszármazottakkal azonos nevet, s ha ezt minden esetben következetesen
végigvinnénk mint igazolhatatlan feltevést vagy ötletet, ezen az alapon lényegé-
ben a XI. századdal vagy akár Szerit István korával le lehetne zárni a puszta
személyneves helynevek keletkezési korát. S hogy az efféle csapdákat elkerül-
hessük, mindenképpen nagy figyelmet kell fordítani a biztos vagy biztosnak
tűnö adatokra, mert ezek önerejűkön, önsúlyukon túl analógiás bizonyítékokat
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szolgáltatnak. Arról is meggyőznek bennünket, hogy a családokban gyakori
névismétlés ellenére sem szükséges lépten-nyomon a névadó személyét a ma-
gyar korai középkor írások által meg nem világított homályából elővarázsolni,
hanem kellő körültekintés és mérlegelés, az adatok gondos. vizsgálata után -
olykor a tévedés kockázatát is vállalva - inkább annak higgyünk, amire for-
rásaink, írásos bizonyítékai nk vannak. Ezért jár módszertani tanulsággal az az
út, amit a biztosból, a szilárdból kiindulva a bizonytalan, az ingoványos felé
haladva teszünk meg. Ennek kell érvényesülnie a történeti névtudományi ku-
tatásokban is.

KRISTO GYULA
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A XVII-XIX. századi levéltári források jelentősége
a helynévgyűjtésben

A ma élő földrajzi nevek döntő többségének eredetét levezethetőnek vélem
a levéltári források alapján. Bizonyos irattípusok, amelyek a területi levéltára-
inkban jelentős számban találhatók az 1686-1848 közöttí időből, primér forrá-
sai lehetnek máig megmaradt földrajzi neveink magyarázatának. Azon egyházi
levéltárainkban, amelyekben a XVII-X IX. századi uradalmi fondok megvan-
nak, hasonlóképpen értékes iratok várják a névkutatók feltáró munkáját.

Melyek ezek a források? Míndenekqlőtt a következők.
a) Oculatae - Ezek hivatalos határszemlék. amelyeken az egyházi vagy vilá-

gi hatóságok jelenléte mellett falu vagy bírtokhatár-vita, útkijelölés, határsér-
tés, különböző felosztások, területi átcsa tolás ok stb. történtek. Az egyes XVII-
XVIII. századi szemleken a falu vezetősége és a fiatalabb jobbágyok tanúként
jelen voltak. A tanúk a szemlén elhangzott neveket kötelesek voltak megje-
gyezni és később is felidézni.

b) Inquisitiones - Ezek a fenti esetek során fkeletkezett bírtokperekben
vagy egyéb perben tett tanúvallomások aktái. Természetesen ezen típusú iratok
mellett több olyan forráscsoport is található, amely a névkutatók számára fon-
tos adatokat szolgáltat. Baranya földrajzi nevei nek levéltári kutatása során a
jelzett korban keletkezett térképek mellett a fenti két forrás csoport döbbene-
tes mennyiségű névanyaget ad a kutatónak. Egyetlen példát hoznék fel a fen-
tiek igazolására. Hat fasciculus áttekintése az 1691-1751 közötti határszemlék-
ről és tanúvallomások ról 511 önálló földrajzi nevet, továbbá ezeknek közel ezer
változatát hozta. Ha ezt most a levéltárunkban őrzött 200 fasciculusra vetítjük,
számtalan további önálló földrajzi névre és ezeknek 30-35 ezerre tehető név-
változatára számíthatunk. Ez természetesen spekulatív úton nyert eredmény,
amely mögött jóval több, esetleg kevesebb önálló név, névvariáció várható. Egy
azonban kétségtelen: e két forrás a helynévgyűjtés legfontosabb kútfője lehet-
ne, és megérdemelne egy országos gyűjtést.

Mind a határjárások, mind pedig az inquisitiós perek során az előforduló
nevek mintegy 80 százalékánál egykorú magyarázatot kapunk. Ha a névvaríá-
cióknál is előforduló egykorú magyarázatokat egymással összevetjük, a névadás
teljes valóságát közelíthetjük meg. Ha pedig pár évszázadon át szerencsénk van
figyelemmel kísérni a név változásait, nagy biztonsággal állapíthatjuk meg az
első névadás körülményeit, amely az esetek döntő többségében valóságos törté-
nelmi, természeti stb. eseményhez, mozzanathoz fűződik. Ezekre néhány példát
mutatnék be a következőkben. Ma már nehéz magyarázatát adni a Hásságy
1699-i, majd 1704-i, végül 1745-i határjárásában szereplőponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAFajankó-völgy név-
nek. Az 1698. évi inquisitióból azonban kiderült, hogy ez a hely: " nevezetes
Fa Jankó bíró uram miheséről, mely régtől annak neveztetett " l!:rdekes,
hogy Hásságy faluban az 1710-1750 közötti conscriptiókban három Fa csa-
ládnév (Fa János, Fa Péter, Fa Mátyás) fordul elő. Igy tehát az a magyarázat,
amely a "fajankó" pejoratív hangulatú szóra utal, nyilván téves. Más példa:
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Pécs város határában ma is él a Pernyávor hely név. Ez a szláv eredetű név
magyar jobbágy szájából is elhangzott az 1709-1749 közötti határszemlék al-
kalmával. A pécsi magyar tanúk azt vallották, hogy a pestis idején: 1700-ban,
1701-ben és 1702-ben a lakosság egy része " ... kifutott Pernyavorba, amely a
várostól délkeletre egy dombon vagyon, hol nagy füst és tüzek közt rettegve,
megélték a dögvészt kicsiny sárkunyhóikban ... , ez-en helet Pernavornak
mondották régtől fogva ... " Úgy vélem, hogy a prnjavor 'eldugott fészek' je-
lentése alapján e névnek feltehetően 'búvóhely' jelentése lehetett a XVI. és a
XVII. században. - Hásságyban 1689-ben, 1749-ben Istrazsa, Istrázsa rét több
ízben fordul elő. A nevezett helyet, amelyet a XIX. században Stárzsa, majd
nyilván helyesen Strázsa néven említenek, azonosnak kell tartanunk azzal, ame-
lyet az 1689-es és 1749-es források is megjelölnek. Az 1749. évi tanúvallomás-
ban 12 tanú (megközelítőleg azonos korosztály) azt vallotta, hogy "a faluba ve-
zető két út mellett azon nagy gödör melletti domb Istrázsa dombja, mellette
Istrázsa hel, mely onna túl neveztetik annak, amikor is a pestis miatt a faluba
be sem ki nem járhatott senki ... " - A görcsönyi Cserépes-tető nevét azért
kapta, mert ,,1704-ben Görcsöny határában elesett kurucz Hajdó elföldelésekor
rengeteg cserepek jöttek elő ... , amelyek ma is (1742) látszanak." - A "ma.-
ródi puty" a mohácsí-szígetí birtok 1720. évi inquisitiójában már sok tanú által
alátámasztottan megkapja valóságos értelmét, amikor az itt lakók vallják, hogy
"a kuruc háborúk idején napokon át itt szállították keresztül a beteg, maródi
osztrák császári katonákat".

Példáinkból kitűnik, hogy a fenti levéltári forrásokból a földrajzi nevek egy-
kori jelentésének (gyakran etimológiájának) megértéséhez kapunk fontos ada-
tokat. Ezért tisztelettel ajánlom a névtudomány kutatóinak, hogya levéltárak
fent emlí tett fondjaiban is végezzenek kutatást.

[A hozzászólásomban közölt adatok forrása: BamL. Acta Inquisitiones Fasc.
Num. 1, 10, 12, 13, 15; továbbá: Acta Comissionalia 1749.]

SZITA LASZLO
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1. Ez a szükségképpen vázlatos és szükre szabott hozzászólás mindenekelőtt
. két kiváló tudósunknak, Pais Dezsőnek és 1945 őszén háborús sérüléseiben oly
korán elhunyt öccsének, feledhetetlen barátomnak, Pais Lászlónak az emlékét
kívánja idézni. Az előbbiét a felül írt cím révén, hiszen amit mondandó le-
szek, az PAIS DEZSÖnek 1953-ban közzétett, Nyék törzsnevünk és ami körülöt-
te 1e het e t t című nevezetes, példamutató értekezéséhez kapcsolódik. Az utób-
biét pedig azért, mert PAIS LASZLOnak gazdag levéltári kutatásokra támasz-
kodó egyetemi doktori értekezése, mely A Zala vízgyűjtőinek régi vízrajza
címmel jelent meg, 1942-ben, mindmáig sajnálatosan kevés figyelmet keltett,
bár KAzM:F:R MIKLOS annak idején már érdeme szerint méltatta egy rövid
szemléjében (MNy. XLV, 297).

A Séd mint folyónév a Dunántúl szárnos helyén előkerül, de a keleti or-
szágrészeken és Erdélyben is fölbukkan. így hívják a Herend közelében ere-
dő, Veszprém et átszelő és Ösinél a Sárrétbe torkolló patakot, valamint azt a kis
csermelyt, amely a Veszprém megyei Somló tüzes borairól ismert, nyugati lej-
tőjén fakad. De Pápa mellett, a megye északi részén, továbbá a Balaton mel-
lett is van ilyen nevű folyócska, s a Szekszárdot keresztülszelő pataknak is ez a
neve. Babitsék ősi családi háza is ennek partján épült. A költő kétszer is meg-
emlékezik e kis patakról. A régi kert című költeményének végén említi, házu-
kat és környékét énekelve: "Szemközt nagy bálvány fak apu néz ki az ut-
cára, zöld rácsos, szép. / S künn a ház előtt évrül-évre eszi az utcát az akácos
Séd." Majd később, Télutó a Sédpataknál című költeményének elején hozza
szóba: "Muzsikál a napsugár ma s ragyogva tükröz a Séd: / olyan simán gyű-
ri lejjebb vizei halk hűsét, / mint titkos mángorlóból gördül ne selyem lepedő."
De Tolna megye másik nagy költő fia, Illyés Gyula is emléket állít e folyó cs-
kának Malom a Séden című drámájában.

Baranya megyében és Háromszékben is van ilyen nevü folyócska. SZABO
T. ATTILA mutatta ki, hogy Szilágy megyében és Kolozs megyében is akad-
nak ilyen nevű patakok (MNy. XXXII, 47). Vas megyében a Sé helynév őrzi
egy ilyen nevű patak emlékét. A Monostorapáti határában elterülő Sévölgy
helynév eredetibb alakja ugyanis minden bizonnyal Sédvölgy volt (vö. KISS
LAJOS, Földrajzi nevek etimológiai szótára 566). De a Győr-Sopron megyében
fekvő Hidegség neve is Hidegsíd volt eredetileg, ami arra utal, hogy ezen a
tájon is közkeletű volt az emIített patak neve. A Komárom megyei Süttő ere-
detibb neve is Sédtű volt, ami e patak nevének és a 'torkolat' jelentésű tő fő-
névnek az összetétele. Ez a település azon a helyen épült, ahol a Bikol a Duná-
ba ömlik. (Mindezekre vö. KISS LAJOS i.m. 276, 588.)

E folyó név tehát mind a nyugati, mind a keleti országrészeken régóta .s
mindmáig közkeletű. De eredetéről mostanáig semmit sem tudtunk. A TESz.
az eddigi megfejtési kísérleteket méltán utasítja el. Véleményem szerint azon-
ban mégis nyomára bukkanhatunk erejtélyes folyónév eredetének. Minden
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jel arra mutat ugyanis, hogy a Séii olyasféle jelentésű magyar folyónév volt
eredetileg, mint a szláv eredetű Torna pataknév. Ismeretes, hogy így hívják azt
a mindmáigsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAsűrű bozóttal, főleg kökénybokrokkal benőtt bővizű folyócskát,
amely a Bakonyalján ered, Somlóvásárhely mellett, a Somló tövében folyik el,
majd a Marcalba ömlik. Altalános vélemény szerint ez a folyónév egy 'szláv
*T~rnava víznév átvétele. Ennek töve pedig a szláv *tt> rn?; 'tüske, tövis, kö-
kény'. Kézenfekvő az a magyarázat, hogy az így hívott folyóknak a partját a
névadás idején tűskés cserjék, kökénybokrok lephették el. (Minderre vö. KISS
LAJOS' i.m. 652, Torna al.) Megemlíthetjük még, hogy a mai Nyugat-Szlovákiá-
ban fekvő Nagyszombat szlovák neve is Trnava, ez a név pedig a városon ke-
resztülfolyó Trnava patak ra utal (vö. KISS LAJOS i.m. 452).

Mármost figyelmet érdemel, hogy a régi térképeken a Nagyszombatot át-
szelő emlí tett pataknak magyar neveként Kökényes szerepel. Bármerre járjunk
is Dunántúl, a Séd névvel jelölt patakok mentén mindenütt találunk sűrű kö-
kénybokrokból alakult bozótok at. Ezt figyelembe véve fejthetjük meg vélemé-
nyem szerint a Séd folyónév mindmáig homályba burkolt eredetét.

Úgy látszik, hogy e folyócska neve eredetileg Sild, illetőleg Söld, Süld volt.
A Veszprém völgyi apácák görög nyelvű alapítólevelének latin renovácíójábaa
bukkanhatunk először a Sild névre, amellyel egy szigetet és egy kikötőt je-
löltek meg. A Somogy megyei régi Sö(l.)d helység neve is 1229-ben Seud, 1536-
ban pedig Sewld. Aligha lehet 'kétséges, hogy az emlí tett nevekben a Séd fo-
lyónév régebbi alakja rejlik. Ezekből azponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAl a magyar nyelvtörténetből jól is-
mert hangfejlődés alapján tűnt el.

2. Egy lépéssei tovább haladva arra gondolhatunk, hogy az így elénk táruló
"égi Sild, Söld, Süld nevek a szö igének föltehető s kezdetű ősi nyelvjárási
változatából keletkeztek, -l+ -d flépzővel. Ne feledjük, hogy ugyanebből az
alakváltozatból formálódott ki sövény szavunk is. Az utóbbi pedig folyónév-
ként is előkerül. A mai Győr-Sopron mezv ei Gvőrsövénvház középkori SÖ-
t:ényszád nevének előtagjában ugyanis. mint közismert, a S(e)vény folyónév
rejlik (vö. KISS LAJOS í.m. 255).

Mivel pedig sövény szavunk nem más. mint a szövevény s-ező alakválto-
zata, mi sem természetesebb, mint ha föltesszük, hogya fentebb emlitett régi
Sild, Söld. Süld földrajzi nevek nek is voltak hasonló alakpárjaik. Szerintem
zőld szavunk eredetibb szöld alakjai őrizték meg ezeket. E színnevünk erede-
le is mindmáig bizonytalan. Az eddigi magyarázatokat il TESz. joggal fogad-
ta kétkedéssel. Ha viszont figyelembe vesszük a Vác alatt fekvő Szödliget ne-
vének előtagját, s azt nem a régi sző 'fehéres, szőke' melléknévvel egyeztetjük,
hanem zöld színnevünknek régebbi szöld alakváltozatával hozzuk kapcsolatba,
akkor nyomban megértjük, hogy milyen alapon nevezhették így e helységet:
az a liget, amely itt elterült, nyilván kökénybokrokból s más hasonló tüskés
cserjék szövevényéből alakulhatott.

S ha helyes ez a föltevésünk, akkor arra is feleletet tudunk adni, hogy milye-
nek lehettek azok a zöldvárak, amelyekre a régi Zeuldwar helynév (1353), va-
lamint a Castri Zeldwar vocati (1454) névvel illetett táborok megnevezése utal-
hatott. (Ezekre vö. MNy. X, 429.) De a Syld (1414), Zyld, Sewld (1415), Szeld
(1585) helynevek adatai is így válnak számunkra érthetővé. (Mindezekre vö.
MNy. XIII, 3.) Aligha lehet kétséges, hogy azok a zöldvárak, amelyeket egye-
bek között Melius is emleget a XVI. században (vö. HORVATH JANOS: MNy.
XLV, 10, valamint MIKE SY SANDOR : uo. 94), eredetileg olyan megerősített
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helyek voltak, amelyeket tüskés bozótból kialakított, sövényszerű gyepűk véd-
tek. Ezt a magyarázatot támogatja az is, hogya Balaton mellett sét-fű a neve
a kis patakocskák mellett korán és buján növő zöldségnek is, amellyel egyebek
között a kis libákat is etették (vö. MTSz. sét-fű al.). Becses adalék erre vonat-
kozólag PAPP LASZLOnak alábbi 1943-as följegyzése Erolaszi belterületéről :
,.Sitó~dál: ••Mér valamikör sit térmed benne. Még az ény gyérmekkoromba
nádat vaktag benne«." Ezzel kapcsolatban Papp László helyesen állapítja még,
hogy itt a sít jelentése 'nád' vagy esetleg más réti vízi növény. Abban azon-
ban téved, hogy e nevet kapcsolatba lehetne hozni a szittyó szláv megfelelő-
jének alapszavával (vö. MNy. L, 169-70).

Abban viszont teljesen egyetértek vele, hogy a séd szónak a régi Nyirsid
földrajzi névben is elénk tűnő alakváltozata "valamely sircI(t) alakból érthető
meg legjobban" (i.h.). Ez azért bizonyul a fentiek szerint is helyesnek, mivel
- mint közismert - szö igénk egy finnugor "seks , "'S0/33 alapalakból vezet-
hető le (vö. TESz., MSzFgrE.). Csak annyit 'kell még megjegyeznünk, hogy e
folyónevünk alakulásában eredetileg egyponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-1 képző is szerepet játszott.srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

, .

3. A sző igének kellett lennie ezen kívül még egy -1, képzővel alakult szár-
mazékának is. így jöhetett létre a székely népnévnek kimutatható szék alap-
szava. Erre az utal, hogyaSzepes megyei Székelyfalva neve korábban Zeek
(1300, 1460), továbbá Zyk (1428) s csak később Zekelfalva (1460) és Zekelfalwa
(1463), de ugyanekkor még Zeekfalva is. Szerintem ezekben a szék előtag a
sző igének ugyanolyan származéka, mint a Nuék. törzsnév az ugor eredetű
*niik3-, "'nek3- 'köt, összefon' jelentésű igenévnek. NÉMETH GYULA, PAIS
DEZSÖ, valamint Rf:DEI KAROLY erre vonatkozó kutatásainak eredményeit
elfogadva a TESz. bizonyára helyesen állapítja meg, hogy az említett törzsnev
azzal lehetett kapcsolatban, hogyamagyarságnak így nevezett csoportja "kerí-
tések, sövények alkalmazásával védelmezte határait" (vö. TESz. Ill, 1039).

Ennek megfelelőleg a székelység is eredetileg azt a részét alkotta a Duna-
tájon megtelepült magyarságnak, amely tüskés bozótokból, sövényekből kiala-
kított gyepűkkel védte az ország Iegnyugatibb, valamint Erdélyben, legkele-
tibb részeit. A székelység tehát színmagyar eredetű, mint neve is mutatja, s
mint hagyományai is világosan tanúsítják. Téves tehát az a főleg HOMAN
BALINTtóI hangoztatott nézet. hogyaszékelység idegen, valószínűleg török
eredetű. Helyes viszont BENKÖ LORAND megállapítása is, amely szerint a
székelyeket. akik teljes mértékben magyar nyelvűek volta'k, .,a magyar köz-
pon ti hat a lom szervezte meg, s oda telepítette őket, ahol legnagyobb szük-
ség volt rájuk mint határőrökre" (Új Tükör 1980. 7. sz. 22-3). Minderről
részletesebben is szólok másutt (vö. BALAZS JANOS, Magyar deákság, Anya-
nyelvünk és az európai nyelvi modell 245, 274).

BALAZS JANOS
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(Förtés szavunk tanulsága)

Helyneveink - mint ismeretes - nemcsak egy-egy vidék természeti viszo-
nyairól, növény- és állatvilágáról adhatnak hírt, hanem felvilágosítással szol-
gálhatnak az ott élő emberekről, életmódjukról, szokásaikról is. Szerenesés
esetben a helynevek évszázadok múltán is híradással lehetnek a hajdan élt
emberek tevékenységéről, termelési eljárásairól, és ezen keresztül egy-egy táj
olyan jellemző vonásairól is, amit ma már - a megváltozott viszonyok között
- hiába is keresnénk.

Az efféle helynévi adatok önmagukban is igen becsesek, de még inkább ak-
kor, ha sorozatban állnak rendelkezésünkre, és a változatos, egymást is értel-
mezni segítő adatok mögül határozottabban kirajzolódhat a hajdani táj jelleg-
zetes arculata és az a tevékenység, amely azt létrehozta.

Ilyen kifejezésünk több is akad, ezek közül most csak egyet emelnénk ki, a
förtés-t, amely ma már a nyelvjárásokban is ritka. Az ÚMTSz. lényegében csak
a Veszprém megyei Szentgálról ismeri, igaz, több forrásból is. Ezenkívül fertés
alakban közli a SzamSz. is. Az SMFN. is közli előfordulását. Történeti forrá-
sokból viszont annál több XVIII. századi és korábbi adat is áll rendelkezé-
sünkre.

Szavunk - mint ismeretes - a "[ert- igető származéka, amelyből - töb-
bek között - a fetreng ige is származik, amely a fürdik, fürge, ferde, förte-ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
lem stb. szavainkkal is rokonságot mutat. Legszorosabb kapcsolatot a fertő-vel
tart, amelynek eredeti jelentése: 'fetrengő, fürdőhely [elsősorban állatok (disz-
nó, bivaly stb.) számára]' (TESz. 1, 896). Lényegében a förtés-nek is ez a
jelentése. Adataink azonban csak a disznók fürdetését igazolják: a recens
szentgáli adatok éppúgy erre vonatkoznak, mint a történeti adatok sora, me-
lyek közül némelyik nagyon határozottan utal e tényre. így az az 1733. márc.
17-én a Somogy megyei Látrányban rögzített adat is, amely szerint a hoboli
50 éves Bojtár István azt vallotta, hogy a határ, melyet a tanúnak .igazolní
kellett, "mégyen egy alkalmas Gödörre, mellyet Förtésnek, vagyis Disznó fö-
rödésnek neveznek ... " (OL., Széohenyi cs. It., 225/IV/13/E).

A fenti adat több vonatkozásban is figyelemre méltó. Azért mindenekelőtt,
hogya förtés - adott esetben - határjelül vagy legalábbis a határon való tá-
jékozódásul is szolgálhatott, ami azt jelenti, hogy a pocsolyák viszonylag ál-
landóak lehettek, legalább annyira, hogya határt igazoló tanúk hivatkozhat-
tak rájuk.

Ezért is van az, hogy némely förtésre az egymást követő határjárások során
a tanúk vallomásaikban ismételten visszatérnek. Némely esetben, a XVIII. szá-
zadi határperek anyágához csatolt korábbi határbejárási jegyzőkönyvek ada-
tai alapján, tapasztalhatjuk a kifejezés szívós továbbélését. Igy például a Torna
megyei Sajójászó határának 1439-es bejárása alkalmával rögzítették jegyző-

•
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könyvbe, hogy "ad Septemtrionalem directe descendo ad Ves: Veres: Uttya et
ad Viam Nemeth Uttya et juxta quam Fertás seu fossatum , , ," (OL., Kegle-
vich cs, lt., 51. cs, III/134), Az 1613-as jegyzőkönyv szerint viszont a határon
"Tertius autem Lapis perres Fertős"," található. míg az 1760-ban rögzített
adatok szerint a határ "transit ad Tertiam metam , , , cui ad Meridiem adjacet
Lyukas keő, non secus Lacus seu Förtös, .. " (Uo.).

Más esetben csak néhány évtized a feljegyzések közti különbség, de így
annál biztosabb, félreérthetetlenebb az egyezés, illetőleg a förtés továbbélése.
A Veszprém megy ei Nagyszőllős 1969. május 10-én készített határjárási jegy-
zőkönyve szerint a határjárók "tovább menvén Jegene Nyár fákra, Onnéd Vö-
rös Förtésre ... " akadtak. (OL., Zichy cs. lt., 67/74). Ugyane helységnek 1757.
május 24-i határmegállapítása alkalmával pedig az egyik tanú, a gannai Oláh
Péter vallotta, hogy "Szöllős és Vetse között egyenessen Nap nyugotnak a
Vörös förtésre mégyen a' határ, mely Vörös förtésig - fűzte hozzá az érdekes
felvilágosítást - Sörtéseit szabadon legeltette ... " (OL.. Zichy cs. lt., 64/74
et. C).

S hogy a förtés másutt is megmaradhatott huzamosabban, azt éppen abból
gyaníthatjuk, hogy e vizes mélyedést többször is határjelként emlegették.

A mélyedések egy része az év nagyobb részében tároita a vizet, külőnösen az,
amelyet természetes forrás is táplált. Az efféle utánpótlásra utalhatott az ele-
ven förtés kifejezés, amelyet a Bakony-Tamásiban 1733. február 10-én tartott
kihallgatás egyik tanújának vallomásában találhatunk. A pátyi 37 éves Vida
Pál ugyanis elmondta, hogya határ tart a "világhos hánt Határtul fogva a
Bükben lévő egyes határig, mely az Bakony hegy tetejin ugyan megy tovább
lefelé a Nagy förtésigh és eleven förtésigh ... " (OL., Inquisitio Jur. T. R. 17/
802).

De ugyancsak eleven forrás táplálhatta azt a förtést is, melyben sás nőtt. Az
1733. okt. 2-án a csákvári határkijelölés során rögzítették a megyei bizottság

• jegyzőkönyvébe, hogy a határ halad a ..Vásár Völgyön által Sás os förtés-
re ... " (OL., Eszterházi cs. geszt. lt., 6 cs./XXXV).

A förtés kíalakításához viszont az ember is hozzáj árult, nemegyszer önkén-
telenül is. Legtöbbször azzal, hogy eső után szekerével felvágta a puha talajt,
és a szekérnyomban megállt a víz. Az így keletkezett tócsát aztán a disznók
szélesítették, mélyítették, állandósították, olykor annyira, hogy az utasoknak
ki kellett. kerülniük. Ezért találkozhatunk többször is út melletti förtéssel. A
Veszprém megy ei Teszér határának 1762. ápr. 2-i kijelölése során is ez tapasz-
talható. Az egyik tanú, a sikátori 45 éves Szabó János elmondta, hogy "mintegy
harmintz esztendővel ezelőtt ... Suri földre béllették Sörtéseit, azon alkalma-
tossággal Akárul Surra vezető út mellett lévő förtésig ... " volt szabad legele-
tetnie (OL., Zichy cs. lt., 94/123).

De egy másik ászári lakos is, a 45 éves Takács Mihály is beszámolt arról,
hogya "Szenes Tuskótul nyári nap nyugatnak fordulván Akárul Surra vezetősrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

út mellett lévő förtést is azon úton" tudja biztos határnak (Uo.).
Sok más helyen is megőrződött a förtés környékén a hajdani erdő nyoma,

így a Pest megyei Perbálon az 1738. február 28-i kihallgatáson a töki 65 éves
Bereczky István elmondta, hogy a kérdéses helyet "mindenkor meszes förtés-
nek neveztetni tapasztalta, s tudgya azt is, hogy azon helet ... Tökön lakozó
Kovács János irtotta ... " (OL., Inquisitio Jr. T. R. 17/370).

De akad olyan adat is, amely sz·erint egyes erdőrészeket egyenesen fertős erdő-
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nek neveztek, nyilván a huzamosan ott tartózkodó sertések túrásai és fürdető
helyei következtében.

A förtések különösen a makkos erdőben, hol a sertés huzamosan tartózko-
dott, voltak gyakoriak még akkor is, ha ott főleg ősszel és télen, a makkolta-
tás idején kapott a disznó helyet.

S mivel a disznók az erdőkben feltúrták a földet, és megakadályozták az új-
rasarjadást, tanyázó helyüket, hol a förtés is kialakult, gyakran tüske verte
fel, amelyet még ez a mohó és vad állat is kikerült. Ennek megfelelően gyako-
ri a galagonyás förtés, k6kényes és egres förtés kifejezés is.

Mindezeknek a változatos elnevezéseknek és a förtés igen széles körű, haj-
dani csaknem általános elterjedésének alapja az a rideg disznótartás volt, mely
hajdan - főleg a kukorica szélesebb körű elterjedése előtt - hazánkban is
széltében divatozott. Erre a disznótartásra pedig az volt a jellemző, hogy nagy-
részt kint a szabad ég alatt folyt, lápos, árvizes területen, de főleg az erdők-
ben. Itt éven át legelőt talált az állat, s a fűvön kívül mindenféle gyökeret,
férget, apró állatot is felszedett, ősszel pedig, amikor a makk megérett, az
erdők makkján hízott meg annyira, hogy leölhették vagy eladhatták.

A kanászok is, akik a nyájat őrizték, idejük nagy részét kint, a szabadban
töltötték. Altalános érvényűnek tekinthetjük annak a szentmártoni 51 éves
Bujdosó Andrásnak a szavait, aki a Somogy megyei Koppány határperében
elmondta, hogyamíg Koppányban működött, mint kanász "akkoron többet az
erdőt, mint a helyiséget lakta" (OL., Inquisitio Jur. T.R. 17/838). 1777-ben a
Tolna megyei Bedegen tartott határper során is az egyik tanú, az andocsi 80
éves Boka Mihály elmondta, hogy korábban Bedegen volt kanász, "Sörtéseit .
Télen Bedeghi határban lévő Megyeri Völgy nevezetű Völgyben teleltette "
(OL., Eszterházi cs. hg. It. 553/93/II). A völgyben ugyanis az állatok védelmet
és vizet találtak.

A huzamos kint tartózkodással pedig együtt járt az állatok itató- és fürdő-
helyének biztosítása, melybe a disznók hamarosan kátyúkat, gödrök et túrtak,
és heverőhelyet alakítottak ki. Az 1623-ban a Veszprém megyei Gárdonyban
tartott határperben a vaszari Somogyi Péter is elmondta, hogy az állatait is
kint őrizte, és "még az fördőjük is az disznólknak att voIt a Gárdoni Erdőn ... "
(OL., Eszterházi cs. geszt. It., 13. cs./L VII). Ezeket a helyeket nevezték aztán
förtés-nek.

A fentieken kívül számos további adatot is idézhetnénk, melyek ugyancsak
azt bizonyítják, hogy a jörtés a hajdani erdei disznótartás szükségszerű kö-
vetkezményeként keletkezett, hiszen ezeknek az állatoknak itató- és fürdető-
hely kellett. s ha nem természetes módon állt rendelkezésre, mesterségesen,
rekesztéssel vagy ásással keltett kialakítani. A gödör helyén levő tócsát aztán
a piszkos lében hentergő állatok tovább túrták, szélesítették. S minthogy a
hajdani erdei állattartás, de főleg a disznónevelés a korabeli élelmezésben el-
sőrendű fontosságú volt, a vele kapcsolatos [ortés helynévi kifejezés is szerte
az országban elterjedt, és a név a különböző jegyzőkönyvekben megrögzítésre
került. Ma már, hogya sertéstartásnak e régi formája a múlté, számuk is any-
nyira megcsappant, hogya kifejezés egyesek számára szinte érthetetlen.

TAKAcS LAJOS
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Néhány megjegyzés földrajzi neveink
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1. Somogy megye földrajzi nevei nek megjelenése óta valamennyi nagyobb
földrajzinév-gyűjteményűnk közli a múlt század második feléből származó tör-
téneti nevek egy részét, többnyire az 1850-es években készült első kataszteri
térképek névanyagát és Pesty Frigyesnek az 1864-ben kibocsátott felhívására
összegyűjtött neveket. A jelenkori névanyaggal való azonosítás során azt ta-
pasztaltuk, hogy a múlt század második felében írásban rögzített neveknek kb.
70-80 százalékát a mai lakosság még mindig ismeri és nagyobb részben hasz-
nálja is, csak kisebb százalékuk tekinthető kihaltnak. Az ilyen értelemben ki-
haltnak tekintett nevekkel kapcsolatban az a sejtésünk - egyes esetekben
csak sejtjük, más esetekben viszont konkrét adatokkal is bizonyítani tudjuk -,
hogy jelentős részük már feljegyzésük idején sem volt közhasználatú név, ha-
nem inkább csak alkalmi, esetleg mesterséges névalkotás szüleménye. Külőnő-

sen vonatkozik ez az utóbbi megállapítás az első katasztéri térképek névanya-
gára, amelyet többnyire magyarul sem tudó osztrák mérnökök vetítettek tér-
képre.

Meg kell azonban mondanunk azt, hogy földrajzinév-kiadványainkban a
névcikkeknek csak meglehetősen kis százalékához tartozik történeti név. Nyil-
vánvalóan egyrészt azért, mert a jelenkori névanyag jóval gazdagabb a múlt
századinál, másrészt viszont az is oka ennek az eltérésnek, hogy a múlt századi
feljegyzések korántsem voltak olyan teljesek, mint a maiak. A kataszteri tér-
képek például kezdettől fogva napjainkig elvszerűen nem tartalmazzák egy-egy
település teljes dűlőnévanyagát, hanem csak a legjellegzetesebbeket, a na-
gyobb területet jelölőket. Ugyanakkor Pesty Frigyes gyűjtésének a hiányossá-
gai is közismertek. A Vas megy ei Bük község még kéziratban levő adattára
például 215 földrajzi objektum vagy terület jelenkori megnevezését tartalmaz-
za, és a 215 jelenkori név közül csak 51-hez van történeti dokumentáció, tehát
a nevek 24%-ához. Az arány persze községenként más és más, a büki példa
azonban átlagosnak mondható, valóban, kiadványainkban a névcikkeknek kb.
a negyede tartalmaz történeti adatokat.

Ha a történeti nevek sorából kizárjuk azt a 20-30%-ot, amely ma már nem
ismert a lakosság körében, akkor a jelenleg használatos nevekről kiderül, hogy
körülbelül 17-20%-uk biztosan múlt századi vagy annál is régebbi. Ez a szá-
zalékszám növekedni fog abban az esetben, ha alaposabb történeti feltárást
végzünk, levéltári kutatások kal még több névről is kideríthető, hogy már
esetleg évszázadok kal ezelőtt ismert volt.

}
I

2. A nevek életkorára vonatkozó kutatásaink során azonban mindenképpen
számolnunk kell azzal, hogyalegalaposabb archivális, levéltári búvárlat mel-
lett is tekintélyes számban lesznek olyan nevek, amelyeknek korábbi meglétét
semmilyen írott forrásból nem tudjuk kimutatni. Szerencsére a neveknek egy
része önmaga is árulkodik az életkoráról, tehát minden különösebb utánjárás
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nélkül megállapítható róluk a keletkezés időszaka. Ilyenekre gondolok, mint
például Vitéz-telek, Proletár-földek, Levente-pálya, Faksz-házak, Bombagödrök
stb. LORINCZE LAJOS osztályozása szerint az ese m ény nevek csoportjá-
ba tartoznak ezek a keletkezésük korát önmagukban is kifejező földrajzi nevek
(1. MNyj. XIII, 12-7). A továbbiakban az életkor megállapíthatósága szem-
pontjából szeretnék néhány névtípusra vonatkozóan rövid megjegyzéseket
tenni.

a) Történeti adatok híján nagyon nehéz megállapítani a ter m ész e ti
nevek keletkezésének idejét. A földfelszín formái az évszázadok során nem
nagyon változtak, hegy, völgy, domb, pa,tak, folyó nemigen tűnt el a helyéről,
ezek a természeti képződmények olyan szilárd támpontok, amelyek már a leg-
korábbi időszakban alapul szolgáltak az ember által ismert és megművelt te-
rületek elne?ezéséhez. Nem véletlenül sorolja LORINCZE LAJOS a talajkiemel-
kedést, talajbemélyedést, sík területet és a vizeket jelentő közszókat a termé-
szeti nevek alaprétegei közé (MNyj. XIII, 5). A tó, mocsár, lapály, gödör, lyuk
viszont gyakrabban változtatta a helyét. A tereprendezés során a mocsarakat

.Iecsapolták, a tó kiszáradt, a gödröt, lyukat betemették, ezért az ilyen közsza-
vakat tartalmazó földrajzi nevek életkorának felderítésekor nem elegendő csak
a jelenlegi természeti kép ismerete, hanem gyakran az évszázadokkal korábbi
állapotokat is rekonstruálnunk kell. Évszázados távlatokban a növény takaró
változásait szintén figyelembe kell vennünk, azt, hogya ma Tüskés-nek ne- "1

vezett szántóföld mikor volt bozótos, bokros hely, a Káposztáskert-et mikor
parcellázták konyhakerteknek, az Akácos-t mikor telepítették stb. Újabban
PÉNTEK JANOS és SZABO ATTILA írt igen figyelemreméltó tanulmányt ar-
ról a kérdésről, hogya régi növényvilág és változásai hogyan tükröződnek a
mai földrajzi nevekben, a népi növényismeret mennyiben befolyásolta a kalo-
taszegi földrajzi nevek kialakulását (Nyelvészeti tanulmányok. Szerk. TEISZ-
LER pAL. Bukarest, 1980. 131-72).

A növényzet változása legtöbbször tudatos emberi beavatkozás következmé-
nye. A természet mesterséges átalakításának folyamat" 'Jan talán az erdők kiirtá-
sa és termőfölddé tétele volt az a művelet, amely a leg.' öbb nyomot hagyta föld-
rajzi neveink világában. Mivel az irtásgazdálkodás - amint azt TAKACS LA-
JOS nemrég megjelent könyvében kimutatta (Irtásgazdálkodásunk emlékei.
Bp.. 1980.) - nem korlátozódik pontosan meghatározható időszakra, hanem
évszázadokon át tartó földszerzési mód volt, a nevek életkorának megállapítá-
sa szempontjából eléggé tág határok között jöhet számításba. Noha egyes he-
lyeken például az Aszó tulajdonnév - amely TAKAcs LAJOS szerint az asza-
lással történő erdőirtás emlékét őrzi (i. m. 135-45) - a honfoglalás utáni első
évszázadból származik, mégis azt kell mondanunk, hogy a legtöbb irtásgazdál-
kodással kapcsolatos helynevünk a XVII-XVIII. században keletkezett. Ebben
a két évszázadban volt ugyanis a legelterjedtebb a falu közös tulajdonában
levő erdők egyéni kisajátítása, a kerengetés. Nagyobb részben ekkor keletkez-
tek az Irtás, Ortvány, Csonkás, Törzsökös, Vész és a hozzájuk hasonló dűlő-

nevek. (Csak zárójelben jegyzem meg, hogy természetesen korábbi előfordulá-
suk is lehetséges, de ebben a két évszázadban vált gyakorivá a megjelenésük.)

b) Ugyancsak az irtásgazdálkodással függ össze a tulajdonosukról elnevezett
ún. birtoklástörténeti nevek kialakulása is. Egy-egy falun belül a határrészek,
földterületek elnevezése akkor szaporodott meg számottevően, amikor a közös
erdőkből egyre többen foglaltak maguknak egyéni használatra földet a fák
aszalással, kerengetéssel történő kiirtásával. A több éven át tartó fáradságos
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művelet jogi elismerése az volt, hogya kerített föld a foglalónak a tulajdoná-
ba került. A faluközösség ezt a megváltozott jogi helyzetet elismerte, és az
egyéni birtokba vett földet a tulajdonosáról nevezte el. Ezeknek a birtoklás-
történeti neveknek a születését, az alkalmi szókapcsolatnak (IgaZi Gergely ke-
réttése) tulajdonnévvé válását (Igali-föld) ugyancsak TAKÁCS LAJOS írta le
levéltári adatokkal is igen szemléletesen dokumentálva (i. m.srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA106-11).

Ha megnézzük a mai helynévkiadványainkat, akkor azt látjuk, hogya ma
használatos dűlőnevek között is meglehetősen gyakoriak a birtoklástörténeti
nevek. Nagyon sok ilyen megjegyzést találunk a névcikkekben. hogy a kérdé-
ses földterület, erdő, rét tulajdonosáról vagy egykori tulajdonosáról kapta a
nevét. Az a tapasztalatunk azonban, hogy ezek a nevek nem XVII-XVIII. szá-

zadiak, hanem legfeljebb 2-3 emberöltő re, legtávolabbra a múlt század köze-
péig vezethetők vissza. Ennek egyrészt történeti, másrészt gyakorlati okai is
vannak. Az egyéni földfoglalások, az irtásföldek később egyre inkább az alló-
diumok szorításába kerültek, a kerengetéssel kiirtott és megtisztított erdőföldek
j-elentős része beolvadt a terjeszkedő nagybirtok kebelébe, aminek során
funkcióját vesztette a földfoglaló személynevéből alakult földrajzi név. Más-
részt viszont, ha megmaradt a földterület továbbra is a foglaló családjának
vagy leszármazottjainak tulajdonában, időközben elköltöztek, más faluba ván-
doroltak a tulajdonosok, és a földrajzi név már nem a valóságnak megfelelően
jelezte a jogviszonyt. Ennek a korrekciójára előbb-utóbb sor került, tehát a bir-
toklástörténeti nevek jelentős része 2-3 emberöltő alatt többnyire megújult,
követte a földbirtok tulajdonjogában bekövetkezett változásokat.

c) Részletesebben lehetne beszélni a jobbágyfelszabadítással kapcsolatban
keletkezett földrajzi nevekről is. Bűkön például a Nemesi-mező és a Paraszt-
tag határrésznevek erre az időre vezethetők vissza. A falu határának egy része
a jobbágyfelszabadítás után is megmaradt a kisnemesek tulajdonában, ez lett a
Nemesi-mező, a jobbágyoknak felparcellázott határ pedig a Paraszt-tag. A múlt
század második felében kisnemesek vagy a nemesi birtokok bérlőinek tulajdo-
nában voltak a Börzsönyi-tag, Komláti-tag, a Radó-tag, az Enesei-tag, a Zsibrik
nevű dűlők.

d) Az első és a második világháború eseménynevei is megtalálhatók szinte
minden földrajzinév-gyűjteményünkben. Csak két példát idézek. A magyar ki-
rályi koronát a második világháború végén az országból történő kiszállitás
előtt egy időre Köszeg határában rejtették el egy föld alatti bunkerben. Ennek
emlékét őrzi a ma is élő Korona-bunker név. Szálasi Kőszegen rejtőzködött
egy ideig, ezért van Szálasi-bunker is.

3. Röviden és vázlatosan azt szerettem volna érzékeltetni, hogy történeti vo-
natkozásban milyen változatos és sokoldalú anyagot tartalmaznak földrajzinév-
kiadványai nk és a készülő, még kéziratban levő gyűjtemények. Meggyőződé-
sem, hogy voltak olyan történelmi korszakok, gazdaságtörténeti folyamatok,
amelyek kiemelkedő módon befolyásolták egy-egy település földrajzi neveinek
alakulását. Ezeknek a folyamatoknak és áramlatoknak a felkutatása fontos
feladata a történeti helynévkutatásnak.

BALOGH LAJOS
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Hivatalos név, szóIítónév, emIítőnév

Mindnyájan tudjuk, hogy másképpen szerepelhet valaki egy hivatalos név-
sorban vagy az anyakönyvben, személyi igazolványban, másképp szólítják hi-
vatalában, másképpen baráti körben, ugya-rcsak másképp emlí tik itt is, ott is.
Ha valakit kitüntetnek, akkor foglalkozását és esetleg tudományos fokozatait
is említik ; pl.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADr. Soproni Miklós egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Aka-
démia levelező tagja . Tanszékén valószínűleg professzor úr vagy professzor elv-
társ a megszólítása. Tanártársai esetleg Miklós vagy Miki, Micu néven hívják,
gyermekei bizonyára Apu-nak, felesége valahogy úgy, mint kollégái. Ha viszont
említik, a tanszéken lehet a prof vagy az öreg, ha felesége szól róla a gyerekek
előtt: Apu, társaságban Miklós vagy a férjem, esetleg az uram.

Ha valaki személyi igazolványa szerint Tóth Ferencné Katona Irén énekesnő,
azt szóIíthatják asszonyom, elvtársnő, művésznő elnevezéssel, de lehet Irénke
vagy Irén néni, Anyuka aszerint, ki szólítja. Mindezek a megszólítások termé-
szetesen nagyon függnek attól a ténytől, vajon az illetővel tegező vagy magázó
viszonyban vagyunk-e. A magyarban nem alakult ki a magázásban anémet
Sie-, francia vous-, olasz lei-nek megfelelő magyar megszólítás. A maga ugyan-
is kissé rideg, barátságtalan, az ön pedig túlságosan finomkodónak hat, nem is
szólva a népies kend és az elavult kegyed megszólításokról. Az említőnév a
nőknél az asszonyom kivételével lehet szólítónév is.

Helynevekben természetesen a szólítónév nem lényeges, hiszen csak versek-
ben, nótákban fordul elő. Itt még magázás sincs. "Szép vagy, alföld, legalább
nekem szép ... " - írja Petőfi. A "Szép idő volt, jó idő volt ... " kezdetű diák-
nóta refrénje: "Selmec, Selmec, Selmec, Selmec, te vagy az oka mindennek!"
(Selmecbányán volt Magyarország erdészeti és bányászati főiskolája.) A két
világháború közt sokat énekelték az érzelmes "Valahol a Volga mentén ... "
kezdetű orosz éneket, amely az eredetiben megszólítással kezdődik (pontosabb
fordítással): "Volga, Volga, szülőanyánk ... "

Helynevekben azonban gyakran nagy a különbség a sokszor nehézkes, fon-
toskodó hivatalos elnevezés és a beszédben használt név közt. Csak Angliá-t
említünk, pedig az ország hivatalos elnevezése "United Kingdom of Great-Bri-
ta in and Northern Ireland" vagyis: Nagy-Britannia és Észak-lrország Egyesült
Királyság. Az Észak-amerikai Egyesült Allamok helyett is rendszerint csak a
földrész nevét említjük. Mikor József Attila azt írta: " ... kitántorgott Ameri-
kába másfél millió emberünk" - akkor az Egyesült Allamok-ra gondolt, mert
ha a földrész többi országát említjük, akkor Kanadát, Brazíliát vagy Hondurast
mondunk. Az újságban azt olvassuk, hogy a Csehszlovák Szocialistcy Köztársa-
ság nagykövete átadta megbízólevelét Losonczi Pálnak, a Magyar Népköztársa-
ság Elnöki Tanácsa elnökének. Az emlí tett államokat beszéd közben csak
Csehszlovákiá-nak vagy akár Cseszkó-nak, illetve Magyarország-nak mondjuk,
elnökünk pedig említve Losonczi vagy Losonczi elvtárs.

A rádióban vagy a televízióban gyakran hallhatjuk: küldöttség utazott BeT-



linbe,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa Német Demokratikus Köztársaság fővárosába. Ha viszont megkérde-
zünk valakit - aki ugyanoda készül -, hogy hová utazik, száz megkérdezett
közül 99 így válaszol: Berlinbe vagy Kelet-Berlinbe.

A századfordulón még egy-egy falunévből. mint ajfalu, Kisfalud, Szentmik-
lós, Szob stb. több volt az országban, néha még azonos megyében is (pl. Fejér
megyében kétponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAPentele). A posta és közigazgatás a félreértések elkerülése vé-
gett keresztülvitte, hogy az országban ne legyen két azonos nevű község vagy
város. Igy az azonos nevű községek folyóról, tóról, megyéről, tájról, nemzeti-
ségról vagy nagyságról megkülönböztető jelzőt kaptak, mint Dunaföldvár és
Tiszaföldvár vagy Dunakiliti és Balatonkiliti, Hatvan és Somogyhatvan, Várad,
Nagyvárad és Kisvárad, Balatonfüred, Tiszafüred és Mátrafüred stb. Beszéd-
ben azonban a megkülönböztető előtagot 'el szoktuk hagyni: tehát Földvár, Ki-
liti, Füred vagy Debrecen körriyékén: Szoboszló, ajfa lu, a jváros, Nánás, aj-
hely (néha Ohel alakban is), Patak (Sárospatak). Az utóbbinak híres iskolai ta-
nulói is pataki diákok. Sárszentmiklós-t is csak Miklós-nak nevezik a környé-
ken, Sárbogárd-ot pedig Bogárd-nak. Gyakran találunk hangtani eltéréseket is
a hivatalos név és szomszédos faluk elnevezése közt. így Somogyból : Körösztur
(Kaposkeresztúr), Szeidahet (Kaposszerdahely), Szempál (Zselicszentpál), Höd-
rehel (Hedrehely), Gyikönös (Gyékényes), Segöst (Segesd), Besönye (Rinyabese-
nyő) stb.

A régi, évszázados utcanevek is soká megőrzik eredeti nevüket. Igy a híres
leningrádi Nyevszki-proszpekt is dacolt a névváltoztatással, mikor Proszpekt
Velikoj Oktyabrszkoj Revoljucii-nak keresztelték át, míg egy értelmesebb vá-
rosi tanács visszaadta régi patinás nevét. Debrecenben is visszakapta régi nevét
a Péterfia utca, a Simonyi út és az Egyetem tér, de sajnos, a Piac utca és a
Miklós utca nem. A Béke utcá-t még ma is sokan hívják Szentanná-nak. Vál-
takozó az olyan szerencsétlen utcaneveknek az említése, amelyek valamilyen
nevezetes dátumot akarnak megörökíteni, mint November hetedike (vagy: he-
tediki vagy hét) tér, Aprilis negyedike (negyediki, négy) út, Március 15-e (ti-
zenötödike, tizenötödiki, tizenöt) ,tér . Szükségük van ezeknek a dátumoknak az
ilyetén való "megörökítésre"?

120 Kálmán Béla
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1. Helyneveink közt gyakran találkozunk olyanokkal, amelyek személyne-
vekből keletkeztek. Többször előfordul az is, hogyahelynév puszta személy-
név. Ismeretes, hogy a magyar nyelv- és névkutatás nagy mesterei, így ME-
LICH JANOS, KNIEZSA ISTVAN is többször foglalkoztak ezzel a kérdéssel.
A legrészletesebben, igen gazdag példatárral, főleg a saját maga gyűjtötte dűlő-

és határrész névanyagra támaszkodva vizsgálja ezt SZABO T. ATTILA A sze-
mélynevek helyneveink ben círnű tanulmányában (MNny. II, 81-123). Szabó T.
Attila azt állapítja meg, hogy puszta személynevekből szinte a legújabb idők-
ben is alakulnak helynevek. LÖRINCZE LAJOS Földrajzi neveirrk élete című

1947-ben megjelent tanulmányában afelé hajlik, hogy "az újabbkori névadás-
ban a puszta személynévből keletkezett földrajzi .nevek jórésze másodlagos
alakulás" (i. m. 19). BARCZI GÉZA A magyar szókincs eredetesrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAcímű egyetemi
tankönyv 1958-ban megjelent 2. kiadásában kitűnő összefoglalását adja a ma-
gyar személy- és helynevek kutatásának. Bárczi a magyar földrajzi névadás
legősibb típusának tartja a puszta személynévből álló helynevet. Szerinte azon-
ban a Szabó T. Attilától több helyről adatoIt ilyen jellegű mai nevek "nem a
személynévnek spontánul helynévként való használatából, hanem egy teljesebb
birtokviszonyos kifejezésből álltak elő rövid ülés útján" (i. m. 158). Hivatkozik
Bárczi Géza IMRE SAMUnak egyik ci'kkére (MNy. II, 48-60). A maizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKondorok
helynév Felsőőrön a XVII. és XVIII. századi oklevelekben Kondorok
földén 'Kondorék földjén' alakban szerepel. PAPP LAsZLO Személynevek és
helynevek című tanulmányában (MNy. LVII, 183-194 és 325-331) az Árpád-
kori személynevekkel foglalkozva, nem tárgyalja ezt a típust. - Bár a rővidü-

léses forma kialakulása is lehetséges, úgy látom, hogy ezt a nehéz kérdést
nem tisztázták még eléggé névkutatóink, továbbra is "sub iudice lis est". Én
inkább a Szabó T. Attila nézetét fogadnám el. A mai nyelvhasználatban, a
gyűjtés idején megvannak az ilyen jellegű helymegjelölések. Arról már lehetne
vitatkozni, hogy valódi tulajdonnevek-e. A történeti névanyagnak a tanúságte-
vő szerepe sem könnyű. Igaz, hogya latin oklevelekben az íródeákok vagy
jegyzők a magyar helyneveket nem fordítják le latinra, tehát ezek sok magyar
földrajzi és személynevet őriznek. Amde a XVII., XVIII., XIX. századi magyar
nyelvű oklevelekben, adománylevelekben, adásvételi szerződésekben, vég rende-
letekben a helynevek általában nem alanyesetben, nominativusban szerepelnek,
hanem ragozott alakban. Valószínű, hogy az ilyen iratokat készítő jegyző vagy
íródeák nem törekedett arra, hogy a nevet a népi névhasználatnak megfelelő
formában közölje, így a személynévhez hozzátehette a földje, birtoka stb. ala-
kokat. A katonai és az államigazgatási térképek készítői sokszor így jártak el,
sőt általában ma is ez a gyakorlat. Az írásos adat alapján nem mindig könnyű
a név morfológiai szerkezetét, a paraszti névhasználati módot megállapítani.
Ilyen megfontolások alapján mi (Papp László és Végh József) a zalai, somogyi
és hevesi helynév-gyűjteményekben meghagytuk a következő helynévváltoza-
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tokat: a helynév puszta személynév nominativusi alakban, -k többesjellel, -né
asszonynévképzővel vagy -é birtokjellel ellátva. Néhány példa kiadványainkból.
ZMFN. 134/43: Kántoroki (Kis hidi) S. 1. Itt nem -i melléknévképző szerepel,
hanem az -é birtokjel, tehát a mai köznyelvi alakban így hangzana: Kántoroké.
Csesztreg, ahonnan e helynév való, a dél-göcsejt nyelvjáráshoz tartozik. 133/45:
Közbirtokossági Ds, e. Itt szintén birtokjel van. - SMFN. 2/25: Kemém báró-
ék: GyereküdüZő. A Kemény báró család tulajdona volt. 32/37: Balogék Büfé.
168/79: Vég, -be [C. Végrét K. Vég r] S, sz, r. - HMFN. 1Il, 2/224: Bojtároké:
Kenderáztató G. HMFN. 1, 9/37: Iviinné [K. '" hegyese P.] D, e. 6/1: Sza-
bó-hád [Zalka Máté űt]srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAU. A régi kőzségből ide telepedtek a Szabó családok.
20/42: Úsz Mihály [""'] D, e. Mihály nevű, ősz ember tulajdona volt. 20/61:
Miklós Jiinos [""'] D, e. - HMFN. Ill, 11/21: Sánta suszter Ház. 11/83: Liil.kos
suszter Ház. Lülkös Miklós dolgozott e műhelyben. 11/38: Bakos szabó Ház.
11/45: Rigó borbély Fodrász üzlet. 11/136: Péterke [Po K. Péterke] S, sz, l. P. sze-
rírrt: "Egy pásztor nevét viseli". Péterke neve van a Heves megyében fekvő Pé-
tervására 'községnek is, bár a középkorí adatok is a mai hivatalos névadásnak
felelnek meg.

2. "A köztudatban általános az a felfogás - mondja INCZEFI GÉZA A név-
kövületté válás folyamata határneveinkben cirnű írásában (NytudÉrt. 70. sz.
56-60) -, hogy a földrajzi nevek (és így a határnevek) alakja zárt, úgyneve-
zett névkövületek, amelyek mindig állandók" (i. h. 56). Inczefi már egy korábbi
dolgozatában (Laza szerkezetű földrajzi nevek típusai és alaki kérdései: MNy.
LXIII, 64-71) szintén foglalkozik a tulajdonnévvé válás problémájával. E kér-
dés boncolgatása mindenképpen jogos.

A nyugat-dunántúli, a palóc és az északkeleti kis községekben néha szokat-
lan alakú nevek is előfordulnak. Ezeket azonban kevesen ismerik. Azt sem so-
kan tudják, hogyaneveknek alaki szerkezete (kisebb mértékben hangalakja is)
változik. A névadó közösség csiszolja, alakítja, egyszerűsíti őket. Minden nem-
zet névkutatójának gondja, hogyan lesz az egyszerű helymegjelölésból (pl.
SMFN. 7/8: Kápolnáná) földrajzi tulajdonnév. Az 1978.•ban Krakkóban tartott
névtudomanyi konzresszuson több előadó foglalkozott e kérdéssel, ahogy az
előre kiadott tartalmi kivonatokból megállapítható (pl. DIETER BERGER, PE-
TER DALCHER, WOLFGANG FLEISCHER, ERNST EICHLER).

3. BENKÖ LORAND (A Nyárádmente földrajzi nevei: MNyTK. 74. sz.),
LÖRINCZE I-AJOS (Földrajzi neveink élete) és KAzMÉR MIKLOS (Alsó-Szi-
getköz földrajzi nevei: MNyTK. 95. sz.) nyomán a legtöbb helynévgyűjtő meg-
próbálta a nevek tipizálását. Ez sem könnyű dolog. A Lőrineze rendszerezése
nyomán haladó csoportosítások (tipológiák) a linguistque externe módszerét
követik, magam megkíséreltem a helyneveket a nyelvi oldalról, a linguistique
interne módszere szerint vizsgálni. Benkő Loránd a Nyárádmentéről írott ta-
nulmányában az alaktani és a fejlődéstörténeti rendszerezésről szóló fejezetek-

.ben mintát ad erre. Benkő Loránd módszerét igyekszem követni, és egy kicsit
továbbfejleszteni. A továbbiakban csak néhány érdekesebb csoportot említek
meg röviden. Helyneveink zöme több elemű. Így hát igen érdekesek azok az
esetek, amelyekben egy elem is elég az azonosításra. Most következő példáim
mind Zalából valók. Így csak a számukat idézem. 136/79: Domb S, sz. 138/66:
Gödrök: Babati-homp Ds, Gö, é, 175/70: Telek S, sz, gy. 133/57: Patak [Para-
gos patakJ P. 135/53: Erdő Ds, e. 133/26: Legelü S, 1. 154/46: Tilamos S, r.
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155/27: RitászyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAS, r. 134/36: Csapás S, r. Régen állathajtó út ment át rajta. 134/58:
Zaku 'akol' S, sz. 134/29: Aszal.lás S, sz. (Nyilván az erdőirtás szaváról van itt
szó, vö. Takács Lajos: Nyr. XCIII, 120-3). - L. még Zalából: 136/83: F;get-
fenyűsi S, sz, r. - 154/55: Törzsökös S, r. (Ez sok helyről van adatolva és ma-
gyarázva.) Az Aszalás Somogyban 16 helynévben van meg. Egyéb zalai nevek:
165/27: Hársfák Ds, sz. 138/57: Gyertyán-ják Ds, sz. 154/51: Meccis S, r. 175/72:
Csalit D, e. 138/17: Makkos D, sző, gy, ka. Makkoltató hely volt. 134(68: Nyáros
S, e. 134/78: Csepeles S, e. 134/133: Rakotlás S, sz. 155/9: Boddzás S, sz. 155/10:
Magyarus S, sz. 155/22: Nyulas S, sz. 155/36: Mihis S, r. - HMFN. 1, 1/156:
Pusztá Ds, G, sz, 1. 1/186: Róná Ds, G, sz, 1. 7/103: Tág D, e, sz. Úri birtok volt,
í/IDO: Tablá D, sz. Úri birtok volt. 7/99: Ortás [Po ~,sz] D, sz. 5/14: Tetö: Szölő-
malú Ur. 5/181: Vögy H, r. 3/129: Tőgyes [Po ~ oldal, e] D, e. 1/60: Zúgó Ur.
A víz zuhogásaról. 1/6: Dobogó Vízesés. A Szilvás patak vize itt lezuhog, és do-
bogva morajlik. - Több hasonló példát idézhetnék Somogyból és Baktalóránt-
házáról is.

4. Másik érdekes kérdés az olyan appellatívumok (földrajzi köznevek) vizs-
gálata, amelyek a köznyelvben ismeretlenek vagy szokatlanok. Most nem azok-
ra gondolok, amelyek egy-egy tájra jellemzők, például az egri járásban gya-
kori, a füzesabonyi járásban ritkábban előforduló lápa. Domborzatnak, felszín-
formának a gyűjtő és közzétevő D, H, V jelölést is ad. Tehát az adatközlők
már nem ismerik a lápa jelentését. ~ Kalocsa környékén a palé 'sekélyes és
kisebb mocsaras, vizenyős terület' jelentésben él, pl. Kirájné-palé. - Még ér-
dekesebbek a köznyelvben meglevő, de appellatívumként sajátos jelentésű sza-
vak. Pl. a palócban ve1'Ő 'napsütéses domb- vagy hegyoldal'. Apel1atívumként.
névelemként használják Zalában, Somogyban, Hevesben a gyakor és sűrű sza-
vakat. Pl.: ZMFN. 132/139: Paragozs-gyakor Ds, sz, r, e. HMFN. 1. 2/159:
Vár-gyakra [Po ~l H, e. A baktalórántházi járásban Apagy községben Farkas-
sűrű (e, sz) [Po ,.., -je, K. ~]. Zalában mintegy 100 helynévben van meg a sűrű
névelem. A sűrű 'sarjadó erdő', a gyakor 'sűrű (erdő)' jelentésben él Erdélyben
is (PÉNTEK J ANOS-SZABO ATTILA, A régi növényvilág és változásai a ka-
lotaszegi földrajzi nevek tükrében: Nyelvészeti tanulmányok. Bukarest, 1980.
Kritei-ion, 134-5.). - A TESz. szerint van a bő szónak 'bőséges, terjedelmes.
breit' jelentése is. Igy névelemként is szerepel. Pl. HMFN. Ill, 10(100: Száraz-
bő S, sz, 1.

VÉGH JOZSEF
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(A Vajdaság helységeinek földrajzi nevei című sorozat 1- V. kötetéről)

A földrajzi nevek rendszeres gyűjtése Jugoszláviában összefügg az Újvidéki
Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének megalakulásával. A nyelvé-
szeti tárgyak három oktatójából, valamint a Ill. és IV. éves hallgatók egy ré-
széből alakult munkacsoport fogott hozzá az egyre sürgetőbb feladat elvégzése-
hez. Mindnyájunk előtt világos volt ugyanis, hogy a begyűjtött anyag sokféle
tanulság levonására alkalmas. Tudtuk azt is, hogy a földrajzi nevek nyújtotta
információk elárulják e táj évszázados viharos történetét, a tájban élő ember
életét, társadalmi, gazdasági helyzetét, kulturális nívóját, s mindez haszonnal
értékesíthető a mostanában föllendülő komplex jellegű monográfiaírásban. Ösz-
tönzött bennünket az a tudat is, hogy e sajátos arculatú tájon sok nemzetiség
és nemzet éli évszázadok óta közös életét. Az együtt élő népek nyelvi és egyéb-
fajta egymásra hatása visszatükröződik a névanyagban is. A kettős névadás is
könnyen vizsgálható tájunkonzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(Vucidol"" Farkasvölgy Szabadkán, Pirincara ,..,
Rizsföld ,.., Rizstelep Bácsföldváron). Arról is meg voltunk győződve, hogy siet-
ni kell a munkával, mert szemünk előtt változik meg a táj, lecsapolnak, kiszári-
tanak, telepítenek, új városrészek nőnek ki a földből, a szállások rohamosan tűn-
nek el, s a tagosítás, a komaszáció is megteszi a magáét. Az anyagi változással
párhuzamosan a névanyag is változik. Részint szegényedik, részint új nevekkel
gazdagodik. A rég használatos nevek lassan csak az idősebbek emlékezetében
élnek, a fél lábával az iparban, fél lábával a paraszti gazdaságban álló közép-
korú és fiatal generációnak már nincs szüksége a mindenre kiterjedő, aprólé-
kos névrendszerre, már nagyobb távlatokban gondolkozik. Az átlag települe-
sének, szülőhelyének csak a legmarkánsabb neveit ismeri, már egészen beszű-
kült a névkészlete. Meg kell azonban említeni, hogy nemcsak szegényedik a
névkincs, hanem új elemekkel is gyarapodik, s ezek már 'kevésbé kötődnek
bizonyos generációkhoz.

1975 fontos állomás a névgyűjtésben. Ekkor jelent meg a Vajdaság helysé-
geinek földrajzi nevei című sorozat első kötete: Bácstopolya és környéke föld-
rajzi' neveinek adattára' (23 településen gyűjtött adatok), 1976-ban követte
Szabadka és környéke (14 település), 1977-ben Kishegyes és környéke (4 te-
lepülés), 1979-ben Ada és környéke (5 település), az idén jelenik meg Zenta
és környéke földrajzi nevei nek adattára, s készül Szenttamás neveinek adat-
tára is. Minden kötet egy-egy közigazgatásí egységnek, kommunának teljes-
ségre törekvő szinkrón névanyagát tartalmazza, kiegészítve a nehezen hozzá-
férhető PESTY-féle gyűjtés ide vonatkozó adataival. Altalában a kommuna
helytörténeti jellemzése és a fontosabb történelmi mozzanatok rögzítése vezeti
be a kötetet. Az egyes községek névanyaga előtt pedig a községre, népességére,
gazdasági, művelődési életére vonatkozó fontosabb tudnivalókat adtuk meg.
Ezek azért hasznosak, mert - mint a kötetek bírálói is kiemelik - így együtt
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sehol sem lehet őket megtalálni. Az esetleges névetimológiák, népi magyaráza-
tok zárják le a bevezetést.

A névcikkek a szótárkészítés elvei szerint alakulnak. A köznyelvi címszók
esetében sokszor fiktívalakokkal kell operálnunk, mert vagy szerbhorvát sze-
mélynév szerepel a földrajzi névben; vagy egyáltalán nincs magyar alak:
mégpedig vagy azért, mert szerbek, illetőleg más nemzetiségek lakják a falut;
vagy azért, mert csak a szerbhorvát hivatalos alak él, magyar nincs; vagy
azért, mert a magyarok nyelvi lustaságból átvették a szerbhorvát szót, és azt
használják (pl. opstina, uprava stb.). A névcikkekben egyébként eredeztetés-
sel nem foglalkozunk, tartózkodunk a fölösleges, nem funkcionális komrnentá-
roktól is, mivel mi adattárat készítünk, az adatok begyűjtése a célunk. A szük-
séges információkat azért megadjuk. A névcikk a köznyelvi vagy köznyelviesí-
tett címszóval kezdődik, ezt követik a magyar nyelvjárási ejtésű alakok, majd
a szerbhorvát népies ejtésű név következik, végül a hivatalos név szerepel -
ha van - mindkét nyelven. Szögletes zárójelben fölvesszük a PESTY-féle be-
tűhív alakot is, ha van. A név életére is figyelmeztetünk az új, régi, kihalt

megjegyzésekkel. A hol?, honnan?, hova? kérdésekre felelő névalakok felso-
rolása után következik az értelmezés, a tájban való elhelyezés. Mindegyik kö-
tetet a magyar és szerbhorvát, alapszóként vagy meghatározó fogalomként sze-
replő földrajzi köznevek jegyzéke egészíti ki. A bírálók szerint igen hasznos
és szükséges ez a fejezet. Az adatszolgáltatók népes tábora, a gyűjtők, ellenőr-
zők névsora szándékozik megteremteni a megbízhatóságot, a hitelességet.

Ami a névanyagot illeti, ez - többek között - mind nyelvészeti, mind pél-
dául néprajzi szempontból is figyelemre méltó. Csak pár dolgot emIítenék. BA-
LASSA IVAN 1975 májusában Szekszárdon a Tolna megyei helynévanyag
összegyűjtése alakalmából rendezett ünnepségen A néptudomány és a földraj-
zinév-kutatás újabb eredményei címmel tartott előadást. Előadásában említi a
török hagyományok jelentkezését a földrajzi nevekben. Nálunk is él e rossz
emlékű idő a nevekben, hisz jól tudjuk, hogy a Bácska néhány községében be
is rendezkedett a török, iskolát, templomot épített, temetkezett a temetőben.
Ilyen nevek: Csonthalom (Földvár), Töröktemplom-domb (Szabadka), Török-
templom (Horgos), Töröktemetö (Pacsér), Törökdüllö (Gombos), Tobán (To-
polya), Testsziget '" Eugén-sziget (Zenta, Savoyai Eugén és a zentai csata
emlékére), Ordomb (Nosza) stb. Nálunk is - mint másutt is - keveredik a tö-
rök és tatár emlék, pl. Tatársziget (Ada). A menekülő törökök kincseit rejtő
kőkecskéről szóló mondát egész Vajdaság-szerte megtaláljuk, földrajzi névben
if. több helyen szerepel, pl. Kükecske düHö (Kanizsa).

De nemcsak a török világ él az emberek emlékezetében, hanem asrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkínke-
serves jobbágyvilág is: ZseHér.födek (Topolya), Dézsmakert (Kanizsa),zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADézs-
map art (Zenta), Harmincadház (Kanizsa), Pótolék düHö (Topolya), Bitófaér

(Gombos), Akasztófa dele (Kupuszina). A fennálló rend elleni lázadók nevét
is őrzik az utódok: Crru Jován hegye"" Jankó-hegy (Crni Jován, a fekete em-
ber, a parasztfelkelés vezére Ludason táborozott), Angyal Bandi (Moravica
melletti település neve a híres betyárról), Rúzsa Sándor szigete (Ludas), Be-

tyárvögy (Topolya) stb. A legújabbkori események is nyomot hagytak a név-
rendszerben: Koreja (Nagyfény ; nem szeretnek dolgozni az itteniek), Szinga-

pur (Bajsa; 1941-ben a szerbek úgy vesztették el a házukat itt, mint a japá-
nok Szingapurt), Lóger (Szenttamás). A szegény emberek, akik saját erejüket,
két dolgos kezüket árulják, a Köpködő-n keresik a munkaalkalmat (Szabadka).
A XX. század első felében a szegényember, ha ragasztott egy talpalatnyi föl-
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det, bérelt egy kis telket, vagy kapott kerthasználatot, hogy megtermelje min-
dennapi szükségletét, munka közben alsónemüre vetkezett, hogy kímélje a
ruháját. Ezt mutatja például a Kombinét sziget (Mohol), Gatyaszűr utca. Mun-
kájuk eredménye bizonytalan volt: vagy termett valami, vagy nem. Ha nem
volt semmi látszatja munkájuknak, megbánták - a néphagyomány szerint -
a kertre fordított időt, erőt: Bánomkert (Ada, Zenta), Haterem (Kanizsa), Ta-
lánteröm (Kanizsa) névvel illették. Nehéz volt a rossz úton cipekedni: Lehegö
(Kanizsa), Szaladocska (Ada), Szökő út (Gunaras, Zen ta; szökni kellett, hogy
ne lássák, mit visz az illető). Mindenki arra törekszik, hogy házfedél legyen
a feje fölött, építkeznek az emberek. Sokan hitelből építenek, így keletkezik
a Kreditfa lu (Szabadka), viszont máshol a kispolgárok, az újgazdagok kacsa-
lábon forgó várakat építenek, ilyeneket találni a Kezicsókolom utcá-ban vagy a
Peyton városká-ban (a televíziósorozat után, Bajmokon). Sokan a Németor-
szágban megkeresett és fogukhoz vert garasból hozták össze a rég óhajtott há-
zat; ha többen tették. Németországi utcá-ban laknak (Szekics ,..., Lovéenac).
Említésre méltó a gránic is. A gránic osztotta ketté a két vagy több nemzeti-
ségű falut a II. világháborúig. A gránicon túl nősülni sem volt szabad. Gránic
utca volt Moholon, Pacséron Magyar falu, Földváron Magyar temető a ma-
gyar részben, a túlsó oldalon emlegették a Szerb falu-t, Adán Csehfalu nevet
viselt a város egy része. Ma már hálistennek csak az idősebbek emlékeznek a
gránicra, a gránic megszűnt a lelkekben is.

BALASSA IVAN említi a fok földrajzi nevet is. Elmondja, hogy AND RAs-
FALVY BERTALAN a Duna menti paraszti vízszabályozás, a halászat fontos
eszközekén t tárgyalj a: segí tségével az áradáskor feltöltött ta vak vízkészletét
szabályozták. Csak a Duna mellett élhetett a név, mivel Somogyban és Zalá-
ban hiányzik. BALASSA hozzáteszi, hogy ő a bihari Nagysárréten is találko-
zott a fok-kal. Nálunk is használják a fok elnevezést: Zubán fok (Zentán, a
Tisza mellett), Szabadkán is van fok, Mohoion a Moholski fok, Miskotányi fok
él. Ezek többnyire Tisza menti helyek, tehát nemcsak a Duna mellett haszná-
latos a fok szó l Egyébként tudott dolog, hogy évszázadokon át vizek, lápok,
erek, mocsarak uralkodtak e tájon, a névanyag is tanúskodik róla több nyelven
is: bara, barica 'mocsár', liboda ,.., livada 'sekély víz, ér', kunét ""' kanális
...., kanál, sömlék 'vizenyős, ingoványos rét', kopolya 'mocsaras rész, vízzel telt
gödör', limány 'mocsaras, lápos hely', kákés 'kákás', zsombók ""' zsombókos,
krivoja 'vízzel telt árok', vedrina 'a tó tisztása', adica 'sziget', kadék 'akadék',
levágás 'partrész', lóusztató, fogó 'gát', gát stb.

A térszínt jelölő szavak közül figyelmet érdemelnek még a következők: lap
,.., lapos ""' lapály, sütő fődek 'szikes' (Moravica), szlatina ,..., székes, szürkés
főd 'fekete föld', ivumkaponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA>« umka 'hant', iszpaszt 'legelő', gyep""' gyöp 'legelő',
epres ,.., dudara., högy, pasnyák 'legelő', budzsák 'csücsök', progony 'csapás',
sték, sla jc, hát, nyomás, kunhalom stb.

A földhasználati módszerek (parlag""' ugar) is ki olvashatók a nevekből ; pl.:
Savóhegy (Ada), Vajhegy (Topolya), Juhászok higgya (Topolya), Juhszél (Topo-
lya), Akol (Topolya), Birkajárás (Ada); Csikászó (Doroszló,) Halász utca (Kupu-
szina), Ikra utca (Szabadka) ; Kaszálló (Szabadka, Ludas, Kanizsa), Kölesfőd
(Szabadka), Bosztány (Ada), Kenderes (Horgos), Lencsés (Topolya), Szérűskert,
szállás, tanya, Szalmapiac, Kukoricafődek (Szabadká). Gányósor (Szabadka),
Szőlőhegy (Budárok) ; Disznóhát (Ada), Baromvásár, Ba1'Omjárás (Ada), Göbő-
járás (Topolya) stb. A paraszti iparágak közül a következők szerepelnek: ma.-
lom, szélmalom, vízimalom, szabó, kovács, pék, kocsma, bót, buda 'fatelep' stb.
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A névanyagból a vidék személynévkészletének egy részét is megismerhetjük.
Az utónevek között magyárok és más nyelvűek is szerepelnek; idegenek pl.:
Acó, Andrija , Cvíjó, Zsárkó, Ferdó; a magyarok között sok a becenév: Jóka,srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
cm, Jancsi, Jenci, Józsi, Katica , Pali stb. Még ezeknél is .érdekesebbek a ra-
gadványnevek; pl.: Sánta Mári néni sarka (Földvár), Taknyos Hermány köze
(Kanizsa), Szemmiska (Kanizsa), Sánta Lucifer tanyája (Törökfalu), Segges
Pista tanyája , Szent Gere tanya (Törökfalu), Hétujjúak (Feketics). Az adattá-
rak ban található személyneveket nem lenne érdektelen megvizsgálni. Hihetőleg
érdekes és hasznosítható anyagót találnánk.

Ez a néhány utalás BALASSA IvAN tanulmányának hatására keletkezett,
megkíséreltern ellenőrizni állításait a mi vidékünkön.

Egyébként szándékunkban áll az adattárak összegyűjtése és publikál ása
után a bennük foglaltak feldolgozása, hasznosítása.
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A jugoszláviai magyar névkutatásrőlszólva nagy örömünk re szolgál, hogy az
elemzést a legjelesebb eredménnyel kezdhetjük: a tájegységenkénti rendszeres
földrajzinév-gyüjtés nálunk is megindult, és az Újvidéki Egyetem Magyar
Nyelv, Irodalom és Hungarológíai Kutatások Intézetének irányításával - min-
denekelőtt Penavin Olga és munkatársai tevékenysége nyomán - vajdasági
szintűvé szélesedett, az első négy községi adattár pedig már meg is jelent.
Ezeket nem is kell újdonságként bemutatnunk, hiszen a vállalkozás egészéről
a Névtani Értesítő jóvoltából (NÉ. 1. sz. 51-4; NÉ. 2. sz. 42-5) már érte-
sülhettünk, és a gyűjtés, a feldolgozás további feladatait körvonalazva a leg-
alább még egy évtizedig tartó .munkán kívüli egyéb célkitűzésekkel foglalko-
zunk, amelyeknek zöme csak a teljes névanyag közzététele után valósulhat
meg.

A községek, jugoszláviai szóhasználattal a kommunák névtárai a magyar,
megyei gyűjtésekhez hasonlóan szinte minden térszínformára és tereptárgyra
kiterjednek, azonban kivételként fehér foltokat is lelhetünk. Ilyen például a fo-
lyók vagy más nagyobb vízfelületek részletes tájékozódásra szolgáló névanyaga.
a halászok, vízjáró emberek által használt megnevezések, amelyek - talán
adatközlők hiányában - a magyar névtan gyéren művelt, szinte hiányzó ka-
tegóriáját képezik.

Ezek az apró mozzanatok az egyre letisztultabb módszerek, szerkesztési el-
vek alapján összeállított névtárak egész anyagahoz képest jelentéktelenek. A
növekvő és egyre összefüggőbbé váló feldolgozott terület már most lehetővé
teszi, hogy a bácskai földrajzi- neveket nagyobb, térbeli, tipológiai összefüg-
géseikben szemlélhessük. Már most érzékelhetővé válnak a kisebb-nagyobb
tájegységek határai, névtípusainak gyakorisága, ezek a jellegzetességek pedig
a névkutatás új szakaszát,a jel ens é g köz pon t ú viz s g á 1a tok a t te-
szik lehetővé. A települések egész vonulatában jelentkező nevek közül jelen-
leg csak néhánnyal, és csupán szemléltetésként foglalkozhatunk.

Tanulságos például nyomon követni SZABO DÉNESnek a II. Névtudományt
Kenferencián elhangzott előadása (A végi bíetokjog egy emléke helyneveink-
ben: NytudÉrt. 70. sz. 111-6) indíttatás ára aponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABánom név és alakváltozatai
jugoszláviai előfordulását, adatait, így többek között Magyarkanizsán (Kan-
jiza), ahol a régebbi Bánomkert alak Bánkert-re rövidült, Adorjánon (Ador-
jan), Zentán (Senta). Adán (Ada), Becsén (Beéej), Oroszlámoson (Banatsko
Arandjelovo), Topolyán (Topola), az utóbbi !két helyen szintén Bánkert alak-
ban, Csantavéren (éantavir), és a következő névtárak minden .bizonnyal újabb
adatokkal szolgálnak. Az utólagosan kialakult népetimológiás magyarázatoktól
függetlenül ezen a területen is kirajzolódnak a név által jelölt határrészek kö-
zös vonásai, a Bánom előtagú nevek mindenhol árvizes, vagy mélyen fekvő te-
rületeket jelölnek, de a birtoklástörténeti mozzanat. a döntőbb: ezek a határré-
szek mindenhol a település mint közösség (község, városi tanács stb.) birtoká-
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ban voltak, a lakosok csak bérben kapták. A felsorolt helységek a török hó-
doltság idején kialakult tiszai határőrvidékhez tartoztak (vagy azzal álltak kap-
csolatban), majd pedig a helyén alakult tiszai kamaraterülethez. SZABÚ nf:NEs
adataihoz képest új mozzanat, hogy az emIített települések nek a törökdúlás
után nem volt természetes személyű földesuruk, mivel a Királyi Kamarához
tartoztak, és viszonylagos önállóságot élveztek.

Látszólag csak a térszínforma ismétlődésével függ össze az igen gyakori
Budzsák névalak, amely Horgosori (Horgos), Martonoson (Martonos), Magyar-
kanizsán, Adorjánon, Zentán, Adán, Mohoion (Mol), Hajdújáráson (Hajduko-
vó), Ludason (Ludas) és valószínűleg más helyeken is, a réti térszínbe benyú-
ló, vízbe beszögellő, de attól jóval magasabb félkör alakú magaslatokat jelöl,
amire a török eredetű szerbhorvát budzak szó jelentése 'sarok, szöglet' is utal.
A szerbhorvát nyelvterület más pontjain azonban csak elvetve fordul elő
földrajzi névként. és a Vajdaságban is csak a volt tiszai kamaraterületen. Ez a
névkialakulás történelmi, birtoklástörténeti motivációjára enged következtetni,

A jelenségszintű összefüggéseket hosszan sorolhatnánk még, az olyanokat,
mint az Adorjánon, Zentán, Adán, Bogarasen (Bogaras) felbukkanó Kukucska,
Kucska névalakok, amelyekhez az adatközlők azt a látszólag kézenfekvő ma-
gyarázatot fűzik, hogy az ott lakók - általában településrészekról van szó -
szerettek a járókelők után kukucskálni, leskelődni. Csak a nagyobb időtáv-
latban mozgó vizsgálatok tárják fel, hogy az elnevezés mindenhol az egykori
szlovák, máig teljesen elmagyarosodott betelepülőkkel állt kapcsolatban. A fel-
vetett és a többi kérdés tisztázásához azonban a jugoszláviai magyar névkuta-
tásnak két irányban kell elmélyülnie, mivel mind a történelmi, mind pedig a
többi vajdasági nemzet, nemzetiség nyelvének viszonylatában ható összevető
vizsgálatok vonatkozásában sok az adóssága.

Ezt a két feladatkört és !kutatási irányt a Vajdaság több nemzetiségű viszonyai
között el sem lehet választani egymástól. Csak együttesen teremthetnek kellő
tudományos alapot az önelvű névkutatásnak, de a mcstanában egyre erőtelje-
sebbé váló helytörténeti munkálatoknak is, és így kapcsolódhatnak össze szerb-
horvát nyelvi intézetekben megindult gyűjtéssel. A közös, többrétű munka
eredményei sok területen hasznosíthatók. Fény derül sok hely név láncolatos
oda-visszafordítására, az eltorzult változatokból szinkrón vizsgálattal már fel-
deríthetetlen eredeti alakjára, mint amilyen például a Magyarkanizsához
tartozó Ostorka, amely a szerbhorvát Ostorak "átültetése", az viszont az el-
sődleges Vastorok származéka. Ugyanilyen regényes az "életrajza" amellette
fekvő tanyacsoport, Szalatornya nevének is, amely a Stara Torina (jelentése
régi torony) részleges alaki tükrözése, a szerbhorvát alak is tovább eredeztet-
hető, a magyar Pusztaegyház...;ból.

A helynév-változatok felkutatásának, időbeli rendszerezésének fontos szerepe
volt és van a hamarosan megjelenő Vajdaság helynévtára munkálataiban,
amely elveinek megfelelően a nemzetiségi névváltozatokra is kiterjed, és szin-
te nélkülözhetetlen a Jugoszláv enciklopédia most meginduló magyarra fordítá-
sához. Ez a tízkötetes mű minden jugoszláviai vagy délszláv vonatkozású fo-
galmat felölel, így a településekét. tájegységeket is.

Ezzel eljutottunk a jugoszláviai névtani kutatások legáltalánosabb, társadal-
milag legaktuálisabb kérdésköréhez, amit a jugoszláviai hivatalos földrajzi ne-
vek helyes és következetes magyar nyelvi használata jelent számunkra. AsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkü-
lönböző névtípusok fordítási problémáit a magyar névtudományi szakirodalom
elméletileg tisztázta, forrásként elegendő J. SOLTf:SZ KATALINnak A tulaj-
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donnév funkciója és jelentésesrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAcímű művére utal nu nk (Bp., 1979.). Az egyedi
denotátumot jelölő tulajdonnévnek valóban csak két átültetési módja lehetsé-
ges, a .Jefcrdítás", amelyen pontosabb an a névalkotó kisebb nyelvi elemek
egyenkénti átváltását, tartalmi tükrözését kell értenünk, illetve a behelyette-
sítés. A fordításelméleti művek további szempontokat is tisztáztak a motí-
válatlan jelnevek és a legalább valamely elemükben motivált szónevek és a
fordítói hűség kapcsolatáról. A gyakorlatban azonban, így szerbhorvát-ma-
gyar viszonylatban is, az elvek számtalan "helyi színnel", kivétellel, kövület-
tel gazdagodnak és tarkulnak. Hangalakjuk. mai alakváltozatuk sokszor azt
az állapotot, a nyelvi kapcsolatnak azt az intenzitását őrzi, amikor "a névviselő
jelentősége" először lépett túl a nyelvközösség határain, de változhat is a gaz-
dasági-társadalmi kapcsolatok erősbödésével. A jugoszláviai földrajzi nevek
helyes magyar használata a nyelvi-kulturális kapcsolatok nagy felületén sok
megoldatlan vagy nem megnyugtatóan tisztázott kérdést vet fel, elsődleges
szerepükben is. (Miért fordíthatom le például aponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJudna Morava, Velika Morava
folyóneveket: Dél-Morava, Nagy-Morava; a Crni Drim, Crna Reka alakokat
nem? Milyen nyelvi szabály sugallatára mondja és írja a vajdasági magyar
azt, hogy Kragujevacon, Krusevacon járt, nem pedig Kragu.1evacban, Kru-
sevacban, az általános -ban, -ben ragozással szemben?) MásodIagos használa-
tukban pedig még többet, amikor városnév, folyónév, tájegység neve szerepel
utca- vagy vállalatnévként. Fordíthatom-e a Potisje Szerszámgépgyár nevét
így is: Tiszamellék Szerszámgépgyár, még ha a Potisje szó magyar megfelelője
valóban Tiszamellék. Ezekben a kérdésekben a jugoszláviai magyar névkutatás-
nak még sok a tennivalója.

r
r
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1. A magyar névtudomány jelentős eredményeket mondhat magáénak első-
sorban két központi témakör: a helynevek és a személynevek tanulmányozá-
sában. Ez a tény nem szorul bővebb magyarázatra - gondolom, ez a helyzet
más nemzeteknél is -; mint ahogy az is természetes, hogya helynévkutatá-
son belül a figyelem főképpen a helységnevek vizsgálatára összpontosul. Ami-
lyen mértékben sikeres a helységnevek és külterületi nevek gyűjtése és fel-
dolgozása, majdnem annyira hiányos a nagyobb egységek: a tájak névanyagá-
nak vizsgálata. Pedig aponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBACsallóköz, Nyírség, Ormánság, Erdőhát, Palócföld,
Tiszántúl, FJrmellék stb. nevek a maguk nemében legalább annyi izgalmas név-
tani kérdést vetnek föl, mint más tulajdonnevek. Ezért úgy döntöttem, hogy
doktori dolgozatom tárgyául a magyar tájnévadást választom. Felszólalásom-
ban vázlatosan erről a munkáról számolok be.

2. A rendszerszerű vizsgálat alapja egy tüzetes gyűjtésre támaszkodó n é v -
t á r. Hosszú ideig nem rendelkeztünk ilyennel. 1975-ben jelent meg KOSA
LASZLO és FILEP ANTAL könyve, A magyar nép tájí-történeti tagolódása
(Bp.), amely az etnikai és etnokulturális csoportok számbavételén túl a magyar
kultúrtájakat is nevük rendjében szótárszerűen ismerteti. A kiváló kis kézi-
könyv a Kárpát-medence magyar tájnévanyagának bő gyűjteményét adja, s
bár a táj történetét a rajta élő népcsoport történetével együtt tömören össze-
foglalja, nem történeti névtárnak készült, így inkább csak szinkrón vizsgálatra
alkalmas. VISKI KAROLY, akit a téma egyik úttörőjeként tarthatunk számon,
azon túl, hogy elsők között kísérelte meg egybegyűjteni a fontosabb magyar
táj neveket (Etnikai csoportok és vidékek. Bp., 1938.: A magyar nyelvtudomány
kézikönyve 1/8.), igyekezett régi névadatokat is felsorakoztatni, hogy a diak-
rón vizsgálatokhoz fogódzó kat adjon. Bár munkája tudomány történeti szem-
pontból fontos alkotás - később többen is merítettek belőle -, mégis, tekin-
tettel az összegyűjtött anyag töredékes voltára, már csak adalékként használ-
ható. A tájnévkutatás számára is alapvető forrásmunka továbbá KISS LAJOS
műve, a Földrajzi nevek etimológiai szótára (Bp., 1978.).

A térnaba vágó elm éle ti sza kir o dalom b ól két vékony füzetet em-
lítek meg (a kisebb folyóiratcikkek, tanulmányok ismertetésére itt nincs möd):
VARJAS BÉLA, Középkori magyar tájszemlelet (Bp., é.n. A magyarságtudo-
mány tanulmányai VIlI. sz.) és KAnAR LASZLO, A magyar nép tájszemlé-
lete és Magyarország táj nevei (Bp., 1941. A magyar táj- és népismeret könyv-
tára 3. sz.). MindkétsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmű - jóllehet nem nyelvész tollából született - lénye-
gét tekintve ma is helytálló és fontos névtani megállapításokat tartalmaz.

Mindezek a források elegendőek lennének egy jó összefoglaló tanulmány
megírásához, de egy új eredményeket felmutatni kívánó részletes kísmonog-
ráfiához nem. Ezért úgy határoztam, magam gyűjtök anyagot, s disszertációm
egyik felét a táj nevek történeti szótára teszi ki. Most, mikor ennek az igen fá-
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radságos anyaggyűjtésnek a vége felé járok, elmondhatom, hogy nemcsak ér-
demes, de elkerülhetetlenül szükséges is volt ez a búvárkodás.

3. Az anyag g y ű j t é s térbeli határait körben a Kárpátok hegyvonulata
alkotja, amelyet délről a Száva vonala zár le. Az időbeli határok a honfogla-
lás utáni első írásos emlékek korától napjainkig terjednek. Mivel eszéles idő-
határok mellett döntöttem, szükségszerűen kompromisszumot kellett kötni az
átnézett források tekintetében. A legnagyobb homály a táj nevek mennyiségét,
minőségét, eloszlását stb. illetően az ómagyar kort fedi, ezért itt végeztem a
legtüzetesebb gyűjtést. A közép- és újmagyar korra vonatkozó források száma
kisebb. Legfőbb kútfőim az okmánytárak, oklevélkiadványok voltak. Az úgy-
nevezett nagy okmánytárakon kívül (CD., AÚO., AnjOkm., ZsigmOkl. stb.) igen
hasznosnak bizonyult a családi oklevéltárak (HéderváryOkl., KárolyiOkI.,
ZichyOkI. stb.) átnézése is. GYÖRFFY és CSANKI köteteit oldalanként la-
poztam át, tekintettel arra, hogy e nagybecsű műveknek nincs névmutatója.
Középkori adatok kerültek elő az OkISz.-ból, néhány településtörténeti mo-
nográfiából, nyelvészeti folyóiratok közléseiből. Ugyanezen források egy része a
középmagyar korra is tartalmaz anyagot. Az oklevéltárak gyérülő számú n~-
veit később régi térképekről és kiadott levelezésekből származó adatok egészí-
tik ki. Adalékként felhasználtam. a táj névből alakult családneveket is. Ezeket
1600-ig gyűjtöttem. A táj neveket - ha lehetséges - lokalizálom, és térképre
írt számokkal ábrázolom elhelyezkedésüket.

4. A vizsgált területen nagy számban élt és él nem magyar népesség ; ezek-
nek természetesen megvan a maga tájnévi nómenklatúrája. Én azonban csak
mag y art á j nevek e t gyűjtöttem, mert a magyar tájnévadást vizsgálom.
A magyar jelző tehát nem az etimológiára, hanem arra a közösségre utal,
amelytől a tulajdonnév tájnévi "státusát" kapja. A Kalota folyónevet például
szláv lakosság adta, ezt a magyarság átvette, és később az egész Kalota-vidék-
re mint tájra alkalmazni kezdte. (E táj név helyébe utóbb a Kalotaszeg lépett,
és a Kalota megmaradt folyónévnek.)

5. Szólnom kell itt - szintén csak vázlatosan - a táj n é v fog alm á ról.
A táj név olyan helynév, melynek denotátuma természeti-földrajzi és/vagy nép-
rajzi-kulturális, történelmi-társadalmi tényezők hatására kialakult területi egy-
ség. Amikor egy táj név tájnévi voltát vizsgáljuk, meg kell állapítanunk, hogy
a) a jelölt terület megfelel-e a táj kritériumának, b) hogya jelölésre használt
nyelvi alakulat megfelel-e a tulajdonnév (helynév) kritériumának. Ha az a)
feltétel nem teljesül, akkor a nevet a helynevek egyéb kategóriájába (helység-
nevek, határnevek, országnevek, víznevek stb.) kell sorolnunk, ha a b) fel-
tétel nem teljesül, akkor tájmegjelöléssei (nem táj névvel) van dolgunk. A sze-
lektálásnak tehát van egy nyelvi meg egy nyelven kívüli oldala. A táj - ki-
terjedését tekintve - a határrész és az ország közötti széles skálán helyezke-
dik el. Ezen a skálán azonban olyan tulajdonnévvel bíró denotátumok is meg-
találhatók, amelyek elméleti és gyakorlati szempontból kívül maradtak a vizs-
gálati körön. Kihagy tam a megyék és a hozzájuk hasonló közigazgatási egységek
(pl. székely vagy kun székek) neveit. Kimaradt tehát Zala, Somogy, Gö-
mör, Torontál, Udvarhelyszék stb., de bekerült SziZágy(ság), mert ez elsődle-
gesen táj név, területén csak 1876-ban szerveztek megyét. Kimaradtak továbbá
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a hegységnevek és erdőnevek, mert ezek a helyneveknek különálló, saját ka-
rakterrel rendelkező csoportját alkotják.

Igen szövevényes a határesetek kérdése, erre a problémakörre azonban
itt nem térhetek ki. (Legtöbbször az okoz gondot, hogy tájnagyságúnak vehe-
tő-e az egyébként tájnévszerű szóval megjelölt terület. Pl. Erdőhát, Hegyalja,
Nyír, Szilágy, Sárköz, Vízköz névvel falukat meg határrészeket is jelöltek a
középkorban.)

A nevek nél maradva vessünk most egy pillantást a nyelvi oldalra. Határ-
helyzetbe általában olyan újkeletű nevek kerülnek, amelyek a névszerűség
szempontjából kedvezőtlen tulajdonságokkal rendelkeznek : két- vagy több tagú
szintagmák, nehézkes körülírások, vagy a mente, mellé ke, környéke, vidéke
utótagú megjelölések. Ezek az utótagok minden folyónévhez vagy helységnév-
hez hozzákapcsolhatók, így eleve bizonyos alkalmiságot sugall nak. ARába
mente, Zagyva melléke, Pécs környéke megjelöléseket nem fogadjuk el táj név-
nek, de van népi használatban kialakult, hagyomány által elfogadott Vízmente,
Ermellék táj nevünk, és aNyárádmente, Láposmente nevek sem egyszeri, al-
kalmi alkotások. Tájnevek egyébként nemcsak természetes kőrülmények kö-
zött születhetnek, hanem íróasztal mellett, szaktudományi szükségletből is.
Ezeknek csak egy hányada válik általánosan elfogadottá. A közísmertebbeket,
nyelvileg, névtanilag helyeseket a Magyarország földrajzinév-tára I. (Fonto-
sabb domborzati, táj- és víznevek. Bp., 1971.) teszi hivatalossá.

6. A táj nevek szótárához kapcsolódó dolgozat fon tos abb t é m a kör e it
az alábbiakban - címszavakba sűrítve - jelzem. Az első fejezet foglalkozik a
dolgozat tárgyának. a terület szakirodaimának ismertetésével, szól a gyűjtött
anyag térbeli, időbeli határairól, néhány, anyaggyűjtéssel kapcsolatos kérdés-
ről, meghatározza a táj név fogalmát, és elemzi más helynevekkel való kapcso-
latát. A második fejezet a táj névadás korszakait veszi sorra, és összegzi a
táj nevek születésének, változásának és kihalásának okait, körülményeit, a köz-
ponti és helyi táj szemlélet érvényesülését. A harmadik fejezet tartalmazza a
táj nevek tipológiáját. A negyedik fejezet a táj nevek nyelvi sajátosságait tag-
lalja. A fejezeten belül morfológiai, lexikai, stilisztikai vizsgálatot végzek,
érintem a névdifferenciálódás kérdéseit. Az utolsó fejezet a szóföldrajzi tanul-
ságokat tartalmazza.srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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A h e ly s é g n e v e k r a g o z á s á n a k n y e lv f ö ld r a j z i

és n y e lv s z o c io ló g ia i k é r d é s é h e z

A helységnevek ragozása, pontosabban a mondatban hol?, hová?, honnan?
kérdésre felelő általános helyhatározóvá szerkesztése nyelvünkben mind a mai
napig meglehetősen feltáratlan terület, noha a kérdés a nyelvészek érdeklő-
dését már korábban felkeltette (vö. SIMONYI, Hat. 1, 53 kik.: KLEMM.
TörtMondt. 181-2, uo. irodalom is). Úgy vélem, hogy az empirikus nyelvi
anyag hiánya az elsődleges akadálya annak, hogy a szóban forgó téma mind a
mai napig monografikus feldolgozásban nem részesült.

A magyar főnévragozásnak arra a sajátos vonására, hogy a határozó alap-
jául szolgáló szó (=fönévisrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtő) szemantikájától függő ragkapcsolódási szabály-
rendszerrel kell számolnunk, már több helyen felhívtam a figyelmet (vö. MNy.
LXV, 160-76; NytudÉrt. 70. sz. 116-21; MNy. LXXI, 161-7). A helység-
nevek jelentésszerkezete jellegzetesen tükröződik a ragkapcsolatokban, s en-
nélfogva a ragos alakok elemzése olyan információt szolgáltat a nyelvtudo-
mánynak, amely mind a névtan, mind a grammatika számára haszonnal jár.
Nem szabad figyelmen kívül hagynunk ugyanis, hogya földrajzi nevek egyik
jelentéstani alosztálya, a helységnevek a magyar főrievekriek is jellegzetes je-
lentéstani-grammatikai kategóriája. Jelentéstani-alaki viselkedésük kutatása
a névtan és a grammatika határterületén helyezkedik el, s ennélfogva mind-
két tudományág érdekeit közvetlenül szolgálja. Ugyanakkor a nyelvi (szemanti-
kai-grammatikai) szabályok müködése komplex kutatási terület, ahol - a
nyelvhasználatot tekintve - anyelvföldrajz, nyelvszociológia (és nyelvlélek-
tan) aspektusaival egyaránt számolnunk kell.

Am a kérdés nyelvelméleti szempontból is figyelmet érdemel. Szerfelett ta-
nulságos megvizsgálnunk, hogyan viselkedik a nyelv - adott esetben nyelvünk
-, amikor egy és ugyanarra a szerepre két vagy esetleg három viszonyító
eszköz áll rendelkezésre, hiszen aponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADebrecenben, Budapesten, Győrött ,.., Győr-
ben, Pécsett r- Pécsen helységnévi határozók - a különböző ragok ellenére -
egyetlen helyviszonyfajtát fejeznek ki, a hol? kérdésre felelő általános helyha-
tározót.

A mai magyarban két teljes ragsor (-ban, -ben; -ba, -be; -ból, -ből; -n, -on,
-en, -ön; -rc, -re; -ról, -ről) és egy csonka (-t ,.., -tt; -á, -é ,.., -vá, -vé) műkö-
dik közre a helységnévi helyhatározók alaki megformálásban. A csonka rag-
sor határozóragjaink ősi elemei, amelyek közül az -ul, -ül ablatívuszi rag már
nyelvjárásainkban sem bukkan elő, noha a század elején még ritka archaiz-
mus ként megvolt: Paksul, Gyönkül (vö. MNy. IV, 99, idézi: KLEMM, Tört-
Mondt. 181). Az -á, -é ,.., -vá, -vé latívuszi rag ugyancsak megőrzött régiség-
ként a nyugati nyelvjárásokban, Nyugat- és Északnyugat-Dunántúlon fordul
elő meghatározott helységneveken: Győré ,.., Győrré, Kapuvárá ,.., Kapuvárrá,

Sárvárá ,.., Sárvárrá, Szilá "" Szillá (Szil, Győr-Sopron mégye),
Tudjuk, hogya népnyelvi-nyelvjárási Szegedébe ,.., Szögedébe (=Szegedre,

újabban lokatívuszi szerepben is) alakban is az -é ősi rag lappang. A Szege-
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débe '" Szögedébe országosan ismert alak, de hozzá hasonló újraragozott for-
mát a Győr-Sopron megyei helyi nyelvjárások is produkáltak: Győrébe, Szilá-

ba. A Vas megyei Mesteri községben pedig idős adatközlőtől (László Kálmán
sz. 1901.) Győré '" Győrére alakot jegyeztem fel.

A nyugati nyelvjárásokban megőrzött archaizmusként tengődnek asrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-t '" -tt

ragos lokatívuszi alakok: Övárt, Sárvárott, Kapuvárott, Fehiervárott. A magyar
nyelvatlaszkutatás Győr-Sopron, Vas területéről, illetőleg a'-'romániai (erdélyi)
nyelvjárásokból hozott felszínre -t '" -tt ragos helységnéví határozók at. ~rde-
kes, hogy az -á, -é '" -vá, -vé ragos alakok ma már csak az északnyugat-du-
nántúli pontokon fordulnak elő, természetesen ott is ritkán (vö. BALOGH LA-
JOS: MNy. LXXVI, 222-3).

A korábbi nyelvjárásgyüjtésekből, feljegyzésekből, valamint tapasztalataink-
ból arra .lehet következtetni, hogy a -t '" -tt. -d, -é '" -vá, -vé ragos archaikus
formák erőteljes visszaszorulása a nyugat- és északnyugat-dunántúli nyelvjá-
rásokból a század elejére tehető, és ennélfogva még ma is sok archaikus ala-
kot lehetne felgyüjteni a szóbarr forgó területen. - Itt említem meg, hogy
Nyugat-Szlovákia palóc nyelvjárásaiban. valamint a Csallóközben nyelvjárási,
regionális köznyelvi szinten elég erősen tartja magát a -t '" -tt lokatívuszi
ragos alak: Verebőt ,.., Verebéjt (Verebéj ev Vráble, a volt Bars megyében),
Csitárt (=Alsócsitár, a volt Nyitra megyében), Kolont (=Kolon, a volt Nyitra
megyében), Pogriint (=Pográny ,.., Pogranice, a volt Nyitra megyében), Vár-

kont (=Várkony, a volt Pozsony megyében),zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASzértiahét; (=Dunaszerdahely, a
volt Pozsony megyében). Ugyanakkor az említett területen a latívuszi -á, -é
ragnak ma már nyoma sincs a helységnévi határozókban.

Gyakran előfordul, hogyahelységneveknek hivatalos formája mellett van
egy helyi használatú változata is, amely többnyire rövidebb vagy rövidült. A
két név ragozás a egymástól eltérhet. Hadd említsek néhány példát erre a je-
lenségre: Kaposvár, -on : -ott, -ra, -ról, de: Kapos, -barn), -ba, -ból; Celldömölk,
-ön, -re, -ről, de: Cell, -be(n), -be, -ből; Gencsapáti, -ba(n), -ba, -ból, de: Gencs,

-en, -re, -ről; Páti (= Apáti), -barn), -ba, -ból; Sátoraljaújhely, -en, -re, ről,
de: Ojhel, -be(n), -be, -ből.

A fenti példákból láthatjuk, hogy a települések egyesítése miatt összerakott
helységnevek eredeti ragozásukat - legalábbis egy ideig - megőrzik, például
Celi+ Dinnölk; Gencs+Apáti (Páti). De a korábbi - nyelvjárási-regionális köz-
nyelvi - ragozast a rövidült, csonkult alakok is megőrizhetik: Kapos (=Ka-
posvár)+belső helyrag. Ojhel (=Sátoraljaújhely)+belső helyrag. Ezek a bel-
ső helyragos alakok kívül esnek az irodalmi-köznyelvi normán.

Egy-egy vidéki városnak, jelentősebb településnek sajátos ragozása - ha a
nyelvhasználatban még életerős - a környékén, akisugárzási területén is jól
megragadható. Világosan mutatják ezt a Magyar Nyelvjárások Atlaszának Oj-
várba (=E;rsekújvárban) típusú rag os formái (vö. BALOGH: i.h.). Saját meg-
figyelésemből tudom, hogy hasonlóan elevenen él Kaposvár vidékén a Kapozs-
ba megoldású ragos alak. Érdekes ugyanakkor, hogy a Pécs városában, a be-
szélt nyelvben következetesen - de természetesen nem kivételtelenül - hasz-
nált Pécsett forma a nyelvjárásokban sehol sem él.

Különös névtani és grammatikai problémát vet fel a Nagyszombatban;

Trnaván szembenállása. A szlovákból átvett Trnava (=Nagyszombat) a kül-
ső helyrag-sorral kapcsolódva ma a pozsonyi és Pozsony környéki regionális
köznyelvben egészen általános. A Nagyszombatban, -ba, -ból viszont egyre rit-
kábban fordul elő a beszélt nyelvben. Egyébként az idegen helységneveket -
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mint tudjuk - az irodalmi-köznyelvi norma szerint belső helyraggal kell el-
látnunk. Am nyelvjárásainkban ez a szabály mind a mai napig nem mondható
aktívnak, noha az ismert külföldi nagyvárosok nevének normatív ragozása a
nyelvjárásban beszélők nyelvi tudatába is bekerül. Ugyanakkor tömegével em-
líthetném a kísebb vagy kevésbé ismert külföldi helységek nevének külső hely-
ragos alakjait, amelyek spontán beszédben fordultak elő.

Az idegen helységnevek külső helyragos alakjai az utóbbi időben egyre gyak-
rabban fordulnak elő a köznyelvi beszélőknél, illetőleg a sajtó nyelvében is.
Néhány példa erre: Guadalajarán, Petrográdon, Cap Kennedyn (a TV-riporte-
rek nyelvhasználatából), Bielsko-Bialán. Nowa Hután. Treblinkán. Albenán,
Druzsbán, Picundán (a sajtó nyelvéből) stb. A jelenséget helységnévragozá-
sunknak túlzottan bonyolult szabályrendszerevel lehetne összefüggésbe hoz-
ni. A külső helyragos alakok ugyanis egyre általánosabbak az irodalmi-köznyel-
vi norma szerint. Szinte kivételtelen a szabály bizonyos neveknél, amelyek
nem köznévi eredetűek és (meghatározott) magánhangzóra végződnek. A prob-
lémát most részletesebben nem fejtegethetern.

A földrajzi nevek gyűjtésének, közlésének országos mozgalma témánkhoz, a
helységnevek ragozásához értékes empirikus anyaggal járult hozzá. Zala, So-
mogy és Vas megye adataiból több olyan összefüggés hámozható ki, amiről
korábban keveset vagy éppen semmit sem tudhattunk. Más területekről, nyelv-
járási szövegekből, tájszóközlésekből, feljegyzésekből gyűjtött adatainkat is te-
kintve megállapíthatjuk, hogy a nyelvjárásokban, illetőleg az irodalmi-köz-
nyelvben" működő normáink még ma sem szilárdultak meg. Noha a jól ismert,
gyakran használt helységnevek egyre inkább - a nyelvjárásokban is - az
irodalmi-köznyelvi norma szerint kapcsolják magukhoz a ragot. Peremnyelv-
járásainkban, különösen &zalmyugat-, Nyugat- és Dél-Dunántúlon feltűnően
gyakori a helységneveknek belső helyragos kapcsolata. Ez a törekvés merőben
szemben áll az irodalmi-köznyelvi normával, és nem lehetetlen, hogy a régió-
ban működő nyelvi kontaktussal függ össze.

SZABO G~ZA
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Ebben a témában már elkészült egy dolgozat, a Magyar Nyelvjárásokban
fog megjelenni, amelyben megindokolom a tanyanevek gondos összegyűjtésé-
nek névtani, helytörténeti, tanyatörténeti szempontú fontosságát. Mivel e já-
rásban a tanya-történelem szakirodalma alapján körvonalazott tanyaobjektu-
mot leginkább aponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtanya földrajzi köznévnek és toldalékes formáinak (tanyája, ta-
nyájuk stb.) segítsegevel nevezik meg, ezért csak az e 'köznévvel alakult ta-
nyaneveket vizsgálom. Összeállítottam a megkülönböztető és alapelemformák
rendszerét, majd ebből következtetéseket vontam le. Arra is utalok, hogy a
hevesi járás névanyagában a tanyanevek már nagyrészt történeti nevek. A
befejezésben pedig az írott forrásból származó történeti tanyanevekről van szó.
Ez a mostani anyag ennek a folytatása, kiegészítése.

Mit jelöltek és jelölnek a tanya utótaggal alakult tanyanevek a hevesi já-
rásban? A kérdésre először diakrón szempontból kell válaszolni.

Azokat az építményeket jelölték, amelyek elsősorban az alföldi külterüle-
ten termelesi oélúak, és állandó vagy esetleges időszakos lakóhelyül szolgáltak.
Tehát értjük ez alatt a lakóépületet vagy épületeket, istállókat, ólakat, a ter-
mények tárolóhelyeit, a kutakat, a konyhakerteket, az építményeket körülvevő
fákat, a gyepet stb. - együttesen. Pl. a Kanyari-tanya név Kiskörén a szat-
mári püspökség tanyáját nevezte meg: az intéző lakásából, cselédházakból, gaz-
dasági épületekből állt. A hozzátartozó nagy kiterjedésű földbirtok megneve-
zésére nem szolgált.

A volt kisparaszti, paraszti tanyák esetében a tanyanév nemcsak az épít-
ményeket jelölte, hanem szükségszerűen az építményekhez tartozó, a velük
határos szántóföldet, legelőt, bejáró utat. Hiszen egy tanya felépítésének előfel-
tétele volt egy bizonyos nagyságú szántóterület megléte, amelyen az építkezni
akaró kijelölte a tanyahelyet. majd felépítette a tanyát. Tehát ez esetben a ta-
nyanév jelentése tágabb értelmű volt: azaz e nevek egyszerre voltak építmény-
nevek és földrajzi nevek. Pl. Pélyen a Varnyú Gábor tanyájok név jelölte a
termelési célú építményeket. alakórészt és a tanyával határos bizonyos nagy-
ságú földet.

A termelőszövetkezetek megszervezése mint gazdaságtörténeti tényező hatott
a tanyanevekre is. Az első hatás eredménye: a kisparaszti, paraszti tanyák ne-
vei már csak építményeket neveztek meg, földet nem, amelyek termelési cé-
lúak, és lakóhelyül is szolgáltak. A további hatás következménye : a termelési
célú építmények jelentősége fokozatosan visszaszorult, hiszen már a háztáji föl-
deket is a tsz gépei művelték (így nem volt szükség egy-egy gazdasági épület-
re, pl. a kocsiszínre stb.). Majd hamarosan megkezdődött a tanyák elhagyása
saját elhatározásból vagy más kényszerítő körülmény hatására, végül pedig be-
következett a tanya elpusztulása, mivel a paraszti tanyák nagy részét lebon-
tották, helyét felszántották. tehát a n é v o b je kt u m nél k ü 1 mar adt.

Azok a most összegyűjtött nevek, amelyek már valóságos objektum nélkü-
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liek, diakrón szempontból tanyanevek, de szinkrón szempontból már csak föld-
rajzi nevek - vagy azok se -, mert pl. a gyűjtés idején egy részük sík szántó-
területet nevezett meg, de általában csak a tanyahelyet jelölte (éppen a gyűjtés
idején folyt a romos, a lebontott tanyák területének felszántása). Mi a szere-
pük, sorsuk az így kelekezett földrajzi nevek nek ? Elsősorban az emlékeztetés e
nevek funkciója, és nem a tájékozódás segítése (bár pl. Kömlőn meghagyták a
tanyára jellemző facsoportot vagy a gyepet, s ez valameddig a tájékozódást is
szolgálhatja, ha szükség van rá), továbbá történeti információt közölnek. Ter-
mészetes, hogy az ilyen nevek - azaz az objektum nélküliek - nagy része
gyorsabban pusztul, mint a más típusú név, pl. a térszínformanév, mert nincs
mögötte az eredeti objektum, az új objektum, pl. a szántó megnevezésére pe-
dig nincs különösebb szükség. Mivel e neveket még sikerült összegyűjteni és
kiadni, így ezek írott formájú történeti nevekké váltak.

A továbbiakban nézzük meg, mit jelölnek ma az o b j ek tum mal re 11 -

del kez ő tanya utótagú tanyanevek. Először a volt kisparaszti, paraszti ta-
nyák esetében vizsgálódjunk. Pl. Pélyen Kis János tanyájok ma is tan y a ,
de már nem lakják. Pipás tanyája 1a k ott hel y, épületekből áll. Cinge-ta-
nya már csak ist á II ó, a tanya más jellegű építményeit lebontották. A Kis
Lajos-féle-tanya csak ho d á 1srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy ból áll, az egyéb épületeket lebontották. Dra-
gony Ferenc-féle tanya: Vágóhid névváltozat a tsz vág ó híd j á t jelöli. Kiskö-
rén a Galambos-tanya név a tsz juh ten y ész t ő épü 1e t e i t nevezi meg.
A tsz-ek megszervezése óta ún. tsz-tanyák ról is beszélni kell. Az adott telepü-
lés közössége ezeket is megnevezi, általában tanya utótagú névvel. A tsz-ta-
nyák nevei csak termelési célú építményeket jelölnek, az esetleges kie-
gészítő ipari tevékenység építrnényeit is ide értve, általában nincs bennük
lakóépület, legfeljebb az éjjeliőr szolgálati helye, és nem nevezik, nem nevezhetik
meg a tanya körül levő földet. Pl. Atányban van Csirke-tanya nevű tsz-ob-
jektum, amely egy 10000 férőhelyes, több épületből álló csibenevelő. Kiskö-
rén Új Élet-tanya nevünk istállókat nevez meg, a Kanyari-tanya pedig ma a
tsz segédüzemét jelöli (régen a szatmári püspökség tanyája volt).

Kimondhatjuk tehát, hogyatanyanevek vizsgálatában egyszerre kell érvé-
nyesülnie a diakrón és a szinkrón szempontnak, továbbá a név jelentését befo-
lyásoló gazdálkodástörténeti tényezőknek. Hiszen ha név funkcióját vizsgáljuk,
nem lehet figyelmen kívül hagyni a fentieket. Igazoljuk ezt két község ada-
taival: Atány község külterületén 40 tanya volt. Ebből lebontottak 27-et, romos
vagy lakatlan állapotú 6, megvan 2, tsz-tanya 5. Tarnamérán 80 tanya köz-
névvel jelölt locus van. Ebből 61 romos, lakatlan vagy lebontották, 17 még la-
kott hely a gyűjtés idején (1976-ban), 2 pedig tsz-tanya. Tekintettel kell len-
nünk arra is, hogy a mostani tsz-tanyákat ki építette, kié volt, hogy viszonyul
ehhez a név, vagy új építmény és új név keletkezett-e. Ez utóbbi vízsgálatá-
hoz már hozzá lehet kezdeni a megjelent adattárak jóvoltából, elsősorban az-
zal a céllal, hogy befolyásoljuk a tsz névadási módját.

Azt mondtam, hogy bizonyos tanyanevek (szerintem diakrón nevek) szinkrón
szempontból már csak földrajzi nevek. Ez azt jelenti, hogyatanyanevek vizs-
gálatában már a BARCZI GÉZA meghatározásán túl szükségszerű J. SOLTÉSZ
KATALIN rendszere alapján is gondolkodni. Nála a tulajdonnév kategóriáján
belül a helynevek nagy csoportjában az alábbi felosztás van: 1. földrajzi ne-
vek, 2. közígazgatásí nevek, '3. városrész-, utca- és építménynevek, 4. földön
kívüli helynevek. Ezeken belül a tanyák nevéről a 3. pontban esik szó, azaz az
építménynevek közt. Tehát a szinkrón tanya név helynév, pontosabban külte-
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rületi építménynév, amely építmények termelési célúak, és már csak néha
szolgálnak lakóhelyül. Tanyanevek ma is keletkeznek, mert a tsz építkezik a
külterületen, mégis azt kelLmondani, hogy a hevesi járásban a szinkrón tanya-
név száma egyre csökken, azaz pusztul.

Összefoglalva megállapíthatjuk, hogya tanyanévanyag együtt keletkezett és
él a tanya köznév jelentésének megfelelő objektumokkal, és ha ezek az objek-
tumok elpusztulnak, létrejön a diakrón névanyag, amely egyúttal már csak
földrajzi névként él, ha szükség van rá, de csak egy ideig. Pl. Atányban a
Millinkó-tanya név mögött már nincs építmény, lebontották, ezért ha szükség
van a hely megnevezésére, akkor az adatközlők többsége csak ezt mondja:
Millinkó, hiszen ez már csak síkot és szántót nevez meg. Mivel ritkán van szük-
ség egy ilyen kisebb hely - kb. 6-8 kh - megnevezésére, így a nev.et emlékez-
tető funkciója révén még egy ideig megőrzi az idősebb generáció, de velük
együtt ki is hal. A tanyanév kihalásának útja legtöbbször a névváltozatos hely-
zet, pl. Rajner-tanya : Rajneré, Kis Jóska-tanya : Kis Jóskáé stb., és már csak
így él a név: Baranyié, GÖcsörék. Nyilván annyira kiveszett a tudatból a volt
tanya képe, hogy egyértelmúen csak földrajzi névként használják, és a tsz-
szervezés előtti állapotot, kb. a 20 évvel ezelőttit [elöltk vele, hiszen ma egybe-
szántott tsz-termet.

Ha J. SOLT~SZ rendszere szerint gondolom mindezt végig, akkor pl. a fen-
ti volt tanya nevek helynevek, közelebbről építménynevekből lett földrajzi ne-
vek. De a két alkategóriába való tartozást nem tudom megállapítani csupán a
névanyagból. hanern tudnom ikell hozzá, hogy van-e még valóságos építmény,
vagy már nincs, ill. a Göcsörék típusú nevek esetében volt-e építmény stb. Te-
hát egyes tanyanevek történetileg építménynevek, szinkrón szempontból föld-
rajzi nevek, és néhány tanyanév még mindkét kategóriába tartozhat (pl. ha la-
katlan, romos az épület). Eppen ez utóbbi is arra késztet bennünket, hogy a le-
hetőséghez képest minél alaposabban gyűjtsünk, több adatot közöljünk a név-
ről, ezzel is segítve a kutatómunkát. Különösen fontos ez a tanyanevek eseté-
ben. Ugyanis mintha megnövekedett volna a tanyával foglalkozó történészek,
néprajzosok érdeklődése, legalábbis a megjelenő könyvek, írások erre utalnak.
Hadd hivatkozzam BALOGH ISTVAN történész megállapítására: a tanyás gaz-
dálkodás "mindig külön színt jelentett a magyar paraszti gazdálkodásban" (Az
alföldi tanyás gazdálkodás. A parasztság Magyarországon a kapitalizmus korá-
ban 1848-1914. Szer'kesztette: SZABÚ ISTVAN. Bp., 1972. 433), s ezt egészít-
hetjük ki mi azzal, hogy e gazdálkodási rendszer által létrejött tanyanevek is
egyfajta színt képviselnek a tulajdonneveken belül, mind a hevesi járásban,
mind más járásban vagy megyében.

PELLE B~LAN~





Tanácskozás az országos földrajzinév-gyűjtésről
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A megyékben folyó földrajzinév·gyűjtés helyzete
és időszerű kérdései

BEVEZETÉS

Azt ugyan nem merném kijelenti a magyar névtudományról, amit BENKO
LORAND a II. névtudományi konferencián a névtudománynak a Benelux ál-
lamokban betöltött szerepéről mondott, hogy tudniillik ezekben az országokban
.Jcífejezetten nemzeti tudománynak számít és művelésére nagy összegeket ál-
doznak" (NytudÉrt. 70. sz. 8), de azt igen, hogy ma Magyarországon a föld-
rajzi nevek összegyűjtése nemzeti ügy, és egyetlen megyéje sincs az ország-
nak, amelyben intézményesen ne foglalkoztak volna, ne foglalkoznának és -
remélhetőleg - majd ne foglalkozzanak a teljes élő földrajzinév-anyag össze':
gyűjtésével és - ami külön is kiemelendő - kiadásával. Ennek az örvende-
tes megállapításnak a valódiságát egyáltalán nem csorbítja, hogy mint nemze-
ti ügy nem egyszerre, nem egyidejűleg és nem egyenletes intenzitással van je-
len az egész országban, hanem mindig ott és mindig azokban a megyékben,
amelyekben elindulnak, folynak és befejezdőnek a munkálatdk. Aligha volt
példa arra, hogy egyetlen tudományág ekkora figyelmet, ekkora erkölcsi és
anyagi támogatást kapjon a tanácsoktóI és a megyék társadalmi, politikai szer-
veitől, mint ma a névtudomány, ezen belül is a honismereti mozgalom kere-
tében folyó földrajzinév-gyűjtés. Se nem célom, se nem feladatom megvizsgál-
ni ennek a jelenségnek az okait, végtére is úgy van jól, ahogy van, de mivel
későbbi mondanivalómmal, valamint a munkálatok szervezeti fölépítésével
részben vagy egészben ezek az okok összefüggenek, néhányat megjelölnék kö-
zülük.

1. Nemcsak a különböző társadalomtudományok művelői, hanem államunk és
megyéink különböző szintű vezetői előtt is nyilvánvalóvá vált, hogy a roha-
mos fejlődés következtében a jobbágyvilágban fogant paraszti életforma tárgyi
és nyelvi emlékeit - a kór parancsára - múzeumokba, illetőleg gyűjtemények-
be kell a jelen és a jövő számára átmenteni.

2. 1965 elején, hazánk felszabadulásának 20. évfordulóján megjelent a Zala
megye földrajzi nevei círnű kötet (közzétette MARKO IMRE LEHEL, ÖRDÖG
FERENC és KERECSÉNYI EDIT, szerkesztette PAPP LASZLO és VÉGH JO-
ZSEF), amely a többi megye számára részint követendő és követhető példát,
részint bátorítást jelentett.

3.srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA fenti kötet anyagának gyűjtési elveit és módszerét az 1930-as évek végén
Erdélyben SZABO T. ATTILAnak és munkatársainak, illetőleg tanítványainak
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a nagyszabású gyűjt~ményei alapján! ÖRDÖG FERENC és V~GH JOZSEF
PAPP LASZLO .közreműködésével úgy állította össze (1.ZMFN. 9-20) - figye-
lembe véve természetesen az időközben megjelent elvi tanulmányokatsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(1.

BENKO LORAND. A Nyárádmente földrajzi nevei [Bp., 1947.]. LORINCZE
LAJOS, Földrajzi neveink élete [Bp., 1947.], uo., Földrajzinév-gyűjtésünk rnúlt-
ja, jelen állása és feladatai [Bp., 1949.]), valamint az azóta megjelent fontosabb
gyűjteményeket (KAZM~R MIKLOS. Alsó-Szigetköz földrajzi nevei [Bp.,
1957.], INCZEFI G~ZA, Szeged környékének földrajzi nevei [Bp., 1906.]), nem
is szólva JANKO, KNIEZSA, PAIS, BARCZI alapvető tanulmányairól, illetőleg
műveiről -, hogy a követelmények a nem szakképzett, de a nyelvészet iránt
érdeklődő tanárok. tanítók, lelkészek. tanácsi stb. dolgozók számára is megva-
lósíthatók voltak. Ugyanakkor az egybegyűlt, több esetben hiányos, illetőleg
névtani, valamint hangjelölési szempontból egyenetlen anyag nyilvánvalóvá
tette a nyelvészetileg is képzett szakemberek tüzetes helyszíni ellenőrzésének
a szükségességét, továbbá azt, hogy őutánuk még kiválóan képzett nyelvészek
- a majdani szerkesztők - kezébe kell kerülni az anyagnak, ha amegye
nyomtatásban meg akarja jelentetni.

4. Hogy országos méreteket ölthetett a gyűjtés, végül, de nem utolsósorban
annak a következménye, hogy az 1960-as évek közepén együtt állt már az ön-
kéntes nyelvjárási és néprajzi gyűjtők tábora, és Végh József mint az Akadémia
Nyelvtudományi Intézetének munkatársa erre a témára összpontosította az erő-
ket, ugyanakkor erőteljes lelkesedéssel győzte meg az illetékes megyei vezető-
ket a földrajzinév-gyűjtés halaszthatatlan voltáról. A megyék vezetői számára
tudományos szempontból az Akadémia Nyelvtudományi Intézetének a támoga-
tása a teljes biztonságot jelentette és jelenti, a Hazafias Népfront meg azt a
mozgalmi, illetőleg politikai keretet, amelyben a kitűzött cél megvalósult, ille-
tőleg megvalósul.

I. A MUNKALATOK JELENLEGI HELYZETE

Ilyen előzmények következménye a mellékelt térkép, amely a munkálatok
jelenlegi helyzetet sematikusan szemlélteti.

1. Be fej ez ő d ö t tag y ű j té s é s a hel y s z í ni ell en ő r z é sZala
megyében (a munkálatok vezetője Ördög Ferenc volt), Király Lajos és Várkonyi
Imre vezetésével Somogy megyében, Vadas Ferenc vezetésével Tolna megyé-
ben. Vasban Bárdosi János szervezte a munkálatokat, Baranyában pedig, ahol
a gyűjtést a Pécsi Tanárképző Főiskola magyar nyelvi tanszéke irányította,
Pesti János és Temesi Mihály. Kornárom megyében Körmendi Géza állt a gyűj-

ILásd többek között ÁRV AY JOZSEF. A bareasági Hétfalu helynevei (Kolozsvár,
1943.). BENKO LORÁND, A Nyárádmente földrajzi nevei. Adattár (Debrecen, 1950.).
GERGELY Bf:LA-SZABO T. ATTILA. A szolnokdobokai Tóki völgy helynevei (Ko-
lozsvár, 1945.), IMREH BARNA, Mezőbánd helynevei (Kolozsvár, 1942.), IMRE SA-
MU, Felsőőr helynevei (Debrecen, 1940.), MÁRTON GYULA, Nagyrnon helynevei (in:
Emlékkönyv Kristóf György hatvanadik születésnapjára. Kolozsvár, 1939.), SZABO T.
ATTILA, Kalótaszeg helynevei. 1. Adatok (Kolozsvár, 1942.), SZABO T. ATTILA és
GERGELY Bf:LA, A kolozsmegyei Borsavölgy helynevei (Kolozsvár, 1946.), UOK., A
Dobokai völgy helynevei (Kolozsvár, 1946.).
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tők élén, a Pest megyéhez tartozó Csepel-szigeti munkálatok pedig Hajdú Mi-
hály irányításával folytak. Heves megye egri, füzesabonyi és hevesi járásában
Pelle Béláné - tanítványainak közreműködésével - végezte a gyűjtést és az
ellenőrzést. A gyöngyösi járásban a vége felé közelednek a helyszíni munkála-
tok, és rövidesen be is fejeződnek. Bács-Kiskun megyében is - Bognár And-
rás vezetésével, Balogh Lajos, Balogh Mihály. Baski Imre, Fekete János és
Nagy Endre közreműködésével - a közeljövőben fejezzük be az ellenőrzést,
1981-re csak a kiskunhalasi és a kecskeméti járás egy része marad. Veszprém
megye tapolcai járásában Mészárosné Varga Mária. a pápai járásban pedig
Tungli Gyula vezetésével folytak, illetőleg a pápai járás kisebbik részében -
ahol az anyag zömét majd Gerstner Károly, Harmat István és Hoffmann István
teszi közzé - még folynak az ellenőrzési munkálatok.

Szabolcs-Szatmár és Hajdú-Bihar megyében a debreceni Kossuth Lajos Tu-
dományegyetem és a nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző Főiskola nyel-
vészeti tanszékeinek oktatói vállalták mind a munkálatok tudományos irányí-
tását, mind pedig a gyűjtés megszervezését, illetőleg a névanyag ellenőrzését és
közzétételét. A debreceniek a csengeri, fehérgyarmati, mátészalkai, nyírbátori
és vásárosnaményi járást, a nyíregyháziak pedig a baktalórántházi, kisvárdai,
nagykállói, nyíregyházi és tiszalöki járást gondozzák (vö. KALNAsI ARPAD:
MNyj. XXII. 133-4). Szabolcs-Szatmár baktalórántházi, fehérgyarmati és
csengeri járásában Mező András, Kálnási Arpád és Sebestyén Arpád irányításá-
val befejeződtek a munkálatok, Hajdú-Biharban a polgári járásban (Terge La-
jos és Tóth Katalin vezetésével), továbbá mindazokban a helységekben itt és
más megyékben, amelyeknek az anyaga a különböző évkönyvekben és folyó-
iratokban nyomtatásban is megjelent.

Noha szakmai körökben köztudott, hogy a fenti gyűjtemények közül mik je-
lentek meg, én mégis felsorolom őket, mivel a mellékelt térkép ezt nem szem-
lélteti. 1964-ben jelent meg a már emlitett Zala megye földrajzi nevei círnű kö-
tet, ezt követte 1967-ben MEZO ANDRAs közzétételében a Szabolcs-Szatmár
megye földrajzi nevei című sorozat első kötete, A baktalórántházi járás földrajzi
nevei (Nyíregyháza), 1970-ben Hajdú-Bihar megye földrajzi neveiből A polgá-
ri járás círnű kötet látott napvilágot (közzétette TOTH KATALIN, szerkesztette
PAPP LASZLO és VEGH JOZSEF). Ugyancsak 1970-ben indult Heves megye
földrajzi neveinek a megjelentetése a Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiad-
ványai círnű sorozatban: 1. Az egri járás (közzétette PELLE BELANE, szerkesz-
tette PAPP LASZLO és VEGH JOZSEF), majd 1976-ban II. A füzesabonyi já-
rás (közzétette PELLE BELANE). közben 1972-ben BAKOS JOZSEF és .FE-
KETE pETER közzétette - de nem az MNyTK. keretében - az Eger és Fel-
német földrajzi nevei című kötetet. 1974 fontos dátum gyűjteményeink meg-
jelenésének történetében, mert ekkor hagyta el a nyomdát a Somogy megye
földrajzi nevei című kötet (közzétette BALOGH LAJOS. HAJDÚ MIHALY,
HOSSZÚ FERENC, KIRAL Y LAJOS, MARKO IMRE LEHEL, ÖRDÖG FE-
RENC, PESTI JANOS, RONAI BELA, SZABO JOZSEF és SZABO LASZLO,
szerkesztette PAPP LASZLO és VEGH JOZSEF).

Egy-egy város vagy nagyobb község névanyagának a megjelenése is (pl. Me-
zőberényé MOLNAR AMBRUS és ADAMIK MIHALYNE munkája a Mezőbe-
rény története című kiadványban, Vésztőé DOMOKOS ZSUZSANNA gyűjtése
a Vesztő története című gyűjteményes kötetben. Püspökladányé KECSK~S
GYULA Püspökladány története 'helyneveiben, Vásárhelyi-pusztáé HAJDÚ MI-
HALY gyűjtése a Parasztélet a Vásárhelyi-pusztán című kötetben, HEvvtZI
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SANDORé a Gyomai tanulmányok c. kötetben stb.) nyereség a tudományos
kutatás számára, ezeknek a teljes fölsorolását azonban itt mellőzöm, amiért a
nem emlí tett művek szerzőítöl szíves elnézést kérek.

Rövidesen megjelenik Heves megye hevesi járásának. Tolna megyének és
Csepel-szigetnek a névanyaga. Kiadásra készen áll a Veszprém megye földrajzi
nevei című sorozat első kötete, A tapolcai járás (közzétette GAAL SANDORN~
LAKOSSY JUDIT, KIRALY LAJOS, M~SZAROSN~ VARGA MARIA és TAS-
SYN~ SZELESTEl IBOLYA, szerkesztette BALOGH LAJOS és ÖRDÖG FE-
RENC). Ugyanez mondható el a Vas megye földrajzi nevei (közzétette BALOGH
LAJOS. BARBALlCS IMRE. BARDOSI JANOS, BOKOR JOZSEF, GUTT-
MANN MIKLOS, GYARMATHY MIKLOS, HAJDÚ MIHALY, LAKY REZSO,
ÖRDÖG FERENC, POMOGYI JOZSEF, SZABO LAsZLO és VÖRÖS OTTO,
szerkesztette BALOGH LAJOS és V~GH JOZSEF), valamint a Baranya me-
gye földrajzi neveisrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAcímű kötetről is (közzétette BALOGH LAJOS, GERSTNER
KAROLY, HEILMANN JOZSEF, HOFFMANN OTTO, KIRALY LAJOS, NE-
DUCSIN DRAGUTIN, ÖRDÖG FERENC, PAVLOV DUSAN, PESTI JANOS,
POSGAY ILDIKO, RONAI B~LA, TAKACS JOZSEFN~, TEMESI MIHALY és
TUROS LASZLON~; szerkesztette ÖRDÖG FERENC, PESTI JANOS és TE-
MESI MIHALY.)

2. C s a k agy ű j té s fej ez ö d ö t t be (egyes helyeken már megkezdő-
dött a helyszíni ellenőrzés is) Győr-Sopron megyében, ahol Németh Imre, majd
Federmayer István állt a munkálatok élén, jelenleg pedig Timaffy László, aki
most az ellenőrzést szervezi. Fejér megyében is - akárcsak Győr-Sopron me-
gyében - a kellő anyagi támogatás elmaradása miatt 'késik a helyszíni ellenőr-
zés megindulása. Birkás Jánost, a gyűjtés szervezőjét a megy ei vezetés megle-
hetősen magára hagyta, dtt is 'kívánatos, mi több, szükséges mind a Nyelvtudo-
mányi Intézetnek, mind pedig a Hazafias Népfront Országos Tanácsának a tá-
mogatása. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Kováts Dániel vezetésével jól ha-
ladnak a munkálatok, a települések 60%-áoo.n készen vannak a gyűjtések, a
térképen technikai okok miatt az 1980. december végére tervezett, illetőleg az
ekkorra várható állapotot vázoltam föl. Befejeződött, illetőleg a közeljövőben
fejeződik be a gyűjtés az ózdi, a sátoraljaújhelyi, a mezőkövesdi és a miskolci
járásban. Ugyancsak befejeződött a gyűjtés az egész Csengrád megyében -
ahol a helységek 40%-ában már az ellenőrzés is megtörtént - Juhász Antal
vezetésével, Szabó József, Mokány Sándor. Börcsök Vince és Zsíros Katalin
közreműködésével. valamint Békés megye szeghalmi és szarvasi járásában
(Hévvízi Sándor vezetésével), továbbá Szabolcs-Szatmár megye nyírbátori és
vásárosnaményi járásában (Jakab László, illetőleg Felhős Szabolcs vezetésével).
Hajdú-Bihar megyében - a megyei támogatás elmaradása. de remélhetően
csak késése uniatt - csupán szakdolgozatok és szemináriumi dolgozatok készül-
tek, ám így is amegye 77 települése közül (a polgári járást nem számítva) 60-
ról van valamiféle, a további munkákhoz kitűnő alapul szolgáló gyűjtemény.
(Ezt az állapotot is csak sematikusan tükrözi a térkép.) Szolnok megyében -
ahol Farkas Ferenc és Szabó László vezeti a munkálatokat - a jászberényi és
a szolnoki járás területén, valamint Szolnok városéban fejeződött be a gyűjtés
(a jászberényi járás községeinek a felében az ellenőrzés is megtörtént), a kun-
szentmártoni és a törökszentmiklósi járás neveinek pedig mintegy a felét gyűj-
tötték össze,
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3. Mos t folsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy i kas z e r v e ző, i il e t ő 1'e gaz elő kés z í t ő
m u n k a (egyes járásokban már a gyűjtést is megkezdték): Zala megye keszt-
helyi járásában (Markó Imre Lehel vezetésével), Veszprém megye ajkai és
veszprémi járásában (Boros Edit és Mészárosné Varga Mária vezetésével), va-
lamint Szolnok lilegye tiszafüredi járásában. Borsod-Abaúj-Zemplén megye
edelényi, encsi, miskolci és szerenesi járásában már megkezdődött a gyűjtés,
sőt a fenti járások 71 községéből már be is érkeztek a gyűjtőlapok és a mun-
katérképek. Békés megye gyulai körzetében, valamint Békéscsaba és város kör-
nyékének, továbbá Békés és város környékének területén elkezdődött a gyűj-
tés, az orosházi és a mezőkovácsházi járásban pedig 1981 tavaszán indít juk a
munkálatokat.

4. Nógrád és Pest megyében - a Csepel-szigetet kivéve - még a szervező
munka sem kezdődött meg. Szabolcs-Szatmár megye kisvárdai, nagykállói, nyír-
egyházi járásában, de voltaképpen az egész Szabolcs-Szatmár és Hajdú-Bihar
megyében, alapvető kívánalom, hogya megyei tanácsok a gyűjtés és ellenőrzés
anyagi feltételeit lehetőségeikhez mérten teremtsék meg. Pest megyében ez
év őszén indulnak meg az előkészítő tárgyalások, Nógrád megyében viszont
egyelőre még erre sem lehet gondolni.

5. Az elmondottak alapján megállapítható, illetőleg a térképről is leolvasha-
tó, hogy hazánk területének, a 9 millió 303 244 hektárnak mintegy a felén az el-
telt közel 20 év alatt teljesen befejeződtek a gyűjtési és ellenőrzési munkálatok,
jelentős területen készültek el a gyűjtések, illetőleg vannak folyamatban az elő-
készületek. és csupán 1,2 millió hektárnyi az a terület, ahol nincs szervezett
gyűjtés. 5 millió hektárnyi területen eddig - a több nagyobb határú, jobbára
sík Ielszínű, a felszabadulás előtt meglehetősen sok nagybirtok ot magába fog-
laló Somogy megyét véve alapul - körülbelül 300 000 helynek a neve van ösz-
szegyűjtve és ellenőrizve, és a somogyi átlaggal számolva hazánkban várhatóan
600 ezer helyet jelöl a nép (néhány esetben csak valamelyik kataszteri térkép)
tulajdonnévvel. És mivel becsléseink, illetőleg eddigi tapasztalataink szerint
a névvel jelölt földrajzi helyeknél 25-30%-kal több a nevek száma, a várható
névmennyiség Magyarország egész területének a felgyűjtése után körülbelül
800 ezerre tehető,

II. AZ EGYBEGYŰLT NÉV ANYAG MINOSEGE
ÉS A GYŰJTEMÉNYEK EGYSÉGESSÉGE

Mind a munkálatok szervezeti fölépítéséből (gyűjtés, helyszíni ellenőrzés, lek-
torálás, ill. szerkesztés), mind útmutatóinkból, mind pedig a már megjelent
kötetek előszavából egyértelműen kitűnik, hogy ez a vállalkozás elsősorban az
élő földrajzinév-anyag megmentésére és adattárakban való közzétételére indult.
Mindent ennek rendelünk alá, ami úgy mutatkozik meg a már napvilágot lá-
tott kötetekben, hogyasorszámmal ellátott névcikk címszava a népi név.

A) Jó néhány nép i n é v természetesen szám os v á 1t oz a tb a n használa-
tos, amelyeket nekünk kőtelességünk lejegyezni, mégpedig a szociálisan érvé-
nyes gyakoribb használatnak a sorrendjében.
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1. A változatok lehetnek 1 ex i kai ak: a) Csibe-malom : Nyanyai-malom,

az efféle változatokat a nemzetközi névtudomány újabban nem szinonimák-
nak, hanem dubletteknek kezdi nevezni (vö. W. FLEISCHER, Onomastik und
Stilistik. Actes du Xle Congres International des Sciences Onomastiques [Sofia,
1974.] 1, 309); b) a két- vagy három nyelvű települések dublettjei, amelyeknek
egy része fordítás eredménye, más részük meg a párhuzamos helynévadás kö-
vetkezménye (pl. Róka-lik : n. Fuksz-loh ; Apátsági-erdő: h. Habasova-suma), és
természetesen figyelmünk kiterjed a nem magyar nevek változatainak az ösz-
szegyűj tésére is (pl.: ZMFN. 254. Bajcsa 11.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÖreq-erdo : h. Hercecska-suma: h.
Sztara-suma); c) a népi név és a szóbeliségben nem használatos kataszteri vagy
egyéb írásbeli név kettősségére is a példák ezreit lehetne idézni, sőt az is elő-
fordul, hogy a kettősség eredményét a kataszteri térképet készítő egykori föld-
mérő félrehallásában vagy felületességében kell keresni; d) a teljesebb forma
és a rövidebb forma kettőssége (pl. Börzsönyi-tag : Börzsönyi).

2. A 1akt ani változatok: Kenderfőd : Ketuieriiuiek ; Arok-mellék Arok-

11lelléki; stb.

3. Han g tan i változatok. A Hosszu-rét: Hosszi-rét-félék, de ezeket nem ja-
vasoljuk fölvenni, mert ilyenkor csak a nyelvjárásias alakot közöljük. Mi első-
sorban azokra az esetekre hívjuk fel a gyűjtők és a helyszíni ellenőrzést végzők
figyelmét, amelyek arról tanúskodnak, hogy a település két nyelvjárásterület
határán fekszik (pl. Kiskanizsa az e-ző és az ö-ző határán).CBA

B ) Mivel az élő nyelvi név mindig - vagy legalábbis az esetek túlnyomó
többségében - valamilyen nye 1v jár á s i a 1a k ban él, nekünk is felada-
tunk. hogy megőrizzük, és kiadványairakban jelezzük. Eljárásunk itt is egy-
séges, mert azt a fonematikus hangjelölési útmutatót alkalmazzuk, amelyet a
nyelvjárási anyaggyűjtők, nem szakképzett nyelvészek számára BALOGH LA-
.TOS, DEME LASZLÚ cs IMRE SAMU közreműködésével VÉGH JÓZSEF állí-
tott össze (NyI'. XCIV. 94-8). A fonematikus hangjelöléstöl csupán a palóc, il-
letőleg a palócos nyelvjárásterületen az illabiális ú jelölésében tértünk el. Jólle-
het a nyelvjárási jelenséghatárok meghúzásának nem a legfőbb eszközei a mi
teljes sűrűségű földrajzi hév-gyűjteményeink, azonban egyes jelenségek (e-zés.
ö-zés, I-ezés, illabiális á-zás stb.) egészen pontos izoglosszái ezeknek a segítségé-
vel térképre rajzolhatok.

A magyarországi nemzetiségek ajkán élő földrajzi nevek lejegyzéseker is a
fenti hangjelölési útmutatót használjuk, amitől csak akkor' térünk el, ha vala-
mely település helyi német, horvát, szerb, szlovén, szlovák, román, ukrán nyelv-
járása "egy-egy hangszinváltozat vagy jellegzetes kettőshangzó jelölése nélkül
súlyos torzulást szenvedne" (RÚNAI BÉLA, A nemzetiségi nyelvek földrajzi ne-
veinek gyűjtése és ellenőrzése [in: A földrajzi nevek gyűjtésének, ellenőrzésé-
nek és közzétételének kézikönyve. Bp., 1978.] 78). Ebből persze az is következik,
hogy mindazok a magyarul nem-tudo külföldi nyelvészek, akik ezeket a neve-
ket vissza akarják olvasni, kénytelenek valamennyire tájékozódni a magyar
hangrendszerben. illetőleg dialektológiában, mert például anémet nyelvjárá-
sokban is gyakori zárt e-t, az illabiális d-t, a labiális a-t vagy a szláv nyelvek-
ben, illetőleg ezek nyelvjárásaiban gyakori á, e, c, ty, lj, dj, dzs stb. hangot
másképp nem tudják olvasni. A román nevek átirásában Szabó T. Attila és
munkatársai, az ukrán nevek terén pedig P. Lizanec és nyelvjáráskutató kollé-
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gái, továbbá a már megjelent munkáik nyújtanak tájékoztatást (vö. RON Al:
i. h. 80). De még ezeket a szerényebb elveket és eljárásokat is csak akkor le-
het következetesen megvalósítani, illetőleg érvényesíteni, ha az illető nyelv he-
lyi nyelvjárását valamelyest beszélő gyűjtőt tudunk találni. Nagy segítséget je-
lentett Hadrovics László, Sipos István, Sztyepanov Predrag, valamint Hutterer
Miklós és Mannherz Károly közreműködése, akik nemcsak átvizsgálták a szláv
és német nyelvi neveket is tartalmazó települések kéziratát, hanem menet
közben is sok hasznos tanácsot adtak, amiért ezúton fogadják köszönetünket.
Ugyancsak megkönnyíti munkánkat az a gyűjtési útmutató is, amelyet Sipos
István állított össze a szlovák nyelvi nevek lejegyzéséhez, és a Magyarországi
Szlovákok Demokratikus Szövetsége adott ki 1977-ben.

c) Az eddig megjelent és a megjelenőben levő köteteink hel yes í rá s i
kép e nem teljesen egységes, aminek a legfőbb okát én nem abban látom,
hogy az Akadémia helyesírási szabályzatának 260. §-a megengedi, hogya föld-
rajzi nevek megállápított szabályaitói ,,- ha azt a földrajztudomány sajátos
szempontjai megkívánják - a szigorúan tudományos használatra szánt mű-
vekben eltérések legyenek", hanem abban, hogy az Állami Földmérési és Tér-

') képészeti Hivatal mellett működő Földrajzinév-bizottság ugyanabban az évben
(1965-ben) jelentette meg A földrajzi nevek és megjelölesek írásának szabályai
című munkát (összeállította FABIAN PAL, FÖLDI ERVIN és IFJ. HONYI
EDE), mint amelyik évben a Zala megye földrajzi nevei című kötetünk megje-
lent. Ettől kezdve ugyan több pontban megtörtént a közeledés, de teljes egy-
ségről még ma sem beszélhetünk, jóllehet ez lenne a kívánatos. Hogy egy régóta
tervezett könnyen kezelhető, taxatív helyesírási útbaigazító föltétlenül szüksé-
ges, azt nemcsak a fent említettek indokolják, hanem az a körülrnény is, hogy
ma már - a többszöri kisebb-nagyobb módosítások, pontosabb an a FÖNMISZ-
hez való igazodások révén - eddigi kötetei nk nem mindig igazítják útba a
gyűjtőket, a közzétevőket és a szerkesztőket. A példák gyűjtését Balogh Lajos-
sai megkezdtük, és ezt is kézikönyvünkhöz hasonló formátumban szeretnénk
a Nyelvtudományi Intézet kiadásában megjelentetni.CBA

D ) Az írá s bel i (a kataszteri, a hivatalos belterületi és a Pesty-féle) ne-
ve k összegyűjtése a megyei levéltárakban, a megyei földhivatalokban, az Or-
szágos Levéltárban, az Országos Széchényi Könyvtárban és a helyi tanácsokon
történik.

1. A kívülálló nem tudhatja, hogy a múlt század közepétől készült kat asz -
ter i tér kép e k nevei egyes megyékben - például Veszprém megyében is
- milyen nagy gondot okoznak és mekkora utánjárást igényelnek, ugyanis
ezeknek a rendkívül becses térképeknek csak egy része található az illető me-
gye levéltárában, kisebb részüket az Országos Levéltár és a Széchenyi Könyvtár
őrzi, de sok településé még mindig nincs begyűjtve, nem egy esetben szakado-
zott, sérült állapotban a községi tanácsokon penészednek.

Zala megyében még csak a községi tanácsok on levő, akkor még többnyire
használatban is volt XX. század eleji kataszteri térképek névanyagát vettük fel
a gyűjteménybe, de Somogy megyében - és ettől kezdve már másutt is - el-
sősorban Király Lajos szorgalmazására kicéduláztuk és lokalizáltuk a XIX.
század közepén, a jobbágyfelszabadítás után készült német nyelvű birtokelkülö-
nítésí térképek neveit is (amelyeket mi C-vel jelölünk), továbbá az ezek alap-
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ján többnyire az 1860-as években készült első kataszteri térképek teljes név-
anyagát. Baranya megyében az előmunkálatok, továbbá a kedvező személyi és
anyagi föltételek következtében azonban nemcsak a múlt század közepén, ille-
tőleg annak második felében készült kataszteri térképek névanyagát dolgoztuk
bele a gyűjteménybe, hanem korábbi, illetőleg más jellegű térképek névanya-
gát is. Ez az eljárás természetesen nem érinti az élő névanyag közzétételének
a kialakult szempontjait, következésképpen a már kialakult viszonylagos egy-
séget sem. Itt jegyzem meg, hogy köteteinkről szólva csak viszonylagos egysé-
gességről beszélhetünk, részint azért, mert az egyes megyék múltbeli birtokvi-
szonyai (volt jobbágyság, nem volt jobbágyság stb.) meghatározták a térképek
készí tésének célját és jellegét, részint meg azért, mert a munkálatokat végez-
tető megyéknek, illetőleg azok levéltárainak, múzeumainak esetleges kívánságai
elől nem lett volna mindig bölcs dolog mereven elzárkózni. Mi tehát általában
addig az időpontig megyünk vissza, amikor e térképek elkészítésének eredmé-
nyeként dűlőneveínket kodifikálták (vö. TOTH LÖRINC, Elméleti és gyakor-
lati útmutató úrbéri ügyekben [Pest, 1857.]; TOTH LAJOS, Úrbéri kalauz [Pest,
1857.] passim), és ezután már a földrajzi helynek a tulajdonosában vagy a ter-
mészeti jellegében beálló változása sem igen vonta maga után a kodifikált,
azaz a hivatalos rangra emelt dűlő nevének a megváltoztatását. Noha ezeket
a neveket szerencsétlenségünkre sok esetben magyarul nem vagy alig tudó né-
met, cseh főldmérők jegyezték le, mégis becses források a tudomány számára,
egyrészt mert névanyaguk nagyon gazdag, mondhatnám a leggazdagabb, más-
részt mert kartográfiai szempontból megbízhatóak, sőt a szakemberek szerint
kiválóak. E nevek lokalizálása nem okoz különösebb gondot még akkor sem, ha
egyikük-másikuk nem él - talán soha nem is élt - a nép ajkán. Ha valamelyik
kataszteri névnek nincs az általa jelölt területet teljesen fedő - mondhatnám
adekvát - népi neve, akkor ezek előtt, illetőleg a név sorszáma után nem áll
népi név. Ilyen esetekben a nép a kataszteri térkép jelölte területet csak rész-
leteiben - általában három-négy névvel - nevezi meg. Ha viszont egy népi
név nemcsak egy, hanem több dűlőt magába foglaló határrészt jelöl (pl. Berök,
Felső-nyomás stb.), akkor utána közzétevőink felsorolják, hogy milyen sorszámú
dúlőket foglalnak magukba.

2. A Pes t y Fr igye s gysrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAű j t ö t ten e v eke t az utánuk álló magyaráza-
tokkal, gazdaságtörténeti és egyéb adatokkal együtt - többször szó szerint -
következetesen beleépítjük a névcikkekbe. Helyszíni ellenőrzésük és lokalizálá-
suk során fény derül arra is, hogy alakszerkezetileg melyik névvel (a szóbelivel
vagy az írásbelivel) egyeznek meg, illetőleg egyáltalában élnek-e még. Ugyan-
akkor szám os feledésbe merült vagy feledésbe merülő élőnyelvi nevet sikerül
ezekkel a felszínre hoznunk. Mind a nyelvészek. mind a történé-
szek, mind pedig a történeti földrajzosok számára együttes, köteteink-
től független tanulmányozásuk is rendkívül hasznos, ezért kívánatos külön kö-
tetben való betűhív megjelentetésük is. És mivel a mi munkánkat akkor segí-
tik elő ezek a kiadványok, ha megjelenésük megelőzi az élő névanyag helyszíni
ellenőrzését, úgy próbáljuk szervezni kiadásukat, hogy kellő időben a kezünk
ügyébe kerüljenek. Tekintettel arra, hogy még az érdekelt tudományágak mű-

velői körében sem egészen közismertek, fölsorolom a megjelent köteteket:
GAAL ATTILA-KOHEGYI MIHALY, Tolna megye Pesthy Frigyes helynév-
tárában (in: A szekszárdi Balogh AdámponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMúzeum Évkönyve 1971-1972. 271
-332; 1973-1974. 297-339); pARNICZKY JOZSEFNÉ, Pesty Frigyes anyaga-
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nak Fejér megyei gyűjtése (in: Fejér megyei Történeti Évkönyv XI, 161-305.
Székesfehérvár, 1977.); PASTINSZKY MIKLOS-TAPOLCAINÉ SARAY SZA-
BO ÉVA, Pesty Frigyes 1864. évi helynévgyűjtése. Komárom megye (Tatabá-
nya, 1977.); Pesty Frigyes helynévtárából. I. Jászkunság. Közzétette BOGNAR
ANDRAs (Kecskemét-Szol<no'k, 1978.). II. Külső-Szolnok megye. Közzétette
BOGNAR AND RAs (Kecskemét-Szolnok, 1979.). Sokszorositásra kész Pest-
Pilis-Solt vármegyéé, előkészületben van Bács-Bodrog vármegyéé (mindkettő
BOGNAR ANDRAs közzétételében jelenik meg), továbbá Zala megyéé (MAR-
KO IMRE LEHEL teszi közzé), Békés megyéé (JANKOVICS B. DÉNES szer-
keszti) és Veszprém megyéé.

3. Mivel csak a ma használatos hivatalos belterületi neveket vesszük föl gyűj-
teményeinkbe - .ugyanakkor viszont a külterületi neveket a múlt század kö-
zepétől -. a városok hivatalos bel ter üle tim eg nevez é sei nek a
tör t éne tiv á 1t o z ása ita rni köteteírrkből nem lehet nyomon kísérni.
Néhány város tanácsi vezetőinek. illetőleg honismereti bizottságainak kezde-
ményezésére elkészítették Nagykanizsa, Kiskunfélegyháza, Szeged, Zalaegerszeg,
Űzd stb. régi és mai utcaneveinek a jegyzékét. [L. SZŰCS LASZLO, Nagykanizsa
város utcáinak, tereinek. köztéri szobrainak jegyzéke (Nagykanizsa, 1970.);
FEKETE JANOS, Kiskunfélegyháza településfejlődése és utcaneveinek törté-
nete (Kiskunfélegyháza, 1974.); PÉTER LASZLO, Szeged utcanevei (Szeged,
1974.): BENCZÉNÉ NAGY ESZTER-FüLÖP ISTVAN-MARKO IMRE LE-
HEL, Zalaegerszeg utcanevei (Zalaegerszeg, 1977.); DOBOSSY LASZLO, Ozd
utca hálózata (Özd, 1977.). Témáját tekintve ide tartozik SZABO FERENCnek
Békés megye helységeinek utcanevei a múlt század közepén (in: a gyulai Erkel
Ferenc Múzeum Kiadványai 22. sz. 27-39) és URBAN TERÉZnek Nyíregyháza
utcanevei (Bp., 1978.) círnű munkája is. Sajtó alatt van KMETTY KALMANnak
Balássagyarmat utcaneveinek története círnű összeállítása.] Itt említem meg
HAJDú MIHAL Ynak Budapest utcaneveinek névtani vizsgálata (Bp., 1975.) és
MOLNAR GYÖRGYnek Székesfehérvár utcaneveinek névtani vizsgálata (Bp.,
1977.) című értekezését is, bár mindkettő csak a mai hivatalos neveket tartal-
mazza. E kiadványok megjelentetését nemcsak szorgalmazzuk, hanem ahol
szükséges, munkánkkal is támogat juk.

4. Mind a n ev e k 1o kal i z á 1á s á nak m ó d ja, mind pedig a föld fel-
s z í nén ek, illetőleg a művel é ssrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi á g nak a jel z é s e köteteinkben egy-
séges és következetes. Ezeken a későbbiek során sem akarunk módosítani még
akkor sem, ha tudván tudjuk, eljárásunk nem tökéletes, mert a dűlők kiterje-
désének (nagyságának) a jelzésére különböző ok ok miatt nem vállalkozhatunk,
és megelégszünk a korábbi - a Jankó János által szorgalmazott - gyakorlat-
tal. Kedves kötelességemnek teszek eleget, amikor ezen a helyen is mind a ma-
gam. mind a Nyel.vtudományi Intézet nevében megköszönöm a Mezőgazdasági
és Élelmiszeripari Minisztérium Országos Földügyi és Térképészeti Hivatala
Földmérési Főosztályának azt a hathatós támogatását, hogy évek óta két pél-
dányban térítésmentesen rendelkezésünkre bocsátja a 10 ezres méretarányú
átnézeti térképeket. A kartográfusainkkal való együttműködés tudományos té-
ren is állandó, hiszen nincs olyan fontosabb megbeszélésünk, amelyen Földi Er-
vin és ifj. Hőnyi- Ede ne venne részt. A Nyelvtudományi Intézet részéről pedig
Balogh Lajos vesz részt a Földrajzinév-tár munkálataiban.
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5. Munkamegbeszéléseinknek egyik állandó vitatémája, hogy a földrajzi ne-
vekhez kapcsolódó objektív paraszti közlések és névmagyarázatok mellett (tehát
a Paletár-főd, Irtás, Déllő stb. nevek keletkezésének a magyarázatáról van szó)
mekkora terjedelemben közöljük az esetleges nép raj zi, illetőleg fol k 1 ó r-
anyag ot. Bennünket nemcsak az adattárakra jellemző szűkszavúság kötelez
az erős, sokszor radikális rövidítésre, hanem a meglehetősen nagy terjedelem is,
ami évről évre egyre költségesebb. Eljárásunkat menti, de úgy is fogalmazha-
tok, támogatja az a gyakorlatunk, hogyagyűjtőlapokat és a térképvázlatokat
a munkálatok befejezése - pontosabban a kötetek megjelenése - után átadjuk
az illeték es megyei levéltárnak vagy múzeumnak, ahol a tudós kutató megta-
lálja a teljes terjedelmű mondaanyagot, népdalt stb. Ugyanakkor nyugodt lel-
kiismerettel kijelenthetem, hogy a megjelent kötetekbe erősen lerövidítve min-
den lényeges népi közlés belekerült.

6. Mi nem vállalkozhatunk arra, hogy adatközlőinknek a r é g ész e ti lele-
tekre utaló közléseit a múzeumokban ellenőrizzük vagy ellenőríztessük, sőt a
már elkészült régészeti topográfia adatai alapján sem rostáljuk meg a gyűjtők
által lejegyzett figyelemfelhívó jelzéseket. De hogy ennek az anyagnak mégis
van tudományos haszna, arról azok a cikkek győztek meg bennünket, amelyek
a Magyar Nyelvben, illetőleg a különböző régészeti folyóiratokban jelentek meg.

7. Tudományágunk kom p 1ex jell ege köztudott, ám a komplexitás
nemcsak a nevek vizsgálatában, hanem - amírit az remélhetőleg az elhangzott
előadásból is kiderült - a nevek gyűjtésének és közzétételének a szakaszában
is jelen van, következésképpen már ebben a munkaszakaszban nemcsak a név-
tudomány jeles művelőivel, a közülünk már eltávozott Kniezsa Istvánnal, Pais
Dezsővel és Bárczi Gézával konzultáltunk, hanem a fiatalabb nemzedéknek
mindazon tagjaival is (Balázs Jánossal, Benkő Loránddal, Hajdú Péterrel, Imre
Samuval. Kálmán Bélával, Kázmér Miklóssal, Kiss Lajossal, Lőrineze Lajossal,
Mollay Károllyal, Rácz Endrével, Szathmári Istvánnal), akik az elmúlt két évti-
zed során egyrészt szakmai tanácsaikkal segítették ezt a vállalkozást, másrészt
sok esetben - főleg a kritikus időszakokban --.: hivatalos vagy választott tiszt-
ségük teljes latbavetésével mellénk álltak. A társtudományok művelői közül el-
sősorban Balassa István, Barabás Jenő, Benda Kálmán, Czeglédy Károly, Kö-
peczi Béla, Morvay Péter, Radó Sándor, 'Székely György és Takács Lajos volt
többször segítségünkre, amiért ezúton mondok nekik köszönetet.

OSSZEGZf:S

Az egyes időszerű szerveze SI és tudományos kérdések jelentős része az el-
hangzottakból föltehetően kikerekedett, illetőleg a majd elhangzó hozzászólá-
sokból kikerekedik, ezért én ezekre nem utalok vissza.

1. Tud o mán y o s tér e n legfőbb törekvésünk a kötetek viszonylagos
egységességének a megőrzése, illetőleg megteremtése. Ennek néhány eszközéről
már szóltam, de meg kell emIítenem, hogy Zala megye művelődési vezetői
1978-ban elhatározták, hogy pótlólag összegyűjtetik az 1850-es és az 1860-as
években készült kataszteri térképek neveit, valamint a Pesty-féle neveket, to-
vábbá elvégeztetik Zala megyében is a földrajzi nevek értelmezését, és rnindeze-
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ket az adatokat a megyéhez visszakerült keszthelyi járás élő névanyagával együtt
a Magyar Nyelvtudományi Társaság kiadványaként meg is jelentetik.

2. A legnagyobb gondunk nekünk is és más tudományágak múvelői számára
is aki adá sna k a megszokottnál is lassúbb volta. A belátható időn belüli
megjelenés nemcsak tudományos szempontból kívánatos, hanem az egész vál-
lalkozás tető alá hozása szempontjából is, hiszen a megyék vezetői - akárcsak
a kötetek gyújtői és közzétevői - munkájuk, fáradozásuk gyümölcsét a nem
túl távoli jövőben szeretnék asztaluk on látni. Minden jel arra mutat, hogy szá-
munkra az Akadémiai Kiadó igénybevétele nem a legjárhatóbb út, éppen ezért
keressük azokat a nyomdákat, ahol műszakílag elő tudják állítani gyújteménye-
inket, és talán az lenne a legszerencsésebb, ha ezek a kötetek Társaságunk ki-
adványaiként kerülnének forgalomba.

3. A kiadás ütemét tehát föltétlenül fokoznunk kell, agy ú j t é s é t nem
szükséges, az ell en ő r z é s é t meg nem ajánlatos. Súlyos szakembergondjaink
vannak nekünk is, egyrészt mert a gyakorlott közzétevők közül többen beosz-
tásuk miatt nem tudják már vállalni a megnövekedett terepmunkát, másrészt
meg kevés a fiatal névtanos, bár közülük sokan, különösen a pályakezdők (Bas-
ki Imre, Gerstner Károly, Hoffmann István, Juhász Dezső, .Kóródy Zsófia és
Vitányi Borbála) szívesen vállalkoznak terepmunkára.

AZ ORSZAGOS FOLORAJZINEV·GYOJTES HELYZETE
1980
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A Veszprém megvei tapolcai járás földrajzinév-gyűjtésének
és közzétételének tapasztalatai

1. Veszprém megye, területének nagyságát tekintve, az ország kilencedik
megyéje. Ha a benne levő települések számát vesszük figyelembe, akkor az ötö-
dik helyre sorolhatjuk (Területi statisztikai évkönyv 1973.). Közismerten ha-
zánk egyik jelentős iparvidéke. Felszíne rendkívül változatos, a "Bakony tói a
Balatonig" kifejezés kiterjedésén kívül természetföldrajzi adottságaira is utal.
Története a Pannónia előtti korokba nyúlik vissza, de középkori emlékei is fon-
tosak.

2. A Veszprém megy ei földrajzinév-gyűjtés 1976-ban kezdődött, amikor a ta-
polcai városi-járasi párt- és állami vezetés elhatározta a munka megindítását.
A megye négy járása közül a tapolcai járás a legkisebb, területe 79610 ha, a
települések száma 52 (A Magyar Népköztársaság helységnévtára 1973.). Ezek a
helyi adottságok tették lehetövé, hogy a féléves előkészítő munka után három
hónap alatt lebonyolítsuk a gyűjtést. Módszerünk a következő volt: minden te-
lepülésen egy személy gyűjtött, illetőleg minden személy egy településen gyűj-
tött. A gyűjtés és ellenőrzés után e közel 80 000 hektárnyi területen 9855 terep-
tárgy at és 15065 nevet számoltunk össze. Azaz: 100 hektárra átlagosan 19,7
név jut, egy tereptárgyra pedig 1,5 név, amit úgy is fogalmazhatunk, hogy
minden második tereptárgynak két neve van. Úgy gondolom, e gazdag és vál-
tozatos névanyagot nemcsak a települések sűrűsége, de a járás természetföld-
rajzi adottsága is magyarázza. Az északnyugati zalai lankás, sík vidék dél felé
fordulva a Keszthelyi-hegység keleti oldalán a Lesence völgyében folytatódik,
ez a terület nemcsak vízválasztó, de nyelvjárási határ is. A járásnak ettől észak-
keletre fekvő többi része megoszlik a Déli-Bakony és a Balaton fölött emelkedő
Balaton-felvidék között, mely a mély fekvésű medencekből kiemelkedő vulká-
nikus tanúhegyekkel hazánk egyik legszebb táj egysége.

Összegyűjtött névanyagunk közzétételében a Somogy megye földrajzi nevei
című kiadvány módszerét követtük, azaz bedolgoztuk az első kataszteri térké-
pek névanyagát, mely e területen 1857-58-ban készült, valamint e térképek
croquis-ját, melyből mindössze 24 települését találtuk meg. Felvettük PESTY
FRIGYES gyűjteményének neveit, valamint JANKO JANOS Balaton-parti
gyűjtésének (A Balaton-melléki lakosság néprajza) anyagát (a belterületi neve-
ket is). Sajnos, területünkön PESTY anyaga nagyon hiányos: az 52 településból
mindössze 7 községnek gyűjtését tartalmazza.

A járás 52 települése közül ma két falu, Balatonesicsó és Szentjakabfa ve-
gyes ajkú község: német nyelvű lakói is vannak. Az ellenőrzés során Király La-
jos csupán Jakabfán talált néhány ném et szórványt. (15/3: FőzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAutca : n Over
kasze, 15/5: Kút utca: Sárdagasztó : n Pruna kasze, 15/50: Zsöllér-bokor : n
Klózhájzer. 15/98: Fekete jőd : n SvárC8n ákkar). P:E;TERDIOTTO (A Balaton-
felvidék ném et falvai: Száz. LXIV, 693) 1935-ben 12 ném et dűlőnevet gyűjtött
össze Jakabfán, ebből ma három név él. Az általa feljegyzett írásos forrásból
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merített 22 magyar dűlőnévből ma 17-et népi névként gyűjtöttünk össze, s há-
rom név kivételével a többit is tudtuk azonosítani. Balatoncsicsón ném et dűlő-
nevet nem találtunk, de e községről már PÉTERDI is azt írta: "Német dűlönév

nem található a határban ... " (i. h.). "-

3. A földrajzi nevek a nyelv történeti változásainak éppen úgy alá vannak
vetve, mint a szókészlet egyéb csoportjai. Természetükből következik, hogy
konzervatívabbak, hangtani, alaktani, szókészleti szempontból is tovább megőr-
zik a fejlődés egy-egy előző állomását. Az archaikusabb nyelvi állapot elsősor-
ban a föl d raj zik ö z nevek ben érhető utol. Ezért is határoztunk úgy,
hogy [árási földrajzinév-gyűjteményeinkben közzétesszük a földrajzi köz nevek
szótárát. Már a gyűjtést úgy készítettük elő, hogy Ördög Ferenc nyomatéko-
san felhívta a gyűjtők figyelmét a földrajzi köznevek lejegyzésére, értelmezé-
sére. Azellenőrzés során egyik feladatunknak tekintettük ezt a munkát, kiegé-
szítettük és ellenőriztük a földrajzi köznevekre vonatkozó adatokat. A név-
anyag helyszíni nyelvjárási ellenőrzéseker Balogh Lajossal négy kutatópontot
jelöltünk ki, ahol az adattárban szereplő valamennyi földrajzi köznevet végig-
kérdeztem.

IMRE SAMU felosztása szerint (A mai magyar nyelvjárások rendszere 336)
a járás nyugati része a zalai nyelvjáráshoz tartozik, illetőleg átmeneti terület-
nek tekintendő, de főleg zalai jellemzőkkel. Kutatópontjaink közül 5. Hetye-ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
fő képviseli ezt a területet. A járás keleti része a Balaton-vidéki nyelvjárás
területe. Erről maga IMRE SAMU mondja: "Az egyes kutatópontoknak a típus-
ba való besorolása ... nem problémamentes." (1. m. 339.) Megemlítem itt, 'hogy
a Balaton-felvidék gyűjtött területe 1950-ig Zala magyéhez tartozott, a lakos-
ságat közigazgatási, kereskedelmi kapcsolatai Zalához 'kötötték, s ez a több év-
százados folyamatos hatás nyelvében rnély nyomot hagyott akkor is, ha egyház-
megyéje a veszprémi püspökség volt. A Balaton vidéki nyelvjárástípust képvi-
seli 13. Kapoles, rnely a Nyelvatlasznak is kutatópontja (D-3), és "viszonylag
tisztán tükrözi a típust" (IMRE í.m. 339), valamint 38. Káptalantóti. A 33. sor-
számú település, Lesenceistvánd a Lesence völgyét és a Tapolcai-medencét kép-
viseli.

4. Hogy a földrajzi köznevek szótárát kötetünkhöz csatoljuk, meggyőződés-
ből tesszük. Úgy gondolom, nem a terület nagysága, az anyag mennyisége ha-
tározza meg a közzététel szükségességét, hanem a kötet léte. A következőkben
néhány példán szeretném illusztrálni a földrajzi köznevek szótárának hasz-
nosságát.

Szótárunk szerint területünkön a vízfolyás megnevezésére nyolc szót hasz-
nálnak. Ezek: ér (4), folyó (22), gát (20), kanális (4), patak (20), sánc (22), séd
(59) és víz (19). A foló : jojó elnevezés egyedüli a zalai nyelvjárási területen,
tehát Sümegtől nyugatra. Itt csak ez a név fordul elő. A séd, mely az összes
(170) vízfolyásnév 35H/o-a, általános az egész Balaton-felvidéki területen. Emel-
lett azonban nagy számban találunk az Eger völgyében, a Lesence völgyében
és a Kali-medencében patak és víz elnevezéseket, mégpedig ugyanazon terüle-
ten (községben), azonos mennyiségben. Az Eger völgyében föllelhető még a fojó
is. A Lesence-völgy jellegzetes vizfolyásneve a gát és a vele számban megegye-
ző, de területileg szórtabb sánc. Itt-ott felbukkan az ér és a kanális, de számuk
jelentéktelen. Természetesen e vizfolyásnevek az elnevezésekben egyelemű. tő-
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szóból álló tulajdonnévként is és különböző szerkezetek alaptagjaként is hasz-
nálatosak.

Szótárunkba a dobogó földrajzi köznév az alábbi jelentésekkel került be: l.
'kopasz domb, hegyen (síkon) kiemelkedő rész', 2. 'kis híd'. A dobogó gyűjtött
területünkön földrajzi névként és földrajzi köznévként egyaránt él. Puszta
alakban kilenc esetben, utótagként egyszer szerepel anyagunkban. A gyűjtés
során - ha értelmezték is adatközlőink - minden esetben olyan helynek ne-
vezték, melyen az áthaladó kocsi hangja dobogó hangot ad. A kilenc név kö-
zül négy a zalai területre esik, ebből egy (7/1) híd, három sík területű dűlő ne-
ve, melyek közül egy a Dobogó-val nevezett híd melletti terület neve (7/153),
két név pedig a ma Kis-ároki-híd-nak nevezett kőhíd melletti dűlő neve
(1/25,30). A MTsz. a dobogó-t mint fahidat, gyaloghidat dunántúli tájszóként
adatolja. Adatközlőim a szónak ilyen jelentését nem ismerték. Példáink ugyan-
akkor azt bizonyítják, hogy 'híd' jelentésben használták, sőt ma is alkotnak
olyan földrajzi nevet, melyben a dobO;gó alaptag hidat jelöl. A 9/135-ös név:
Komonista-dobogó, mely névvel 1945 óta illetik az addig Poletár-híd-nak ne-
vezett fahidacskát.

Az ÚMTsz. JANKO után a Balaton mellékéről is közli 'fahíd' jelentésben a
dobogó-t. Anyagunkban a 22/5 Dobogói-híd "régi kőhíd" Szentantalfán.

Atmenetet jelent a címszó első és második jelentése között a ll/542-es számú
Dobogó név, mely Sümeg határában útszakasz és dombtető is egyben.

A földrajzi köznevek gyűjtése során a dobogó földrajzi köznevet a 33-as ku-
tatóponton már ismerték 'domb' ,.., 'kopasz domb' jelentésben, a 13-as kuta-
tóponton pedig 'hegyen, síkságon kiemelkedő rész' jelentésben. Ilyen értelmű
a használata mind a. négy Balaton-felvidéki település névanyagában (14/28,
15/66, 18/169, 23/91), ahol több esetben több elemű földrajzi név előtagjaként is
szerepel a szentantalfai (22/4, 5, 6) nevekkel együtt.

Nyelvjárási szempontból is jelentős adatok ezek, mert a fenti értelemben sem
a MTsz., sem az ÚMTsz. nem közli az adatot, HEFTY (A térszínformák nevei
a magyar népnyelvben : NyF. 66. sz.) és ARVA Y (A térszínformák nevei Kalo-
taszegen) is csa'k 'sík földön kiemelkedő, dombosodó' jelentésben ismeri. A do-
bogó szóra vonatkozó szinkrón földrajzinév-gyűjtésün'k MAACZ ENDRÉt iga-
zolja, aki Földrajzi táj szótárában a dobogó címszóhoz a következő jelentéseket
fűzi: 1. 'a hegygerinc, hegyhát tetejének ellapuló, pihenöszerű része', 2. 'kidom-
bosodó hely a síkságon', 3. 'döngő talaj', 4. 'fahíd, gyaloghíd'.

5. Példáimát a jelentéstan területéről vettem. Kell azonban szólnom - ha
csak a megemlítés szintjén is - az adott terület nyelvjárásának hangtanában
végbemenő változásokról. A földrajzi nevek köznyelvhez való közelítésének
egy-egy mozzanatát sokszor egy település, egy egy é n artikulácíójában is ta-
pasztalhatjuk. Közismert a tömegkommunikácíó hatása a nyelvre, a táj nyelv-
re. A földrajzinév-gyűj teményekből, nem utolsósorban a 'földrajzi köznevek éle-
téből a nagyüzemi gazdálkodásnak a nyelvformáló hatását is lemérhetjük. Sze-
münk előtt, fülünk hallatára merevednek meg, válnak archaizmusokká -
hangtani és jelentéstani vonatkozásban egyaránt - a tegnap még köznyelvi ki-
fejezések.

6. Felszólalásommal az volt a célom, hogy ismertessem a tapolcai járás föld-
rajzinév-gyűjtésével, közzétételévei kapcsolatos problémái nk at, tapasztalatain-
kat. Igyekeztem e folyamatból olyan kérdéseket kiemelni, melyeket közérde-
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kűnek éreztem, melyek e körben érdeklődésre tarthatnak számot. Az idő adta
lehetőségen belül csupán jelezni szerettem volna egy-két önkényesen kiraga-
dott példával, hogya földrajzinév-gyűjteményeknek - csak a szakterületen be-
belül is - milyen sok felhasználási lehetóségük van, milyen értékes adatokat
tartalmaznak a legkülönbözőbb szakágak kutatói számára.

Mf:SZÁROSNf: VARGA MÁRIA

/srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
/

i
i
/ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I



izyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
JzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I
\
),

163MLKJIHGFEDCBA

A fö ld r a j z i n e v e k k ö z z é t é t e l é n e k s a j á t s á g o s k é r d é s e i

a b a r a n y a i k ö t e t b e n

Hat évvel ezelőtt, 1974 őszén fejeződött be Baranya megyében az élő föld-
rajzi nevek gyűjtése. A gondos ellenőrzés és közzététel munkálatai után most
eljutottunk oda, hogya hat évi "érlelés" eredményeképpen ez év szeptembe-
rében lektorok kezébe kerülhet a sásdi és a szigetvári járás teljes anyaga. Ez
lesz - terveink szerint - az 1. kötet. Folytatása 1981 tavaszára készül el;
majd 1982-ben a teljes névanyag mutatóját (indexét) adjuk az érdeklődők ke-
zébe.

Miért ez a nagy késedelem? - tették fel sokan és sokszor a kérdést. Talán
valami "extra" munkára vállalkoztak a baranyaiak? Sietve, de szerkesztőtár-
saim véleményével egybehangzóan, felelősséggel jelentem: nem volt szándé-
kunkban semmi nagyot-akarás; csupán igényesen, pontosan és jól szerettük
volna elvégezni azt a feladatot, amit vállaltunk. Talán nem lesz fölösleges idő-
töltés, ha a készülő névgyűjteményröl szólva röviden felvázolern a baranyai
névmonográfia főbb jellemzölt.

A gyűjtés és ellenőrzés során egyaránt sok gondot jelentettek a két, gyak-
ran három nemzetiségű községek. Nem sikerült minden ilyen faluba a nem-
zetiségek nyelvén beszélni tudó gyűjtőt küldeni. A gyengébb színvonalú
gyűjtések hiányosságait az ellenőrző nyelvészek pótolták. Mivel Baranyában
jelentős a kis településekből való elvándorlás, a gyűjtés-ellenőrzés idején több
helyütt valóságos felderítést kellett végeznünk, hogy megtaláljuk egy-egy kis
falu egykori őslakosságát. (Korpád és Gorica neveit Bükkösdön gyűjtöttük,
Gyűrűfű neveit Pécsett; Kisújbányán már csak egyetlenegy embert talál-
tunk stb.) - Az élő (szóbeli) nevek számát jól szaporítottuk a történeti (írás-
beli) nevek helyének helyszíni lokalizálásával. Az ellenőrzést nehezítette a
régi térképekről leírt nevek kérdezése, ám mégis megérte a fáradozás, mert e
nevek gyakran "előcsalogatták" az emlékezetből a feledésbe merült, de még
félig-meddig ismert nevek csoportját. Az élő nevekhez kapcsolt írásbeli nevek
meglehetős en sok gondot okoztak a közzétevőknek.

Az eddig megjelent kötetektől (ZMFN., SMFN., HMFN.) talán csak abban tér
el a mi munkánk, hogya rendkívül fontos, forrásértékű kéziratos térképek
minden névadatát felvettük az adattárba, jelölve az időben egymást követő
változásokat egy-egy hely művelési ágában. E helyen is köszönöm Király La-
josnak, hogya Somogy megyei Levéltárban elvégezte a kéziratos térképek ne-
veinek leírását. Timár György a Pécsett levő levéltárakban végzett felbecsül-
hetetlen értékű munkát. Szita László a határjárások anyagából gyűjtött XVII.
századi neveket és adatokat. Reuter Camillo pedig az okleveles forrásokig is
eljutott (REUTER CAMILLO, Baranya megyei helynévgyűjtésem: Névtudo-
mányi vizsgálatok 75-81). - Mivel Baranya ma is három nemzetiségű megye,
célszerűnek láttuk, hogy minden falu névanyaga elé kerüljön egy tömör meg-
fogalmazás ú népességtörténeti bevezető. A demográfiai adatok felhívják a fi-
gyelmet például arra, hogya Zselicben jelentős volt a horvátok letelepítése a
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XVII. és XVIII. században; azaz nem lehet véletlen, hogy itt máig utal erre a
tényre a magyárok által is ismert és használatos, de eredete szerint horvát név-
anyag.

A közzétevők számára nem kis gondot jelentett az, hogy megadják a nem-
zetiségi (egyúttal nyelvjárási) nevek köznyelvi megfelelőit. Ezt részben az adat-
közlőktől tudakoltuk meg, részben nyelvismerettel rendelkező szakemberektől.
Szükség esetén szótárakhoz folyamodtunk. Arra azonban vigyáztunk, hogy a
köznyelvi megfelelések megadásán túl ne foglalkozzunk a dülőnevek etimo-
lógiájával. Például: ha a Dráva mentén felbukkant az Otok név, és több he-
lyütt tudták a szerb ....horvát adatközlőink ennek 'sziget' jelentését, a közzétevők
utaltak erre; de azt sem hallgatták el, hogy a magyar adatközlők szerint "azért
lett Otok '" Atak, mert a magyarok itt a töröknek jó nagyot attak".

Mivel a települések nevére vonatkozó népetimológiai adatokat közöljük, fon-
tosnak tartottuk, hogy a tudományos szintü névfejtést is mellé tegyük. Ezért
KISS LAJOS hozzájárulásával - rövidített formában - közzétesszük köte-
teinkben a FNESz. baranyai vonatkozású etimológiáit.

A nagyobb városok (Pécs, Szigetvár, Komló stb.) neveit a könnyebb eliga-
zodás érdekében az egyesítést megelőző történelmi határok szerint különítjük
el. A baranyai névgyüjteménybe felvettük a legújabb megyei térkép (1977.) és
a Magyarország földrajzi neveinek tára 1. és II. kötetének neveit.

Végül szeretném kiemelni azt a gondolatot, hogya baranyai földrajzinév-
gyűjtemény alapvetően nem tér el az eddig jól bevált közlésmódtól. Amiben
más, az szükségképpen lett más.

A munka befejező szakaszában is törekedni fogunk arra, hogy a gyűjtemény
adattára a névtudományi célokon túl a néprajz, a településtörténet, gazdaság-
történet, a régészet, a topográfia kutatásait egyaránt szolgálhassa.

Köszönöm, hogy konferenciánkon beszámolhattam a baranyai helynévgyűj-
temény munkálatairól. Külön is köszönöm a Magyar Nyelvtudományi Társa-
ságnak, az MTA Nyelvtudományi Intézetének, hogy a sok ösztönzés en túl érde-
mi segítséget is adott munkánk szervezéséhez és a kötet végleges megformá-
lásához.

PESTI JÁNOS
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A kéziratos térképek történettudományi és névtudományi forrásértéke köz-
tudomású és vitathatatlan. Ezek között is különös figyelmet érdemelnek az ura-
dalmi levéltárak térképei. Névtudományi szempontból azért, mert más levéltári
források mellett elsősorban e térképek alapján tudjuk nyomon követni a föld-
rajzi nevek életét, változásait, születését és esetleges elhalását az úrbéri elkü-
lönzési ésa kataszteri térképek elkészítése elötti kerban. A baranyai monog-
ráfiában megjelenő Baranya megye földrajzi nevei círnű kőtetekhez ezért vé-
geztük el a Pécsett lévő levéltárakban és a Somogy megyei Levéltárban őrzött
lehetőleg valamennyi kéziratos térképről a földrajzi nevek kigyűjtését.

A Baranya megyei Levéltárban levő uradalmi levéltárak közül a Batthyány-
Montenuovo uradaiam és a pécsváradi közalapítványi uradalom levéltárának
kéziratos térképei a legjelentősebbek. Azonban ezeket számban is, teljességben
is messze megelőzi a Pécsi Káptalani Levéltárban található káptalani, székes-
egyházi és szemináriumi uradalmi levéltárak kéziratos térképeinek gyűjtemé-
nye. A térképek száma itt 300 felett van. Hozzászólásomban a Káptalani Levél-
tár térképeinek feldolgozása során szerzett tapasztalataimból szeretnék néhá-
nyat ismertetni.

Az első megoldandó feladat az egy helységre jutó térképek nagy számából
fakadt. Ugyanis annak ellenére, hogy - mint gondolom, szinte minden más le-
véltárban - itt sem maradt fenn az uradalom gazdálkodása folyamán készült
valamennyi térkép, így egyes falvak anyaga sajnálatosan hiányos, mégis az
uradalom legtöbb falujánál öt-tíz térképből gyűjthettem ki helyneveket. De
szép számmal akadt olyan falu is, ahol ennél több térkép is rendelkezésre ál-
lott. A feladat itt az volt, hogy az egy helyre vonatkozó nevek sorából szem-
léletesen kitűnjön az illető hely nevének fejlődése, változása. Ugyanakkor a név
forrását jelentő térkép levéltári jelzete is rendelkezésére állhasson a kutató-
nak. Ennek elérése érdekében sorszámmal ellátott K (=kéziratos térkép) jel-
zetbe soroltuk az egyes térképtípusokat. Igy alakult ki a Kl, K2, K3 ... jelzet-
sor:

IG: XVIII. századi határjárási térképek;
K2: Az 1. úrbéri felmérés térképei (1775-1790);
K3: XIX •. századi úrbéri felmérések térkép ei (1797-1845);
K4: A birtokelkülönzés előtti egyéb (vízrendészeti, erdőgazdasági, birtoktest-

kialakítási stb.) térképek;
K5: A birtokelkülönzés után kialakított uradalmi gazdál'kodással kapcsola-

tos térképek a XIX. század végéig.
A térképek névanyagát teljes egészében igyekeztem a gyűjtés számára hasz-

nosítani. Szám os térkép több példányban is fennmaradt. Ezenkívül akadtak
felvételi lapok (Maculatura Plan) is. Az így előkerült valamennyi névváltoza-
tot felvettem a gyűjtésben. Több határjárási térképhez kikerestem a vonatkozó
tanúvallomásokat is. Ezekből további névanyag került elő. Hasonlóképpen az
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úrbéri felmérésekhez csatlakozó földkönyvekből (Liber Fundualis, Grundbuch)
is. Az 1760 körüliévekből maradt térképmelléklet nélküli, de faluleírást is
tartalmazó faluösszeírások (Conscriptio terrarum) helyneveit a K2-höz sorol-
tam. Itt jegyzem meg, hogy hasonló módon dolgoztam fel a Baranya megyei
Levéltárban és a Pécsi Püspöki Levéltárban levő uradalmi kéziratos térképe-
ket is.

Sokszor jelentett nehézség et az írásbeli (történelmi) nevek pontos lokalizá-
lása. Ugyanis a folyóvizek szabályozása, berkek, vízállások lecsapolása, asrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmű-
velési ág többszörös megváltoztatása nyomán alapvetően megváltozott a táj
arculata. A felhasznált források bősége olykor csak növelte a megoldás ra vá-
ró vagy megoldhatatlan feladatok számát.

Az egykor káptalani birtokhoz tartozó Kemse földrajzi neveit 15 térképről,
2 határjárási iratból és 2 földkönyvből gyűjtöttem ki. Gyűjtésem eredménye 53
lokalizált tételben 67 földrajzi név szám os változattal, további 11 nevet nem
sikerült pontosan lokalizálni. Néhány ezek közül határjárási iratból került elő.
Ugyanis Kemse határának DNy-i nyúlványában a múlt század végi uradalmi
térkép szerint már nagy kiterjedésű uradalmi .szántó terült el, a Nagy erdei
vető (1886: DMT. 46.). Egy század dal korábban, az 1779-es úrbéri térképen e
terület még Zehi pusztához tartozó erdő (GL. fasc. 408. No. 4.), melynek Ny-i
vége a Dráva mellett Sziget erdő néven szerepel. Az 1762. évi határ-újrajárás
alkalmával (ML. fasc. 469. No. 39.) az emlí tett erdőnél többek között még a
következő határjelneveket jegyezték fel: Nyáros Döngör, Ország töltés, Nagy
Ferencz képe, Fekete Malaka. Ezek lokalizálása ma már szinte lehetetlen. A ha-
tárjárásokról 1797-ben készített térképen (ML. fasc. 465. No. 32.) nem jegyez-
ték fel helyüket. E térképen az emlitett Sziget erdő neve Gradistye puszta. Ez
utóbbi is hiányzik ma már az élő nevek sorából. Gradistye vagy Geredistye
Arpád-korí templomos falu. Györffy nem tudta lokalizálni (GYÖRFFY I,
307). A XVI. században a káptalan Dráva melletti birtoktestének központja
(Baranyai Hely történetírás. 1974-75. 50). Egy 1632~ből származó birtokősz-
szeírás (PPL. K. 59.) szerint a Dráva vize árasztotta el. A névfejtéshez is hasz-
nosítható szöveg : "olim erat castellum, sed jam nunc per aquarn, et quidem
Dravam absorpturn.'

Sok hasonló példát sorolhatnék fel részint az élő helynevek közül már ki-
halt, részint a ma már térképre sem helyezhető történelmi (írott) helynevek
bemutatására. De erre itt nincs szükség, Meglehetősen közismert jelenség. Mé-
gis hadd ismertessek még két számadatot a korai kéziratos térképekről törté-
nő gyűjtés várható eredményével kapcsolatban.

Amikor Reuter CamilIo befejezte Garé élő helyneveinek gyűjtését, és ezt
saját cédulakatalógusának anyagával egybevetette, 65 tételben 75-80 nevet so-
rolt fel. Ezután jegyzeteltem ki a Káptalani Levéltár 5 térképét Garéról. Ezek-
ből további 12 név került elő.

A Káptalani Levéltárban találunk egy 1750 körül készült, korábban nyilván
ahiteshelyi anyaghoz tartozó térképet (GT. 76.) Lad és Patosfa kompromisz-
szummal zárult határvitájáról. E térképen 20 olyan nevet találtam, mely nem
szerepel a SMFN.-ben.

A térkép és az Explicatio Mappae feliratai a SMFN. mutatójának számozásá-
val kiegészítve: 1. Terrenum Possessionis Hedrahely 188 2. Visnye 189 3. Kis-
kut hot töltés erányában 4. Berek középi határjel 5. Rudera Capellae: Kétágu
nagy tölgyfa a régi puszta templom alatt 6. Hod töltés : Hot töltés 7. Molnár-
kert 8. Praedium Máriafa 226/77, 229/31. 9. Ladi Malom Berke 226/49 10. Bi-
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zonyos árokban lévő kopolyazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA11. Köblös folyása : Kétágu szilfa a köblös viz-
nél 229/55 12. Beczi ut 226/85 13. Köblös vize bészakadása 14. Pmedium Vörös-
fa 229/51 15. Praedium Gyöngyös 228i130 16. Azon víz folyásba Király kuttya
folyása bészakadáea 17. Porré Malom 18. Király kuttya folyása régi nyomdoka
19. Megyecseri szőlők 20. Terrenum Homok Szent György 228/21. Pap tava
Vö. 22. Gőkér töltés : Győkér töltés 23. Kopolya : Szigethi derék utnál Kopolya
24. Megyecserben Hársfa hele 25. Praedium Szetit Mihály 226/129 26. Szaka-
dék 27. Macskó Nyírése sz. 28. Képes sz. 29. Király Kuttya F 226/127 30. Malom
31. Máthé Gátya 32. Tolvai Völgy 226/115 33. Megye Cser : Csont egy a
vitatott területen lévő sz. két neve vö. 229/112. 34. Kis Biik hegy orra 35. Ladi
nagy Erdő 36. Roka Lukak : Roka vagy borz lukak 37. Dobaki árok 38. Szent
Miháli Sarok 39. Kadar Kuti ut 237/35 40. Dorogi Gertyános 41. Nagy Kopo-
lya : Szigethi Ország útnál nagy kopolya 229/123 42. Dobszai ut 43. Papp Ge-
czi Földek 44. Praedium Dorog 229/126 45. Dorogi rétek 229/126 46. Terrenum
Possessionis Kalmantsa 237 47. Soldos Földek : Soldos földeknél határhányás
48. Via Regia Szigethi már nem létező út 49. Agi híd 229/135 50. Terrenum
Czeglediense 229/150, 153, 156, 157.

Főleg a korai kéziratos térképek helyneveinél gyakori jelenség az olykor szin-
te felismerhetetlenségig eltorzult írásmód. Ezeknél szívesen elhárít juk magunk-
tól a további vizsgálódást azzal, hogy az egyébként esetleg igen jól képzett tér-
képrajzoló az ortográfia útvesztőiben eltévedt. Ismételten tapasztaltam, hogy
ilyenkor is érdemes tovább kutatni. Épp ezért közölni kell az első látásra téves-
nek tűnő neveket is.

Az 1929-ben Hernádfa és Rónádfa egyesüléséből alakult Gyöngyfa község
nevét a Rónádfa határában lévő Gyöntyfa (OrmSz.) dűlő nevétől kölcsönözte.
Az 1856-ban készült kataszteri felvétel szelvényén (BamL. BmK. 265) azonban
Gyögyfa olvasható. Hogy ez nem elírás, azt Sumony határvonalának XVIII.
századi leírásából (GL. fasc. 408/B. no. 41. 43.) tudjuk. Gyögyfalva középkori
falu neve a XVI. századi rovásadó összeírásokban ismételten előkerül (Baranyai
hely történetírás. 1972. 101). KALDY-NAGY a török ,kincstári adóösszeírások-
ban (MNyTK. 103. sz. 26) Györgyfalva néven hozza, és ezt veszi át tőle KAz-
MÉR MIKLÚS is (Falu 206); ugyan KALDY-NAGYnál van egy Gyögyfalva
olvasat is. A falu már az Arpád-'korban is létezett, GYÖRFFYiflél (305) Gég-
falva olvasattal találjuk. Ugyanitt 'Olvasható a Gég személy- és nemzetségnév is.

Egy egész megyére kiterjedő földrajzinév-gyűjtésnél a felkutatható kéziratos
térképek minél teljesebb fölhasználása - tapasztaltuk - meglehetősen munka-
igenyes feladat. Az így gyűjtött nevek nek az élő névanyaggal való egybevetése
ugyancsak nagy figyelmet igényel a közreadóktól. De mindez nem elérhetetlen,
és a. feladat megoldható. A baranyai kötetközzétevői bizonyítják ezt.

A FNESz.-ben nem szereplö rövidítések: DMT.srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA= Pécsi Káptalani Levéltár,
a Dóm Múzeum Térképtára; GL. = Pécsi Káptalani Levéltár, Gazdasági Le-
véltár; GT. = GL. Térképtár ; ML. = Pécsi Káptalani Levéltár, Magánlevél-
tár ; PPL. = Pécsi Püspöki Levéltár.

TIMAR GYÖRGY
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A b e l t e r ü le t i n e v e k k é r d é s é h e z

1. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 1981-ben befejeződik a földrajzi nevek
gyűjtése. Módszereinket a korábbi zalai, hevesi, somogyi vállalkozások tanul-
ságai, VEGH JOZSEF személyes útmutatásai alapján alakítottuk ki. Nagymér-
tékben elősegítette a sikert, hogy gyakorlott néprajzi gyűjtők (DOBOSY
LAsZLO, NAGY GEZA és mások) kapcsolódtak be a terepmunkába, hogy a
megyei tanács illetékes elnökhelyettese, művelődésügyi osztálya, a Herman
Ottó Múzeum, a Hazafias Népfront megyei bizottsága kezdettől felkarolta a
mozgalmat, s hogy ÖRDÖG FERENC az igényelt szakmai segítséget a hely-
színen is rendszeresen megadta számunkra. A lendületes gyűjtő- és a már
megkezdődött ellenőrzö tevékenységet 1979-ben a megy ei támogatás anyagi for-
rásainak korlátozása fékezte le, a gyűjtést azonban nem kellett leállítani, leg-
feljebb némi késedelemre számítunk.

Természetesen felmerültek különféle szakmai, módszerbeli, szervezési gon-
dok is ebben a gazdasági, társadalmi, földrajzi, etnikai és nyelvi szempontból
egyaránt változatos jellegű, 365 települést magába foglaló megyében. Ezek kő-
zül most egyetlen kérdésről szólhatok csupán.

2. A gyűjtőkkel való találkozások alkalmával gyakran vetődnek fel abe l -
ter üle t isz ó bel i nevek kel összefüggő problémák. A beadott cédu-
lák átlapozása során sokszor tapasztaljuk, hogy szerény a belterület névállo-
mánya, máskor a név fogalomkörének határait nem látják világosan gyűjtőink.
Pedig a hétköznapok kommunikációs helyzeteiben gyakran használjuk az ef-·
féle helyneveket. Azt tapasztaljuk, hogy a földrajzi nevek kategóriája elsősor-
ban az intézménynevek, másodsorban a műalkotások (épületek, szobrok) el-
nevezésének köréből gazdagodik. Ma is hallhatjuk például egyik kisvárosunk-
ban : "Találkozunk a Hangyánál l" - egy központi helyen levő saroképület
bolt jára utalva. Az űzlet több mint három évtizede nem az egykori szövetke-
zet tulajdona, a helybeliek mégis aponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAHangya elnevezést használják megkülön-
böztető célzattal s nyilvánvalóan helymegjelölésre. Azt, hogy az üzlet, vendég-
látó hely, intézmény stb. neve milyen formában és mikor tekinthető földrajzi
névnek, nem mindig tudjuk egyértelműen meghatározni; ezek egyúttal tájéko-
zódási ponto,k is.

Fellapozva a már nyomtatásban közzétett névgyűjteményeket, fokozatos gaz-
dagodást tapasztálunk a belterületi nevek adattárában. A Zala megyei kötet
nem egységes e tekintetben. A bevezető utal is rá: "A kötef szerkesztőinek ál-
láspontja szerint annak eldöntésére, hogy az adatközlőktől feljegyzett adat tu-
lajdonnév-e vagy csak alkalmi megjelölés, csak több adatközlő megkérdezése
után a helyszínen lehet vállalkozni" (Zala megye földrajzi nevei. Zalaegerszeg
1964. 19). így a kötetbcn Zalaegerszeg esetében pl. szinte csak utcanév típusú
belterületi neveket találunk, Nagykanizsa anyagában viszont templomok, üze-
mek, kereskedelmi egységek nevei is felbukkannak. A Somogy megyei gyűjte-
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mény még tovább tágítja a kört: Kaposvárott laktanya, szobor, egészségügyi és
művelődési intézmény is szerepel nevével. Ez a szélesebb re tárt kapu jellemzi
a Heves megyei kiadványokat is.

úgy gondolom, nem szabad a belterületi szóbeli helynév fogalmát mestersé-
gesen leszűkítenünk. Viszonylag könnyebb a feladatunk a falvakban, ahol a
névvel való megjelölés alkalma korlátozottabb, alkalmazása általánosabb. Itt
teljesen kielégitő "A földrajzi nevek gyűjtésének, ellenőrzésének és közzététe-
lének kézikönyve" (Bp., 1978. 36) útmutatása. Városokban, különösen a na-
gyobbakban, érthetően erősebb az igény a több hasonló tereptárgy, létesítmény
megkülönböztetése céljából a névvel való differenciálásra.

3. Azok az okok,' amelyek a névélettan szerint a földrajzi nevek létrejöttében
a múltban közrejátszottak, nagyrészt hatnak a mai közösségekben is. Megfi-
gyelésem szerint azonban az életmód változása a helynévadásban egy sajátos
jelenséget is teremtett. A névtan is igazolhatja ugyanis a szociológusok megál-
lapítását, hogy bizonyos vonatkozásában beszűkül az emberek élettere. Elfe-
ledjük lakóhelyünk külterületének egyes neveit - ígyelsősorban a dűlőneve-
ket -, de több nevet alkotunk lakásunk szűkebb környezetében, Ezt igazolják
a Miskolcon följegyzett belterületi nevek. (Gyűjtötték MÁDAI GYULA veze-
tésével a Földes Ferenc Gimnázium honísrneretí diákkörének tagjai.) E gyűjte-
mény áttekintése több kérdést is támaszt.

Az első mindjárt az, hogy a név társadalmi érvényessége milyen kiterjedésű.
Megfigyelhetjük, hogy a lakótelepeken kis területen is nevek sora keletkezik,
többnyire a gyerekek egymás közötti használatára. A Kinizsi úti garázsok előtt
keletkezett térséget, ahol játszani is lehet, a gyerekek Bulesz-nek nevezik, az
egyetem termetén emelkedő halmot a diákok Úvé-domb-nak hívják, Kucs Béla
nőalakot ábrázoló szobrát meg úgy emlegetik maguk között, hogy Kő Kati.
Strekk a neve a Ill. kerületben egy hosszú, egyenes járdának, Tizenötemeletes
a szóbeli neve egy kiemelkedő háznak a Kilián-lakótelepen, Kopasz néven em-
legetik a Tanácsház tér mellett, lebontott házak helyén alakult térséget (ál-

lítólag egy kopasz fa miatt), Sziti-nek hívják egyesek a Széchenyi utcát ('city,
belváros' értelemben). Nyilvánvaló, hogy az ilyen neveket nem használja a te-
lepülés egész közössége, mégis helyük van a gyűjteményben. Ha korlátozot-
tabb körben is, de a helynév funkcióját tölti be az ilyen elnevezés is: Lenti
óvoda, Kisbolt, Nyolcórás bolt (mert ez az egyetlen a környéken, amely nyolcig
tart nyitva), Joei-iéle vendéglő, Bolhás (a Fáklya mozi népi neve), Placc (gye-
rekek játszóhelye az Otthon étterem mellett), Emtéhá (a 114. sz. szakmunkás-
képző intézet).

Felvetődik a név változatok kérdése is. Olykor nem lehet eldönteni, hogy me-
lyik változat az általánosabb érvényű. Vannak lexikális és hangtani változa-
tok. Például Toronyház : Húszemeletes, Kisbolt : Sarki bolt, Kubik : Gödör
(az MVSC sporttelepe), Veres-templom : Vörös-templom. Máskor a többféle
elnevezésből a névváltozat rétegekhez kötődő jellegére gondolhatunk. Például
Vologdai iskola : Vologda-suli, Erzsébet tér : Szabadság tér. Egyes neveket csak
az idősebbek használnak: Fríd-kert (Friedman fafeldolgozó üzeme volt itt),
Kancsós pince (az ajtó fölé egy kancsó és pohár van festve), Bunkó (Vörös-
marty Művelődési Ház), Gondűző (Franklin utca), Cikta (ruházati áruház az
egykori cipőbolt helyén), Mezítlábos-bank (munkások szövetkezeti takarékja
volt), Gergely-megálló (régen egy fűszeres boltja volt ott), Gazdakor (ma: ga-
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léria), Jézus kútja (gyógyító hatást tulajdonítottak neki). Véleményünk szerint
ezeket a névváltozatokat föl kell jegyezni használati körük jelzésével.

Vannak azután olyan nevek is, amelyek meglehetősen alkalmi, átmeneti ne-
veknek tekinthetők. így a Búza téri piac egyik részét három néven is emlegetik:
Csillag áruház : Kágéesté-piac : Lengyel-piac. Ezek följegyzését is javasoljuk,
keletkezésükre, érvényességükre tegyünk azonban valamilyen megjegyzést! Az
ilyen nevek kapcsán figyelhetjük meg a névadást születése óráiban.

Altalában azt mondhatom: érdemes följegyezni és közölni minden olyan ne-
vet, amely - bár korlátozott kiterjedéssei és időben - egy közösség szolgála-
tában és igényére keletkezett, s tanulságul szolgálhat a névélettani vizsgálódá-
sokhoz. Arra van azonban szükség, hogy adatközlőink valóban jól képviseljék a
lakosságot, életkorban, szociális helyzetük szerint is. így növekszik adattáraink
névtudományi jelentősége.

KDVATS DANIEL
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Csongrád megye nyelvjárási sajátosságainak áttekintése
a földrajzi nevek alapján

1. Mielőtt az előadásom címében jelzett kérdéskör kifejtéséhez kezdenék, a
Csongrád megyében folyó földrajzinév-munkálatok jelenlegi helyzetéről s ez-
zel kapcsolatban egy-két tudományos problémáról szeretnék röviden szót ej-
teni.

Először is örömmel adhatok számot arról, hogy az 1960-as évek végén tör-
tént kezdeti neki buzdulás, majd a jó néhány évig tartó megtorpanás után a
megyei tanács megértő támogatása és a Hazafias Népfront megyei bizottsá-
gának közreműködése révén egy-két év óta kedvező fordulat következett be
a földrajzi nevek gyűjtésében. A legfontosabb most már az, hogy a bizonyos
fokig nehezebbé vált anyagi körülmények közepette is minél előbb befejez-
zük a megye minden egyes településén a gyűjtőmunkát, hogy majd belátható
időn belül asztalra tehessük a Csengrád megyei névgyűjteményt is.

Ismeretes, hogy INCZEFI GÉZA már az 1950-es évektől szorgalmasan gyűj-
tötte a földrajzi neveket a megye egy részén, és gyűjtését - gazdag levéltári
forrásanyaggal kiegészítve - két nagyobb terjedelmű munkában meg is jelen-
tette (Szeged környékének földrajzi nevei: NytudÉrt. 22. sz. és Földrajzi nevek
névtudományi vizsgálata [Makó környékének földrajzi nevei alapján]: Nyel-
vészeti Tanulmányok 14. sz.). Ezekkel a kiadványokkal Iriczefi elévülhetetlen
érdemeket szerzett, az élő névanyagra kiterjedő gyűjtése azonban - elsősor-
ban a Szeged környékének földrajzi nevei című munkájában - eléggé hiá-
nyos. Tudományos szempontból a leendő közzétevőnek, szerkesztőknek az egyik
gondot mindenképpen az okozza, hogy miképpen viszonyuljon a megyei név-
gyűjtemény Inczefinek emlí tett dolgozataihoz. Nem kétséges, hogya Csengrád
megyei kötetnek majd egységesnek kell lennie, követve a már megjelent vagy
megjelenés előtt álló' kiadványok elfogadottnak tekinthető szempontjait, mód-
szereit. Hogy ezeknek a kívánalmaknak a leendő csengrádi kötet meg tudjon
majd felelni, ahhoz véleményem szerint egyrészt az szükséges, hogy Inczefinek
emIített gyűjtéseit az élő névanyaggal kiegészítsük, másrészt - bármennyire
sajnálatos - le kell mondanunk arról az elmélyült levéltári kutatásról, amely
az ő munkáit jellemzi, mert ha nem így tennénk, akkor nemcsak az eddigi
kiadványok gyakorlatától térnénk el, hanem a névgyűjtemény megjelenteté-
set is jó néhány évvel elodáznánk, .nem is szólva a történeti anyag esetleges
egyenetlenségeiről és a többletköl tségekrő1.

Nyilvánvalóan az is megnehezíti a közzétevés és szerkesztés munkáját, hogy
néhány településen - a megye délkeleti részén és Szeged környékén - szlo-
vák, illetőleg szerb nyelvjárási névanyaggal kell számolnunk. Ezeknek a gon-
doknak a sikeres leküzdésére egyrészt az eddigi megyei kötetek adhatnak se-
gitséget, másrészt a közreműködő szakemberek tapasztalatai nyújtanak re-
ményt.

2. A fentiek előrebocsátása után a továbbiakban Csengrád megye nyelvjá-
rási sajátosságairól igyekszem - legalábbis vázlatos - képet rajzolni, egyrészt
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némileg annak az igazolására, hogya földrajzi nevek - természetesen csak
bizonyos fokig - egy-egy kisebb-nagyobb terület nyelvjárási jelenségeinek a
megismeréséhez is adalékul szolgálhatnak, másrészt főképpen azzal a céllal is,
hogy ezzel az áttekintéssei a megye földrajzi nevei nek ellenőrzését és közzéte-
vését valamelyest megkönnyítsem. elősegítsem.

A magyar dialektológiában általánosan elfogadottnak tekinthető az a meg-
állapítás, hogya különféle nyelvjárási jelenségek határa viszonylag ritkán esik
egybe amegyehatárokkal, s hogy most mégis egy megye nyelvjárási sajátos-
ságairól próbálok rövid összefoglalást adni, annak tulajdonképpen egyetlen,
gyakorlati megfontolás ból eredő oka van, mégpedig az, hogya földrajzi ne-
vek gyűjtése és megjelentetése az egész megyére terjed ki.

Csengrád megye nagy része - a magyar nyelvjárások hagyományos osztá-
lyozása szerint - a déli nyelvjárástípushoz tartozik, csupán a Makótól keletre
eső községek (pl. Csanádpalota nyelvjárása; vö.: Nyr, LXXXV, 327-30) s a
Hódmezővásárhelytől északkeletre és részben északra található települések
nyelvjárása alkot átmeneti sávot a déli és a tiszai nyelvjárásterület között. Eb-
ben az átmeneti sávban - kisebb-nagyobb mértékben - már a tiszai nyelvjá-
rástípusra jellemző vonások is egyre inkább föllelhetők (pl. az illabiális e-zés
Apátfaiván, Csanádpalotán, Szegváron, Szentesen, Fábiánsebestyénen, vagy a
zárt í-zés is, amely általában kisebb intenzitással jelentkezik, pl. Bokroson és
Szentesen).

Lássunk ezek után néhány példát azokra a nyelvjárási jelenségekre, amelyek
a földrajzi nevekben is megmutatkoznak!

Kétségtelenül a legismertebb és a legelterjedtebb ezen a vidéken a labiális
ő-zés, amely - az emlí tett átmeneti sáv kivételével - lényegében amegye
nagy részén, alig eltérő megterheltségbeli különbségekkel, ma is eleven saját-
ság. Központi magvának a Szeged-Hódmezővásárhely-Makó alkotta három-
szög alakú terület és ezek közvetlen környéke látszik, de ide sorolható - mint
BALINT SANDOR munkáiból tudjuk - a megye délnyugati része, Szegedtől
északra pedig egészen a Csengeléig terjedő táj egység, mindaz, ami egykor Sze-
ged város földesúri birtoka volt. Nem tartozott viszont Szegedhez a XVIII. szá-
zad első harmadában a Mátra vidékéről települt, palócos nyelvjárásszigetet al-
kotó Kiskundorozsma és a tőle északnyugatra fekvő, közeli kun puszták terüle-
te. Egyébként Szeged város régi határának földrajzi neveit foglalja magában
INCZEFInek a már emlí tett Szeged környékének földrajzi nevei círnű munká-
ja. Az ebben közzétett földrajzi nevek Szeged nyelvi sajátságait mutatják, s
ez teljesen nyilvánvaló, ha tudjuk, hogy Szeged régi birtokának a betelepítése
elsősorban a városból kirajzó lakosság révén következett be. Ilyen, szegedi
nyelvjárási vonásokat tükröző nevek Inczefí dolgozatában a következők: labi-
ális ö-zést mutató alakok: Abrahámhögy, Aszalóhögy, Vízvöttehögy; Bábakö-
roezt, Börcsökköröszt; Kerekgyöp, Nagysz.ög; Epörjes, Ménösjárás. Seregéjös
stb.; szórványos zárt ú-zás (és u-zás) meg zárt ű-zés is jelentkezik: Bukot-
högy, Rúzsalapos; illetőleg Kűhalom, Marostű; kisebb fokú labiális ü-zéssel és
illabiális í-zéssel is ttalálkozunk: Jóskaszüget, Lüsztös, illetőleg Kilsöszatymaz,
Kilsövetye stb. (Ezeket a példákat egyébként annak a helyesírási és fonetikus
átírási eljárásnak megfelelően közöltem, ahogy azok Inczefi munkájában sze-
repelnek.)

3. A továbbiakban elsősorban az általam gyűjtőtt, illetőleg már ellenőrzött
névanyagból szeretnénk bemutatni olyan példákat, amelyek amegye nyelvjárá-
sának egészére vagy nagyobb részére jellemzőek.
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1. A fonémaállományt illetően az egész területen megvan - igen nagy
megterheltségbeli különbségekkel - a zárt e. Azokon a településeken, ame-
lyekben a labiális ö-zés erős fokban jelentkezik, az e nagyon ritkán fordul elő,
hiszen ö áll a helyén, de azért vegyes hangrendű szavakban számolnunk kell
vele (Pl. Mindszenten : Grecsá-sarok, Lander ; Kiszomboron: Gózsemi-kút, Ha-
lesz; Ferencszálláson: Riger-tanya; Székkutason: Lebuki-csárda; stb.).

II. AzponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAl, r ,srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj nyújtó hatása az egész megyében meglehetősen erős fokú, a fél-
hosszú realizáció mellett a hosszú megoldás sem ritka. Véleményem szerint a
földrajzi nevekben csak azokban az esetekben jelöljük az l, r , j előtti ma-
gánhagzó nyúlását, ha teljes értékű hosszú magánhangzó hallatszik (pl. Márté-
lyon: Macélka-rompa; Tiszaszigeten: a Jéruszka melletti változatként Jérusz-

ka név is használatos ; Mindszenten : Eleaei-kör ; Szegváron : Déódali olvasó-
kór, Polgári-kőr; stb.). Ugyanígy el van terjedve a hangsúlyos helyzetbeli ma-
gánhangzók nyúlása is (pl. Szegváron : Régi pósta útca; Tiszaszigeten : Cúkor
útca, Fértá j, az utóbbi esetben az r nyújtó hatása is közrejátszik); az utca szó
ú-jának nyúlása különösen gyakori (pl. Algyőn: Fazekas útca. Nyírfa útca;
Szőregen: Rigó útca, Szív útca; Klárafalván: Csípei útca; stb.).

III. A szótagzáró l kiesése - miként a magyar nyelvjárásokban szinte minde-
nütt, legföljebb különböző interizitással - a mi vidékünkön is megvan, ahogy
azt a következő földrajzi nevek is mutatják; pl. Klárafalván: Kis-tőtés, Pót-
fódek; Apátfaiván: Cser-vőgy, Jegyző-főd; Szegváron: Déódal, Kenderfődek;
stb. A belső, külső szavakkal összetett nevekben - úgy tűnik - valamivel rit-
kábban esik ki az l (pl. Mindszenten: Fölső-Ludasi-halastó).

Itt említem meg, hogya rév köznévi utótagú földrajzi nevekben gyakori a v
elmaradása szó végéről (pl. Algyőn: Kis-ré, Nagy-ré; Mindszenten: Nagy-ré;
stb.), egy-két esetben pedig az r pótlónyúlásos kiesése is előfordul (pl. Szegvá-
ron: Or-hegy).

4. A továbbiakban azokat a nyelvjárási jelenségeket veszem sorra, amelyek
területi megoszlást mutatnak a .megyében, vagy is nem jellemzőek amegye
egész területére, hanem - bizonyos megterheltségbeli eltérésekkel - annak ki-
sebb-nagyobb részén fordulnak elő. _

1. Ilyen jelenség megyénkben mindenekelőtt a labiális ö-zés, amelynek elter-
jedtségéről, határáról már szót ejtettem Inczefinek emlí tett dolgozata alapján.
Itt most azért térek vissza rá, mert egyrészt további példák on szeretném be-
mutatni a labiális ö-zés eseteit, másrészt egy-két földrajzi köznév (a gyep és a
kereszt) alapján az elterjedési körét igyekszem pontosabban megrajzolni.

a) Az ö-zés - mint ismeretes - a .köznyelví és más nyelvjárásokbeli illa-
biális e helyén fordul elő (pl. Algyőn: Kemös, Kendörös; Kiszomboron: Szö-
gedi utca, Kendör-tó; Mártélyon: Körtéjösi-gátőrház, Könyere-hát, Szökfú-
csárda; Mindszenten: Högyös-halom, Téglási-högy; stb.), de - amint már rész-
letesebben is kifejtettem - ez a jelenség a megye keleti, északkeleti részén
nincs meg (pl. Apátfalván: Kender-főd; ez várható Pitvaroson és a környékbe-
li községekben is, ahol településtörténeti okok is közrejátszanak a köznyelvihez
közeli nyelvjárási formák elterjedtségében). Vásárhelytől északra érdekes képet
mutat az ö-zés: Mindszent még ö-ző, Szegvár már nem (pl. Kenderfődek, Síró-
hegy), továbbá Szentes sem (itt például a zárt í-zés tekintetében városrészek
- Alsópárt és Felsőpárt - között is különbség van), még északabbra viszont
Csongrádon ismét fölbukkan az ó-zés. Az ö-zésnek .ez ·a területi megoszlása
mindenesetre azt jelzi, hogy dialektológiai szempontból nagyon hasznos és ta-
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nulságos lenne ezt a kérdést - nagyobb nyelvi anyagon - részletesebben
megvizsgálni.

b) Mint ismeretes, a nyelvatlaszök megjelenésének egyik tanulsága az volt,
hogy az egyes nyelvi jelenségek szavanként terjednek, vagyis a hangtörvények
nem mindig érvényesülnek minden egyes szóban. Hogy ez valóban így van, azt
például az ö-zés körébe tartozó gyöp és köröszt szavak példája is mutatja, hi-
szen ezek nemcsak az erősen ö-ző területeken élnek ebben a formában (pl. Kis-
zomboron: Siögedi-köröszt, Gujás-gyöp, Mártélyon: Pásztor-gyöp, Mindszen-
ten: Józsepi-köröszt; stb.), hanem az iIlabiáIis é-zést mutató nyelvjárásokban
is ö-vel hangzanak (pl. Apátfalván: Belezi-köröszt, Gyöp-ugar; Szegváron :zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASé-
pi-köröszt; stb.), de a palóc vidékről települt Dorozsmán illabiális e fordul elő
(pl. Virág-kereszt).

II. A többi nyelvjárási jelenség olyan, hogy nemcsak a földrajzi nevek közné-
vi elemeiben van rájuk kevés példa, hanem általában is szórványosan jelent-
keznek más közszavakban is.

a) Ilyen kis hatás ú jelenség azsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi rovására fellépő labiális ü-zés. Erre a jelen-
lenségre elsősarban azokon a településeken találunk példákat, ahol a labiáIis ö-
zés nagy megterheltségű (pl. Tiszaszigeten : Kis-szüget, Szügeti-homokos, Szű-
get-tető). I

b) Szintén kevés szóra terjed ki a nyíltabb magánhangzó helyén jelentkező
zárt u-zás és zárt ü-zés, az ő-vel szembeni zárt ü-zés jelensége. Lássunk ezekre
is egy-két példát anyagunkból! Pl. ApátfaIván: Marus, Marus utca; Tiszaszi-
geten : V ájugos : V ájogos; Mindszenten : Küvesút; Klárafalván: Csútelep; Kis-
zomboron: Kúház; stb.

c) Szentesen és környékén, továbbá a Csongrád körüli falvak egy részének
nyelvjárásában az é-vel szemben jelentkező zárt í-zésre is találhatunk példákat
(pl. Bokros névanyagában : Fehír-köröszt, Kik-ér, Csípai-sziget).

Ill. Külön szólok a földrajzi nevekben mindenütt gyakran előforduló dúlő

köznév és 'a töltésen átvezető út, ösvény' jelentésű rampa köznév hangtani vál-
toza tairól.

A dúlő földrajzi köznévnek a d-üHő hangalakú változata megfigyelésem sze-
rint valamivel gyakoribb vidékünkön, mint a hosszú ú-s és rövid l-es formája
(pl. Apátfalvan : Belezi-düHő; Ferencszálláson : Hosszú-düHő; Székkutasan : Kis-
halmi-düHő; stb.), de föltétlenül számolni kell dúlő megoldású variánssal is, mí-

ként azt INCZEFlnek Makón és környékén gyűjtött névanyaga mutatja (Föld-
rajzi nevek névtudományi vizsgálata).

A rampa köznév ebben a hangalakban fordul elő INCZEFlnek az imént
idézett munkájában, továbbá Kiszomboron (pl. Kútajji-rampa) és Klárafalván
is (pl. Kis-réti-rampa), de él ennek a szónak zárt o-s ejtése is megyénkben (pl.
ApátfaIván : Kis-közi-rompa, Szilvási-rompa; Mártélyon : Korhányi-rompa,

Strandi-rompa; Mindszenten : Tinó-rompa; Szegváron : Űrházi-rompa; stb.).
5. Miként a bevezetés ben jeleztem: ezzel az áttekintéssel az volt a célom,

hogy vázlatos képet rajzolj ak Csengrád megye nyelvjárásáról, mégpedig abból
a szempontból, ahogyan az itteni nyelvjárási sajátságok a földrajzi nevekben
vissza tükröződnek. Ehhez az összeállításhoz nem tudtam ugyan felhasználni a
megye teljes anyagát, de egyrészt az Inczefi által már pubIikált, másrészt a
meglevő és a még közzé nem tett földrajzi nevek alapján talán sikerült olyan
összefoglalást készítenem, amely fogódzót jelenthet a Csengrád megyei név-
gyűjtemény közzétevőinek munkájában az eljövendő és remélhetőleg hamaro-
san végrehajtandó helyszíni ellenőrzések során. SZABO JOZSEF
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A föJdrajzinév-gyűjtés helyzete Győr-Sopron megyében

Győr-Sopron megye földrajzi' neveinek összegyűjtését 1965 szeptemberében
határozta el a megyei tanács művelődési osztálya. A tudományos irányítást
Végh József, a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetének
munkatársa vállalta, aki a zalai kötet sikeréveI és más megyék példájával ösz-
tönözte a megye kutatóit a feladat elvégzésére. A Megyei Népművelési Tanács
külön határozatban biztosította támogatásáról a földrajzinév-gyűjtés tudomá-
nyos és szervezési irányításával megbízott és a megyei múzeumok igazgatósága
mellett működő bizottságot, Németh Imre muzeológus vezetésével. Ennek a bi-
zottságnak tagjai a munka sokrétűségének megfelelően nyelvészek, történé-
szek, geográfusok, néprajzosok voltak. A terepmunkát a megye nagy számú és
területileg aranyosan elhelyezkedő középiskoláira bíztuk.

1965 októberében gyűjtéssel egybekötött módszertani megbeszélést tartottunk
a magyaróvári járásban levő Feketeerdő községben. Ennek eredményéről, ki-
alalku1t módszerünkről beszámoltunk a Magyar Nyelvőr 1968. évi első szá-
mában. A gyűjtőmunka lelkesen megindult, és szép eredményekkel kecsegte-
tett.

Az első törés akkor következett be. amikor Németh Imrét elhelyezték Győr-
ből. Az irányítást Federmayer István nyelvész tanár vállalta. Vezetésével, az
önkéntes gyűjtők munkájával 1972-ben ünnepélyesen befejeztük a megyei név-
anyag összegyűjtését, s úgy reméltük, hogy sikerül besorakoznunk a kiadásra
készülő megyék közé. Az ellenőrző, szerkesztő munka megkezdése elé egyre
nagyobb akadályok tornyosultak. s így Federmayer István kedvét szegve
1974-ben lemondott a munka irányításáról. 1975 júniusában bízott meg a me-
gyei tanács engem, s így vettem nyakamba ezt az egyre nagyobbra növő sár-
kánykígyót. Az anyag átnézése közben kiderült, hogy 19 községben kell a
gyűjtést elölről kezdeni, 11 községben pedig a hiányokat pótolni. Ugyancsak
hiányos volt amegye öt városának névgyűjtése is.

A hiányokat eddig honismereti diákszakköreinkkel igyekeztünk pótolni, s
ugyancsak folyamatban van városaink anyagának gyűjtése is. A magyar óvári
járás ellenőrzését Görcsösné Takáts Gizella már elkezdte, és folyamatosan vég-
zi. A gyakorlat azt mutatja, hogyameglévő hiányokat legjobb volna az ellen-
őrzés során pótolni, s erre az ellenőrzést végző szakembereink készek is volná-
nak.

A név any ag ellenőrzésére és feldolgozására megy ei és más szakemberek-
ből álló rnunkaközösséget hoztunk létre, a munka területi irányítójának,
Ördög Ferencnek egyetértésével. Itt kell megemlékeznem súlyos veszteségünk-
ről, ami dr. Danczi József Villebald kiváló nyelvészünk elhunytával ért ben-
nünket. Megyénk terül etén ném et és horvát községek is vannak, ezek névanya-
gának ellenőrzése külön problémát jelent, amit a délszláv szövetség és az MTA
Nyelvtudományi Intézetének segítségével szándékozunk megoldani.

A szervezet készen áll, a munka mégsem indult meg. 1977-ben és 1979-ben
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terjesztettem be a megyéhez jelentésemet, mellékelve a más megyékéhez ha-
sonló költségvetés emet. Biztatáson kívül azonban semmi komoly támogatást
nem kaptam.

A munka megindulásához az volna szükséges, hogya Magyar Tudományos
Akadémia Nyelvtudományi Intézetének mint a munka országos szervezőjének,
irányítójának képviselői lépjenek érintkezésbe amegye illetékeseivel a szüksé-
ges költségkeretek biztosítása érdekében más megyékhez hasonlóan, mert ezt
a hatalmas minösézí .követelményeket támasztó munkát társadalmi vonalon
már nem lehet elvégezni.

Várjuk tehát a kezdeményező lépést és segítséget, hogy tervünket végrehajt-
hassuk, mert kár volna a sok munkával eddig összegyűjtött értékes névanya-
.got heverni s lassan pusztulni hagyni!

TIMAFFYsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALAsZLÚ
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K o m á r o m megye f ö ld r a j z i n e v e in e k összegyűjtése

Köszönöm, hogy itt, a tudományos tanácskozáson szólhatok arról a gyűjtő-
munkáról, melynek során a földrajzi nevek összegyűjtését, ellenőrzését me-
gyénkben elvégeztük. Holnapután Tatabányán, tudományos ülésen emlékezünk
meg erről a munkáról.

Azt hiszem, nem vagyok egyedül azzal a megállapításommal, hogy gyakran
egy tudományos munka megvalósulása az országos lehetőségek mellett függ a
helyi körülményektől, adottságoktól s az ott élő tudományos kutatók összehan-
golt munkájától. Komárom megye földrajzinév':gyűjtésének több mint tizenöt
éves története szolgáljon tanulságul és ösztönzésül mindazoknak, akik e mun-
kát napjainkban megyéjükben végzik.

Az első döntést 1962 novemberében a megyei néprajzi szakbizottság tatai
ülésén hoztuk, ahol Morvay Péter és Végh József előadása után elhatároztuk
Komárom megye földrajzi neveinek összegyűjtését. Elhatározásunkhoz gyakor-
lati segítséget adott az önkéntes néprajzi gyűjtők 1963. imájus 31-től június 2-ig
Tatán megrendezett első országos konferenciája, ahol Ördög Ferenc és Végh
József a Zala megyei földrajzinév-gyűjtés téo/pasztalatait mondta el. Kérdőív-
tervezetüket és az ehhez készített szempontokat felhasználtuk az 1963 augusz-
tusában, a Komárom megyei Tanács V.B. művelődésügyi osztálya által nyomta-
tásban megjelentetett hétoldalas útmutatónkban (Útmutató a földrajzinév-gyűj-
tés kérdőívéhez). Ezután két felkészítő tanácskozást tartottunk a gyűjtés veze-
tőinek. Ilyen előzmények után 1963 decemberében a megvei művelődésügyi
osztály meghirdette a gyűjtést. A községek az összegyűjtött névanyaget tér-
képpel együtt 1964. május 15-ig küldhették be a megyei tanácshoz. A gyűjtést
a három járásban megalakított szakbizottságok segítségével végeztük.

A kitűzött határidőre amegye 14 községéből küldtek be pedagógusok és diá-
kok pályázatot. Ezek közül hat gyűjtés volt elfogadható. Gyűjtőik minimális
jutalomban részesültek. így zárult a gyűjtés első szakasza.

Utólag visszagondolva, a kudarc okát a gyűjtés irányítóinak gyakorlatlan-
ságában, a megye anyagi támogatásának elmaradásában s a gyűjtők kis tábo-
rában kereshetjük.

Ezek a gondolatok az 1977-ig tartó, tizenkét évi hallgatás időszakában fogal-
mazódtak meg. Kifelé ezek az évek valóban a hallgatás évei voltak, de a me-
gyén belül az erőgyűjtésé és a felkészülésé a megy ei gyűjtés befejezésére. En-
nek egyik fontos állomását a komáromi járás - Almásfüzítő, Komárom, Szőny
kivételével - névanyagának elsodleges összegyűjtése jelentette. E munkát a
kisbéri Táncsics Mihály Gimnázium tanulóival Túri Róbert végezte el. Ezzel
egyidőben a tatai Eötvös József Gimnázium diákjai a tatai járás 12 községé-
ben fejezték be a gyűjtést. A megy ei honismereti nyári táborok (Esztergom,
Réde, Tata) hallgatói több község (Dömös, Epöl, Nagysáp. Pilismarót, Réde)
névanyagát gyűjtötték össze. Néhány általános iskolai tanár is készített szak-
dolgozatot egy-egy helység (Baj, Tata) földrajzi neveiből.
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Az 1977. év jelentette a megyei gyűjtés hároméves, befejező szakaszának a
kezdetét. A Komárom megyei Tanács elnöke, elnökhelyettese és a művelődés-

ügyi osztály vezetője - három évre elosztva - 157 ezer forintot biztosított a
77 település 1:10 ODO-estérképének két példányú fénymásolására ; a 'még hiány-
zó 4 város és 31 község földrajzi nevei nek összegyűjtésére; a Komárom megyei
Levéltárnál levő múlt századi kataszteri térképek név anyagának lemásolására ;
a dorogi, a komáromi és a tatai járás minden helységének és amegye 14 né-

met, valamint 11 szlovák nyelvű községé névanyagának ellenőrzésére.
Munkánkat az MTA Nyelvtudományi Intézete és a Magyar Nyelvtudományi

Társaság messzemenően támogatta. Ördög Ferenc kandidátus a helyszínen
adott hasznos és minden részletre kiterjedő tanácsaival segítette gyűjtésünket.
Nagyot lendített a vállalkozáson az is, hogy a József Attila Megyei Könyvtár
1978-ban megjelentette Pesty Frigyes 1864. évi helynévgyűjtésének Komárom
megyei anyagát.

A gyűjtés, a gyűjtés ellenőrzése, a nevek kicédulázása befejeződött. Néhány
adat a gyűjtésünkből. A megye népessége (1970. évi adat) 301760 fő, területe
225010 hektár. Amegye területén 5 város és 72 község, összesen 77 helység
van. Az összegyűjtött belterületi nevek száma 4183, a külterületé 6214. Összesen
tehát 10397 nevet gyűjtöttünk össze. A 77 település közül 14 ném et, 11 szlovák
nyelvű. Az összegyűjtött szlovák név 1286, anémet 949.

A gyűjtésben 44 tanár és 51 középiskolai tanuló vett részt. A magyar név-
anyagot Körmendi Géza, Tapolcainé Sáray Szabó Éva, Túri Róbert, anémet
neveket Gerstner Károly és Rieder Edina, a szlovák névanyagot pedig Danis
József ellenőrizte.

Komárom megye földrajzi nevei szerkesztésre és kiadásra várnak.

KÖRMENDI GÉZA
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Magyar-német kettősMLKJIHGFEDCBAf ö ld r a j z i nevek Komárom megyében

A földrajzi nevek vizsgálata a magyarországi névtudományban a két világ-
háború közötti időben került előtérbe, bár LUMTZER VIKTOR és MELICH
JANOS részben hasonló témájú könyve már a század elején megjelent. Ugyan-
csak a harmineas évek elején lendült föl hazánkban a német földrajzi nevek,
elsősorban a dűlőnevek gyűjtése, s ennek eredményeként különböző folyóira-
tokban és sorozatokban olyan cikkek és monográfiák jelentek meg, amelyek
egy-egy magyarországi német falu vagy terület névanyagát vizsgálták telepü-
léstörténeti és nyelvjárástani szempontból. (A témakört HUTTERER MIKLOS
foglalta össze: Stand und Aufgaben der ungarndeutschen Namerrforschung
[Von 1686 bis zur Gegenwart): ALH. XX, 129-40.)

A magyar nyelvnek és a magyarországi ném et nyelvjárásoknak a földrajzi
nevekben mutatkozó kölcsönhatásával, illetőleg a kettős megnevezésekkel azon-
ban csak kevesen foglalkoztak. SCHWARTZ ELEMÉR és MOOR ELEMÉR ne-
vét említhetjük, ők a nyugat-magyarországi ném et helységneveket vizsgálták
(vö.: A nyugat-magyarországi ném et helységnevek, ill. Westungarn im Mittelal-
ter ... ), de talán KNIEZSA ISTVANt kellett volna elsőként idézni, aki A pár-
huzamos hely névadás című alapvető monográfiájában több nyelv viszonylatá-
ban tárgyalja a témakört, és elméleti megállapításai is igen tanulságosak.

Mindamellett meg kell jegyezni, hogy az emIített három szerző szinkrón
anyagot, tehát a harmineas évek élő, népi névanyagát egyáltalán nem dolgozza
föl, újkori (XVIII-XIX. századi) anyag is csak elvétve fordul elő a tanulmá-
nyokban. Valamennyien középkori oklevelekből származó neveket. használtak
föl annak megállapítására, hogy egy helység név eredetileg egynyelvű volt-e,
és csak később, valamilyen okok miatt változott meg, vagy pedig már eredeti-
leg is kétnyelvű, párhuzamos elnevezésű volt-eo

Meg kell jegyezni, hogy szinkrón anyaggal nem is igen dolgozhattak, hiszen
akkoriban nem volt egy nagyobb területre is kiterjedő gyűjtés - hacsak ép-
pen ők maguk nem végeztek volna ilyet. Mi azonban már szerenesés helyzetben
vagyunk: ha lassan is. de egyre szaporodik az egyes megyék földrajzi név-
anyagát tartalmazó kötetek száma. így előbb-utóbb lehetőség nyílik arra is,
hogy egy nagyobb terület névanyagának alapján névtipológiai vizsgálatokat
lehessen elvégezni.

Én a Kornárom megye keleti felében fekvő, részben német nyeívű települé-
sek földrajzi neveinek ellenőrzése és cédulázása során tapasztaltam, hogya ket-
tős nevek bizonyos típusokba sorolhatók. (Azóta már a pápai járás német nyel-srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
vű falvainak anyagán is megfigyelhettem ezt.) EmIített tanulmányaikban Knie-
zsa és Hutterer is foglalkoznak a nevek tipizálásával, de a mi gyűjteményünk
más és részletesebb volta (hogy például csak a belterületi neveket emIítsem)
ezektől többé-kevésbé eltérő típusok felállítását tette lehetővé.

Az egyes típusokat három csoporton belül vizsgáltam meg: 1. Településnevek.
- II. Belterületi nevek. - Ill. Külterületi nevek. - Az efféle csoportosítás a
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gyűjtött anyag hasonló tagolásaból is következik, de történeti, helyesebben
településtörténeti szempontból is lényeges különbségek vannak az egyes cso-
portokon belül.

Mint ismeretes, a magyarországi német telepítések a török elleni és a kuruc
háborúk után a XVIII. században zajlottak le. Környékünkre főleg 1720 és
1760 között jöttek a németek, elsősorban bajor-osztrák nyelvjárástípusú terü-
letről. A betelepülés idején azok a közséaek, aholsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAú] lakóhelyeket találtak,
zömmel lakatlanok voltak, csak néhányban maradt meg csekély számú magyar
nyeívű lakosság. Ez a tény - lakott vagy lakatlan volt-e a falu - nagymér-
tékben hatott a település dűlőnévanyagára, mint arról majd még szó esik. A
falvak neve azonban különböző írásokban fennmaradt, így azokat a betelepülő
németek átvették. Ez az átvétel három formában történt, s a településneveket
illetően ma is ez a helyzet. Tehát a település magyar neve mellett a párhuza-
mos német alak: Ll.: a magyar név németesítése, pl. Leányvár - Leivár, Do-
rag - n. Taurog, Dág - n. Táhá, Csolnok - n. Csaunok, Kirva (ma Máriaha-
lom) <"'J n. Khiaval. - 1.2.: a magyar név (részleges) fordítása, 1. Nyergesúj-
falu - n. Nejdoof 'Neudorf", - 1.3.: az (egyszerű szerkezetű) magyar név tel-
jes átvétele, pl. Tát - n. Tát. Ezek a falvak tehát már a németek betel ep ülése
előtt is léteztek, történelmi dokumentumok mellett a nevek is ezt tanúsítják.
Ugyanis ha ezek a falvak újonnan létesültek volna, nevük is teljesen német lett
volna. Erre példaként a bakonyi irtásfalu. Németbánya - n. Tejcshitn
'Deutschhütte' nevet lehet idézni, mely a szomszédos magyar Ialvaktól, illetőleg
a Csehbányától való megkülönböztetést szolgálta.

A nevek II. csoportjára, a belterületiekre áttérve, a következő párok állítha-
tók föl: ILL: a régi (vagy is a magyarországi németek egy részének kitelepíté-
se, 1946-47 előtti) eredetű nevek esetében magyar és ném et név egyaránt lé-
tezik, pl.! (Mh) Szomori út - n. Szumuűrovég, (Lv) Bécsi út - n. Vian::lstrózn,
(Lv) Kálvária út - n. Khofárivég stb. - 11.2.: az olyan utcák esetében, ame-
lyeket írókról, politikusok ról stb. neveztek el, a magyar oldalon szerepelhet a
mindennapi használatban a hivatalos név is, de gyakori a régebbi eredetű né-
pi név is; ezzel szemben a német oldalon csak a magyarral párhuzamos népi
forma él, pl. (Dág) Adi u : Templom u - n. Khiahokózn, (Tát) Dobó Katica u :
Magtár u - n. Sitknomokoszn; (Mh) Jókai u : Zsellér u - n. Kláhejzl'Okózn.
- II. 3.: a régi eredetű épületek esetében (természetesen nem építési idejüket
kell ezen érteni!) szintén magyar-ném et párok szerepelnek, s ezek valamény-
nyi faluban megtalálhatók, pl. Templom '- n. Khiohn, Plébánia <"'J n. Pfoorn-
haosz, Iskola '" n. Súj, Tűzoltószertár '" n. Fejohejzl, Bolt - n. Kséjt, Ta-
nácsház '" n. Khanclej - n. KmeindiMosz. - Ez utóbbi azonban már a II. 4.
csoportba vezet át. Itt az újabb eredetű épületek nevei szerepelnek, melyek-
nek esetében csak magyar forma létezik. Ilyenek: kultúrotthon, óvoda, könyv-
tár, téesz, és a már emlí tett tanácsház ide is tartozhat.

A külterületi nevek csoportjában csak a szorosabban vett dűlőnevekről lesz
szó. Ezekkel kapcsolatban fontos tudni - mint már említettem -, hogya né-
metek betelepülése idején lakott volt-e a falu, vagy lakatlan. Ha lakott volt a
hely - tehát a magyar lakosság használta a dűlőneveket -, és a nevek moti-
vációja világos volt, akkor magyar-német kettős nevek alakultak ki (Ill. 1.),
pl. (Ny) Hosszú - n. Laungi áktJ, (Ny) Diós-völgy - n. Nuszszutn, (Ny) Bú-
zás '" n. Trátpeoti. - A betelepülés idején lakatlan falvak határát anémet

1 D = Dorog, Lv = Leányvár, Mh = Máriahalom, Ny = Nyergesújfalu.
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ajkú lakosság új nevekkel jelölte meg, ezekben a községekben tehát még ma
is (de 1946-47-ig mindenképpen) a ném et dűlőnevek élnek a népi névhaszná-
latban, mert ezeknek a falvaknak a lakossága, de legalábbis paraszti rétege
ma is német nyelvű. így ebben a Ill. 2. csoportban a névpárokból a magyar
hiányzik, csak anémet használatos, pl. (Lv, D). n. Slaungopeog 'Schlangenberg',
(Lv) n. Klausztopeog 'Klosterberg', (Lv) n. Krejcvejkátn 'Kreuzweíngarten', (D)
n. Szaundríd 'Sandried' (D) n. Stávízn 'Steinwiese', (Mb.) n. Támvízn 'Damm-
wiese', (Mh) n.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKleako 'Kleeácker'.

Nem tartozik ugyan szorosan a magyar-ném et kettős nevek körébe, mégis
szólni kell a népi és a kataszteri nevek viszonyáról is. Tapasztalataim szerint,
ha a kataszteri térkép (a XIX. sz. végén) a község (többségi) nyelvén készült,
akkor a kataszteri és a népi nevek között sok az egyezés (pl. Táton, Nyergesúj-
faluban, Dorogon). Ha viszont a kataszteri térkép anémet nyelvű falvak ese-
tében is magyar nyelvű, akkor sok benne a mesterséges (netán mesterkélt?)
név, ezért nagy az eltérés a kétféle nevekben, és az adatközlők a kataszteri
nevek nagy részét egyáltalán nem ismerik; pl. (Lv) népi n. HeDsoftszvízn 'Herr-
schaftswíese' e- kat, Kalaphegyi-dűlö; népi n. Klániciko'K['eine Ack'er' ,...,kat,
Kossuth-dűlő; népi n. Vojdnejrisz 'Waldneurte' ,.., kat. Attila-völgy.

Befejezésül annyit, hogy mint a tipusok általában, ezek sem abszolút érté-
kűek, de talán kiindulópontul szolgálhatnak hasonló jellegű, más megyék anya-
gát is alapul vevő vizsgálatokhoz.

GERSTNER KÁROLY
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A mutatókészítés néhány kérdése
Vas megye földrajzi nevei alapján

Vas megye kiadásra váró földrajzi neveinek mutatója a Szombathelyi Tanár-
képző Főiskola magyar nyelvészeti tanszékén készült, s - bár többen is segí-
tettek bennünket - alapvető en hármunk munkája. A főbb elvekben és gyakor-
lati megoldásokban követtük a Somogy megye földrajzi nevei c. kötet szómu-
tatóját, melyet Király Lajos állított össze. Úgy tudjuk, az ő munkája megfe-
lel a névkutatók kívánalmainak, és indokolatlan változtatásokkal nem akar-
tuk megnehezíteni a különböző vidékek névanyagának összemérését, egyezé-
sek és eltérések feltárását.

Nem tagadjuk azonban, hogy egyes nevek - részint. a gyűjtőterületre jellem-
ző névadási módok különbözősége miatt - olyan problémákat is felvetettek,
amelyekre egyértelmű, végérvényes megoldást egyik megjelent mutatóban sem
találtunk. A nevek bontását, köznyelviesítését, helyesírását, betűrendi beso-
rolását stb. illetően számos újszerű kérdésben kellett állást foglalnunk. Ha a
Somogy megyei mutató munkálatait a történeti adatok nagyobb aránya ne--
hezbítette, akkor a Vas megyeiét elsősorban a sok nemzetiségi név bonyolítot-
ta. Oszintén bevalljuk, hogy a nehezebb esetekben mindig kikértük és általá-
ban el is fogadtuk a kötet egyik szerkesztőjének, Balogh Lajosnak a vélemé-
nyét, javaslatát,. amelyet ezúttal is megköszönünk. A nemzetiségi nyelvek ne-
veinek mutatózásában nagy segítséget kaptunk az egyes nyelvek szakemberei-
től is.

Tudjuk, hogy a jó mutatónak rangja van, készítése tehát felelősség. Dönté-
seinkben. igyekeztünk következetességre törekedni. Ennek ellenére is marad-
tak olyan kérdések, amelyeknek felvetése, további tisztázása, egységesítése
nagy segítségére lehet azoknak, akik az elkövetkezendő földrajzinév-gyűjte-
mények szómutatóját készítik. Ezzel a szándékkal vetjük fel néhány gondun-
kat, s adjuk meg az általunk legjobbnak vélt megoldást. Először a magyar,
majd pedig a nemzetiségi nevek mutatózásának néhány problémájáról szólunk.

A nyelvjárási lejegyzésű népi neveket és a korabeli helyesírású történeti
neveket minden egyértelmű esetben mai köznyelvi formájukban, az akadémiai
helyesírás szabályaihoz alkalmazkodva közöljük, akár a korábbi mutatókészí-
tők. A hamis etimológiáktól azonban óvakodtunk. Két esetben nem erőltettük
a nevek köznyelviesítését: egyrészt, ahol nem lehetett köznyelvi alakot kikö-
vetkeztetni (tájszók, nehezen értelmezhető, a mai nyelvérzék számára nem vi-
lágos szavak esetében); másrészt, ahol a gyűjtő magyarázata hiányzott a meg-
nyugtató döntéshez (pl.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAHosszú-Méttó 53/53, illetve Hosszú-Mittó 53/53; Kis-
Gogyolás 211/75 stb.). - Néhány esetben viszont a köznyelvi CÍmszó mellett
meghagytuk a közismert vagy jellegzetes nyelvjárási alakot is. Ilyenkor mind-
két szónál utalunk a másikra (pl. alja i 1. még alji, illetve alji 1. még alja i;
Föhenyes 1. még Fövenyes, illetve Fövenyes 1. még Föhenyes; Körtélyes 1.
még Körtvélyes, illetve Körtvélyes 1. még Körtélyes stb.) Ezt azért mertük
megtenni, mert az efféle ún. nyelvjárási alakok a szépirodalom nyelvében is
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gyakran előfordulnak. és a mi vidékünkön szinte regionális köznyelvi nek
mondhatók.

Mivel az volt az alapelvünk, hogy minden névelemet mutatózzunk, a nem
földrajzi névi közszavakat és összetételi utótagokat is kibontottuk (pl.: Mátyás
ki1·ály utca 137/8, király 137/8, utca 137/8; Kisasszonyi-tábla 29/104, asszonyi
29:104, tábla 29/104.). Nem sok ilyen típusú névvel találkoztunk, a terjedelmet
nem növeltük vele számottevően. Ezzel ugyan eltértünk a somogyi mintától,
je a bontásban következetesebbek maradtunk, és lehetővé tettük a névanyag
összehasonlító elemzését, esetleges névstatisztikai vizsgálatok végzését. A sze-
mélynevekből és a szentek nevéből a keresztnevet természetesen mi sem bon-
tottuk ki (pl. Szelestey László utca 37/428, utca 37/428; Szent Flórián-szobor
ZOl/2, szobor 101/2).

A kettőnél több tagból álló földrajzi neveket nem mechanikusan bontottuk
elerneikre, hanem - ha :a jelentés indokolta - az egybetartozó névelemeket
együtt is meghagytuk (pl. Külső-szilva-völgyi-dűlő 71/62, szilva-völgyi-dülő
71/62, völgyi 71/62, dűlő 71/62). Az ilyen példákban előforduló névelemek je-
lentésbeli egybetartozását többször úgy állapítottuk meg, hogy a faluközösség
névhasználatát megkérdeztük a közzétevőtől. Ez a szemantikailag egybetarto-
zó egység általában egy nagyobb terület nevét jelenti, s e terület kisebb egy-
ségeit jelölik a teljes nevek, amelyekben a leggyakrabban a külső, belső, alsó,
felső, nyugati, keleti stb. viszonyító szerepű névelemek fordulnak elő.

A személynevek köréből nemcsak az országszerte ismert neves személyek ne-
vét írtuk a hagyomány elve szerint, hanem azokét is, akiknek a hírneve eset-
leg nem terjed a megyén túlra (pl. Batthyány, Sigray, Bezerédj, Chernel, Saá-
ghy stb.), az egyéb családneveket pedig általában fonetikusan. A fonetikus írás-
mód alkalmazását az indokolta, hogy az adattár közzétevői által közölt anyag-
ból nem derült ki egyértelműen a földrajzi névben előforduló személy név he-
lyesírása.

Az a követelmény, hogy a nemzetiségi neveket is számba vegyük (vö. RO-
NAI BÉLA: MNy. LXXIV, 86-93), már a gyűjtésben és a lejegyzésben, illet-
ve az adattárak készítésében is okozott nehézségek et. De erre vonatkozóan ott
mégis kialakult egy nagyjából egységes gyakorlat. Ránk az a feladat várt,
hogy biztosítsuk a nemzetiségi nevek mutatózásánál is az adattárak könnyű
használatát, a gyors visszakereshetőséget.

Vas megye földrajzi neveinek mutatójában a horvát, anémet és a szlovén
neveket általában kétféleképpen adjuk meg: egyrészt tájnyelvi alakban ma-
gyar fonematikus lejegyzéssel, úgy, ahogy az adattárban is szerepelnek, más-
részt irodalmi nyelvi alakjaikban (pl. Spicerová szinókosá h. 34/71; illetve
Spicerova senokosa h.; Drajfoldikhajt n. 47/7, illetve Dreifaltigkeit n.; Zsi-
dovce paut sz.; Zidovska pot sz. 142/59 stb.). Csak tájnyelvi alak szerepel ab- 1
ban az esetben, ha a nemzetiségi szakértők a bizonytalan etimológia miatt az
irodalmi nyelvi megfelelőt nem adták meg.

Az idegen nevek bontásában némileg eltértünk mind a zalai, mind a somo-
gyi kötet gyakorlatától. A népi neveket nem bontottuk fel, mert a sokféle
hangalakváltozat közül egyiket sem akartuk előnyben részesíteni; ezért a szó-
ban forgó neveknek csak az irodalmi alakjait szerepeltettük megbontva (pl.
Oberau n. 132/26, Obere Au n. 132/26, AusrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAn, 132/26). Ez megfelel a magyar ne-
vek bontási elveinek is.

A betűrendben a nemzetiségi nevek mellékjeles betűit egyenrangúnak tekin-
tettük a mellékjel nélküli formával, de ha két név írásmódja csak a mellék-
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jelben különbözik egymástól, akkor a mellékjel nélküli megelőzi a mellékje-
lest (pl. Sice h. 45, Sice h. 45). A német nevekben előforduló ji betűt azzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa után
külön betűként vettük figyelembe.

Az adattárakban a nemzetiségi adatközlőktől származó adatokat a közzéte-
vők a nemzetiség nevének kezdőbetűjével jelölték meg (pl. h. = horvát, n. =

német, sz.srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA= szlovén). A mutatóban ez az eljárás félrevezető lehetett volna, hi-
szen nemzetiségi adatközlőtől is származhat magyar adat, és fordítva. Ezért a
mutatóban nem az adatközlők nyelvi hovatartozását jelöltük a rövidítéssel, ha-
nem a nevekét. Az írásbeli (történeti) nevekben előforduló idegen (többnyire
német) adatokat, amik általában német ajkú mérnök munkája során kerültek
a térképekre, idegennek minősítettük és jelöltük (pl. Raab-Fluss n. 65/48 stb.).
Ezt azért tettük, mert a kötetet használó, de a területet nem ismerő szakembert
több esetben is félrevezethetné a jelölés hiánya. Azt hihetné ugyanis, hogy ezek
közhasználatú magyar adatok.

Gondot okoztak az előljárószós horvát, szlovén, ritkábban német nevek. Eze-
ket két helyen kereshetjük vissza: egyrészt a teljes elöljárós alak, másrészt az
elöljárószó nélküli alak betűrendi helyén. De a második esetében szögletes zá-
rójelben megadjuk a leválasztott elöljárószót, hogya nem nominativusi eset
nyilvánvalóvá váljék (pl. Pod pojce h. 1/17, pojce [Pod] h. 1/17). így a névben
előforduló főnevek is könnyen visszakereshetők.

Tudjuk, hogy jó néhány megye, járás földrajzi neveiből még ezután készül-
nek mutatók. Bízunk benne, hogy elképzeléseink, javaslataink megkönnyítik
azok munkáját, akik újabb mutatókészítésre vállalkoznak. De akkor is örülni
fogunk, ha jobb ötletekhez, egységesebb megoldásokhoz járulhatnak csak hoz-
zá tapasztalataink.

BOKOR JÚZSEF--GUTTMANN MIKLÚS-VOROS OTTO
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Pesty Frigyes helynévtáraMLKJIHGFEDCBAk ö r ü l

1. 1974-ben a Magyar Nemzet hasábjain élénk vita folyt Pesty Frigyes 'kéz-
iratos helynévtáráról. A kérdés ez volt: mennyiben értékes ez a 63 kötetes,
28536 fóliót magában foglaló gyűjtemény, és érdemes-e kiadni a mai földraj-
zinév-kötetektől fűggetlenül is. Elmondta akkor a véleményét NÉMETHI
LASZLO, BURGYAN MIKLOS, RUFFY PÉTER, KOVALOVSZKY MIKLOS,
PÉTER LAsZLO. BALOGH LAJOS. JABLONKA Y GÉZA. ZAKONYI FE-
RENC és V. WINDISCH ÉVA. Másutt (LOK. XXX, 165-9) nyilatkozott HAR-
MATTA JANOS is. A vitát PASTINSZKY MIKLOS foglalta össze, s kiadta
Pesty életművéről a máig legteljesebb összefoglalást is (PASTINSZKY MIK-
LOS-TAPOLCAINÉ SARAI SZABO ÉVA, Pesty Frigyes 1864. évi hely név-
gyűjtése. Komárorn megye. Tatabánya, 1977.).

2. Idézzünk néhány véleményt 'az elhangzottakból !
BURGYAN MIKLOS (Magyar Nemzet 1974. márc. 29., máj. 21.): "Száz év

óta ... feldolgozatlanul hever Pesty Frigyes gyűjteménye s a nehezen olvas-
ható sárguló lapokat csak néhány kutató tanulmányozza... időszerű lenne
Pesty Frigyes monumentális méretű adatgyűjteményét tudományosan feldol-
gozni s érdemben való megváltoztatás nélkül, jegyzetekkel ellátva közreadni."
- Mert "az akkori dűlőnevek között számos olyan név található, melyek ere-
dete a honfoglalás idejéig vezethető vissza. Sok olyan adatot őrzött meg Pesty
gyűjteménye, mely a mohácsi vészt megelőző időből származott, később elpusz-
tult falvak emlékét, nevét, sőt elpusztulásuk körülményeit megőrizte. Vannak
olyan adatok is, melyek egyedül Pesty gyűjteményében maradtak korunkra."

BALOGH LAJOS (Magyar Nemzet 1974. június 21.): "Pesty FrigyessrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmúlt-

századi dűlőnévgyűjtése hiányosságai ellenére is jelentős történeti forrás ...
A két legutóbbi gyűjteményes földrajzinév-kötet és a Somogy megy ei kiadvány
is beépítette anyagába Pesty Frigyes dűlőneveit. Önálló kiadását azonban a
jelenlegi körülmények között mégsem tartom időszerűnek, nem értéktelensége
miatt, hanem azért. mert az emlitett sürgető tennivalók fontosabb feladatok
elé állítják a földrajzi nevekkel foglalkozó kutatókat és könyvkiadásunkat."

V. WINDISCH ÉVA (Magyar Nemzet 1974. júl. 19.): " ... a helységnévtar tu-
dományos felhasználása is több módon történhetik. Egyes esetekben indokolt
lehet a szövegek teljes közlése. Egyes községek, szűkebb területek történetének
írásakor az adatok részletekbe menő felhasználást, értékelést érdemelhetnek.
Összefoglaló, megyei vagy országos érdekű kiadványok viszont nyilván megha-
tározott szempontok szerint kívánják feltárni a Magyarország községeiről lIO
éve készült adatközléseket, leírásokat."

3. Hogy a PESTY-féle gyűjtemény ért é k e s (és érdekes), azt nemcsak az
igazolja, hogy anyaga a mostanában megjelenő földrajzínév-kötetekben szere-
pel - és a nevek nagy többsége a ma még élő helynevekkel is azonosítható!
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-, hanem az a tény is, hogy kisebb-nagyobb területegységek (történeti vár-
megyék. tájak stb.) PESTY-féle Helynévtára rendre kiadásra kerül. Azaz:
é r d eme s kiadni a gyűjteményt - a névtudományi érdekeken túl - a hely-
ismereti, néprajzi, régészeti stb. kutatások megkönnyítése végett is.

JUHÁSZ DEZSÖ (NIt. 2. sz. 45-8) Szövegközlések PESTY FRIGYES hely-
névtárából címmel ismerteti az eddig (önállóan) megjelent kiadványokat. Ezt
írja: "A hetvenes években - ... a szükségleteket fölismerve - már megjelent
néhány ... kiadvány. többnyire a megyei, járási múzeumok és könyvtárak
gondozásában. Mivel olyan területről közölnek anyag ot, ahol még nem jelen-
tek meg a földrajzinév-kötetek, ezért jó néhány évig ezek az adattárak lesz-
nek az illető terület helynévanyaga iránt érdeklődő kutatók legfőbb adatfor-
rásai. Ertékük, becsük természetesen a megy ei névtárak megjelenésével sem
fog csökkenni, ezért érdemes őket alaposabban is megismerni." JUHÁSZ DE-
zsö figyelmét elkerülte két, nem önállóan, hanem évkönyvben megjelent köz-
lés: a történeti Tolna és Fejér vármegye Pesty-féle helynévtára. (Pesty Frigyes
Helységnévtára. Fejér megye. Bevezette. közreadja és jegyzetekkel ellátta:
PÁRNICZKY JOZSEFNIt. Fejér Megvei Történeti Évkönyv XI, 161-305;
GAÁL ATTILA-KÖHEGYI MIHÁLY, Tolna megye Pesty Frigyes helynévtá-
rában (Anyagközlés). A szekszárdi Béri Balogh Adám Múzeum Évkönyve lI-
lII, 270--'-332; IV-V, 297-399; VI-VIlI, 279-322. Mutató: 323-60). Pedig az
utóbbi a mutatókészítés, az előbbi meg a jegyzetelés módszere rníatt érdemel
figyelmet.

Tudunk arról is, hogy már elkészült, vagy éppen most készül kiadásra Bé-
kés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Veszprém, Zala és az országhatáron túl, Szlo-
vákiában Zemplén vármegye anyaga.

4. Az utóbbi két esztendőben magam a történeti Pest-Pilis-Solt és az
ugyancsak országhatárt átlépő történeti Bács-Bodrog vármegye Pesty-féle
gyűjteményével foglalkoztam.

Pest-Pilis-Solt vármegye anyagának a feldolgozása teljesen elkészült, A
terület nagyobb része a jelenlegi Pest megyéhez, kisebb része pedig a mai Bács-
Kiskun megyéhez tartozik. Pest megye Tanácsa részéről azonban felmerült az
az óhaj, hogy ne csak a történeti vármegye, hanem a mai megye teljes anya-
ga kerüljön bele a kiadványba. Csatoltak községeket Pest megyéhez a mai Fe-
jér, Nógrád és Szolnok megyétől, és hozzá tartozik a történeti Hont vármegye
jókora része, a mai szobi járás is.

A probléma nyilvánvaló: a tör t éne t i vármegyehatárokat vagy a mai
megyehatárokat vegyük figyelembe kiadványainkban ?

Véleményem szerint a Pesty Frigyes gyűjtése korabeli (1864-1865) várme-
gyehatárokkal körülfogott területet feltétlenül történeti egységnek kell tekin-
teni. Mivel azonban a mai földrajzinév-gyűjtés a jelenlegi megyehatárok kö-
zött folyik, engedményt lehet tenni, és függelékként a kiadványhoz lehet csa-
tolni a megyéhez jelenleg tartozó helységek anyagát is, ha nem nagyon sok
községről van szó.

Pest megye esetében a szabi járás okozott nagyobb gondot. A történeti Hont
vármegye nagyobb része ma Csehszlovákiához tartozik. Hosszasan fontolgat-
tuk, mit tegyünk. Végül abban állapodtunk meg, hogya történeti Hont vár-
megye teljes anyagát közzétesszük - a kiadvány második részeként. Ezzel
eleget teszünk a történeti szemlélet követelményének is, segítséget nyújtunk a
szomszéd szocialista ország nyelvészeti, helyismeréti stb. kutatóinak is, azaz



Pesty Frigyes helynévtára körülzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA191

részt vállalunk a szomszéd országok közötti hidak építésében is.
Ugyanez a hídverés a célja a jugoszláviai Vajdaság kutatóival való együtt-

működésünknek is. Ott is foglalkoznak hely nevek gyűjtésével. Azt tervezzük,
hogy a PESTY-féle Helynévtárnak a történeti Bács-Bodrog vármegyére vonat-
kozó anyagát az újvidéki egyetem kutatóival - PENA VIN OLGA, MATIJE-
VICS LAJOS és mások 'közreműködésével - közösen dolgozzuk fel: az olva-
sat és a bibliográfiai jegyzetek nálunk készülnek, a mutatók és a további jegy-
zetek Újvidéken.

A karlócai levéltárban láttam annak az anyagnak a mikrofilmjét, amelyet
ORMOS ZSIGMOND gyűjtetett a déli megyékben - még a PESTY FRIGYESt
megelőző évtizedekben. Az eredetit Temesvárott őrzik. Hosszas tanulmányozá-
sára nem volt alkalmam. annyit azonban tudok róla. hogy a PESTY-féle
Helynévtárnál jóval bőségesebb anyagot tartalmaz egy-egy helységről német
nyelven. Erdemes lenne egyszer ezt is feltárni.

5. PESTY FRIGYES Helynévtárának a közreadása - mint a fenti ekből is
kitűnik - immár országos, sőt az országhatáron is átnyúló "mozgalommá"
nőtt.

A kérdés: hog y a n tegyük közzé ezt az anyagot, hogy a tud o mán y o s -
s á g é s a gaz das ágo s s á g követelményeinek egyaránt eleget tehessünk?

A történeti Pest-PiIis-Solt és Bács-Bodrog vármegyére vonatkozó adatok
feldolgozása során - figyelembe véve természetesen az előzményeket is - ki-
alakítottuk a közzétételnek azokat az elveit, amelyeket legalkalmasabbnak
tartunk, és követésre javaslunk

a) Aszöveget betsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAű h í vol vas a tb a n adjuk közre, megtartván a le-
jegyzők helyesírásának minden [ellegzetességét - még az egy-egy szövegegy-
ségen belül mutatkozó következetlenségeket is -, akár magyar, akár idegen
nyelvű szövegről van szó.

Figyelembe vesszük a magánhangzók-mássalhangzók hosszúságát-rövídségét,
a szerb-horvát és szlovák szövegek sajátos ékezetert és a központozás rnínden
jegyét (következetlenségét) is.

Ha valamely helységre vonatkozó anyag a kéziratban két (vagy több) he-
lyen is előfordul, azokat a kiadványban egymás mellé helyezzük. Egyébként
szorosan követjük az 'eredeti kézirat rendjét.

A külső lapszegélyen feltüntetjük az eredeti kézirat lapszámozását is (fó-
liók).

b) Az idegen nyelvű szövegrészek közül c s a kal a ti n t fordítjuk ma-
gyarra, a délszlávot, a németet és a szlovák ot nem. Ezzel is hangsúlyozni kí-
vánjuk, hogy kiadványunk for r á s k i a dv á n y, amelynek - a lehetőségek
szerint - szorosan követnie kell az eredetit.

c) A forráskiadvány-jellegből következik az is, hogy c s a k ke v é s jeg y-
zet e t közlünk. Csak a szövegben idézett vagy hivatkozott n y o mta tás -
ban már meg jel e n t művek könyvészeti leírását adjuk. Arra nyilván
nem lehet vállalkozni, hogy az adattárban lelhető valamennyi közlést ellen-
őrizzük. (A Fejér és Komárom megyei publikációban vannak ugyan jegyze-
tek, de korántsem teljes az apparátus; s ami van, az is eléggé önkényesen vá-
logatott, és sokszor bőbeszédű.)

6. A "Jászkunság" (1978) és "Külső-Szolnok" (1979) kötetektől eltérően ja-
vasoljuk, hogy - a terjedelem csökkentése érdekében - a továbbiakban c s a k
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egy m uta t ó t (szótá rt) csatoljunk kiadványainkhoz. Az egyes helységekre
vonatkozó közlések általában rövidek, ezért nem látszik szükségesnek a "hely-
nevek helységek szerint" című mutató elkészítése.

A mutató (szótár) az adatokat ere detsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi a 1a k ban é s sz o ros ma-
gyar betűrendben közli.

a) Eredeti alakban: ez azt jelenti, hogy pontosan megtartjuk a szókezdő vagy
szóközi kis- és nagybetűt, az adatok tagolását és helyesírását minden nyelven.

Az adatokhoz zárójelben csatlakozó értelmezés is az eredeti szövegből való.
Ezt is eredeti alakban közöljük. A zárójel csupán azt jelenti, hogy az értelme-
ző szó a szövegben nem közvetlenül az adat (név) mellett áll, hanem valahol
távolabb tőle: előtte vagy utána. Pl. egy felsorolás elején ezt találjuk : düllők,
és csak utána következnek a nevek.

b) Szoros magyar betűrendben: az adat egészét - akárhány elemből áll is
- egy szótestnek tekintjük, s úgy soroljuk szoros betűrendbe. Aszótesthez
tartozónak vesszük a zárójelben levő értelmezést is. Az egybeírt adat után kö-
vetkezik a kötőjeles, majd a különírt.

A mag y a r betűrend azt jelenti, hogyaszókezdő kis kezdőbetüket köve-
tik a nagy kezdőbetűk, a rövid magánhangzók után következnek a hosszúk stb.

c) Sokszor találkozunk kiadványaínkbanolyan esettel is, hogy egy-egy adat
(név) t öbb n ye 1ven szerepel, vagy ugyanannak a tereptárgynak különbö-
ző nyelveken is van - nem azonos, ill. egyik nyelvről a másikra fordított -
neve. Ilyenkor természetesen minden nyelven felvesszük az adatot a mutató-
ba ugyan a zo n sz á m mal jelezve, s utalunk a különféle természetű azo-
nosságra is. Például (Sziget)csép esetében: MaZi dugatske (= LangtheiléickerJ
26.59 és Langtheiléicker (= Mali dugatske) 26.59. Avagy: Lapos (= Lazische
Acker) 26.40 és Lazische Acker (= Lapos) 26.40.

7. Asz á m o z ása mutatóban egyúttal a kiadvány tartalmi beosztását is
jelzi.

Az első szám a helység jelzőszáma, a pont után következő szám pedig arra
utal, hogy az adat (név) hányadik helyen áll asz öve g egy ség e n bel ü 1.

Minden nevet és fontosabb történelmi, néprajzi, ré-
g ész e t i stb. a dat o tsz á m mal 1áss u n kel. Egy-egy adat ugyan-
azon szövegegységen belül is új számot kap mindannyiszor. ahányszor csak
szerepel.

Például: Nagyvizdüllő 1.90 - értelmezése: l==Abony, 90=a 90. adat (név)
Abony szövegegységén belül. Avagy: dudás völgy 2.49 - értelmezése: 2=Acsa,
49=a 49. adat (név) Acsa adattárában.

Minthogy kiadványai nkat csak egy (általános) muta tóval (szótárral) látjuk
el, ebben kell utalnunk az ún. földrajzi köznevekre is (dülő, rét, árok, horhos
stb.) Ezeket a többi adattól aláhúzással (kurzív szedéssel) különböztetjük meg,
és - amennyire lehetséges - mai hel yes írá s sal közöljük. A köznév
természetesen ugyanazt a számjelet kapja, mint a földrajzi név.

Ugyancsak aláhúzva (kurzív szedéssel) adjuk közre azokat az értelmező sza-
vakat is, amelyek az eredeti szövegben nem szerepelnek ugyan, de az adat
(név) mibenlétének a megértéséhez nélkülözhetetlenek. Ezeket még zárójelbe
is tettük.

Ha valamely helység határában nagyobb területet (ún. pusztát) átfogó hely-
név is van, annak a nevét rit k í t v a kőzöljük a helynevek és egyéb adatok
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BOGNÁR ANDRÁS

utaló számait összegezve. Például: Fer e n c z s z á II ása p u szt a (18.90-
18.177) 18.10 18.70. A záréjelen kívüli számok a név (adat) egyéb előfordulási
helyeire utalnak.

A mutatóban (szótárban) r ö vid í t é sek e t nem aIk alm a z u nk.
A mutatózásra vonatkozó [avaslatunkkal igyekeztünk megszüntetni azokat

a következetlenségeket, amelyeket az ,,~szak-Bácska" füzetben és a Tolna me-
gye anyagát tartalmazó közleményekben tapasztalhattunk.srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

l
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A földrajsinév-gyűjtés és ~ F ö ld r a j z in é v - t á r

Örömmel ragadom meg az alkalmat, hogy a földrajzi nevek térképi haszná-
latáról széljak. Tevékenységünk jellegében távol van a nyelvtudománytól, még-
is a földrajzi nevek talán legnagyobb "fogyasztóiként" örvendetes módon ál-
landó és számunkra mindenképpen gyümölcsöző kapcsolatban vagyunk a
nyelvtudomány képviselőivel. '

Nem tudjuk elégszer hangoztatni azt a gyakorlatban is bebizonyosodott meg-
állapítást, hogy a nyelvészeti célú névgyűjtések a térképészet számára nél k ü-
1ö z het e t len alapot jelentenek. Csupán azt fájlaljuk, hogy ez a tevékenység
- a közzétételt is beleértve - nem halad gyorsabban. Tőlünk telhető en támo-
gat juk a gyűjtést, eredményeit hasznosít juk. Hangsúlyozom kel). azonban, hogy
a földrajzi nevek térképi alkalmazását még a földrajzi név-gyűjtések közzé-
tétele sem oldja meg egy; csapásra. De még így is ö'sszehasonlíthatatlanul jobb
helyzetben vagyunk a már elvégzett és közzétett gyűjtések terül etén, mint ott,
ahol a nevek forrásául rendszerint csak a közelmúltban készített különféle tér-
képek állnak rendelkezésre.

Az elmúlt évtizedben abba a szerenesés helyzetbe kerültünk, hogy ágaza-
tunk vezetői is felismerték a földrajzi nevek térképi használatának sajátos
igényeit. Annak érdekében, hogy viszonylag rövid időn belül rendelkezésünk-
re álljon a mai névhasználatot megfelelőbben tükröző hivatalos anyag, megkez-
dődött a Földrajzinév-tár II. megjelölésű megyei kötetek szerkesztése és köz-
zététele. Részletes ismertetésüktől itt most eltekintek, hiszen KISS LAJOS tá-
jékoztatásában (Nyr. CIII, 493-5) minden lényeges adat megtalálható. '

Ezeknek a névjegyzékeknek és általában minden térképnek lényeges saját-
sága, hogy egy adott méretarányhoz (részletességhez) kapcsolódva, sőt gyak-
ran az ábrázolt földrajzi részletek függvényében is, csupán korlátozott név-
mennyiséget közölnek. Még az igen részletes topográfiai térképek is messze
vannak attól a teljességtől, amelyet egy nyelvészeti névgyűjtés nyújt. Egy má-
sik igen fontos sajátság, hogy egy részletre (denotátumra) - kevés kivételtől
eltekintve - csak egy név vonatkozhat.

A nyelvtudományi célú névgyűjtések anyagában ezzel szemben gyakoriak a
kettős nevek, de nem ritka az egy részletre megadott három vagy négy név
sem. Néhány példa a füzesabcnyi járás !kötetéből: három név 12/117., 12/200.,
13/68., 13/75., 13/92. és 15/345.; négy név: 11/114., 14/110., 14/204., 14/296.; öt név:
13/119. Végül még egy lényeges eltérés: a nyelvészeti gyűjtések elsősorban a
megfelelő nyelvjárási alakváltozatok visszaadására törekszenek, a térképen
azonban elkerülnetetlen bizonyos közeledés a köznyelvi formák felé. Példaként
említhetem, hogy a Földraizinév-tár II. Csengrád megvei anyagának helyi
egyeztetéskor 'az adaeközlök azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATápai-halom, Tápai-rét, Tápai-szék alakok mel-
lett a Tápéi-föcsatorna köznyelvibb alakját tartották helyesnek.

A földrajzi nevek térképi használatának egyik igen lényeges követelménye,
hogy eleget kell tennie bizonyos jogszabályoknak. A térképek számos fajtájá-
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nak - elsősorban a részletesebbeknek - okmányszerű tulajdonsága van. Ami-
kor térképet készítünk, vagy térképészeti célra névjegyzéket állítunk össze, szá-
molnunk kell azzal, hogy jogszabályilag a nevek gazdája általában a helyi ta-
nács. Amikor a jogszabályok betartása érdekében felkeressük a helyi tanácso-
kat, és jóváhagyásukat kérjük, jelentős szerepe van annak, hogy az előterjesztett
anyag honnan származik. Könnyű belátni, hogya nyelvészeti névgyűjtés alap-
ján készült előzetes összeállításból sokkal megbízhatóbb és korszerűbb anyag
lesz hivatalossá, mintha ugyanennek az alapja csupán a régebbi térképek gyak-
ran öröklött hibákkal terhelt névanyaga lenne. Néha ugyanis azzal kell szá-
molnunk, hogy a hivatalos jóváhagyás kimerül a rábólintásban. Éppen ezért a
mi szempontunkból a nyelvészeti névgyűjtés anyaga akkor válna teljes érté-
kűvé, ha a gyűjtés befejezése után a rendelkezésre álló bőséges anyag felhasz-
nálásával és a gyűjtésben is részt vett személyek közreműködésével állapíta-
nák meg a hivatalos neveket. Ez az eljárás hasonló lenne ahhoz, amit számos
településünkön amúgy is elvégezn ek az utcanevek vonatkozásában.

A Földrajzinév-tar II. megyei kötetek rövidesen befejeződő rnunkálatai után
tovább kívánjuk finomítani a térképi névhasználat módszereit. Ennek során
igyekszünk megvalósítani, hogy a nagy méretarányú térképezésekkel egyide-
jűleg gondoskodjanak az alkalmazott földrajzi nevek körültekintő megállapí-
tásáról. Ennek során valószínűleg mód nyílik arra, hogya 1:10000 méretará-
nyú, tehát igen részletes térképfelújításhoz, illetőleg felméréshez kapcsolódva
a megyei kötetek ben közzétett hivatalos névanyagót lényegesen bővítsük. Bár
ebből a részletesebb szabályozásból nem tervezünk a megyei .kötetekhez ha-
sonló kiadványt, itt is arra törekszünk, hogyanévmegállapítás folyamatába a
lehető legmegfelelőbb helyi adatközlőket vonjuk be, és a nyelvészeket is be-
kapcsoljuk a nevek végső alakjának megállapításába.

Végezetül még néhány szempontot említek, amellyel segíteni lehetne a föld-
rajzi nevek térképi alkalmazását.

A legfontosabb persze az, hogy minél nagyobb területre készüljön el a föld-
rajzi nevek összegyűjtése. Jó lenne, ha hozzáférhetnénk a még kiadatlan gyűj-
tések anyagához is. Hasonlóképpen fontosak számunkra a gyűjtések alkalmá-
val készült 1:10000 méterarányú vázlatok, mert a térképi igényeknek megfele-
lő lokalizálás csak ezek segítségével oldható meg. Nagyon fontosnak tartanám,
hogy a gyűjtés megy ei vezetői gondoskodjanak ezeknek a vázlatoknak és ter-
mészetesen a gyűjtés teljes kéziratos anyagának hozzáférhető módon való
archiválásáról. Az lenne a legjobb, ha ezek az anyagok egy helyre kerülnének.

Hasznosnak tartanám, ha sikerülne valamilyen módon felszámol ni a községi,
járási és megyei elhatárolásból eredő rejtett többnevűségeket. Valószínűleg
megoldható lenne annak a kimutatása, hogyaközséghatárok mentén mely ne-
vek vonatkoznak ugyanarra a részletre.

Hasonlóan fontos a térképi felhasználás számára az összefoglaló nevek kieme-
lése, ahogyan ez ma már kezd gyakorlattá válni a gyűjtések során. Bár ez tu-
lajdonképpen a hivatalos névadás körébe tartozna, mégis jó lenne olyan kér-
déseket is feltenni, hogy a mezőgazdasági művelés változásával kialakult na-
gyobb egységekre milyen nevet használnának azok közül, amelyek a koráb-
ban elkülönült kisebb részleteket jelölték.

Befejezésül kívánom a gyűjtőknek, hogy jó egészségben és az eddig is ta-
pasztalt lelkesedéssel végezzék munkájukat, amelyet többek között mi, térké-
pészek is nagyon szükségesnek tartunk.

FÖLDI ERVIN

JsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA,
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F ö ld r a j z izyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAköz nevek a megyei földrajzinév-gyűjtésekben

Mivel mostani tanácskozásunk összefoglaló előadásának, a hozzászólásoknak
és a beszámolóknak témái főleg gyakorlatiak: a kutatási módszerek tapaszta-
latai; én is gyakorlati kérdésekről szeretnék szólni. De tekintettel arra, hogy
M~SZAROSN~ VARGA MARIA bőven ismertette" a tapolcai járás földrajzi
neveinek gyűjtésével kapcsolatban a földrajzi köznevek problémáját is, az is-
métlések elkerülése végett csak egy témáról kívánok szólni. Rögtönzött hoz-
zászólásomban a kutatópontok kijelölését illetően szeretnék nyomatékosan
kiemelni egy fontos szempontot.

Konferenciánk előző napirendi pontjának bevezető előadásában MEZO AND-
RAS fölvetette a terminológia kérdését is. Erre vonatkozólag felhívom a figyel-
met arra, hogy a már eddig megjelent kötetek címében - a Zala megyei kö-
tet indítására - a "földrajzi nevei" terminus olvasható (vö.: Zala megye föld-
rajzi nevei; MEZO ANDRAS, A baktalórántházi járás földrajzi nevei; PELLE
B~LAN~, Heves megye földrajzi nevei I. Az egri járás, II: A füzesabonyi já-
rás; TOTH KATALIN, Hajdú-Bihar megye földrajzi nevei I. A polgári járás;
Somogy megye földrajzi nevei). Ez a műszó a Somogy megy ei kötet óta, amely-
ben helyet kapott a földrajzi köznevek értelmezése is, 'teljesebb jelentésben ve-
hető, s talán jobb, mint aponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAhelynév terminus, ugyanis a földrajzi köznév nem
mindig helynév is egyúttal.

A somogyi kötet ismertetésében SEBESTY~N ARPAD szól a földrajzi köz-
nevek értelmezésének közzétételéről is. "Újszerű benne a nyelvatlaszra emlé-
keztető megközelítésmód: előre elkészített kérdőív segítségével 11 kutatópon-
ton gyűjtötte fel anyagát" (MNyj. XX, 149). Sebestyén Arpád fogalmazásában
is benne van az a gondolat, hogy a kutatópont-hálózatot -nem követhetjük
mechanikusan, azaz nem használhat juk ugyanazokat a kutatópontokat, amelye-
ket a nyelvatlasz a maga céljának elérésére jelölt ki. A nyelvatlasz nyelvi, dia-
lektológiai indítású; a földrajzi köznevek gyűjtésében az a fontos, hogy az adott
térfelszín minden objektumának megnevezése belekerüljön a gyűjteménybe.
Tehát erősebb hangsúlyt kap a földrajzi szempont. A térfelszín ismeretében
kell a gyűjtőpontokat kijelölni, hogy a köznévi anyagban realizálódhasson a
térfelszín. Természetesen ugyanakkor tekintettel kell lenni a dialektológiai
szempontra is. E két szempont határozza meg a kutatópontok számát is, egy-
mástól való távolságát is. Nem lehet tehát mechanikusan úgy kiválasztani a
kutatópontokat, hogy egy-egy megye területén arányosan osszuk fel őket. A
cél az, hogy é r v ény e sül jön ame gye táj jell ege és dia 1e k t o -
1ó g i a i a r c u l a ta. Vagyis hogya térfelszín névkeltő hatását a nyelvjárás
formájában találhassa a kutató.

MARKO IMRE LEHEL
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A földrajzinév-gyűjtés egyik alapvető kívánalma, hogy a nevek hangalakjuk-
ban tikrözzék a helyi nyelvjárást, tehát a feljegyzett parole adatoknak langue
értékűeknek kell lenni (vö.: VÉGH JÚZSEF, A nyelvi hűség kérdése. A languesrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
és parole viszonya; DEME LASZLÚ, A névadatok feljegyzésmódjához: A föld-
rajzi nevek gyűjtésének, ellenőrzésének és közzétételének kézikönyve. Bp.,
1978. 43-52). Ezt a minden gyűjtő és közzétevő által vallott helyes elvet a
gyakorlatban nem könnyű megvalósítani. Az egyes nyelvjárástípusok tanulmá-
nyozásához most már rendelkezésünkre áll a Magyar Nyelvjárások Atlasza, de
ez a kitűnő munka sem tud valamennyi felmerülő kérdésünkre választ adni..
A földrajzinév-gyűjtés kutatópont-hálózata teljes, a nagy atlasz munkatársai
pedig csak minden 10., a szóföldrajzi kérdőív esetében pedig csak kb. minden
20. magyar lakosságú községben végeztek gyűjtést. A vegyes telepítésű, pusz-
tuló és átmeneti nyelvjárású településeket - a munka természetszerűleg más
célja miatt - a kutatópontok közül kihagyták; ezek vizsgálata még a jövő
feladata. Tapasztalataim szerint a földrajzi nevek gyűjtői éppen az ilyen típusú
helységekben küzdenek hangjelölési nehézségekkel, s ezek a problémák az ed-
dig megjelentetett névgyűjteményekben is tükröződnek.

Hogyan lehetne az elfogadott hangjelölési rendszerünk alapján az eddiginél
megbízhatóbb nyelvjárási lejegyzést megvalósítanunk? - A gyűjtők felkészíté-
se során adjunk több tájékoztatást a gyűjtőterület nyelvjárásáról. Sokszor elő-
fordul, hogy az évek óta a kutatóterületen élő önkéntes gyűjtők nem figyelnek
föl alapvető nyelvjárási jelenségekre; mások esetleg szülőfalujuk kiejtését hall-
ják b'ele gyűjtőhelyük eltérő nyelvjárásába. Természetesen vannak ösztönösen
jó érzékű, sok nyelvjárási tapasztalattal rendelkező gyűjtők is. De nekik is so-
kat segíthetnénk azzal, ha az előzetes kiképzés .során megismertetjük velük ku-
tatóterületük főbb nyelvjárási jelenségeit, az adatok várható nyelvjárási formá-
ját. Nem elég csupán ez a tömören megfogalmazott tanács: "Mindent úgy kell
írni, ahogyan halljuk"; a "meghallást" is tanulni és gyakorolni kell.

A nyelvjáráskutató az adatközlőket lakásukon keresi fel, a kérdőíves gyűjtés
merevségét interjúkkal, szövegfelvételek készítésével korrigálja. A föld-
rajzinév-gyűjtés és ellenőrzés ezzel szemben mesterséges környezetben törté-
nik. Hivatalos személyektől (tanácselnök, brigádvezető, mezőőr, földméréskor
segédkező parasztemberek stb.), hivatalos helyiségben (tanácsház, tsz-iroda), hi-
vatalos térképek et és kimutatásokat használva kérdezősködünk. Az ilyen kör-
nyezetben a nyelvjárásiasság rovására előtérbe nyomulnak a hivatalos ízű
lexikai, alaktani és hangtani változatok. Feltétlenül szükséges tehát, hogy a
nevekről ne csak az irodában beszélgessünk, hanem más, nem hivatalos beosz-
tás ú adatközlők segítségével természetes, mindennapi használatukban jegyez-
zük fel őket. Az, hogy az eddigi földrajzi név-gyűjtések zöme mégis jól tükrözi
a helyi nyelvjárást, a gyűjtők rátermettségének és a következetes ellenőrzői
munkának köszönhető. A legjobb gyűjtők az idősebb falusi pedagógusok vol-
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tak, akik több éves passzív megfigyelésük tapasztalatai alapján szelektálni tud-
ták az adatokat, s képesek voltak langue értékű tényeket közölni. Nem ilyen
jó a véleményem a középiskolások gyűjtéseiről. Ok Ryakran saját falujuk
nyelvjárását sem tudták jól megfigyelni, idegen községekben pedig - ismere-
teik hiányában ~ többnyire zavaros hangjelölést produkáltak.

A gyűjtési módszer szoros összefüggésben van a névváltozatok kérdésével. A
hivatalos hangú gyűjtési mód sok alakváltozatot eredményez, hiszen majdnem
mindegyik névnek lehet regionális köznyelvi változata. Sőt az is előfordulhat,
hogy ezek egyes nyelvjárási alakokat kiszorítanak az adattárból. A nemzedékek,
foglalkozások szerinti hangtani változatok, a regionális köznyelvi adatok fel-
[egyzése csak zavarhatná a dialektiológiaílag képzetlen gyűjtő munkáját. A kézi-
könyv sok hasznos tanácsot ad a jó gyűjtési módszerre. DEME LASZLO java-
solja, hogy "ma már a legjobb adatközlőtől is vissza kell kérdezni sokszor: ho-
gyan mondják ezt a faluban régiesen, parasztosan, hagyományosan" (i. m. 51);
BALOGH LAJOS pedig egyenesen kijelenti: "a névanyagnak mindenütt az
archaikus nyelvállapotot kell tükröznie. Ebből egyúttal az is következik, hogy
a régies nyelvjárási alak mellett szükségtelen hangtani változatként felvennünk
a kőznyelvhez közelebb állót." (1. m. 56.) Az előbbiekhez még hozzátehetjük azt
az érvet is, hogy a több száz éves eredetű helynevek mindenképpen anakronisz-
tikusan hatn ának az 1970-es, 80-as évek regionális köznyelvi köntösében.

Ha a gyűjtés és a közzététel megfelelően figyelembe veszi a nyelvjárási hang-
jelölés követelményeit, akkor a névgyűjtemények alkalmasak lehetnek bizonyos
nyelvföldrajzi vizsgálatokra. Egy-egy megye vagy járás földrajzi neveinek anya-
ga több olyan gyakori földrajzi köznevet tartalmaz, amelyekre szinte minden
községből van adatunk; s ezeket térképre írva - a helynévgyűjtés mellékter-
mékeként - nyelvatlasztérképeket szerkeszthetünk. Ennek a lehetőségnek a
kiaknázása gyarapíthatja nyelvjárási ismereteinket, a ma már a több megyére
kiterjedő gyűjtemények alapján akár több száz kutatópontról írhatunk térkép-
re nyelvjárási adatokat. A következőkben vizsgáljuk meg ezt a magától kínál-
kozó lehetőséget néhány konkrét példán. A MNyA. viszonylag ritka kutatópont-
hálózata átugorja a nyelvjárási határokat, pl. Somogyban az e-zés és ö-zés
érintkezési vonalát. Erről az átmeneti sávról a Somogy megye földrajzi nevei
alapján készített hegy - högy hangtani térképlap segítségével részletesebb ké-
pet, meglehetős en pontos izoglosszát kapunk. Ez a névelem, ha másként nem,
akkor szőlőhegy formában, majdnem minden községben előfordul. A kereszt
névelern térképlapján is az e-res, ö-zés szembenállása :figyelhető meg, de ez az
előbbitől különböző jelenség (a hegy és a kereszt együttes térképét lásd az l.
számú térképmellékleten). A kereszt izoglosszája lényegesen más, a határ itt
sokkal északabbra húzódik, ez a szó ugyanis morfematikusan ő-ző, tehát né-
mely hangtanilag következetesen é-ző területen is (pl. Tolnában) ö-ző formában
jelenik meg. A földrajzi nevek között gyakrabban előforduló szavak közül
ilyenek még pl. a következők: felső, fecske, gyep, kemence, pörös stb. Ha az
emIített szavak térképét az egyes községek adattárában található más e-ző, ö-ző
szavakkal összevetjük (pl. Kenderföld, berek stb.; 1. a 2. számú térképmellékle-
tet), olyan hasznos nyelvjárási megfigyeléseket végezhetünk, amelyek ötletként
és kiindulópontként szolgálhatnak további dialektológiai kutatásokhoz. De a
névgyűjteményeket az ország más területén is felhasználhatjuk nyelvföldrajzi
tájékozódásra, a rét térképlapjával pl. az í-zés határvonalait, az út, kút, híd,
dűlő térképévei a felső nyelvállású magánhangzók megrövidülésének területeit
lehetne dokumentálni.
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A nyelvföldrajzi felhasználás lehetőségeit tovább sorolva nagyon szemléletes
példát nyújt a dűlő és a mező köznévi utótagok hangtani térképe (lásd a 3.srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
számú térképmellékletet). Mindkettő a nyugati nyelvjárásterületre jellemző in-
tervokális geminálódás benyomulását mutatja Zala felől Somogyba. Egybeveté-
sükből kitűnik, hogy a jelenség a mező szóban általánosabb érvényű, és na-
gyobb területre kiterjedő, mint a hivatalosabb használatú dűlő szóban. Az alja
szó térképe (4. térképmelléklet) a nyugati l-ezésnek és a vele Somogyban ta-
lálkozó j-zésnek az érintkezési területeit segít pontosabban Ieltárni. A két
szomszédos megye névgyűjteményét áttanulmányozva ennek a nyelvjárási je-
lenségnek a jelölésében találtam a legtöbb hangtani változatot. A nagykanizsai
járásban pl., ahol a nyelvjárás hagyományos rétegéhez feltétlenül az alla vál-
tozat tartozik, túlzásnak tartom, hogy a gyűjtők 13 községben a kettőt egymás
mellett, alakváltozatként szerepeltetik. A keletebbre lévő marcali járásban is
még az alla változat az általános, itt 7 községben szerepel az l-es és a j-s alak
egymás mellett. Ez a kettősség az utóbbi esetben indokoltabb, hiszen a mellé-
kelt térképlapról is kiderül, hogy itt, a marcali és a kaposvári járás találkozá-
sánál van az l-ező kiejtés határa, mert az ettől keletebbre fekvő községekben
csak az ajja forma található meg. A térkép tanulsága szerint most utólagosan
azt állapíthatjuk meg, hogy a kettős alakok közlése csak az átmeneti sávban,
konkrétan Marcali, Böhönye, Libickozma és Pusztakovácsi községekben volt
szükséges, ettől nyugatabbra a zalai határ menti l-ező somogyi községekben, a
nagykanizsai járás északi felében a j-s változat regionális köznyelvi alak válto-
zatnak tekinthető.

A felsorolt példákból nyilvánvaló, hogy a gyűjtemények nyelvföldrajzi kiak-
názása a gyűjtés és a közzététel módszereinek korszerűsítése szempontjából is
haszonnal jár. Segít megoldani egyik legnagyobb gondunkat, az átmeneti terü-
letek nyelvjárási képének megállapítását.

Néhány gyakoribb névelem hangtani jelölésévei a dunántúli megyékben a
közzétevőknek és a szerkesztőknek egyaránt gondjuk volt. így pl. nehezen hit-
ték el a berek, megye, remic, református, Erzsébet, len szavak nyílt e-s kiejté-
sét, pedig ez néhány kisebb nyelvjárási egységben valóság; vagy a rekesz ,..,

rekeszt szavak é-ző formáját. Az ilyen esetekben sokszor újbóli ellenőrzést kel-
lett végezni. Ezekre a példákra a következő gyűjtésekben is figyelni kell, a szo-
kásostól való eltéréseket ajánlatos a cédulákon felkiáltójellel megjelölnünk. A
különlegesebb nyelvjárási megjegyzések közlésére az adattárak használójának
szüksége van, ezért üdvözölhető az a hevesi és baranyai gyakorlat, mely szerint
az egyes problémás abb községek névadattárához rövid nyelvjárási jellemzést
csatolnak.

A nyelvjárási lejegyzéskor számolnunk kell a tulajdonnevek és a köznevek
funkciója közötti különbségekkel. Egy-egy régebbi földrajzi névben mint vala-
mi kövületben előforduló név elem esetleg más alakban jelenhet meg, mint ami-
kor önálló köznévi szerepében használják. Például: Cselekuta, de a község
kuttya; DéZlő, de a delelő marhák; Méhe, de tsz-műhej stb. MíndezIsmételten
figyelmeztet arra, hogy nem szabad téves en általánosítanunk, mindig a valósá-
gosan elhangzott nyelvi adatot kell feljegyeznünk.

A nyelvjárási területek átmeneti sávja egyre szélesebb lesz, ezért az itt vég-
zett gyűjtőmunka is nehezebb. Nekünk nem az a feladatunk, hogy kimutassuk
ennek a változásnak a nyelvszociológiai rétegeit, hanem az, hogya hagyomá-
nyos névanyagot hiteles lejegyzéssel gyűjtsük össze. Mindenütt a helyi nyelv-
járás alaprétegét vegyük figyelembe, erre vonatkozóan bizton támaszkodha-



202zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKirály LajoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

tunk informátor jellegű adatközlőink véleményére. Ha így járunk el, akkor az
alakváltozatok átmeneti sávja leszűkül, egyes esetekben el is tűnik. Somogyban
pl. néhány helyen nincs is az e-zés és az ö-zés között átmeneti sáv, hiszen pl. a
következő szomszédos községek közül Csákány, Somogyzsitfa e-ző; Nagyszaka-
esi, Nemesvid alaprétegébenponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAö-ző.

Az egymás után megjelenő földrajzinév-gyűjtemények - megtartva az alap-
elveket - az adatközlés részleteiben, a nemzetiségi nevek lejegyzésében, a he-
lyesírás tekintetében stb. - egyre korszerűbbek lesznek. Talán a nyelvjárásias-
ság szempontjaira nem fordítottunk elegendő figyelmet. A magyar nyelvjárási
hangjelölés kérdésében nincs szükség újításra, csupán az elvek következetes
végrehajtására, az eddiginél szakszerűbb és gondosabb lejegyzésekre. Remél-
hetőleg a veszprémi névtani konferencia ebben a kérdésben is jelentős előre-
haladást fog eredményezni.

KIRÁLY LAJOS
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AMLKJIHGFEDCBAf ö ld r a j z i n e v e k és a régészet

Az önálló régészettudomány kialakulása hazánkban a múlt század hatvanas
éveiben következett be: PESTY FRIGYES helynévgyűjtésével csaknem egyidő-
ben kezdte el ROMER FLORIS kutató és tudományszervező munkáját. A kuta-
tások kezdeti szakaszára a régészeti lelőhelyek felkutatása, a fellelhető emlék-
anyag számbavétele volt a jellemző. Ennek megfelelően fokozott figyelemmel
fordultak a régészeti lelőhelyek nyomára vezető helynevek felé. ROMER FLO-
RIS több ízben is utalt ezek fontosságára. A gyakoribbá váló ásatásokkal és a
leletanyag növekedéséveI a századfordulótóI kezdve ugyan háttérbe szorult az
új lelőhelyek rendszeres felkutatására való törekvés, ennek ellenére ez az irány-
zat és vele együttsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa földrajzi nevek irántiérdelklődés végig nyomon kővethető
a magyar régészetben.

Az 1960-as években kezdtünk hozzá Magyarország régészeti topográfiájának
összeállításához; elsőként Veszprém megye lelőhelyeit tettük közzé négy kötet-
ben. A topográfia az őskortóI a törökkor végéig terjedő időszak valamennyi is-
mert régészeti lelőhelyének legfontosabb adatait tartalmazza. A szakirodalom-
ban már szereplő lelőhelyek összegyűjtésén kívül a feldolgozásra kiválasztott
terület alapos bejárásával új lelőhelyek felderítésére törekszünk. A terepbejá-
rások segítségével a lelőhelyek számát megsokszorozzuk. Ez a módszer különö-
sen az elpusztult települések maradványainak felkutatására alkalmas. A topo-
gráfiai kutatások forrásai között a földrajzi nevek is fontos helyen szerepelnek.

/\. földrajzi nevek régészeti felhasználása mindvégig esetleges maradt, a leg-
szembetűnőbb nevekre korlátozódott. Nem került sor a földrajzi nevek és az ál-
taluk jelölt objektumok kapcsolatának tudományos vizsgálatára. A kevés kívé-
tel között azzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÖttevény név említhető meg (TOTH ENDRE: MNy. LXXIII, 194-
201).

A helynévgyűjtéssel és a földrajzi nevek elemzésével foglalkozók PESTY
FRIGYEStől kezdve egyöntetűen kiemelik a földrajzi nevek történeti, telepü-
léstörténeti forrásértékét. A bennük rejlő lehetőségeket a történettudomány
művelői bőségesen kiaknázták. A régészettel közvetlenül összefüggő neveket a
nyelvészeti, névtudományi irodalom nem tárgyalja külön csoportként, viszont
több ilyen név beható vizsgálata megtörtént (pl. legutóbb MEZŰ ANDRAs, .
Félegyháza. NÉ. 1. sz. 14-20).

A régészeti földrajzi nevek közé soroljuk mindazokat a neveket, amelyek-
nek keletkezéséhez valamilyen régészeti objektum vagy lelet szolgáltatott indí-
tékot. Döntő többségük jóval fiatalabb, mint az általuk jelölt objektum, elő-
fordulnak azonban olyanok is, amelyek egyidősek azzal. Utóbbiakra elsősorban
a várak közül hozhatunk példát (Essegvár Bánd mellett, Veszprém megyében).

A régészeti földrajzi nevek keletkezését, viszonylagos gyakoriságát és a nevek
fajtáit meghatározó tényezők közül első helyen kell megemlíteni magukat a
régészeti objektumokat és a leleteket. A névadásban csak a paraszti lakosság
számára is szembetűnő épületmaradványok: vár- és templomromok; a nagyobb
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földmunkák nyomát mutató építmények: földvárak, sáncok, gátak, halmok, töl-
tések játszottak szerepet. A török korban elpusztult falvak helyét szinte kívé-
tel nélkül megőrizte a népi emlékezet, a felszínen csak apróra törött cserepek-
kel, állatcsontokkal jelzett Arpád-kori és még korábbi települések maradványai
viszont csak legritkább esetben keltették fel az érdeklődést. Annál inkább ma-
radandó hatású élményt jelentett a sírok előkerülése. A tárgyi leletek közül el-
sősorban a kincsek és a pénzleletek izgatták a fantáziát. Egyéb leletek emléke
csak a legritkább an került be a névadásba (pl. Kőkoporsódomb Csopakon,
Veszprém m.).

Fontos névalkotó tényezőt jelentenek a régészeti lelőhelyekhez fűződő nép-
mondák, hagyományok (vö. TORMA ISTVAN, Régészeti adatok a néphagyo-
mányban és a történeti mondákban. Előmunkálatok a magyarság néprajzához.
Ill, 148). A közismert Csörszárok, Ördögárok mellett ilyen az elrejtett harang
mondájából keletkezett Harangoskút és a monda szerint a (török) vezér sátora
alá összehordott halom Sipkahegy, Süveghordás elnevezése.

A földrajzi környezet is befolyásolja a névadást. Míg domb- és hegyvidéken
csak a nagyobb méretű vagy csoportosan jelentkező halmokat tartják számon,
addig az Alföldön a fontos tájékozódási pontot jelentő magányos halmok több-
ségének külön neve van.

Végezetül a tájnyelvi különbségek is hozzájárulnak a régészeti vonatkozású
földrajzi nevek változatosságához. Igy például a dunántúli Faluhely-nek (el-
pusztult középkori települ-és helye) tiszántúli megfelelője a Telek.

Névtani szempontból a régészeti vonatkozású földrajzi nevek nem alkotnak
egységes csoportot. LÖRINCZE LAJOS felosztását (Földrajzi nevei nk élete. Bp.,
1947. 6) alapul véve nagyobbrészt a műveltségi nevekhez, azokon belül is a
tágabb értelemben vett építménynevekhez tartoznak: Faluhely, Pogány telek,
Pusztafalu, Vár, Pogányvár, Bolondvár, Ördögárok, Római sánc, Tatárhányás,
Pusztaszentegyház, Ráctemplom, Pogány temető, Töröktemető. Ide kell sorol-
nunk a mesterségesen emelt sírhalmokat is: Halom, Kéthalom, Százhalom, Kö-
veshalom. A régészeti nevek másik része az eseménynevek csoport jához köthe-
tő. Ide tartoznak a Táborhely, Leshegy típusú nevek, bár ezek az esetek több-
ségében az építménynevekhez is besorolhatók. Az eseménynevekhez soroljuk a
népmondákból keletkezett neveket és a kincskeresésre, apró leletek előkerülé-
sére utaló neveket (Kincsásás, Kincsesdűlő, Pénzesgödör, Aranybaltás, Tűzkö-
ves).

A régészeti vonatkozású földrajzi nevek életére, változására és elmúlására
ugyanazok a törvényszerűségek vonatkoznak, rnint az egyéb nevekre. Ezek is-
merete nélkül a régészeti kutatásban csak korlátozott mértékben használhatók
fel. Igy például a jelöléstágulás vagy jelöléscsere lehetőségének figyelmen kívül
hagyása a lelőhelyekkel való azonosításkor tévedésekhez vezethet. A névadás
indítékául szolgáló régészeti objektum ismerete nélkül viszont a névtani kuta-
tás juthat tévútra. A Földrajzi nevek etimológiai szótára szerint (374) a Komá-
rom megyei Leányvár neve egykori apácakolostorral hozható kapcsolatba. A
falu valójában a Valmód nemzetség Árpád-kori földváráról kapta a nevét,
amelynek maradványaihoz később az az országszerte elterjedt monda kötődött,
miszerint a várban lányok laktak volna. A föld vár helyét a XVIII. sz.-i lakosság
Klosterberg-'Oek nevezte el. Ez utóbbi név már annak a kérdésnek a vizsgálatá-
hoz vezet el bennünket, hogy milyen mértékű összefüggés mutatható ki a
földrajzi nevek és az általuk jelölt régészeti objektumok között. A régészeti
vonatkozású földrajzi nevek vizsgálatában nemcsak az okoz nehézséget, hogy
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ugyanazt a lelőhelyet néha egymástól erősen eltérő jelentésű névvel is illethetik,
hanem az is, hogy az azonos névalakok közül sok csak az es-etelkegy részében
jelöl régészeti lelőhelyet. Amíg a Faluhely, Pusztaezentequiuiz, Pusztatemplom,
Sánchegy, Kőhányás, Csonthalom, Testhalom, Sapkadomb, -laponyag, Pénzásás,
Kincsásás, valamint a Pogány-, Tatár-, Török- stb. összetételű -lakás, -szállás,
-hagyás, -templom, -sír , -temető típusú nevek kivétel nélkül, a vár szó valami-
lyen összetételéből alkotott nevek a tréfás névadások kivételével mindig régé-
szeti lelőhelyre utalnak, addig a Kolostor, Kastély egyaránt vonatkozhat közép-
korí és újkori épületekre. A Tűzköves elnevezés természetesen kovakő-előfordu-
lást is és őskori pattintott kőeszközök lelőhelyét is jelölheti. A Cserepes név
kialakulásához zsindelyes tetejű épület, cserepesen kiszáradó szántóföld és rit-
kábban edény töredékekkel borított felszín adhatta meg az indítékot.

A hozzászólásomban csak vázlatos an jelzett okok miatt a régészeti vonatko-
zású földrajzi nevek mind régészeti, mind névtani szempontból csak a két tu-
dományág vizsgálati módszereinek együttes alkalmazásával értékelhetők. A ku-
tatás előtt álló feladatok közül a legfontosabb a régészettel kapcsolatba hozható
élő és holt földrajzi nevek és a keletkezésükre vonatkozó népi magyarázatok
összegyűjtése. A földrajzi nevek összevetése a régészeti lelőhelyekkel és a hoz-
zájuk fűződö népmondákkal rávílágít a névadás okára. A nevek és a régészeti
objektumok közötti kapcsolat tisztázása lehetővé teszi az egyes földrajzi nevek
régészeti forrásértékének pontosabb meghatározását. A régészeti földrajzi nevek
időbeli és térbeli elterjedésének körülhatárolása, jelentésváltozásaiknak, inga do-
zásaiknak megállapítása a további elemzések feladata. Mindezekbe a vizsgáló-
dásokba be kell vonni a nemzetiségi eredetű földrajzi neveket, amelyek között
eddigi gyűjtéseim tanúsága szerint szintén szép számmal megtalálhatók a ré-
gészeti kutatásban hasznosítható nevek.

TORMA ISTVAN
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Az egyéb tulajdonnévfajták kutatásának helyzete és feladatai

1. Ha névtudományi folyóiratokban, tanulmánygyűjteményekben, kong-

resszusok anyagában, bibliográfiákban lapozgatunk, ritka kivételként kerül
elénk egy-egy cikk - még ritkábban egész könyv -, amely nem személyne-
vekkel vagy helynevekkel, hanem állatnevekkel, tárgynevekkel, intézményne-
vekkel, illetőleg egyéb periférikus tulajdonnévfajtákkal foglalkozik. Ez az arány
minden bizonnyal az egyes névfajták fontosságának felel meg. Mostani konfe-
renciánk rendező bizottsága mégis a tanácskozás egyik napirendi pontjává tette
meg az egyéb tulajdonnévfajták kérdéseit, felismerve, hogy e kutatási terület
további elhanyagolása az egyetemes névtudománynak válik kárára. A névelmé-

let, a névrendszertan, a névjelentéstan kérdéseire csak akkor kaphatunk választ,
ha vizsgálatainkat minden tulajdonnévfajtára kiterjesztjük. A személynevek és a
helynevek állománya - legalábbis a fejlett társadalmakban - annyira meg-
merevedett, hogyanévkeletkezés folyamatát, a természetes, motiváIt névadást
már alig-alig tanulmányozhatjuk rajtuk. Némely névfajta (intézménynév, áru-
név) a gyakorlati életben is egyre jelentősebbé válik, nyelvhasználati. nyelv-
helyességi, helyesírási problémákat kell vele kapcsolatban megoldanunk, amit
nem tehetünk meg kellő névtudományi megalapozás nélkü!.

2. "Egyéb tulajdonnévfajták"-ról beszélek jobb híján, nem pedig "különleges
tulajdonnevek"-ről, ahogy konferenciánk előzetes programja ennek az előadás-
nak (nem tőlem származó) cimét megadta. Hiszen ezek a névfajták korántsem
mindig "különlegesek" ; az áll a t n é v például minden bizonnyal a legősibb és
legtermészetesebb névfajták közé tartozik. Az ember ősidők óta egyedi néven szó-

lította segítőtársait, a kutyát és a lovat; kutya- és lónevek előfordulnak már
Homérosznál, s a magyar őstörténeti vonatkozásairól ismert orkhoni türk fel-
iratok a hős harcosok neve mellett a lovaik nevét is megörökítik. Az elmúlt év-
tized hazai és külföldi névtudományi irodaimában az állatnevekkel foglalkozó
publikációk száma elég nagy ahhoz, hogy az állatnévkutatás különbözö irányza-
tairól és szempontjairól beszélhessünk. Alapvető a szin krón névanyag össze-
gyűjtése, rendszerezése és tipizálása. Ilyen BALOGH LASZLOnak elvi kérdések
tisztázására is vállalkozó cikke: Allatnévadás Szamosszegen (MNyj. XV, 51-66).
továbbá néhány tanulmány a háziállatok .neveiről rornán, svéd, ukrán és burját
nyelvi anyagon.( T. PATRÁSCANU: Nume di animale din judetul Alba. Limbá ~i
Iiter aturá. 1969; 1. NoEIESCU-A. STAN: Nume proprii de animale in zona Por-
til or de Fier. Cercetari de l ingvisticá. XIV, 309; N. TIBERG : Estlands-svenska
husdjurnamn. Acta Academiae regiae ... Uppsala, 1972.; SZ. F. KLüMENKO-
P. P. GRüSCSENKO: Zoonimü szela Lucsanki Ovrucsevszkogo rajo.na Zsitomir-
szkoj oblaszti. Voproszü onomasztiki. Szamarkand, 1975, 50; L. V. BAIROVA:
Klicski domasnih zsivotnüh v burjatszkom jazüke. Voproszü Toponimiki. 1975..
142). Más cikkek, kongresszusi előadások egyes állatfajok neveivel foglalkoz-
nak: francia, lengyel, magyar lónevekkel (H. CHAPRON: Norns de chevaux de
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culture. Bull. folklorique d'Ile-de-France. 1968., 45; J. BUBAK-A. WILKON:
Z problematyki nazw wrasnyoh koni. 'J~zik Polski. 1969. 291; J. SOLTÉSZ KATA-
LIN: Lónevek. Nyr. C, 144); cseh ló- és szarvasmarhanevekkel (J. TÉMA: Jména
skotu a koní na vychodním Tésinsku. ZMK. XI, 54), francia, cseh, izlandi, svájci,
német és magyar szarvasmarhánevekkel (S. BRISSAUD: Les noms de boeufs.
Folklore, 1967; L. KLIMES: Jména krav na Domazlicku. ZMK XVII, 444; CH.
S. HA LE : Cow Names from Northwestern Iceland. Names. XXV, 221: R. RIS:
Kuhname.n. Vom Appellativ- zum modischen Phantasienamen. XIIIth Inter-
national Congress of Onomastic Sciences... Cracow... 1978.; IMPLOM
JOZSEF: A szarvasmarhanevek. MNy. LXXII, 241; SOLYMÁR IMRE: A
völgységi kisgazdák tájfajta teheneinek nevei 1930 és 1945 között. NÉ. 3. sz.
50), magyar kutyanevekkel (J. SOLTÉSZ KATALIN: Kutyanevek, 1969. Nyr.
XCIV, 241; A. SAUVAGEOT: Les noms de chiens en hongrois. RIO. 1971., 215;
PETŐ GÁBOR PÁL: Még egyszer a kutyanevekről. Nyr. C, 154), cseh kutya-
és macskanevekkel (J. SPAL: Jména nasich psú a koéek, Zprávy Kruhu prá-
tel éeského jazyka. 1965, 11). Tudomásom van nyíregyházi főiskolás és nagy-
kanizsai középiskolás diákok szakdolgozatként, illetőleg szakköri munkában
készült állatnévgyűjtéseiről. (Azóta megjelent: KNAUSZ AGNES, Kutya-, ló-
és szarvasmarhanevek Miklósfán. NévtDolg. 16. sz.; TOTH ÉVA, Letenye és Sor-
más kutyanevei. NévtDolg. 18. sz.; PAULUSZ JULIANNA, Szarvasmarhanevek
Nagykanizsa környékén, NévtDolg. 20. sz.)

Meg kell különböztetni a népi és a hivatalos (vagy nagyüzemi) állatnév-
anyagot; az előbbiben a természetes, mo ti vált névadás érvényesül bizonyos
névadási szokásokkal, hagyományokkal együtt, ennek következtében ugyan-
azokat a neveket több egyed is viseli, így tere van a névgyakoriság vizsgálatá-
nak ; a nagyüzemi tenyésztés ezzel szemben arra törekszik, hogy a nevek lehető-
leg ne ismétlődjenek, ami egyrészt a névállomány roppant tarkaságához, más-
részt mesterséges kódrendszerek kialakulásához vezet. A hivatalos állatnév-
adás jellegzetessége például a nevek információs értékű kódrendszere, a név-
nek a névviselő egyed életkorára, leszármazására vagy tenyésztési helyére
utaló kezdőbetűje.

Névadási hagyományok ról szóltam az előbb; ennek ismeretéhez azonban
többet kellene tudnunk a régi korok állatneveiről, mi.nt amennyit a kutatás ed-
dig feltárt. XVIII-XIX. századi állatnevekkel foglalkozott SCHRAM FERENC
(XVIII-XIX. századi állatnevek. MNy. LXV, 92) és SUGAR ISTVAN (XIX.
század eleji tehén- és XVIII. század eleji lónevek. Nyr. XCV, 376); részben tör-
téneti anyagú IMPLOM JOZSEF idézett cikke a szarvasmarhanevekről. Egy
cseh kutató, G. HOFMANN XVIII. századi tehén neveket mutatott -be (Jména
krav na Merklínsku roku 1776. ZMK. VIlI, 109; Jména kr av na panstvi Byst-
fyce n. Vhl. r. 1792. ZMK. XVI, 431), GERHARD EIS Vom Zauber der Na-
men (Berlin,. 1970.) című könyvének állatnevekkel foglalkozó részében (34) kö-
zépkori és barokk kori ló- és kutyanevekről is szó van. További kutatási irány-
zat a nevek bizonyos jelentéstani vagy alaki típusainak, valamint egyes nevek-
nek a vizsgálata. A folyónevekből lett kutyanevekről egy sor egymáshoz kap-
csolódó közlemény jelent meg a 60-as években (NYIRI ANTAL: A folyónevek-
ből lett kutyanevekről. Nyr. LXXXVII, 351, IMPLOM JOZSEF: A folyónevek-
bőllett kutyaneveklhez. Nyr. LXXXVIII, 203; KŰHEGYI MIHÁLY: A folyónevek-
bőllett kutyanevekhez. Nyr. LXXXVIII, 205, Még egyszer a folyóneyekbőllett ku-
tyanevekről. Nyr. XC, 423; LÉTA Y MIKLOS: A kutyanevekről. Nyr. XCIII,
119, MARTON GYULA: Adalék a folyónevekből lett kutyanevekhez. Nyr.TSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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XCIII, 134). Az lntermédiair,e des Chercheurs et Curieux círnű francia folyó-
irat 1967-ben 13 folytatásban közölt állatnévként használt személyneveket
(Noms de personnes donnés aux animaux); hasonló témájú H. P. ALTHAUS
terjedelmes tanulmánya is (Ruf- und Familiennamen als Haustierbezeichnung?
Leuvense Bijdragen. 1968, 52). Alaki szempontú P. GALAS cikke az -ula végző-
désű lengyel tehénnevekről (Nazwy krów z przyrostkiem -ula w powiecie
bochenskim. Symbolae Taszycki, 85). Egyes kutyanevekkel foglalkozik egy hol-
land szerző (W. PÉE: Over een paar hondenamen in Vlaanderen en Roetenié.
Naamkunde. 1970, 187); nálunk a különböző állatfajok egyedeinek is adható
Gyöngyös névvel BALOGH LASZLO (A Gyöngyös állatnév jelentéséhez. MNy.
LXIV, 78) és ZENTAl JANOS (A Gyöngyös állatnév jelentéséhez. MNy. LXV,
83) foglalkozott, s mindkét közlemény a név motivációját vizsgálja.

Mivel az ember elsősorban háziállatoknak ad nevet, az állatnév-irodalom tár-
gya is főleg a háziállatok névanyaga - igen kevés kivétellel. 1975-ben aberni
kongresszuson P. ZWOLINSKI lengyel kutató Az állatnevek helye az onomasz-
tikában címmel - szinte azt mo.ndhatnám, álcázva - az európai állatkertek-
ben, vadasparkokban és rezervátumokban őrzött bölények neveiről adott 'elő,
megalkotván a bizontonímia , azaz "bölénynévtan" műszót. (Meszto zoonimov
v onomasztike. Onoma, XXII, 491). Másik kivétel a szűkebb értelemben vett
irodalmi állatnévadásnak, tehát az állatmesékben, állatregényekben szereplő,
többé-kevésbé antropomorfizált figurák névanyagának vizsgálata. Az 1969. évi
bécsi kongresszuson az argentín népmesék állatneveiről hangzott el előadás
(N. G. B. FERNANDEZ PEREIRO: Nombresde persona puestos a animales en
cuentos populares argentinos. 10. Internationaler Kongress für Narnenfor-
schung. Wien, 1969. 1, 259), 1970-ben pedig az NSZK-ban 163 lapos könyv látott
napvilágot az ismert középkori Rókaregény holland változatának állatneveiről •
(H. MENKE: Die Tiernamen in Van den Vos Reinaerde. Heidelberg, 1970.). -
A tágabb értelemben vett irodalmi állatnévadás, tehát a szépirodalmi művek-
ben általában előforduló állatnevek vizsgálata nálunk BAKOS JOZSEF fi-
gyelmét vonta magára: Gárdonyi és a nevek cimű tanulmányának (Nyr.
LXXXVI, 424) utolsó szakaszát az állatneveknek szenteli.

3. A t á r g y heve k kutatásának központi kérdése, hogy egyáltalán a tár-
gyak mely osztályaiba tartozó egyedeknek lehet és szokás tulajdonnevet adni.
Erre a kérdésre csak eljövendő részletes és rendszeres vizsgálódások alapján le-
het 'válaszolni. Egyelőre annyi bizonyos, hogy a hajóknak rendszeresen és hiva-
talosan adnak nevet, mégpedig nemegyszer meghatározott alaki vagy jelentés-
tani rendszer alapján, amely bizonyos információt is közöl (pl. a Holland-
Amerika Lijn hajóstársaság személyszállító hajói -dam, teherszállítói -dijk vég-
ződésű nevet kapnak; Amerikában a csillagnevet viselő hajók teherszállítók, a
fákról elnevezettek halászhajók, a mitológiai nevűek műhelyhajók, a folyónevet
viselők olajszállítók stb., vö. J. SOLTÉSZ KATALIN, A tulajdonnév funkciója
és jelentése. Bp., 1979. 21, 77). A hajónevek történetével és tipizálásával a hol-
land névtudományi kiadványsorozat 1960-ban megjelent, két tanulmányt és
hozzászólásokat tartalmazó, Hajónevek egykor és most círnű füzete foglalkozott
(J. P. KRUSEMAN-W. VOORBEITEL CANNENBURG: Scheepsnamen vroe-
ger en nu. Amsterdam, 1960.). Azóta megjelent egy német (K. F. MűLLER: Die
Schiffsnamen der Bundesmarine. Muttersprache. 1968, 21) és egy cseh (L. KLIMES:
Jména válechnych lodi. ZMK. IX, 245) tanulmány a hadihajók neveiről,
orosz cikkek a volgai hajók neveiről (V. B. DJAKONOVA-N. I. DOMRACSEVATSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Leksziko-szemanticseszkije gruppü nazvanij volzsszkih parohodov. Voproszü
toponomasztiki. 1974, 85; T. A. ISZAJEVA: Povolzs'e v nazvanijah volzsszkih
parohodov. Dialektü i toponimija Povolzs'ja. Csebokszarü 1975, 108), Ameriká-
ban egy-egy terjedelmesebb könyv a hajó-, illetve csónaknevekről (D. H. KEN-
NEDY: Ship Names. Virginia, 1974; J. E. FUGGART: Motorboat, Yacht or
Ca.noe - You Name It. Metuchen, 1974.). Érdekes, hogy viszonylag nagyobb
az érdeklődés a történelmi hajónévanyag iránt, igaz, hogy ezekről aránylag
több írásos dokumentum is van, mint a régi állatnevekről. Francia kutatók ír-
tak középkori arab, illetőleg XVII. századi algériai hajónevekről (G. S. COLIN:
A propos de deux navires marchands. Méditerranée, premlére moitié du XlIe
sieele. Arabica. 1969, 212; G. TURBET-DELOF: Noms de navires algériens au
XVlIe sieele. RIO. 1970, 213); mások tanulmányozták a régi dán és svéd hajó-
neveket (H. HENNINGSEN: Skipsnavn, Danmark. Kulturhistorisk Lexikon för
Nordisk Medeltid. 1970. 562; H. KARLSSON: Studier över bátnarnn, sarskilt
nams pa backebátar och bankskutor Irán 1700-talets Bohuslan. Göteborg,
1970.), valamint a Nagy Péter korabelí orosz hajók neveit (T. A. ISZAJBVA:
Nazvanija korablej v Petrovszkuju epohu. Russzkaja Recs. 1976, 79). Azt hi-
szem, a magyar hajózás is volt és van olyan jelentős, hogy érdemes lenne a
hajóneveinket névtani vizsgálat alá vonni.

Noha más járműveknek - mozdonyoknak, léghajóknak, repülőgépeknek,
autóknak - is szoktak nevet adni, ez a névanyag még alig van feldolgozva,
összegyűjtve (Y. E. BOEGLIN: A propos des noms des moyens de transport.
Names. XI, 265; J. M. B. FARFAN: Onomastica de Vehiculos. Folklore Ameri-
cano. 1957.); a jövő feladatai közé tartozik. A járművek mellett a tárgyaknak
egy másik kategóriája válhatott olyan fontossá az ember számára, hogy egye-
deinek tulajdonnevet adott: a fegyverek. A középkori lovagi epikában ránk
hagyományozott kardneveket már a század elején feldolgozta FRIEDRICH
KLUGE (Altdeutsche Schwertnamen. Wiss. Beihefte zur Zeitschrift des Allg.
Deutschen Sprachvereins. Berl in, 1910.); 1967-hen I. Míksa császár ágyúneveiről
jelent meg tanulmány (R. WEDLER: Die Namen der Kanonen Maximilians I.
Beitrage zur Namenforschu.ng. 1967, 160). Egyidejűleg fegyver és jármű a
tank: az első világháborús tankok neveiról L. KLIMES cseh szerző írt (Názvy
tankú v první svétové válce. ZMK. XI, 618). Eléggé ismeretes az az egyházi
szokás, hogyaharangoknak nevet adnak - többnyire egy szent nevét -,
a harangnevekről azonban még sehol sem olvastam. Annál is fontosabb és érde-
kesebb lenne a harangnevek összegyűjtése és feldolgozása, minthogy a hivata-
los egyházi nevek mellett vannak nyilvánvalóan népi eredetűek is (pl. a bécsi
Stephansdom hara.ngjának Pummerin neve); a hivatalos és a népi névadás vi-
szonyának tanulmányozása pedig egyéb területeken is célkitűzése a névtudo-
mánynak.

<1.A helynévkutatás elhanyagoltságáról általában nemigen lehet panaszkod-
ni. Mégis vannak a toponímiának kevésbé felderített perernterületei. Az
épü 1e t - é s é P í t m ény nevek sajátos problematikájáról nemrég olvashat-
tunk a Névtani Értesítő 2. számában a névtudományi terminológiai vita kap-
csán. Nemcsak az tisztázatlan, hogya bel- és külterületi épületek, magánházak
és középületek, hidak, gátak, őrtornyok stb. nevei mikor számítanak helynév-
nek, mikor kell őket .szárnba venni helynévgyűjtéskor, hanem egyáltalán az
épületnév mint speciális tulajdo.nnévfajta nem eléggé feltűnő Magyarországon.
A lakóházak és tanyák egyedi neve - ha van ilyen - "szinte kivétel nélkül
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volt vagy jelenkori tulajdonosaik valamilyen ziévalakulatából (családnév, csa-
ládnév-l- keresztnév. ragadványnév, becenév illetőleg ezek kombinációiból) és
még egyéb közszavakból keletkeztek. Nem úgy, mint Angliában, Japánban,
Finnországban, Észtországban, esetleg még egyebütt is, ahol aháznevek és
tanyanevek állandóbbak, függetlenek tulajdonosaik nevétől." (HAJDÚ
MIHALY: NÉ. 2. sz. 23.) A középületeket pedig, ahogy BACHAT LASZLO ugyan-
ott rámutat (NÉ. 2. sz. 32), rendszerint az abban az épületben működő intéz-
mény nevével jelölik meg, "így a földrajzi név és az intézménynév elkülöníté-
se sokszor igen nehéz." Hozzátehetjük még, hogy a templomok hivatalos egy-
házi elnevezései, az úgynevezett templomcímek (patrociziiumok, titulusok) más
országokkal ellentétben nálunk alig élnek a köztudatban; például a Szent Er-
zsébetről elnevezett budai templomot általában csak kapucinus templom-ként
ismerik.

Külföldön, ahol az épületek egyedi elnevezésének nagyobb hagyománya van,
a szakirodalom is nagyobb figyelmet szentel neki. Angol,1 német, osztrák, hol-
land, flamand, cseh épületnevekről jelentek meg publikációk (L. DUNKLING:
English House Names. Surrey 1971; J. C. MILES: House Names around the
World. London, 1972; G. VANDE PUTTE: Huisnamen te Overijse. Eigen Schoon
en De Brabander. 1970; J. HALA: Jak vznikaly na vesnicich názvy "po chalu-
pách"? ZMK. X, 205; 1. HONL: O krasovidech, milohrádcích a jejich pfíbu-
zenstvu. ZMK. XX, 25) - a legtestesebb egy 660 lapos kiadvány a Stájer-
Salzkammergut hat községének ház- és tanyaneveirő! (K. VOCELKA: Die
Haus- und Hofnamen der Katastralgemeinden Altaussee, Grundlsee, Lu-
pitsch, Obertressen, Reitern und Strassen im steirischen Salzkammergut. Wien,
1974.), de csupán az 1390-1440 közötti antwerpeni háznevekről is három és
fél ívnyi tanulmány jelent meg (R. VANDE WEGHE: Een halve eeuw Ant-
werpse huisnamen. 1390-1440. Naamkunde. 1977, 183)., továbbá a XV. századi
Brügge (J. GELDHOF: Brugse huisnamen uit ee~ XVde eeuws renteboek. Bie-
korf, 1975. 161), a középkori Prága, Dortmund, Caslav, Oppenheim házneveiről
(E. MILA VCOV A: Nejstarsi domovní jména na Starém Mésté prazskérn do
roku 1436. ZMK. VI, 21; V. V. KREMER: Jména éaslavkych budov. ZMK.
VIII, 445; H. O. SWIENTEK: Die Namen von Wohnhausern im alten Dort-
mund. Der Marker. 1966, 23; W. D. ZEMECKE: Die Hausnamen in Oppen-
heim. Festschrift Bischoff. Köln-Wien, 1975. 245). L. KLIMES - a tankne-
vek feldolgozója - felfigyelt a "nem hivatalos" épületnevekre (Neoficiálny
názvy bud ov. ZMK. XI, 142). Foglalkoztak amerikai és izlandi - katolikus
és protestáns - templomnevekkel (D. A. FLEMING: Names of Roman Catholic
Churches and Schools in the Archidiocese of Chicago. Names. XV, 21; 1.
CHASE-B. EUGENE: Names of Presbyterian Churches. Names in South Caro-
!ina. Columbia, 1969. 49; L. B. BJÖRNSSON: GudshúsTSRQPONMLKJIHGFEDCBAí Bardastrandarsyslu,
Arsrit Sögufélags lsf'irdinga. 1967, 7;' u o .. Gudshús í Vestur-Ísafjar-
darsyslu. Arsrit Sögufélags Isfirdinga. 1969-70, 7), az egyiptomi pira-
misok nevei vel (1 . BENNETT : The Names of the Pyramids of the Twelfth
Dynasty. Jour. Eg. Archeol. 1969. 216), Karintia középkori várneveivel. (E.
KRANZMA YER: Die hochmittelalterlichen Burgennamen Karritens. Anzeiger
Akademie Wiss. Wien phil. hist. Kl. 1969, 335) és lengyel malomnevekkel (T.
GOt.~BIOWSKA: Nazwy polskich miynow, Onomastica. 1969, 81). Megjelentek
cikkek Pozsony egyes nevezetes épületeinek nevéről (L. DVONC: Mirbachov pa-
lác - Mirbach. Veőerník. 1975. 12. sz. 9; uO.: Druzba a Volga. Veéerník. 1976.
12. sz. ll; u o .. Reduta. Veéerník. 1976. 24. sz. 9), egy templomcímről (R. VIER-
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ENGEL: Ad gradus Beatae Mariae Virginis. Kirchen und Kapellen mit dem
Titel "Maria zu den Stufen", Mainzer ZEitschrift. 1965-66. 88), valamint egy
régi holland háznévről : ;,A róka és a daru" (R. VAN PASSEN: De vroegere
huisnaam "De Vos en de Kraan" te Waarloos. Naamkunde, 1977, 89). -
Nálunk HAJDÚ MIHALYnak az alföldi tanyák névtípusait rendszerező tanul-
mányán kívül (Az alföldi tanyák névtípusai. NytudDolg. 14. sz. 59) - amely
módszertanilag bizonyítja, hogyaszemélynevet tartalmazó névalakulatok is
önálló tulajdonnévnek tekinthetők legújabban HEGEDűS ATTILA
hasonló tárgyú dolgozatát olvashattuk (Tanyanévvizsgálat Bács-Kiskun me-
gyében. NÉ. 3. sz. 14), továbbá egy-két egyedi épületnévvel foglalkozó cikket
említhetünk: ORSZAGH LASZLO írt a Csend illa villanévről (MNyj. XVII,
141), amely egy ideig közszóként is forgalomban volt, POSGAY ILDIKO pe-
dig egy magyar történelmi szerepe miatt fontos külföldi épületnévről
(Trianon. MNy. LXXI, 338). A kutatás azonban ennél többet végzett. ÖRDÖG
FERENC MARKO IMRE LEHEL közreműködésével összegyűjtötte és statiszti-
kailag feldolgozta a XIX. századi Magyarország és Horvátország katolikus-
templom-címeit; a remélhető közzététel nemcsak ezen az elhanyagolt kutatási
területen jelent nagy továbblépést, hanem a kultusztörténetbea és ezen ke-
resztül a keresztnevek társadalmi-történeti megoszlásának, a névszociológiá-
nak, névdivatnak a kutatásában is.

Milyen feladataink vannak még? HAJDÚ MIHALY felhívta a figyelmet a
polgári nyaraló- és villanevek tanulmányozására, mint amellyel "a névtudo-
mány igen érdekes társadalmi szokást világíthat meg" (NÉ. 2. sz. 23). Hangsú-
lyozni szeretném, hogy ha az így megvilágított társadalmi jelenség nem éppen
vonzó, az nem riaszthat vissza a tanulmányozásától - és ez nem csupán a villa-
nevekre vonatkozik. Figyelmet érdemelnek a városi lakóházak bár-
mily szórványos nevei is, bérpalotától a bérkaszányáig, amilyen pl. az Anker-
palota , illetőleg a Tizenháromház. A középületek és a bennük működő intéz-
mények nevének egybeesése a tulajdonnévi poliszémia sajátos jelensége (pl. a
Gellért Szállá intézménynév ilyen összefüggésekben: "a Gellért Szálló ven-
dégei", "a Gellért Szálló alkalmazottai", de épületnév a helymegjelölésekben,
mint "találkozunk a Gellért Szállónál", "villamosmegálló a Gellért Szálló
előtt" és hasonlók). Am vannak a bennük működő intézmény nevétől független
vagy attól elszakadt épületnevek is (pl. Budavári Palota , Újvárosháza), általá-
ban jó volna módszeresen megvizsgál ni épületnév és intézménynév viszonyát.
Ne feledkezzünk meg továbbá arról, hogy nemcsak a hivatalos templomcímek
tulajdonnevek, hanem az Egyetemi templom, Bazilika-féle megnevezések is;
hogy lehet tulajdonneve az épület egyes részeinek (pl. a tornyoknak, amelyek-
nek neveiről a "különleges tulajdonnevek" egyik cseh specialistája, IVAN
HONL írt: Prispévek k vnázvúm vezí. ZMK. VIlI, 16), valamint az olaj- és
gázvezetékeknek és vasútvonalaknak. a vasúti és egyéb állomásoknak (1.
HONL: Chrématonymie zelezrríöních tratí. ZMK. XI, 554; A. VAN AGAS: Del
kai kur ip autobusu stoőip vardp. Kalbos Kultura. Vilnius. 1969, 60), kikötők-

. nek, repülőtereknek, amelyek gyakran sajátos névtani problémákat vetnek fel.
Gyakorlati szempontból is fontos volna megvizsgálni, mennyiben igazodnak
vagy nem igazodnak a községnevek hivatalos megváltoztatásához, mennyiben
segíti ez az igazodás vagy nem igazodás a tájékozódást stb. Pl. Veröce és Kis-.
maros közigazgatási egyesítése óta az állomások a Verőcemaros, ill. Verőcema-
ros-felső nevet viselik, de az ugyancsak összevont Bnglárlelle állomásai to-
vábbra is BalatonIelle és Balatonboglár.-
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A toponímia vizsgálati körébe tartoznak a földfelszíni nevek mellett a föl d
a 1att i és Föl d ö n kTSRQPONMLKJIHGFEDCBAí v ü 1i hel y nevek is. Barlangokban és bányákban a
tájékozódás érdekében nevet szoktak adni a természetes és mesterséges terep-
tárgyaknak. járatoknak, üregeknek és egyéb helyeknek. Amint R. NAGY VE-
RÁnak a Buda környéki barlangok helyneveit bemutató - tudomásom szerint
egyedülálló témájú - dolgozatából (Helynévvizsgálat négy budai barlangban.
MND. 5. sz.) megtudjuk. a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat szerve-
zetten is foglalkozik a barlangi elnevezésekkel, a dokumentációs szakosztály
keretében megalakult "Nevezéktani és Névtani Munkabizottság" révén. Bányai
nevekről, német és belga-francia szerzők írtak (E. HIRSCH : Erzgrubeanamen
am Osthang der Kottischen Alpen. Studi Piemontesi. 1976, 100; K. F. MüLLER:
Schwarzwalder Bergbaunamen. Oberrheinische Studien. H. 4. Lahr/Schwarz-
wald, 1976.; P. RUELLE: Les noms de veines de charbon dans le Boririage
;xve-xxe s./. Liége, 1970.). A Földön kívüli helynevek irodalmából mindenek- .
előtt ERDOm JÚZSEF munkáját kell megemlítenünk (Uráli csillagnevek ' és
mitológiai magyarázatuk. MNyTK. 124. sz.), amelyhez a megjelenését követő
évben IFJ. KÁLMÁN B~LA a csillagász szemszögéből fűzött megjegyzéseket
(Megjegyzések a csillagnevekhez. MNy. LXVII, 375). RÁCZ ENDRE egy ma-
gyar népi csillagnévről írt (A Sirius csillag Pila nevéről. Nyr. XCV, 203): Kül-
földön névlisták, ismeretterjesztő magyarázatok, a névadás elveit ismertető
dolgozatok jelentek meg az égitestnevekre vonatkozóan (Noms des plánetes.
lntermédiaire des Chercheurs et Curieux. 1968, 1103; W. EILERS': Sinn und
Herkunft der Planetennamen. München, 1976.; V. JA.' BUTANAJEV: Pred-
sztavlenija o nebesznüh szvetilah v folklore hakaszov. Ucsenüje zapiszki ha-
kasszkogo naucsno-isszledovatelszkogo insztituta ... Abakan, Szerija filol. 1976,
231; M. E. RUT: Principü nominacii nekotorüh asztronomicseszkih objektov.
Voproszü toponimiki. Szverdlovszk. 1970, 102). A hatvanas években fellen-
dülő űrkutatás új területet nyitott a nyelvtudomány számára is: a Hold- és
Mars-topográfiát. Ezzel elsősorban amerikai kutatók foglalkoztak: 1964-ben je-
lent meg' egy cikk a Hold helyneveiről (H. KENNY: Place-names on the Moon.
Names. XII, 73); a Marsnak és bolygóinak toponímiájáról nem kevesebb mint
200 oldalas könyv látott napvilágot (J. BLUNCK: Mars and its Satellites. A De-
tailed Commentary on the Nomenclature. Hicksville, N. Y.); az 1969. évi bécsi
kongresszuson elhangzott egy előadás a holdfelszíni elnevezések "mikronyelvé-
nek" szabályairól (C. BORKOWSKI: Syntax and Semantics of Lunese I., a Micro-
language for Labeling Topographical Features of the Lunar Surface. 10. In-
ternationaler Kongress für Namenforschung, Wien, 1969. II, 397).

5. Minden eddigi névfajtánál fontosabbak a név kultúra, anyelvművelés és
a gyakorlati élet szempontjából az int é z m ény nevek. A névtudománynak
elsősorban az a problémája, hogy ezeket a jórészt közszói kapcsolatokból álló
elnevezéseket mikor, milyen határig tekinthetjük tulajdo.nnévnek (pl. kétségte-
len tulajdonnév a Magyar Tudományos Akadémia, tulajdonnév A Magyar Tudo-
mányos Akadémia Nyelvtudományi Intézete, de vajon tulajdonnév-e A Magyar
Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetének Nyelvtörténeti és Dialekto-
lógia i Osztá lya? Tulajdonnév-e az 1. sz. Autóközlekedési Válla la t, a Budapest
Föváros Tanácsa V. B. stb.?) Mikor szükséges, .mikor indokolt, mikor fölösleges az
intézménynévben a megkülönböztető névelem ; ez a megkülönböztető névelem
milyen esetben emlékeztető funkciójú vagy embléma jellegű, mikor tulajdon-
név - ezen belül mikor személynév, mikor helynév -, mikor köznév, mikor jel-
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zős szerkezet, mikor egyéb szófajú szó; azaz: mikor és milyen intézménynek le-
het és szokás Petőfi Sándor, Budapest, Egyetértés, Fehér Hattyú, Előre - eset-
leg egyéb - típusú nevet adni? Mikor van szükség és egyáltalán szükség vari-e
olyan "több szintes" elnevezésekre, mint A Kazinczyról elnevezett Szép magyar
beszéd országos versenye vagy Az IKARUS Gárdonyi Géza Művelődési Ház
"IHAJLA" ifjúsági citerazenekara? Mindez már nemcsak a névtudomány gondja,
hanem az intézményeknek nevet adó hatóságoké, hivataloké is. Az intézmények
elnevezésénél felrnerül az a kérdés, hogy mennyi információt tartalmazzon a
név, milyen mértékben szükséges az intézmény jellegének megváltozását névvál-
toztatással követni (pl. ha ,egy gimnáziumot átszerveznek szakközépiskolává,
vagy ha egy textilgyár átáll műbőrgyártásra) ; legyen-e és mi legyen a rövidített
név, alkossák-e meg ezt rnesterségesen, vagy bízzák kialakulását a használatban
végbemenő természetes kopásra stb. Mindez töméntelen gyakorlati, hogy ne
mondjam, költségkihatással jár: az intézményneveket feliratok, cégtáblák. bé-
lyegzők, cégjelzéses levélpapírok tüntetik fel, ezeket el kell készíttetni, névvál-
toztatás esetén újakat készíttetni. A nagyközönségnek pedig úgyszólván min-
dennapos gondja, hogy eligazodjék az intézménynevek között, a betűszók és mo-
zaikszók dzsungelében, hogy megtalálja a keresett intézményt a közületi telefon-
könyvben Allami, Alta lános, Budapesti, Egyesült, Fővárosi, Központi, Magyar,
Nemzeti, Országos vagy más cimszó alatt, ami sokszor nem annyira információ-
közlő, mint inkább díszítő jelző; hogy helyesen le tudja írni a neveket - előfor-
dult, hogy egy hivatal nem vette át a neki címzett levelet, mert a neve bár fél-
reérthetetlenül, de nem pontosan volt feltüntetve -, nem beszélve az egybeírás
vagy különírás, kisbetű vagy nagybetű, netán csupa nagybetű kérdéseiről. A
nagyközönség problémája, ha az intézménynév félrevezeti, pl. ha azt várja, hogy
a Csók István Képtárban Csók István képeit fogja látni. (Vendégkönyvi bejegy-
zések tanúskodnak erről a csalódás ról a székesfehérvári képtárban.) Az intéz-
ménynevek nemegyszer sértik a nyelvhelyességet, a névesztétikai érzéket vagy
egyszerüen a jó ízlést; az elszigetelt sajtókampányok, amelyek az ilyen nevek el-
len indulnak, vagy eredményesek, vagy nem: a FOBUHA meg a József Attila
Kutyakiképző Iskola nevét megváltoztatták (bár egyáltalán nem biztos, hogy
névesztétikai meggondolásból), de a Grill Internacionál maradt. Szervezett név-
tudományi tanácsadásra volna szükség, amilyen az utónévadást, a családnév-
változtatást, a települések és utcák elnevezéset már régóta .segíti.

Ehhez azonban, sajnos, egyelőre kevés a névtani előmunkálat. Az intézmény-
nevekkel fontosságukhoz képest kevés publikáció foglalkozik; nálunk az elvi
kérdésekkel miridössze BACHAT LASZLO cikke (Az intézménynevek jelentés-
tani problémái. NytudÉrt. 83. sz. 51). Jórészt intézménynevek anyagára épül
LADO JANOS kandidátusi értekezése a magyar mozaikszókról, amelyet 1964-
ben védett meg, de kiadatlan maradt. Úgy látszik, hogy a kutatók érdeklődé-
sét még legi~kább olyan színes, mutatós anyag kelti fel, mint a régi kocsrna-
és fogadóneveké: ebből a tárgy körből csupán Belgiumban és Hollandiában az
1975-76. években hét tanulmány jelent meg (A. COECK: Over de herbergen te
Aarschot op het einde van de 19de eeuw en de euwwisseling. Aarschot, 1975.; A.
DAWIJNDT: De herbergen uit de jaren twintig. Nieuwpoort, 1975.; uo.. Oude
herbergnamen uit de Westhoek /19de eeuw/. Herkomst en betekenis. Bachten
de Kupe. 1975, 111; 1976, 81; V. MORRE: De herbergen i.n beide Brakels twee-
honderd jaar geleden. Triverius, 1975.; A. VERVENNE: Oude hoeven, herbergen
en molens te Loppem. Loppem, 1976.; N. KERCKHAERT: Oude Oostvlaarnse her-
bergnamen. Gent, 1976.; I. BROUWERS: Het herbergwezen te Antwerpen inTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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verband met opschriften en uithangborden. Aurelia Folklorica. 10. Brussel.
1976.), továbbá cseh és lengyel kocsmanevekről is egy-két cikk (1. VAVRA:
Jména starych hospod. Onornastiké prace. 1968, 231; I. KUBENKA: Názvy po-
hostinskych pcdnikú v Jaroméfi. ZMK. XIV, 675; W. MIODUNKA: Nazwy
karczem polskich. J~zykonawca. 1968, 86). Vendéglátóipari tárgyú POSGA Y
ILDIKÓ ko.ngreszusi előadása 1978-ban Krakkóban a budapesti kávéház- és
eszpresszónevekről (Les noms des cafés a Budapest. XlIIth International Con-
gress of Onomastic Sciences. Cracow, 1978.) és ORSZAGH LASZLÓ egyik név-
magyarázata (Astoria. NyI'. XCVI, 364); étterem- és vendéglőnevek írásmódjá-
ról ad tanácsot a Nyelvőr postája 1977-ben (T. U[RBAN] I[LONA]: Intéz-
ménynevek helyesírása. NyI'. CI, 252). Egy-egy német és holland kutató foglal-
kozott ipari üzemek nevével (J. HARTIG: Namen und Bezeichnungen eisenver-
arbeitender Werke im nordwestdeutschen Mittelgebirge VOl' dem Zeitalter der
Grossindustrie. 10. Internationaler Kongress fül' Namenforschung. Wien, 1970.
UI;TSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ . A. HUISMAN: Nederlandse bedrijfsnamen. Naamkunde. 1969, 321);
a cseh G. HOFMANN a nyugat-csehországi mezőgazdasági szövetkezetek ne-
vével (Názvy slouéenych jednotnych zemédélskych druzstev v Západoéeskérn
kraji. ZMK. XVII, 19) - tudomásom szerint a magyar termelőszövetkezetek
névanyagát is összegyűjtötte már ÖRDÖG FERENC. A .Jcülönleges tulajdon-
nevek" iránt különösen fogékony cseh kutatók a vonatnevekre is fölfigyeltek
(V. SMILAUER: Jména rychlikú. ZMK. XVII, 555; I. HONL: O jménech vla-
kü. ZMK. XI, 9) - ez a csoport a tárgy- és helynevekkel is érintkezik. Szlovák
cikkek jelentek meg kulturális intézmények: múzeumok, színházak és a
pozsonyi Academia Istropolitana nevéről (M. POV AZ AJ : O názvoch múzei.
Práca, 1975. 27. 10; L. DVONC: Názvy bratislavskyoh divadiel. Veéer-
ník. 1976. 22. 10; V. BLANAR: Academia Istropolitana. Veéernik. 1975. 19. 8).
Egy lengyel tanulmánya modern zenei együttesek neveiról szól (K. PI SARKO-
WA: Nazwy nowoczesnych zesporów muzycznych. Onomastica. 1972, 167); a
berni kongresszus programjában szerepelt egy fontos politikai problémákat is
feszegető előadás az államnevekről (O. BACK: Probleme um Staatennamen.
Onoma. XXI, 66).

Mindez nem mondható valami gazdag szakirodalomnak, ha meggondoljuk,
mi mindent foglal magában az "intézmény" fogalma, és hányféle intézménytí-
pusnak lehet tulajdonneve: ipari, kereskedelmi és szolgáltató vállalatoknak. is-
koláknak, mozik nak, könyvtáraknak, kiadóknak. kiállítótermeknek, hangver-
senytermeknek, rádióadóknak, kórházaknak, gyógyszertáraknak, politikai és
társadalmi szervezetek nek, pártoknak, szövetségeknek, kluboknak, sport-
egyesületeknek. sportlétesítményeknek, továbbá rendezvényeknek. kiállítások-
nak, versenyek nek , mozgalmaknak, hadrnűveleteknek, hadgyakorlatoknak. ki-
tüntetéseknek, díjaknak - a felsorolást le sem lehet zárni, hiszen az élet nap-
ról napra létrehoz valami új elnevezést; hogy aztán ez szükséges-e vagy sem.
helyes-e vagy sem: erre kellene tudnunk választ adni az intézménynevek ala-
pos és módszeres tanulmányozása alapján.

6. Az áru - és már kan e v eke t sokan nem igazi tulajdonneveknek, ha-
nem tulajdonnév és köznév közötti átmeneti kategóriának tartják. Erről az el-
vi kérdésről is érdemes volna vitatkozni - szerintem igazi tulajdonnevek :
nem az azonos névvel jelölt, sok ezernyi, milliónyi, mindenben hasonló tár-
gyaknak, hanem az ezekben realizálódó egyedi szellemi alkotásoknak a tulaj-
donnevei. Mindenesetre kétségtelen, hogy az áru- és márkanevek vizsgálatá-
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ra a névtudomány módszerei a legalkalmasabbak, s azt is megállapíthatjuk,
hogy ennek a legfiatalabb névfajtának a kutatása örvendetesen fellendült az
utóbbi évtized névtudbmányában. Nem is csoda, hiszen az árun evek fontossá-
gáról ugyanazt el lehet mondani, mint az intézménynevekéről, ráadásul a fejlett
ipari társadalom hihetetlen mennyiségben termeli őket (fizetett névkiötlők és
komputerek segítségével; a márkanévgyártók tevékenységéről a Névtani Érte-
sítő 2. száma mutat be egy angol újságcikket). Egy 1976-ban az Egyesült Álla-
mokban megjelent kétkötetes árunévszótár nem kevesebb, mint 106000 nevet
tartalmaz, a következő évben kiad ott pótlás pedig 13 ODO-et(E. T. CROWLEY
[ed.]: Trade Names Dictionary. Detroit, 1976.; uO.: New Trade Names. 1977.).
Az új gyártmányok, új árun evek megjelenése mellett a régiek egy része ki-
kerül a forgalomból, lekerül a listáról, idővel feledésbe merül; indokoltnak lát-
szik az árunevek diakronikus vizsgálata is.

Az árunevek alapvető kérdéseivel, tipológiájával foglalkozó irodalmat ná-
lunk MIKÚ PÁLNÉ tanulmánya képviseli (Az áruelnevezések kérdéséhez.
'Nytudllrt. 75. sz. 77). Több hasonló tárgyú publikáció jelent meg a Szovjetunió-
ban (V. A. MOSZKOVICS: Tovarnűje znaki. Onomasztika /Moszkva/. 1969,
251), előadások hangzottak el a legutóbbi névtudományi kongresszusokon, (V.
SIALM-BOSSARD: Spezifitat und Klassifikations-Probleme der Markenna-
men. XII. Internationaler Kongress für Namenforschung ... Bern, 1975.; G.
KOSS: Motivatfonen in der Warennamengebung. x m » International Congress
of Onomastic Sciences. Cracow, 1978.). Jellegzetessége ezeknek a kutatásoknak,
hogy anyaguk gyakran nemzetközi, illetve nem korlátozódik a szerző anya- ,
nyelvének névanyagára : szovjet-orosz szerző amerikai árunevekkel, ugyanő
örmény szerzővel párosban örmény, orosz és angol. német szerző német és an-
gol árunevekkel foglalkozott (Z. P. KOMOLOVA: Pragmonimü - szlozsnüje
szlova INa materiale tovarnüh marok SzSA/. Teoreticseszkije voproszü ang-
lijszkoj filologii /leksziikologija/. Gorki 1974, 43; S. A. ASZLANJAN-Z. P. KO-
MOLOVA: Universzalii pragmonimov /Na materiale armjanszkih, russzkih i
anglijszkih torgovüh nazvanij/. Vesztnik obscsesztv. nauk ANArmSzSzR. 1975,
71; R. GLASER: Warennamen im Englischen und Deutschen. Namenkundliche
Informationen. 1978. Nr. 33.); jellemző egy finn kutató előadásának címe: "Áru-
nevek az integrált Európában" (H. J. HAKKARAINEN: Produktnamen im in-
tegrierten Europa. Onoma. XIX, 421). Hazai viszonylatban is tudjuk, milyen
sdk az idegen hangzású, idegen írásmódú, idegen szóelemekből gyártott árunév,
mennyi gondot okoz ez a nyelvmüvelésnek. Az árunevek kutatása már némi
specializálódást is elért. Külön cikkek foglalkoznak bizonyos termékcsoportok,
áruféleségek elnevezéseivel, például a sajtnevekkel, a szőlőnevekkel (1. HONL:
O tyronymech - názvech syrú. ZMK. VII, 5; KISS JENÖ: Szőlőnevek, Nyr.
CIV, 48). P. BALÁZS JÁNOS a műanyagnevekről írt (Műanyagnevek /damil,
terilén, terliszter, banlon, danulon, teflon/. Nyr. XCVIII, 355); hasonló témáról
a következő évben német nyelvterületen 347 lapos könyv jelent meg (V.
SIALM-BOSSARD: Sprachliche Untersuchungen zu den Chemiefaser-Namen.
Bern-e-Frankfurt/M. 1975.), amely 2700 nevet vizsgál. Itt említhetjük DÖMÖ-

.TÖR ÁKOS és FERENCZY GÉZA írását a Nyelvőr postájában az űrhajók el-
nevezéséről: megállapítják róluk, hogy "gyártmányjelzetek" (Az űrhajók el-
nevezése. Nyr. XCIV, 499). Jelentéstani típust vizsgál egy német szerző: az áru-
névként használt tulajdonneveket (pontosabban: személy- és helyneveket) (G.
KOSS: Eigennamen als Warennamen. BZN. 1976,411); termékcsoport és jelentés-
tani típus "az ennivalókra alkalmazott államnevekről" szóló amerikai cikk tár-
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gya (PH. C. KOLIN: State Names Applied to Foods. Names. XXVII, 71). Végül
megjelentek már egyes áru- és márkanévekről is cikkek: a Zs ig uli-ról a Szovjet-
unióban (S. Z. BAHTIEV: Zsiguli. Russzkaja Recs. 1970, 101), a köznevesült
zsilett-ről ORSZÁGH LÁSZLOnalk a névtudományt is gazdagító szótörténeti
sorozatában (Zsilett. Nyr. XCVIII, 502).

7. Ezzel elérkeztünk a határterületekhez: azokhoz a fogalmi kategóriákhoz,
amelyeknek nómenklatúrája a tulajdonnéviség szempontjából vitatott ugyan,
vizsgálatuk mégis érdekelheti a névtudományt. A nép nevek e t például oly
sok helyen tekintik tulajdonnévnek. hogy az Onoma bibliográfiában külön ro-
vata van az "etnonímiána'k". Magyar felfogás szerinta népnevek 'közszÓ'k,még-
pedig kettős szófajúak : főnevek és melléknevek. Csak a tisztán főnévi törzs-
és nemzetségneveket számítjuk a tulajdonnevek közé. Az utóbbi években LI-
GETI LAJOS (Gyarmat és JÉmő. Nytud~rt. 40. sz. 230; Régi török eredetű ne-
veink. MNy. LXXV, 129, 259) és BALÁZS JÁNOS (A magyar nemzetfogalom
nyelvtörténeti előzményei. MNy. LXX, 291) foglalkozott ezekkel. SZ~KELY
GYÖRGY pedig összegezte Németh Gyula .korábbi kutatásait a magyar törzs-
nevekről. (Törzsek alkonya - népek születése /Közép- és Kelet-Európa a ma-
gyar honfoglalás után/o Századok. 1976, 415). A témához tartozik, bár nem név-
tani szemszögű V~RTES EDIT tanulmánya a magyar nyelvben használatos
népnevekről (Nyelvrokon népek nevéről népneveink rendszere alapján. Nyr.
CIII, 268). .

Bizonyos szempontból tulajdonnévszerűek a h ó nap nevek és a hét
nap j ain a k nevei : német, cseh, oszét és szamojéd elnevezéseket magyaráz-
tak (F. MAINZINGER : Unsere Monatsnamen. Der Bergfried /Rothenburg o. d.
T./. 1967.;TSRQPONMLKJIHGFEDCBAu o .. Die Namen unserer Wochentage. Uo.; E. MEHL: Vom "Wei-
demonat" zum "Wonnemonat". Sprachwart Stuttgart. 1968, 36; Z. MASARIK:
Zur spatmittelalterlichen Wortgeographie. Die Wochentagsnamen der deutschen
Kanzleisprache d. 14-16. Jhs. i. Miihren. Zs. f. Mundartforschung. 1968, 281;
J. KNOBLOCH: Das Problem der deutschen Monatsnamen. Onoma. XIX, 518;
B. KOUDELA: Jak vznikla jména mesícú? Prúboj, 1970. 26. 9; uO.: Jména
dní v tydnu. Prúbo]. 1970. 9. 5; V. 1. ABAEV: The Names of the Months in Os-
setic. Festschrift Henning. London, 1970.; MIZSER LAJOS: A hónapok elne-
vezései a szamojéd nyelvekben. NyK. LXXVII, 175); a magyar népi ünnep-
nevekről BÁLINT SÁNDOR (Népi ünnepneveink világából. MNy. LXXI, 82), a
magyaros hónapnevekről ERDODI JOZSEF írt (Időszámításunk /A magyaros
hónapnevek ügyében/o MNy. LXXIII, 49). Terjedelmes tanulmányok jelentek
meg asz ele k szerb-horvát és orosz, nyelvjárási neveiről (V. MIHAJLOVIé:
Srpskohrvatski nazivi vetrova. Prilozi prouéavanju jezika. 1966, 99; O. A. ZAI-
KINA: Nazvanija vetrov, motivirovannüje geograficseszkimi terminami i top 0-

nimami, v govorah russzkogo Szevera. Voproszü Toponimiki. 1976, 131).
Nem találkoztam még olyan munkával, amely a történelmi események állan-

dósult elnevezéseivel foglalkozott volna. KÁROLY SÁNDOR szerint "Elvileg
semmi akadálya nincs annak, hogy események megnevezését is tulajdonnévnek
tekintsük (Nagy Honvédö Háború, Októberi Forradalom, Budavár visszavétele

stb.). Ezek struktúrájukban alig különböznek laz olyanoktól, mint Magyar Tudo-

mányos Akadémia, Művelődésügyi Minisztérium, sőt erősebb a sűrítő jelleg
bennük, mint az utóbbiakban, ami pedig a lexikológiai kapcsolat feltétel ei kö-
zé tartozik. (Budavár visszavétele is sűrített kifejezés, mert többször is vissza-
vettük Budavárát, de ez az elnevezés az 1686-i dátumhoz fűződik.) Hogy az ilye-
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neket mégsem tekintjük tulajdonneveknek, annak az az oka, hogy nem alakult
ki nekik megfelelő névadási rendszer." (Általános és magyar jelentéstan. Bp.,
1970. 114.) Úgy vélem, ha valaki vállalkozna az "e sem ény nevek" össze-
gyűjtésére, csak kirajzolódnának valamiféle névadási rendszer körvonalai, ne-
vezetesen: a hely vagy idő megjelölésének szerepe (a mohácsi vész, az Októberi

Forradalom), ennek metonimikus önállósulása (Mohács, Október) és egyéb tí-
pusok (a tatárjárás, a népek csatája stb.).

Utoljára hagytam a könyvek, folyóiratok, irodalmi és művészeti alkotások
c íme it. Ezeknek tulajdonnév jellege vitathatatlan ugyan, vizsgálatuk rnód-
ja azonban meglehetősen kiesik a névtudomány köréből, inkább stilisztikai
megközelítést igényel - ilyen KOVALOVSZKY MIKLOS cikke (A cím stilisz-
tikája. NytudErt. 83. sz. 326) és D. BERENCSI MARGITé (Szabó Lőrinc cím-
adása a Tücsökzenében. MNy. LXXIV, 464). DEME LÁSZLO - aki különben a
címeket "csak félig-meddig, mintegy átmeneti csoportként" sorolja a tulajdon-
nevek közé - megkülönböztet állandó és alkalmi címeket: alkalmi ak, egye-
diek, egyszeri ek a könyvek, versek, cikkek stb. címei, "Állandó cím az újsá-
goké, hetilapoké, folyóiratoké. Ezeket közösen jellemzi, hogy több vagy éppen
sok szám címeként használatosak, szerkesztőségük van, mintegy int é z mé nTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy

áll mögöttük", "Az állandó címeket az int é z m é n y nevek mintájára írjuk"
(Helyesírási rendszerünk logikája. MNyTK. 110. sz. 28, 29. A kiemelés tőlem: én
is hajlamos vagyok az újság- és folyóiratcímeket, valamint a könyvsorozatok,
állandó rovatok, rendszeres rádió- és televízióműsorok címeit intézménynév-
nek tekinteni, vö. A tulajdonnév funkciója és jelentése 101, 102) Az átmeneti
és bizonytalan hovatartozású névfajták, köztük az ünnep- és eseménynevek,
az állandó és alkalmi címek, a márka- és árunevek helyesírási problémáit vizs-
gálja TIMKO GYÖRGY tervtanulmánya a kís- és nagybetűk használatáról,
amelyet az MTA Helyesírási Bizottsága 1974. június 21-én vitatott meg. (vö.
MNy. LXXIV, 480, LXXVI, 472) - ez is mutatja, milyen alapos névtudományí
előmunkálatokra van szükség ilyen mindennapos helyesírási kérdés szabályozá-
sához.

8. Ezzel vegere értem ennek az áttekintésnek, amelyet főként a legutóbbi
névtudományi konferenciánk óta eltelt bő évtized szakirodaimáról próbáltam
adni, kihalászvan a publikációk tengeréből azokat, amelyek "egyéb tulajdon-
névfajtákkal" foglalkoznak. Látnivaló, hogy módszeres kutatási irányzatokról
alig lehet szó, még az olyan névfajták vizsgálatának területén sem, amelyeknek
nagy a gyakorlati jelentősége; úgyszólván minden "egyéb" tárgyú névtani dol-
gozatot kezdeményezésként kell üdvözölnünk, amely folytatásra, kibontakozta-
tásra vár. A Névkutató Munkaközösség 1979. évi nyíregyházi tanácskozásán
olyan megállapítások hangzottak el, amelyek a magyar névtudományi kutatá-
sok megrekedését, stagnálását, sőt visszaesését panaszolták. Mostani konferen-
ciánk három napjának kell válaszolnia rá, hogy ez valóban így van-e ; az iutolsó

napirendi pont előadója csak annyit fűz hozzá, hogy ha nem pusztán egy túl-
futtatott divathullám lecsendesüléséről van szó, a névtudomány pangásának
oka lehet egyoldalúsága, helyesebben kétoldalúsága: csaknem kízárólagos kon-
centrálódása a személynevekre és a helynevekre, ami hovatovább egyhangú-
sággal fenyeget. Ez pedig nemcsak a magyar névtudományban van így.
Az egyik legtekintélyesebb folyóirat, a francia Revue Internationale d'Onomas-
tique 1974-től fölvette a kizáró jellegű "Noms de lieux - noms de personnes"
alcímet, majd néhány évi halódás után megszűnt. Talán a Zpravodaj Místopís-

,
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né Komise CSAV című cseh folyóirat az egyetlen, amely viszonylag nagy szám-
ban közöl "egyéb" tárgyú cikkeket, akár tornyokról vagy tankokról, akár
vasúti járatokról vagy sajtfélékről legyen is szó.

A magyar névtudomány további fejlődése érdekében remélem, hogy ennek
az előadásnak sikerült érdeklődést kelteni a tulajdonnevek világának elhanya-
golt területei iránt, ötleteket adni nálunk még nem vizsgált témákhoz és biztat-
ni, ösztönözni a kollégákat a már tervbe vett vagy megkezdett kutatások foly-
tatására, az eredmények közzétételére, ami az egész tudományág gazdagodását
szolgálja.

J. SOLTÉSZ KATALINTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Beszédhelyzet és névhasználat

Ma kommunikációs tevékenységünk egységének a szöveget tartjuk. A szö-
veg mindenkor a beszédhelyzet függvénye. Nagyon sokféle beszédhelyzetbe ke-
rülünk a minde.nnapi életben. A különböző szituációk arra kényszerítenek ben-
nünket, hogy ugyanazt a mondanivalót másképpen adjuk elő, vagy másképpen
fogalmazzuk meg. Szokásos két alaphelyzetet elkülöníteni: a hivatalos és a nem
hivatalos (a magán) érintkezést (DEME LÁSZLÚ, Közéletiség, beszédmód, nyel-
vi műveltség 24). Ez a két alaphelyzet az írásbeli és a szóbeli érintkezésben egy-
formán elkülönül egymástól. Máské.nt beszélünk ugyanarról a témáról hivata-
los helyen, vagy hallgatóság előtt, mint szűk baráti körben, vagy éppen a csa-
ládunk előtt. Nagy különbség van egy baráti levél és egy hivatalos levél között,
vagy egy gyűlésen tartott és egy családi körben tartott beszámoló között.

A beszédhelyzetnek hivatalos és nem hivatalos érintkezési formára mint két
alaphelyzetre bontása bár jogosult, mégis nagymértékű leegyszerűsítése a sok-
féleségének. A beszédhelyzet, amelybe az ember kerülhet, igen sok tényezőtől
függ. A kommunikáló felek társadalmi osztályhoz vagy réteghez tartozása,TSRQPONMLKJIHGFEDCBAm ű -

veltsége, egymáshoz való viszonya, a beszélők életkora, száma, a megnyilatko-
zás alkalma, célja, a beszélők érzelmi állapota stb. mind nagyon erősen befolyá-
solja azt, milyen a szó- és kifejezés-használatuk, milyen lesz a stílusuk.

Nemcsak a közszók, hanem a tulajdonnevek használata is a beszédhelyzet
függvénye. Az igen gazdag magyar tulajdonnévrendszer lehetövé teszi azt,
hogy szinte mindenféle érintkezéshez, a kommunikáció legkülönfélébb hely-
zeteiben megtaláljuk az oda illő névformát. Elsősorban személynévrendsze-
rünk alkalmas erre, de a földrajzi neveinknek, az intézményneveinknek, sőt
sok márka- és gyártmánynevünknek is ma már több alakváltozatuk van, ame-
lyek a különböző szituációkban felhasználhatók.

A beszéd helyzetek sokféleségének a következménye az a sok zavar, amely-
lyel a szakirodalomban a különböző tulajdonnevek jelosztásában találkozik az
olvasó. A sokféle felosztási mód mind ennek a következménye. ÖRDÖG FE-
RENC kitűnő munkájában írásbeli vagy hivatalos nevekről és szóbeli nevek-
ről beszél, ez utóbbiban szólítónevekről vagy pecenevekről és emlí-
tőnevekről vagy ragadványnevekről (Személynévvizsgálatok Göcsej és
Hetés területén). A mindennapi életben azonban ezeket az alaphelyzeteket sok-
szor összekeverik az emberek. Ezt egyébként a szerző is említi a munkájában.
HORST NAUMANN Vername - Rufname - Ubername című tanulmányában
mindjárt a dolgozat elején megállapítja, az utónevek használata egy közös-
ségtől függő en a társadalmi érintkezésben több síkon csoportosítható. Más
utónév van bejegyezve a hivatalos dokumentumokba. másként szólítják az
utónév viselőjet a családban, és másként a játszótársak között meg az iskolai
osztályközösségben. (Namenkundliche Informatio.nen 1976. Nr. 29.) A külön-
bözö névalakoknak a felhasználását eléggé részletesen elemzi J. SOLTÉSZ KA-
TALIN A tulajdonnév funkciója és jelentése című munkájában: "A személy-

\ ._ - -~
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névnek, a becenévnek. a családnévnek a különböző névkiegészítőkkel és a tegező,
magázó, tetszikező nyelvi formákkal számtalan kornbinációja lehetséges, és
míndegyike más-más társadalmi-érintkezési viszonynak felel meg: »gyere, J á-
nos«, »gyere, Jancsí«, »gyere, Jancsíkám«, »jöjjőn, Kovács«, »jöjjön, Kovács
úr«, »tessék jönni, Kovács bácsí«, »gyere, Kovács«, »[öjjőn, János- és így tovább.
E kombinációk némelyike ritka, csak meghatározott feltételek között képzelhető
el, pl. »jőjjőn, Jánoska- (nő szólhat így az udvarlójá'hoz), »tessék jönni, Jancsi« (ré-
gi cseléd a gazdája gyerekéhez), »tessék jönni, Kovács elvtárs« (alárendelt a fő-
nökhöz), »gyere, Kovács elvtárs- (mozgalmi kapcsolatban), de teljesen inadekvát
a »gyere, KovácsTSRQPONMLKJIHGFEDCBAú r« megszólítási forma, legföljebb olyan ernber rnondhatja, aki
angol nyelvi környezethez szokott, és nem ismeri a tegezés-magázás különbségét.
[Bekezdés.] Személy-említés kor - ha nem közeli személyes ismerősről van szó
- a családnév vagy a teljes név járja ... " (1.m. 150.) S ha közeli ismerősről vagy
egyáltalán ismerősről van szó, az említőnevet nyugodtan felcserélik a szólító-
nevekkel.

A magam gyűjtéséből hadd mondjak példákat a névváltozatoknak külön-
böző beszédhelyzetekben való felhasználására.

Egy 1977-ben megjelent tanulmányomban részleteztem, hogy 161 Éva kereszt-
nevű általános iskolai tanulót hogyan szólítanak meg otthon és az iskolában.
Eszerint otthon a keresztnév becéző alakján hívnak 94, a keresztnév alapalak-
ján 57, a "Baba", "Mókuska" stb. típusú alakon 10 tanulót. Az iskolában a ke-
resztnév becéző alakja 29 tanulónál, a keresztnév alapalakja 77, a családnév
becézett formája 18, a családnév 22, ragadványnév pedig 15 tanulónál a meg-
szólítás formája. Ez azonban csak "normális" körülmények között van így.
Ha dicsérik, becézik vagy kérnek tőle valamit, rá akarják beszélni valamire,
vagy dorgálják, veszekednek vele, akkor a szokásos megszólító formák helyébe
mások lépnek, a beszédhelyzetnek megfelelőbb formák.

Hasonló a helyzet a földrajzi nevek esetében is, bár itt a név funkciója miatt
az ala'kváltozatok száma jóval kevesebb. A lényegesen kisebb szám összefügg
azzal, hogy a beszédbeli alaphelyzetekből a megszólítás hiányzik. Erre inkább
csak a költői nyelvben találunk példákat. A földrajzi objektumok megn evezé-
sében nagy szerepe van a kommunikáló felek társadalmi osztályhoz, réteghez
való tartozásának, életkorának, névismeretének. a kommunikáció helyének és
a beszélő szándékának.

A magyar községnevek mai formájukat a századfordulón lezajlott községnév-

rendezés alkalmával és az azóta bekövetkezett alkalmi változtatásokban nyer-
ték el. Az azonos nevű községek megkülönböztető előtagot kaptak. A minden-
napi érintkezésben azonban a kornmunikáció helye szabja meg, hogy a beszélő
használja-e az előtagot, vagy nem. A Dunántúlon és a Nagyalföld legnagyobb
részén pontosan meg kell nevezni Balassagyarmatot. Fehérgyarmatot. A sza-
bolcsi ember azonban, ha Fehérgyarrnatra utazik, csaktsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAGyarmat-ot mond, ugyan-
csak Gyarmat-ot mond a nógrádi ember Balassagyarmat helyett. Kisvárdából
csak Várd a, Felsőmarácból csak Marác lesz a község, illetve a város környékén
lakók névhasználatában. Arra is van bőven példánk, hogy a nép nyelvében az
előtag elhagyásával keletkezett alakváltozat igen jelentős torzulással haszná-
latos. A Vas megy ei Hegyhátszentjakab nevét a környéken mindenki csak Szetit-
jakab-ként említi, a parasztság a környéken még ezt az összetételt se hagyja
meg, hanem Szejakab-ot mond. Sokszor nem az előtagot hagyják el, hanem az
utótagot. Nyíregyházából így lesz a környéken Nyíregy, Baktalórántházából
Bakta.
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Az életkornak és a névismeretnek az utcák, terek megnevezésében van jelen-
tős szerepe. Az idősebbek szívesebben használják az utcák régi nevét. A nyír-
egyházi Dózsa György út az ő nyelvhasználatukban Vay Adám utca, a Vörös-
hadsereg utca Kállói út stb.

Ha Nyíregyházán a lakosokat utcanévismeretből vizsgáztatnák, azt hiszem, a
legnagyobb zavart a Felszabadulás tér helye okozná. Századu.nkban ugyanis ez
a tér a következő neveket viselte: Templom tér (itt áll az evangélikus templom),
Luther tér, Malinovszkij tér (felszabadulási emlékmű, egy lovasszobor is áll e
téren), ma pedig Felszabadulás tér. A tér mai nevét, bár közvetlenül a város
központja mellett van, és nagy rajta a forgalom, alig-alig ismerik. Luther tér-nek
emlitik a legidősebbek, a középkorúak Malinovszkij tér-nek vagy Lovasszobor
tér-nek nevezik, vagy pedig körülirással fejezik ki magukat: ott, ahol a lovas-
szobor van. Három évvel ezelőtt e téren megnyílt egy autógumi-szaküzlet, s ha
autós embertől érdeklődik az ember, hogy valamelyik gumialkatrészt hol szer-
zett be, és hol van az új szaküzlet, a válasz: a ló fenekében.

A beszélő szándékának akkor van szerepe a névhasználatban, ha gúnyosan
akar például községet megnevezni. Ilyenkor előkerülnek a falucsúfolók és azok
a régi községnevek, amelyek nevét esztétikai okokból változtatták meg. Nyír-
kátát ilyen beszédhelyzetekben Gebé-nek nevezik, Érpataikot pedig Hugyaj-nak.
Az ifjúságet is ez a szándék vezeti, amikor nyelvhasználatában egy homokos
utat az igazi neve helyett Homoksasszé-nak, a Nyíregyházán átfolyó Ér patakot
pedig Gangesz-nak nevezi.

Az intézmények megnevezéseben is nagy szerepe van a beszédhelyzetnek.
A Szabolcs-Szatmár megyei Víz- és Csatornamű Vállalatot még a hivatalos
érintkezésben is nevezik Vízmű-nek, Csatornamű-nek vagy Csatornázók-nak,
vagy pedig mozaikszóval SZAVICSAV-nak. A volt Kossuth Lajos Gimnázium
és Szakközépiskola nevű oktatási intézményt Nyíregyházán és környékéa csak
Kossuth-nak nevezték, a távolabbi vidékeken Nyíregyházi Kossuth. Gimnázium-
nak, az idősebbek pedig csak Lutyi néven emlegetik, ugyanis régen evangélikus
iskola volt. Az ifjúság szóhasználatában különösen sok alakváltozat él az intéz-
mények megnevezésére. Nyíregyházán a Jereván nevű nyári szórakozóhelyet
Jerikó-nak, az Omnia cukrászdát Omnióziá-nak, a Konzervgyárat Lecsó-nak
nevezik. A Közgazdasági Szakközépiskola Budapesten KÖZGAZ, Debrecenben
Lédi Köz. Győrben a Rába Művelődési Központ Lojd, Abaújszántón az Ifjúsági
Park Koplaló, a Borostyán Étterem pedig Bori stb.

A márk a- és gyártmányneveknek is, különösen a közismerteknek, egyre több
alakváltozatuk alakul ki. Az ifjúsági nyelvhasználatnak ebben is igen nagy sze-
repe van. A Szimfónia nevű cigarettát a fiatalság nevezi Koncert-nek vagy
Beethoven-nek, az autómárkák elnevezéséről pedig akár külön dolgozatot le-
het már írni. A Trabant Trabicsek, Trabcsi vagy Trabinger, vagy éppen Cigány-
merci, a Zaporozsec Zápor János vagy Zápor Jóska, vagy éppen Kertitraktor.
Kérdés azonban az, hogy ezek az alakváltozatok vagyelnevezések meddig tekint-
hetők tulajdonnévnek.

Egyetértek HAJDÚ MIHALY előadásával abban, hogy a személynevek vizs-
gálatában a kutatónak figyelemmel kell lennie arra, egy-egy névváltozat mi-
lyen szituációban hangzik el. Véleményem szerint mindenfajta tulajdonnév vizs-
gálatában nagyon fontos ez.

BACHAT LASZLO
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A tulajdonnevek és az egyeztetés

1. A tulajdonnevekkel kapcsolatban a legfontosabb grammatikai (és nyelv-
helyességi) problémát a névelőhasználaton és a helynevek ragozásán kívül az
egye zte t é s okozza.

Ebből a szempontból elsősorban azwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAEgyesült AZZamokTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt íp u s ú tulajdonnevek
érdemelnek figyelmet. Ezek jórészt valódi p l u ral e tan tum ok: szótári
alakjuk többes számú, s - mint SOLT~SZ KATALIN találóan megjegyzi - "az
különbözteti meg [őket] a többes számban is használható tulajdonnevektől (pl.
a Körösök ... ), hogy a névviselő egyes egyedeinek, alárendelt egységeinek neve
rendszerint nem a név egyes számú alakja" (A tulajdonnév funkciója és jelen-
tése 15), eltekintve a Kárpátok-féle ritka kivételektől (ti. van Kárpát is). Ide
tartoznak bizonyos államnevek : Egyesült AZZamok, Fülöp-szigetek, intézmény-
nevek : Fővárosi Gázművek, Révai Testvérek (egy régebbi kiadóvállalat), Buda-
pesti tpítők (sportegyesület), földrajzi nevek: Kárpátok, Kanári-szigetek, iro-
dalmi vagy képzőművészeti alkotások, filmek, folyóiratok, ujságok címei:tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA kő-
szívű ember fia i, Nővérek (szobor), Szemüvegesek (film), Nyelvtudományi Köz-
lemények, Hétfői Hírek. Side vonhatók - bár tulajdonnévi státusuk vitatott -
némely ünnepnevek (mindenszentek), továbbá rendezvények megnevezései (sze-
gedi ünnepi hetek).

A felsorolt típusú tulajdonnevek többsége az egyeztetésben - többes számú
alakja ellenére - egyes számú irányító tagként viselkedik (hiszen egyetlen egye-
det jelöl), tehát értelmi egyeztetéssel jár. Ez megfigyelhető az alany és az ál-
litmány egyeztetésében: "Az Egyesült AZZamok választásra készül" (nem pedig:
készülnek), de a számbeli egyeztetés egyéb területein is, így a főnévi igenév sze-
mélyragozásában ("Az Egyesült AZZamoknak lépnie kell", nem pedig: lépniük
kell), a névmási egyeztetésben (az Egyesült Államok; amely, nem: amelyek; az
Egyesült AZZamok ... ez, nem: ezek; az Egyesült AZZamok maga, nem: maguk),
az értelmezői egyeztetésben (az Egyesült AZZamok, a tőkés nagyhata lom, nem:
nagyhata lmak) stb. Nem feltűnő az alakinak ellentmondó értelmi egyeztetés a
határozói ko.ngruenciában, ahol a ténylegesen többes számú irányító tag mellett
is lehetséges az egyes' szám ("Az Egyesült AZZamokat nagyhata lomnak tartjuk";
vö. "Ezeket az áZZamokat nagyhata lomnak tartjuk"). Csak a törvényszerű szám-
beli inkongruencia miatt nem tér el a plurale tantumok melletti egyeztetés a
valódi többes számú irányító tag mellettitől az igenév-igei alaptagú alanyos szer-
kezetben (az Egyesült AZZamok vezette tábor, nem: vezették tábor) és a birtokos
jelzős szerkezetben (az Egyesült AZZamok elnöke, nem: elnökük): laza birtokvi-
szony esetéri azonban ismét feltűnik az értelmi egyeztetes ("Az Egyesült AZZamok
megválasztja elnökét", nem: megválasztják eZnöküket).

Fennáll az emlitett eseteknek a fordítottja is: ha a plurale tantum nem irá-
nyító, hanem egyeztetett tag, akkor az egyes számú irányító tag mellett is töb-
bes számban marad. Csak ízelítőül emlitem meg az ilyen predikatív egyezte-
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tést ("Ez az állam az Egyesült Allamok"), valamint az értelmezői egyeztetést
(az egyik nagyhata lom, az Egyesült Allamok).

A továbbiak során azonban az efféle tulajdonneveknek csak az egyeztetést
irányító szerepére s ezen belül is az alany és az állítmány egyeztetésére kon-
centrálunk,

2. A magyar nyelvtani, illetőleg nyelvművelő irodalom az említett tulajdon-
névtípusok közül legelőbb az irodalmi művek, újságok stb. c íme i vel foglal-
kozott az egyeztetés vonatkozásában (így SZARV AS: Nyr. XXII, 185-6; SIM 0 -

NYI, HMsg.318; FüREDI, Nyelvhíbáínké Sz), s a körülírt formák ajánlásán kívül
csekély kívételle! (KELEMEN, Jó magyarság'' 101; KALMAR: Tanáregyesületi
Közlöny XXVII, 125; vö. SIMONYI: AkNy~rt. XXIII/3. 42) az egyes s z á m ú állít-
mányt tartotta helyesnek mellettük. Ezen a véleményen van az újabb és a leg-
újabb szakirodalom is (BALASSA, Helyes magyarság 93-4, MNyelvK. 376,
A Pesti Hírlap nyelvőre 94; BERRAR: Nyelvtan, stílus, szónoklás 373; DENGL,
Magyar nyelvhelyesség és magyar stílus 193; FABIAN-KÖVES, Nyelvi segéd-
könyv szerkesztők számára 10; F. G.: Nyr. XCIII, 306; JAKAB, Nyelvünkről
nyelvünkért 173; MART ON, írjunk, beszéljünk helyesen! 74; PINT~R [szerk.],
Magyar nyelvvédő könyv! 25; PUTNOKY: Ms.n. v m , 176; RACZ: MMNy. 249,
Nyelvh.s 244; RACZ-TAKACS, Kis magyar nyelvtanf 213; SZABO T. ATTILA,
Anyanyelvünk életéből 89; SZEMERE-SZENDE, Magyar nyelvtan! 173; TE-
MESI-RONAI-VARGHA, Anyanyelvünk 229; TOMPA: Edes anyanyelvünk+
346; T. J.: NyelvmLev. 241, NymK. 1, 145; T. URBAN: ~dAny.II/1.14; stb.). TOM-
PA az akadémiai nyelvtanban a nyelvszokás változására is rámutat, megjegyez-
vén, hogy a múlt század közepén inkább a többes szám járta velük kapcsolat-
ban (MMNyR. II, 141). Egyes nyelvművelők - így FüREDI (i. h.) és BRüLL
(Nyr. LXXIV, 435-6) - éppen a köznévvel- való szembenállásukat, tulajdonnévi
jellegüket vélik kidomborodni az értelmi egyeztetésben (vö.: A Fővárosi Lapok
írja ; de:tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA fővárosi lapok írják).

3. Az á II a m - és int é z m ény nevek idevágó egyeztetési problémáira
csak később figyelnek fel nyelvészei.nk. Erdekes, hogya harmincas-negyvenes
években az Egyesült Allamok mellett még többes számú egyeztetést javasol
DENGL (i. m. 193) s még inkább KARDEVAN (Msn. XII, 47-8), aki az egyes
számú kongruenciát itt nyelvi furcsaságnak mondja, s éles szavakkal ítéli el.
Jellemző a korára, hogy még német hatást is keres benne, jóllehet tudván tud-
ja, hogy a németben a Vereinigte Staaten mellett többesbe kerül az állítmány
(GREBE, Duden-Grarnmatík 1959. 170, 569), sőt - vélekedésével ellentétben
-- többnyire az USA betűszó után is (uo.). Erdemes itt megjegyezni, hogya fran-
ciában szintén többes számú az állítmány az E;ta ts-Unis mellett; az angol viszont
a United States után általában egyes számot használ (QUIRK-;-GREENBAUM-
LEECH-SV ARTVIK, A Grammar of Contemporaly English 168). Tudjuk azon-
ban, hogy az angol ban bizonyos köznevek (news, politics stb.) mellett is gyakori
az egyes számú állítmány (i. m. 167-8,359-60). (VÖ.még: RAcz: MNyTK. 149.
sz. 30; SOLT:f:SZ i. m. 16). Ma már egységes az a vélemény, hogy az Egyesült
Allamok mellett a magyar is egyes számot használ (BALASSA : A Pesti Hírlap
nyelvőre 94; BENKO-KALMAN i. m. 169; BERRAR: i. h.; W. BIRO-GR~-
TSY-KEM~NY, Hivatalos nyelvünk kézikönyveé Bü ; DEME: Nyr. LXXXIV,
430; FABIAN-KÖVES i. m. 10; F. G.: i. h.; G. L.: Nyr. LXXXIV, 128,
NyelvmLev. 241; JAKAB i. m. 173; K. M.: NyelvmLev. 72; KOSSA, Igy írunk
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mi 11,49, A mí nyelvünk 69; LORINCZE, Nyőrs.306-7; RACz: Nyelvh.4244,
MMNy. 249, MNyTK. 149. sz. 24-5, 30, Mai magyar nyelvünk 51; RACZ-TA-
KACS, Kis magyar nyelvtan= 213; J. SOLTÉSZ i. m. 16; SZEMERE-SZENDE
i. m. 173; SZENDE, Szóról szóra 101; TEMESI-RONAI-VARGHA i. m. 229;
TOMPA: Nyr. LXXX, 172, Nyelvm. 250, IskNym. 286-7, KlUngGr. 162; T. 'J.:
NyelvmLev. 241-2, NymK. I, 145; T. URBAN: ÉdAny. 11/1. 14; stb.; vö. még:
ORSZAGH: MNy. LXX, 285-97).

A magyarban az egyes számú egyeztetést ugyanaz a mozzanat idézi elő, mint
a címek esetében: a tulajdonnévnek az egyedi denotátumra utaló jellege; tehát
értelmi egyeztetéssel van dolgunk. Egyébként ugyanezért kerül egyesbe az állít-
mány a Fővárosi Gázművek vagy a Révai Testvérek típusú intézménynevek
után (vö. az Egyesült Allamok-kal kapcsolatban idézett irodalmat, továbbá:
TOMPA: MMNyR. II, 141, Ung Gr. 251). KARDEVAN .(i. h.) ez ellen is hadako-
zik, ellentétbe állítva denotátumuk közjogi státusát a nyelvi formájukkal, azaz
végső soron tagadva a nyelv és a valóság összefüggéseit. Érdekes, hogy BRüLL
1950-ből való cikkében éppen a többes számú címek példájával érvel a hasonló
jellegű állam- és intézménynevekkel kapcsolatos értelmi egyeztetés mellett. A
nyelvszokás fordulását híven jellemzi a következő nyilatkozata: "Magamra néz-
ve megállapítom, hogy régebben ezt az egyeztetést éppen nem tartottam olyan
természetesnek, mint ma; úgy látszik, megszoktarn, egészen megszoktam" (Nyr.
LXXIV, 435). - Német hatásra egyébként az efféle intézménynevek melletti
egyes számmal kapcsolatban sem lehet hivatkozni, hiszen ott ilyenkor is gyako-
ribb - bár nem kivételes - a többes szárnú állítmány (FINDRENG, Zur Kon-
gruenz in Person und Numerus zwischen Subjekt und finiten Verb im moder-
nen Deutsch 107-9, 402).

4. Mindamellett manapság is akad példa arra, hogy az emlí tett tulajdo.nnév-
típusokban föléled a homonim köznév vagyköznévi szintagma eredeti jelentése,
s ilyenkor megjelenhet mellettük a többes szám is, illetőleg ingadozhat az egy ez-
tetés. Effélére mutat rá LORINCZE Kazinczynak Erdélyi levelek c. művével
kapcsolatban (Nyőrs. 306-7). Érdekes, hogy hasonló jellegű címek (pl. The Can-
terbury Tales) mellett az angol ban is bizonytalaa az egyeztetés, jóllehet az an-
gol más többes számú címek mellett az egyes számhoz ragaszkodik (QUIRK-
GREENBAUM-LEECH-SVARTVIK i. m. 359-60), míg a francia ilyenkor in-
gadozik (E. MORA VCSIK, Agreement: Universals of Human Language IV, 345),
a német viszont általában a többes számhoz húz az egyeztetésben (GREBE i. m.
568-9, 573; FINDRENG i. m. 54-5, 107-9, 402). (V9. RAcz: MNyTK. 149. sz.
25, 31.) - A magyarban ingadozás mutatkozhat olyan jellegű sportegyesületnév
mellett, mínt az Epítök, ahol a köznévi jelentés is előtérbe kerülhet: "Az Epítők
hevesen támadott v. támadtak" (vö. RAcZ: MMNy. 249), s hasonló indítékból
a Révai Testvérek-féle cégnevek mellett is megjelenhetett a többes szám. Ha'
ellenben egy köznevet tartalmazó intézménynévnek a tulajdonnévi jelentése - a
tulajdonnév kategóriáján belüli jelentésváltozással - tovább erősödik, akkor
már sokkal kevésbé éledhet fel mell ette a többes számú egyeztetés. Ilyen például
egyik beat-együttesünk neve: Edda Művek.

5. Némileg másképp áll a dolog a plurale tantum formájú föl d raj zi ne-
ve k kel kapcsolatban. Az itteni kongruencia-íngadozást - mint GRÉTSY (Nyr.
LXXXIV, 128, NyelvmLev. 241) kiemeli - például a Kárpátok-féle tulajdonne-
vek mellett a hegységet alkotó (esetleg külön tulajdonnévvel megnevezett) egye-
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deknek (hegyvonulatoknak, hegyeknek) a tudat előterébe nyomulása is okoz-
hatja: "A Kárpátok útját állta v. állták a hidegnek." Efféle tudati jelenségre
utal Aprily metaforája is: "hó-hálósipkás óriás fiúk, Akkor keltek ködből az
Alpesek" (Koromszem). (VÖ. még: BALOGH: MMNyK. 297; BERRAR: i. h.; JA-
KAB i. m. 175; LÖRINCZE: i. h.; RAcz: Nyelvh.s 244-5, MMNy. 249, MNyTK.
149. sz. 25; TOMPA:-MMNyR. 11,141; T. J.: NyelvmLev. 241, NymK. 1,145-6;
a németre nézve: GREBE i. m. 170; a franciára .nézve: E. MORAVCSIK: i. h.;
az angolra nézve: QUIRK-GREENBAUM-LEECH-SVARTVIK i. m. 168.) Az
Alpesek-Alpok-féle váltakozás problémájára most nem térek ki (vö.: SOLTl!:SZ
i. m. 16).

Ha azonban a földrajzi tulajdonnévben többes számú köznévi tag szerepel,
akkor - mint a fentebb emIített esetekben - ennek a jelentése is befolyásol-
hatja az egyeztetést. Ahogy AGOSTON MIHALY (Nyelvművelő [a Magyar Szó
meUéklette] II/7. 1) megállapítja: a Fülöp-szigetek, mint államnév egyes számú
állítmánnyal, mint földrajzi név többes számú állítmánnyal jár együtt, bár az
utóbbi esetben is van példa az egyes számú egyeztetésre. A tulajdonnévi és a
köznévi jelentés szembesül R. HUTAS MAGDA (l!:dAny. II/2. 5) szerint a Klini-
kák (egy metróállomás neve) melletti egyeztetésben is: "A Klinikák következik
v. következnek."

6. AGOSTON MIHALY (i. h.) hívja fel a figyelmet arra, hogy a szegedi ün-
nepi hetek típusú ren d e z v ény meg jel ölé sek e t néhányan hajlamosak
tulajdonnévként felfogni s egyes számú állítmányt h~sználni mellettük, bár sze-
rinte sem helyes ennek a nyelvhasználatnak a partjára állni (vö.: RAcz:
MNyTK. 149. sz. 25 s legújabban JAKAB i. m. 173-5).

7. Végezetül csak érinteném azt a tulajdonnévtípust, amelynek a formája nem
plurale tantum, hanem mell ére n del ő szerkezet; pl. Szabó és Kovács, Kiss
és társa (S. ZS.: Nyr. XX, 379-80; SZARVAS: Nyr. XXII, 191). Idegen nyelvű
megfelelőik mellett inkább a többes számú egyeztetés járja (vö. FINDRENG
i. m. 108-9). A magyarban egyszerűbb a probléma, hisze.n egyes számú állít-
mány a halmozott köznevek mellett is lehetséges, sőt gyakori. Egyébként is az
ilyen szerkezetű cégnevek (akárcsak a Révai Testvérek-félék) nálunk már ki-
mentek a divatból, elsősorban a gazdasági-társadalmi szerkezet átalakulása kö-
vetkeztében.

RAcz ENDRE
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A patikanevek keletkezésmódjai

1. Mivel az évszázadokon át élő és funkcionáló cégérnevektől a patikanevek
jelentős része jellegét tekintve eltávolodott, ezért megokolt amazoktól elkülö-
nített rendszerű vizsgálatuk. Noha eddig is szóltak róluk a gyógyszerész et törté-
netével foglalkozó kutatók (1. többek között: CSIPPI!:K JANOS, A szerzetesren-
dek gyógyszertárai: Gyógyszerészeti Közlöny XIX, 591-3,672-4; PAPP DEZSO,
Amerikai gyógyszertárak: Gyógyszerészeti Közlöny XIX, 142-3; BARADLAI
JANOS-BARSONY ELEMI!:R,A magyarországi gyógyszerészet története I-II.;
NI!:KAM LAJOSNI!:, Régi magyar patikák; BLAZY ARPtsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAD, A gyógyszerészet
szerepe a mezővárosi települési struktúrában: A Dunántúl településtörténete
1776-1948. II/1, 212-7; UO.: A gyógyszerészet megjelenése és fejlődése Zala
megyében 1711-1847.: Zalai Gyűjtemény 1. sz.), valamint a cégérek. illetőleg
a házjegyek vizsgálói (ALFRED GRENSER, Zunft-Wappen und Handwerker-In-
signien ; EMMERICH SIEGRIS, Alte Wiener Hauszeichen; CSATKAI ENDRE,
Cégérek), névtani szempontú bemutatásuk és rendszerezésük mind ez ideig nem
történt meg. Beszámolómban ennek a vázlatát és főbb szempontjait kívánom
vitára bocsátani.

a) A patikák neveit legteljesebben a Gyógyszerészek évkönyveTSRQPONMLKJIHGFEDCBAc ím ű külön-
böző évjáratú almanachok tartalmazzák, nekem az 1899. évi került a kezem
ügyébe (szerkesztette K. KARLOVSZKY GEYZA. Bp., 1900.), amelynek a 171-
218. lapján találjuk a magyar- és horvátországi patikák nevét, a lakosok számát,
a patika jogállását (reál jogú, személy jogú stb.), az alapítás évét és a tulaj-
donos, esetleg a bérlő vagy a kezelő nevét. Mindezeket az adatokat a helység-
nevek betűrendjében közli az összeállítás.

b) Az itt lajstromozott 1478 patika közül 1347-nek (90,6%) fel van tüntetve
a neve is, 132-ét nem tudja a szerkesztő, 8-nak meg egyáltalán nincs címe. Az
1347 patika 162-féle nevet visel (külön névnek számítva awvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMegváltó - Salvator,
a Sziiz Mária - Szent Mária stb.-féle neveket, de egynek véve a hangtani elté-
rést mutatókat: a Veres Kereszt - Vörös Kereszt, a Szerecsen - Szerecseny-fé-
léket).

c) A leggyakoribb nevek (1. Megváltó 162: 10,8%, 2. Szentháromság 107: 7,2%,
3. Magyar Korona 101: 6,7%, 4. Úrangyal 96: 6,5%, 5. Isteni Gondviselés 84:
5,6%, 6. Szent István 51: 3,4%, 7. Remény 50: 3,4%, 8. Angyal 49: 3,4%, 9. Szent-
lélek 44: 3%, 10. Vörös Kereszt 41: 2,8%) arról tanúskodnak, hogy közöttük két
nagyobb réteget lehet elkülöniteni: világit és vallásos at. Ugyanezt tükrözi egyéb-
ként a teljes névállomány is: a világi jellegű nevek száma 94 (58%), a valláso-
saké pedig 70 (42%), és csaknem ugyanilyen arányban oszlik meg a gyógyszer-
tárak száma is.

d) A patikák történetével foglalkozó egyes szakmunkákban többek között az
olvasható, hogy a gyógyszertárak címei kezdetben vallási tárgyúak voltak, és
csak később, "a protestáns éra beköszöntével" váltották fel ezeket a világi
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nevek, illetőleg hogy csak a XVIII. század elején jelennek meg a vallási és eti-
kai szimbólumok (vö. BARADLAI-BARSONY i. m. 1, 339).

A fenti kérdést eldöntendő vagy legalábbis e kérdés eldöntéséhez adalékkal
szolgálandó megvizsgál tam a patikaneveket alapítási évük szerinti csoportosítás-
ban, amiből szinte egyértelműen kiderült, hogy jegrégíbb, 1{VI. századi alapítású
patikáink egy kivétellel (a pozsonyi Megvá~tó) közönséges cégérneveket viselnek:
Fekete Sas Nagyszeben, 1560., Beszterce, 1600.; Oroszlán Lőcse, 1503.; Vörös
Rák Pozsony, 1500. De már a XVII. században megkezdődik az egyházi (katoli-
kus) nevek előretörése, mert a 17 ekkori alapítású patika közül nyolcnak vallá-
sos jellegű neve van: Megváltó (1), Szentháromság (2), Angyal (2), Segítő Mária
(1), Gránáta lma (1), Isten szeme (1). Ez a folyamat aztán a XVIII. és a XIX. szá-
zadban tovább erősödik, míg aztán 1899-re eléri az emlí tett 420/0-ot.

2. A r>atikanevek sorában az alábbi t í p u sok a t különíthetjük el.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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A) Az első csoportba tartoznak a viI ági nevek.
a) A világi nevek legrégibb rétege a heraldikából jól ismert állatok nevei,

amelyek a fog adók és a fúszerboltok portálján igazították útba a városba érkező,
igen gyakran írni-olvasni nem tudó vidéki embert: Arany Szarvas, Sas, Szarvas,
Egyszarvú, Arany Egyszarvú, Gólya, Pelikán, Hattyú, Holló, Medve, Fehér Ga-
lamb, Fehér Oroszlán, Fehér Szarvas, Két Oroszlán, Sólyom stb. •

b) Múvelődéstörténeti szempontból tanulságos adalékot olvashatunk Pécsnek
a Szerecsenhez címzett, 1697-ben erigált pati'kájáról Baradlai és Bársony már
idézett művében: "Germinus gyógyszerész fia, Ladislaus 1352-ben örökös nélkül
halt el, és hontmegyei, százdi birtokát Nagy Lajos újra egy gyógyszerésznek ado-
mányozta. Ez a gyógyszerész magister Zerechen, aki nagy potentát lehetett, mert
mint udvari gyógyszerész ... egyben a pécsi királyi kamarának is főispánja
volt" (BARADLAI-BARSONY i. m. 1, 57).. Eppenséggel elképzelhető, hogy e
patikanév népnévből lett személynevet takar, és ha ez így van, akkor ebből di-
vatnév lett, mert Bécsben, Grazban és Triesztben (itt Két Mórhoz) is találkozunk
Szerecsen-hez címzett patikákkal (vö. Österreichische Medicinal-Schematismus.
Von KARL CZUBERKA und GOTTLIEB KRAUS). Azonban a névadási mó-
dok kereszteződéséveI, illetőleg együtthatásával - amit a németek Deutungs-
kreuzung-nak neveznek - nemcsak a személynevek kialakulásakor kell szá-
molnunk, hanem a patikanevek keletkezésekor is, tehát a Szerecsen név népnév
is lehet, hisz a XVII. századig patikusaink zöme olasz (esetleg mór) származású
volt, és azt is tudjuk, hogy a "mohamedán vallású, török, de nem bolgár ere-
detű szaracénok, izmaeliták, kálizok vagy böszörmények már 1111-ben ... mint
a királyi jövedelmek kezelői működnek" (TAGANYI KAROLY: MNy. XX, 137).
A boltok és fogadók cégérére kétségtelenül a patikákról került át - legalábbis
nálu.nk -, mert Pest-Budán csak 1859-ben fordul elő a Két Szerecsen bolti cé-
gérként, a Mór ugyanitt 1845-ben, a Néger az 1830-as években, a Szerecseny pe-
dig 1850-ben, tehát valamennyi jóval később.

c) Ezek mellett már a XVII. században megjelennek a nemzeti és hazafias
nevek (Magyar Korona, Szent István, Magyar Király), amelyek aztán a XVIII.
és a XIX. században gyorsan terjednek, egyikük-másikuk divatnévve is lesz
(pl. a Magyar Korona O - 20 - 32 - 48)1.

lA patikaneveket a következő öt korszakba soroltam: 1. 1500-1599, II. 1600-1699,
Ill. 1700-1799, IV. 1800-1849, V. 1850-1899.
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d) A klasszicizmus XVIII. század végi és XIX. század eleji magyarországr
virágzása patikaneveinket sem hagyja érintetlenül, mert a gyógyítás védőistenei
és ezek jelvényei a patikák cégtábláin is olvashatók, illetőleg láthatók (Aesculap,
Hygieia , Kígyó, Fehér Kígyó, Apolló, Minerva, Mérleg), továbbá a gyógyítással
nem vagy alig összefüggő Flóra , Diana, Fortuna, Herkules, Ir is.

e) A nemzeti önismeret és önbecsülés jeleként a XIX. században megjelenik
a Korona, a Mátyás kirá ly, az Arany Korona, a Szent László kirá ly, a Magyar
Címer, az István kirá ly, a Széchenyi István, az Attila , a Bethlen Gábor, a
Hungária , a Hunnia , a Megyecímer, az Országcímer, a Székelycímer stb.

f) A szenvedő és a gyógyulásban bízó ember számára nemcsak a vallásos jel-
legű patikanevek voltak reménykeltőek (Mária segíts, Isteni Gondviselés stb.),
hanem a Rémény (50 patika), a Reménység (6 patika) és az elvilágiasodott bibliai
remény jelkép, az Olajág is.

g) Az Opera (Budapest), a két Kálvária (Szeged és Budapest), valamint a Pró-
féta (Budapest, Illés u.), a Szent F lórián (Budapest, Flórián u.) stb. nevek azt
bizonyítják, hogya patikák fölvették a közelben levő szobor, épület vagy utca
nevét. (Ennek fordítottja: Pesten a Kígyó utcát és teret az ott levő Kígyó patiká-
ról nevezték el.)

h) A helyi történeti, irodalmi hagyomány ápolását láthatjuk a mohácsi II. La-
jos magyar kirá ly (1848.), a szekszárdi 1. Béla kirá ly (1863.), a sárbogárdi Tinódi
Sebestyén (1861.), a kápolnásnyéki Vörösmarty (1887.), a szigetvári Zrinyi (1893.)
nevű gyógyszertarak XIX. század végi megjelenésében. Föltehetően a keszthelyi
Két Oroszlán is helyi hagyományra utal, mert nagyon valószínű, hogy ugyan-
arról a két oroszlánról van szó, mint amelyik még ma is ott tartja a Festeticsek
címerét volt kastélyuk bejárata fölött. Ez valószínűve teszi, hogy a heraldikai
patikacimek (Sas, Pelikán stb.) összefüggésbe hozhatók a nemesi cimerekben
szereplő állatokkal, pontosabb an a város földesurának vagy volt földesurának
címerével. E kérdés tisztázása azonban még további munkát igényel.

i) Néhány ugyancsak XIX. századi gyógyszertár a jellegének, rendeltetésének
megfelelő cimet visel: Városi Gyógyszertár (3), Vidéki Gyógyszertár (1), Udvari
Gyógyszertár (1).

j) A vidékre jellemző foglalkozásnév két esetben fordul elő patikanévként
Bányász (Abrudbánya, Gyalár).

k) Hogy a Genfben 1863-pan megalakított Nemzetközi Vöröskereszt milyen
nagy jelentőségű esemény volt már a maga idejében is, azt a 41 Vörös Kereszt
és a 7 Genfi Kereszt nevű patika is mutatja.

1) A Fehér Kereszt meg (1895.) aligha független attól az osztrák-magyar ala-
pítású karitatív egyesüléstől (1882.), amely a volt közös hadsereg megsebesült
vagy beteg tisztjeinek ingyenes gyógyítását és árváin ak segítését volt hivatva
szolgálni.

B) A patikanevek második nagy csoportját a vall á sos nevek alkotják.

a) Mivel "Magyarországon a XVII. század közepén a legtöbb patikát a je-
zsuiták alapították" (NÉKAMNÉ i. m. 19), kézenfekvő a magyarázat, miért viseli
162 a Megváltó, 12 az Vdvözítő, 3 a Jó pásztor nevet, azaz Jézus attribútumait,
hozzátéve persze, hogy zömük már a névdivat eredményeként. A jezsuiták mel-
lett a ferencesek és az irgalmasok alapítottak és működtettek még számottevő
patikát. Az irgalmasok valamennyi patikájukat - nálunk is és másutt is -
a rendjük jelvényében szereplő Gránáta lmá-hoz cimezték (BARADLAI-BAR-
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SONY i. m. 1,216; CZUBERKA-KRAUS i. m. 251). A ferences patikáknál nem
tapasztaltam efféle jelenséget, sőt Nagykanizsán a Fekete Sas volt a tulajdonuk-
ban.

b) A Szentháromságnak különösen nagy tisztelete - a marianizmussal egye-
temben - a XVIII. század közepén, a magyarországi egyházi barokk kiteljese-
désének időszakában bontakozik ki (az okai közismertek), hatására megjelenik
és divatnévvé válik a Szentháromság (107), a Szentlélek (44), a Sziiz Mária (18),
a Segítő Mária (17) és a Szent Mária (7) patikanév.

c) Több vidéknek vannak különösen tisztelt szentjei, akiknek a neve patika-
névként is előfordul. Délnyugat-Magyarországon és Horvátországban Szent Vid
kultusza például nagyon erőteljes volt, amit az is mutat, hogy a zágrábi egy-
házmegyében 28 templom éskápolna viseli a nevét. Fiumében van Szent Vid és
Modest templom, és nyilvánvaló, hogy az itteni hasonnevű patika ~ két szentről
vette a nevété, A Szeged rókusvárosi, a sóskúti patikanév is megegyezik a temp-
lomcímmel (Rókus és Rozália). Szent Bernát neve pedig a cisztercita rend ma-
gyarországi tartományának székhelyén. Zircen vált patikanévvé.

d) Az Úrangyal-hoz, az Angyal-hoz, továbbá mindazokhoz a szentekhez, akik-
hez a katolikus ember betegségében fohászkodni szokott (Szen: Rókus, Szent
Terézia , Szent Borbála stb.), számos patikát címeztek.

3. Névadási indítékaik, valamint történeti rétegződésük vizsgálata után né-
hány szempont érvényesítését kísérelem még meg.

a) Azokon a vidékeken, ahol nagyobb tömegben éltek protestánsok (Debre-
cen, Békés), alig van vallásos név (Debrecenben: Angyal, Arany Egyszarvú, Fe-
hér Hattyú, Kígyó, Magyar Korona, Megváltó, Reménység; Békés: Arany Csil-
lag, Fehér Hattyú, Isteni Gondviselés).

b) A korábbi századokban - de még századunkban is - nem egy fogadó üz-
leti okokból vagy tulajdonosváltozás következtében megváltoztatta cégérének
a nevét. Ennek nyomát a patikanevek esetében 'nem tapasztaltam, azt viszont
igen, hogy a XIX. századra jellemző magyaritás következtében a diószegi
Aurórá-t Hajnal-ra változtatta a tulajdonos. .

c) A patikanevek nyelvi eszköze fele részben (50,6%) tulajdonnévből (zömük,
46,3%-uk személynévből), fele részben pedig közszóból keletkezett. Van egy
mondatszó is, a Mária segíts. A közszavaknak 53,20f0-ajelzős szerkezetű (több-
ségük minőségjelzős, 6 birtokos jelzős, 1 pedig mennyiségjelzős), 46,70/o-uk meg
puszta köznév. A leggyakoribb jelzők a fehér (8), az arany (7) és a magyar (3).
A jelzett szavak a csillag, egyszarvú, kereszt, korona, oroszlán, sas, szarvas, ga-
lamb, hattyú, kígyó, kirá ly stb.

d) Századunk 30-as éveinek közepén az utca, tér stb. neve a korábbinál jóval
több patikanevet indukál, például Budapesten : Alkotás (Alkotás u.), Városmajor
(a Városmajorban), Szent Endre (SzentendreiTSRQPONMLKJIHGFEDCBAú t) , Belvárosi (Szervita tér), Vá-
rosház (a Városház mellett), Bazilika (a Bazilika mellett), Oktogon (az Oktego-
non), Deák Ferenc (a Deák Ferenc utcában) stb. Páduai Szent Antal XX. szá-
zadierőteljes kultusza a patikanevekben is megnyilvánult, csak Budapesten öt

2Föltehetően a templom mellett volt, de az sincs kizárva, hogy ettől függetlenül
nevezték el, hisz Szenti Vidhez mint a 14 Segítő szentek egyikéhez többek között az
epilepsziában szenvedők szoktak imádkozni, nem is szólva arról, hogy a patikusok
patrónusukként tisztelték (vö. Lexikon für Theologie und Kirche. Herausgegeben von
J. HÖFER und K. RAHNER X, 826.) Szerbiai kultusza kétségtelenül összefügg a szer-
bek nagy ünnepével, atsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVidov dan-nal (vö. F. MAY, A "Fekete Kéz" 75).
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UJ onnan erigált patika viselte a nevét. Ugyancsak a század első harmadában
neveztek el patikát Békéscsabán Luther Márton-ról (Gyógyszerészek Evkönyve
1935. Szerkesztette KARLOVSZKY GEZA és KORITSANSZKY OTTO).

e) Ha vizsgálatukat nem elszigetelten, hanem az európai vagy legalábbis a
szomszédos országok patikaneveit is figyelembe véve végezzük el, nyilvánvalóvá
válik, hogy nemcsak a típusok, hanem még a nevek zöme is megtalálható Bécs-
ben, Prágában, Triesztben, Lembergben, tehát a volt Osztrák-Magyar Monarchia
nagyvárosaiban. (Pl. Bécs: Arany Elefánt, Arany Griff, Arany Korona, Arany
Sas, Cet, Császári és Kirá lyi Patika , Egyszarvú, Fehér Szarvas, Fekete Medve,
Fekete Sas, s hogy ez nem a császári sas, mint ahogy egyes művelődéstörténé-
szek vélik, arra talán némi bizonyíték, hogy Prágában volt Reichsadler nevű
patika is.) Természetesen itt is megtalálhatók a vallásos nevek, csupán a haza-
fias nevek gyér száma feltűnő, de ez meg Ausztriának a monarchiában elfog-
lalt vezető szerepevel hozható összefüggésbe (vö. CZUBERKA-KRAUS i. m.
52-5).

4. Végezetül megállapíthatjuk, hogya. patikanevek intézményes eltörlésével
szám os nyelvi művelődéstörténeti emlék ment feledésbe még akkor is, ha tud-
juk, hogy sok esetben (a· falvakban szinte kivétel nélkül) nem a címükön emle-
gették a gyógyszertárakat, hanem vagy egyszerű en "a patiká't-nak mondták,
esetleg alsó, felső stb. jelzővel látták el, vagy pedig tulajdonosának a nevéről
nevezték (pl. a Kaposvár Fő utcajában levő patikát még ma is Babócsai-patiká-
nak nevezik az idősebbek [Somogy megye földrajzi nevei 149/189]). A fűszer-
üzletekhez hasonló sorszámozásuk révén. mai neveik egyáltalán nem informatí-
vak, még annyira sem, mint az amerikai patikák, amelyeknek nincs és soha
nem is volt nevük, viszont cégtáblájukon fel van tüntetve tulajdonosuk neve.

ÖRDÖG FERENCTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Az intézménynevekTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe g y csoportjáról

Az egyéb tulajdonnévfajták körébe tartozó intézménynevek egyik jellegzetes
csoportjáról, a vendéglátóiparban előforduló nevekről szeretnék röviden szólni.

A vendéglátóipar nagy múltú, részben az ipar, részben a kereskedelem körébe
tartozó tevékenység. Szabatos megfogalmazásban a belkereskedelemnek azt az
ágát jelöli, amely nyilvános üzemekben (pl. étterem, szálloda stb.) ételt, italt,
szállást, esetleg szórakoztatást nyújt (vö.: ~Ksz. 1471-2; BpLex. 1282-4).
A vendéglátást szolgálják a különböző vendéglők, éttermek, cukrászdák, kávé-
házak, eszpresszók, büfék, bisztrók, szállodák stb. 1972-es adatok szerint 516 ven-
déglő és étterem, félezer cukrászda és eszpresszó, valamint 450 italbolt működött
a fővárosban (BpLex. 1284).

A vendéglátóipar neveit kutatva számtalan művelődéstörténeti érdekességgel
találkozhatunk, de az idő szűkre szabott volta miatt sem ezek felsorolására,
sem a teljes magyarországi névanyag bemutatásárawvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnem vállalkozhatok. (Kuta-
tásaimat eddig csak a fővárosi nevek körében végeztem, de szándékomban áll
a vidéki városok vendéglátóipari intézményeinek nevével is foglalkozni.)

A rendelkezésemre álló időt arra használom fel, hogya fővárosi eszpresszók
és kávéházak különböző névtípusait bemutassam.

A Magyarországon lassan nemzeti szokássá váló kávéivás története a török
időkbe nyúlik vissza. XVI. századi török adófizető-Iajstromok, a defterek budai
kahve hane-król, azaz kávéházakról tesznek említést (vö.: BpEncikl. 386; PRO-
HAsZKA: Nyr. LXXV, 205-6), Zrinyi meleg kávé-ról (TESz. II, 413 kávé a.).
Mikes Kelemen pedig már kávé ház(ban)-ról ír (TESz. uo.). 1831-ben Pesten 28
kávéház működött, s századunk elejére számuk majdnem 500-ra emelkedett
(BpEncikl. 386). Régi hires kávéházainkat elsodorta a második világháború, s
vele együtt eltünt a vendéglátásnak ez a formája is. Csak az egykori híres mű-
vészkávéház, a New York maradt meg, amely ma Hungária Kávéház néven rnű-
ködik. Néhány közülük étteremmé, ún. café-restaurant-ná alakult, mint pl. az
Emke, Gresham vagy a Pilvax. Helyettük az eszpresszók vagy közkeletű bb ne-
vükön presszók (TESz. II, 803; KARINTHY FERENC, Nyelvelés 126) terjedtek
el, amelyek már a 30-as években divatba jöttek, de igazi virágkorukat a 60-as
években érték el.

E rövid bevezető után rátérnék a nevek bemutatására. Adatairnat a budapesti
közületi telefonkönyv (1979.) segitségével gyűjtöttem össze, de helyenként lexi-
konok (ÚjMagyLex.; BpLex.; stb.) és más kézikönyvek anyagát is felhasználtam.

A nevek tipizálásához jó lehetőségnek kinálkozott az elnevezések alapjául szol-
gáló szavak szófaji felosztása. Ennek alapján két nagy csoportba oszthatók a
nevek: 1. tulajdonnévi eredetűekre és 2. köznévi eredetűekre. J. SOLT~SZ (A
tulajdonnév funkciója és jelentése 31) .nyomán az első típust a jel nevek, a
másodikat asz ó nevek csoportjának nevezem.

Az első csoport a kisebb. Ide tartozik néhány család név (pl. Ady, Bartók, Irá-
nyi, Károlyi stb.), irodalmi hősök neve (pl. Hófehérke, Carmen, Rigoletto stb.).

L
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Különösen gyakori a női nevek előfordulása (pl. Agnes, Angelika , Anna, Csilla ,
Erzsébet, Karolina stb.), vagy ezek becézett változata (pl. Erzsike, Joli, Juci, Kati,
Katica , Magdi stb.). (A női neveket a márkanevek körében is gyakran alkalmaz-
zák, vö. POSGAY: ~dAny. 1/1, 4.) Becenévi eredetű a Csibi, Csöpi és Öcsi is.
(VÖ.: HAJDú, Magyar becézőnevek 74-5; J. SOLT~SZ i. m. 59.) A fentebb emlí-
tett nevek némelyike, ha nem következetesen szinkrón alapon nézzük eredetét,
nem sorolható az ún. em 1é kez tet ő nevek közé (vö. J. SOLT~SZ i. m.
124-8), mivel az Ady, Bartók, Irányi, Károlyi nevű eszpresszók nem az ismert
hírességekre, hanem a híres emberek nevét viselő utcákra, útra vonatkoznak,
ahol az említett eszpresszók találhatók. Hasonló a helyzet a Karolina és a Sza-
bolcs eszpresszóval is.

A földrajzi nevekből származó eszpresszónevek többsége egzotikus-romantikus
tájakat, városokat idéz fel, mint a Capri, Jáva, Luxor, Santos, Velence stb.
Közülük a kávéiváshoz, illetőleg a kávéhoz csak a brazíliai kikötővárosról elne-
vezett Santos-nak van köze, a többi név meglehetősen motiválatlan, akárcsak
a Mátra , Mecsek, Szinva, Tisza stb. nevű eszpresszók.

Meg kell említenünkTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'a márkanevekből alakult eszpresszóneveket is, amelyek
egészen új keletűek, ilyen az Amigo, Cola és Omnia. (Ez is vitatott csoport,
mert - ha a névadás alapjául szolgáló kávéfajták, illetőleg üdítő ital nevétől
elvonatkoztatnók - akkor már a 'következő, a köznévi eredetű csoportba kerül-
nének, mint idegen, nemzetközi eredetű köznévből származó nevek.)

A köznévi eredetű vagy másképpen szó n é v i (vö. J. SOLT~SZ i. m. 31)
eszpresszónevek a vizsgált neveknek több mint a felét (58%-át~ alkotják. Több-
ségük főnévből alakult. Növénynévből (azon belül virágnévből) Aranyeső, Búza-
virág, Ciklámen, Gyöngyvirág, Hóvirág, Muskátli, Orgona, Rózsa stb.; állatnév-
ből Fecske, Kolibri, Mókus, Pacsirta , P illangó, Tücsök stb.; ételnevekből Bonbon,
Darűzsjészek, Édestej. Habcsók, Karamell, Mazsola , Mézeskalács stb.

Ebben a csoportban vannak olyan nevek is, amelyek információs értékűek (vö.
J. SOLT~SZ i. m. 31), mivel arra a helyre utalnak, amely.nek a közelében
találhatók. Pl. Balettcipő (az Operánál), Lokomotív (a Keleti pályaudvarnál),
Medikus (az egyetemi klinikánál). Kevésbé kifejező, de hasonló az Egyetem, a
Híd, a Mozi, a Strand, a Színház eszpresszónév.

A vendéglátóipari nevek divatja azonban ismét az idegen vagy idegen hang-
zású nevek irányába mutat, újabb keletkezésű a Ma chérie, a Parabola vagy a
Remy Martin (ez utóbbit korábban Nárcisz-nak hívták), de ugyanez tapasztal-
ható az új éttermek és szállodák elnevezésében is.

Melléknévi eredetű eszpresszónév viszonylag kevés van, pedig általában talá-
lóak, hangulatosak: Apróka, Kicsi, Mini, Minia tűr, Brazil, Csendes, Párizsi stb.
Itt jegyezném meg, hogy valóban kevés az eredeti, ötletes .név, csak elvétve aka-
dunk néhány egyéni megoldásra, mint pl. ~z ikerítéssel alakult Tere-jere, Tikk-
takk, Tipp-topp.

Attekintve a budapesti eszpresszó neveket, feltűnő két névtípus kedvelése: női
nevekből és virágnevekből származik a nevek többsége. Lehet, hogy véletlen m ű -

ve, de az is lehetséges, hogy az egyikben az ún. "cégnév" (J. SOLT~SZ i. m. 96)
él tovább (vö. Gundel Étterem, Mátyás Pince, Ruszwurm cukrászda), amely a
tulajdonos vagy az alapító nevét őrizte meg, a másik pedig kései leszármazottja
a régi fogadók, vendéglők. boltok, patikák - néhol még megtalálható - cégé-
rükről kapott elnevezés ének (vö, CSATKAI, Cégérek 197).

Végezetül röviden tudom megemlíteni, pedig nagyon időszerű feladatunk lenne
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az intézménynevek s azon belül a vendéglátóipari nevek, körében tapasztalható
névadási tendenciák figyelemmel kísérése és helyes irányba terelése.

BENKŰ LORÁND már 1969-ben, a II. Névtudományi Konferencián felhív ta
a figyelmet arra, hogy sok még a tennivalónk az alkalmazott névtan terül etén ,
a hivatalos névadás befolyásolásában, irányításában (Nytudlsrt. 70. sz. 14). A
helyzet azóta - úgy érzem - nem sokat változott.

Tudom, hogyavendéglátóipar gyakran csak a külföldi vendégekre gondol, s
ennek megfelelően szívesen választ nemzetközi neveket, a könnyebb kiejtés. és
megértés céljából; de ez a módszer semmiképpen sem helyeselhető, ha - a di-
vatnak engedve - torz, hibás, semmilyen nyelvhez sem tartozó neveket hoz lét-
re (pl. Grill Internacionál, vö. FÁBIÁN: Magyar Nemzet 1975. július 13. 13).

POSGA Y ILDIKO
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1. Tanácskozásunknak végére értünk, s most már csak az van hátra, hogy - a
kiadott program szerint is - én széljak néhány szót, visszatekintve az eltelt
napokra, s előre nézve az elkövetkező időkre, évekre, a tanácskozásaink során
kitűzött vagy felmerült feladatok megvalósításának lehetőségeire.

Mondanivalómat rövidre fogom. Sürget bennünket az idő, s különben sem
szeretnék túlságosan bőbeszédű, szószátyár hírébe kerülni. (Erre nézve néhány
napja bizonyosfajta intést is kaptam: vigyáznom kell, nehogy a névtani konfe-
renelán egy - különben megtisztelő - ragadványnévhez jussak. Jankó János-
nak, a fiatalon elhunyt kiváló néprajzosnak a Balaton melléki lakosság nép-
rajzát tartalmazó kötetét forgatva a ragadványnevek között az ütötte meg a
szemernet, hogy az egyik faluban valakit Kosut-nak kereszteltek el. Mégpedig
azért, rnert sokat szeretett beszélni és - Lajos volt a keresztneve ... )

Pedig tulajdonképpen szívesen élnék (s élnék vissza) a lehetőséggel, mert
a mostani alkalom bennem névkutató múltam szép és kedves emlékeit ébreszti
fel. Egy "boldog nyár" emlékét, amikor a Veszprém megyei Szentgál község
földrajzi neveinek régi adatait gyűjtögettem össze itt a szomszéd épületben, a
püspöki és a káptalani levéltárban Anti Illés kanonok úr jóindulatú segítségével,
s egy kissé távolabb, a vármegyei levéltárban, Vevér Emil főlevéltárnok úr kész-
séges, baráti támogatásával. (Itt sétálgattam akkor a kolozsvári egyetem pro-
fesszorával, Szabó T. Attilával is, aki a Magyarságtudományi Intézet megbí-
zásából látogatott meg, hogy munkám menetét ellenőrizze. Örömmel írtam alá
most é.n is azt az üdvözlő táviratot, amelyet mindnyájunk nevében Szabó T. At-
tilának, a magyar név kutatás nesztorának küldtünk.) A szép őszbe nyúlt ez a
levéltári munka, mert nem tudtam "célratörően" dolgozni: figyelmem nemcsak
a földrajzi nevekre irányult, s munkámban nemcsak 'azok .Jcícédulázására" szo-
rítkoztam; minduntalan belefeledkeztem a falum egykori életét, hétköznapjait
tükröző oklevelekbe, a határvillongások jegyzőkönyveibe, a családok közt folyó
birtokperek irataiba, nemzedékek során át folyó hagyatéki perekbe, a község
gazdasági, társadalmi életével kapcsolatos iromány okba, s mindezekről - a szá-
momra érdekesebbnek látszókból - feljegyzéseket is készítettem. Bár sokkal
többet készítettem volna, akkor gazdagabb lett volna az a kís szentgáli "nyelv-
járástörténeti" szótár, amelyet ennek a negyven évvel ezelőtti levéltári gyűjtés-
.nek a melléktermékeként állítottam össze, s közöltem folytatásokban a Ma-
gyar Nyelvben.

2. De térjünk dolgunkra! Ha az eltelt három nap eseményeire, az elhangzott
eJőadásokra, a hozzászólásokra s vitákra gondolunk, azt hiszem, joggal mond-
halom ki, hogy konferenciánk hasznos, eredményes volt. Eiőadásaink áttekin-
tették a névkutatás főbb területeinek az elmúlt évtized során mutatkozó ered-
ményeit, sorra vették hiányait, gondjait, rámutatva egyidejűleg az eljövendő
évek legfontosabb feladataira is. Ennek a számbavételnek, vissza- és előretekin-
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tésnek nagy pozitívuma volt mindegyik előadásban az, hogy nem szorítkozott
~ magunk eredményeire és gondjaira, hanem kitekintett a magyar glóbusról, jó
áttekintést adva arról, mi történt határainkon kívül a személynevek, földrajzi
nevek és egyéb tulajdonnevek kutatásának területén az elmúlt évtizedben. Ez
a tág horizontú tárgyalás egyrészt pontosabban mutatja a mi eredményeink ér-
tékeit s munkánk hézagjait, másrészt a további kutatást is jelentősen megköny-
nyíti, sok segítséget adva, sok ötlettel szolgálva azoknak, akik a kérdéskör vala-
melyik területével, részletével foglalkoznak.

A névtudomány nagyobb területeinek áttekintése mellett alkalmat adott kon-
fere.nciánk arra is, hogyanévtudomány munkásai felszólalásaikban beszámolja-
nak a maguk szűkebb kutatói terül etén eÍért eredményekről. Különösen jó volt
hallani a fiatalabb kutatók felszólalásait ; megnyugtató bizonyítékait annak,
hogy nem kell visszaeséstől félnünk kutatóterületünkön a közeljövőben sem.

Fontos eseménye, szerves része volt ko.nferenciánknak az önkéntes gyűjtők
tanácskozása. A mai névanyag összegyűjtésének . fontosságáról már sokat be-
széltünk és Jrtunk. Méltán. S az eddigi eredmények - több megye anyagá-
nak kiadott kötete, a kiadatlan, de már összegyűjtött s részben ellenőrzött név-
anyag -TSRQPONMLKJIHGFEDCBAig e n jelentősek. Most - különféle okokból - némi megtorpanás mu-
tatkozik ebben a munkában,' de reméljük, hogy mostani tanácskozásunk is hoz-
zájárul majd a nehézségek legyőzéséhez. Csak helyesléssel idézhetem s húzhatom
alá én is Benkő Lorándnak a konferencia megnyitásakor mondott szavait: "A
korunkban zajló gazdasági-társadalmi-művelődési folyamatok, változások
nemcsak a régi földrajzi nevek rohamos eltűnését okozzák, hanem számos sze-
mélynévi kategóriában, különös en a falusi ragadványnevekben, valamint a ke-
resztnevek becéző formáiban is átalakulást, sőt jórészt teljes pusztulást hoznak.
Ezek a vidékenként is nagyon változatos személynévi kategóriák a hozzájuk
fűződö érdekes társadalmi problematikával együtt csak a maguk eredeti közegé-

ben foghatók meg teljes értékükben, a közeg társadalmi átalakulása után már
aligha; ezért itt nagyon sürgősek a tennivalóink."

Az önkéntes gyűjtők jelenléte és aktív részvétele - mint már utaltam rá -
természetes tartozéka volt konferenciánknak: örömmel hallgattuk az egyes me-
gyékben folyó gyűjtőmunkálatról szóló beszámolókat, s azt is örömmel vehettük
tudomásul, hogy az egykori "gyűjtők" közül sokan már nemcsak gyűjtő, hanem
feldolgozó munkát is végeznek, s többen a névkutatás jeles munkásaivá is lettek.

Valamivel részletesebben szólnék konferenciánk gyakorlati jelentőségéről,
a névtudomány és az élet kapcsolatáról, egyrészt azért, mert az utóbbi évtize-
dekben tudományszakunkkal jórészt ilyen viszonylatban foglalkoztam, főként
pedig azért, mert itt most a Tudományos Ismeretterjesztő Társulatot képviselem.

Hogya .nevek iránt igen széles körű az érdeklődés társadalmunkban, mutat-
ja az is, hogy például Kálmán Béla vagy Ladó János könyve (A nevek világa,
illetőleg a Magyar utónévkönyv) már több kiadásban is elkelt. S második kiadás-
ban kaptuk kézhez most Kiss Lajos kiváló könyvét, a Földrajzi nevek etimológiai
szótárát is. Az érdeklődés természetes: nevünk egyéniségünk integráns része, vé-
gigkísér bennünket születésünktől halálunkig. A földrajzi név meg szűkebb és
tágabb pátriánk múltjába világít bele, annak őrzi emlékét. De hogy bajok is
vannak a névadás, névválasztás, névízlés körül, annak igen sok jele van. Néhány-
ra a konferencia előadói (Hajdú Mihály és Mező András) s a vitában részt vevők
is rámutattak. Ilyen jelek: mai keresztnévanyagunk hagyományos állagának túl-
ságos felhígulása, különcködő, kiejtésre, leírásra nézve gondot okozó nevek tö-
meges elterjedése, a családnév-változtatás során régi jó magyar nevek hangzatos,
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látszatra régi nevekkel való fölcserélése vagy (ez inkább hatóságairikra vonatko-
zik) történelmi múltú utca- és településneveinknek pusztulni hagyása, ok nélkü-
li kicserélése.

Gazdasági, társadalmi életünk átalakulása, felgyorsult fejlődése olyan terüle-
tekre is irányítja figyelmünket, amelyekkel eddig kevésbé törődtünk. Ez derült
ki Soltész Katalin előadásából, aki egyebek között az intézménynevek és márk a-
nevek elvi és gyakorlati kérdéseivel foglalkozott. Ezek a kérdések több or-
szágban a "nyelvművelő" munka alapfeladatai közé tartoznak, nálunk még csak
most próbálunk a dzsungelben valamelyes rendet teremteni. - Az intézményne-
vek nemegyszer sértik anyelvhelyességet - mondta Soltész Katalin -, a név-
esztétikai érzéket, vagy egyszerű en a jó ízlést; az elszigetelt sajtókampányok,
amelyek az ilyen nevek ellen indulnak, vagy eredményesek, vagy nem: a
FOBUHA meg a Józse! Attila Kutyaképző Iskola nevét megváltoztatták (bár
egyáltalán nem biztos, hogy névesztétikai meggondolásból), de a Grill Interna-
cionál maradt.

S hogy mi az intézménynév, mi nem, mi a tulajdonnév, mi a köznév (követ-
kezésképpen kis vagy nagy kezdőbetűvel írandó-e), az még nagyon is bizony-
talan.

Sokféle intézménytipusnak lehet tulajdonneve, szemléletesen mutatta ezt J.
Soltész Katalin zuhatagszerű (de csak ízelítőnek szánt) felsorolása: ipari, keres-
kedelmi és szolgáltató vállalatoknak, iskoláknak, moziknak, könyvtáraknak, ki-
adóknak, kiállítótermeknek, hangversenytermeknek, rádióadásoknak. színházak-
nak, gyógyszertáraknak, politikai és társadalmi szervezeteknek, pártoknak, szö-
vetségeknek, kluboknak, sportegyesületeknek, sportlétesítményeknek, továbbá
rendezvényeknek, mozgalmaknak, hadműveleteknek, kitüntetéseknek, díjaknak
stb.

A földrajzi nevek, városok, faluk, hegyek, folyók nevei iránt - mint mondtam
- nemcsak a szaktudomány képviselői érdeklődnek; érthetően foglalkoztatja ez
a kérdés a nem szakemberek hatalmas táborát is: mit árul el a múltból, milyen
történelmi emléknek, eseménynek őrzője a ránk marad név? S a sokszor homá-
lyos, rejtélyes nevek megfejtése izgalmas és kedves feladat szakembernek és
laikusnak egyaránt.

Ami az utóbbiakat illeti, szinte természetes, hogy "névfejtéseik", névmagya-
rázataik a legtöbb esetben csak a fantázia szüleményei, nincs sok közük a való-
sághoz, nem állják ki a' tudományos kutatás eredményeivel való szembesítést.
Nem ismerik a névmagyarázat módszerét, .nem tudják összevetni a mai - eset-
leg már megváltozott - névformát a régebbi, egyértelműbb információt közlő

adatokkal; nem ismerik a tudomány eddigi megállapításait, de ha ismerik is,
a tudományos eredményt túlságosan egyszerűnek, szürkének vélik, s adnak he-
lyébe valóban tetszetős ebb magyarázatot.

Sok példát hozhatnék fel ilyen ötletesnek, szellemesnek látszó, de az igazsá-
got messze elkerülő magyarázatra, amelyet lapjaink jóvoltából az olvasók ezrei
megismernek, s adnak tovább. Ki tudja ezeket mind megcáfolni, - ha egyálta-
lán elolvassák (és elhiszik!) a cáfolatot az olvasók.

A nyelvész feladata tehát nemcsak a kutatás, hanem - kinek-kinek képessé-
gei szerint - az is, hogy kutatásainak eredményét közkinccsé tegye, ezzel mai
életünket szolgálja. Ahogy Benkő Loránd is fejtegette megnyitó beszédében: a,
szakemberek "elemezzék tudományos szinten, elméletileg is megalapozva a fel-
merülő új jelenségeket, számba véve a nevek különféle típusainak a társadalmi
funkcióját, nyelvi helyességét, kommunikációs, esztétikai jellegét és kívánal-
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mait, szak nyelvi-terminológiai vonatkozásait. Mindezek alapján és ismeretében
kapcsolódjanak be nagyobb mértékben a nyelvi ismeretterjesztő, illetőleg nyelv-
művelő munkába, próbáljanak az eddigieknél erőteljesebben hatni a társadalom
szélesebb rétegei névtani ismereteinek bővítésére, ízlésének finomitására. A min-
dennapi nyelvművelő munkában, a sajtóban, rádióban, televízióban, az Elet
és Tudomány hasábjain, a TIT-előadásokban stb. kapjanak nagyobb szerepet a
névadás kérdései."

Azt az óhajt is megemlítette Benkő Loránd: meg kellene fontolni, nem volna-e
helyes valamelyik közelebbi magyar nyelv hetét a magyar névadás kérdései nek
szentelni.

Ezt a gondolatot én is örömmel üdvözlöm, úgy is, mint a konferencia egyik
rendező szervének, a TIT magyar nyelvi választmányának elnöke. Talán 1982-
ben meg is szervezhetjük ezt az előadássorozatot. Esetleg Zala megyében - ha
kérik -, ahol éppen most nevezik majd el az egyik iskolát Pais Dezsőröl. a me-
gye szülöttéről s a névtan kiváló művelőjéről.

3. A szokásoknak megfelelően a zárszóval egyidőben a köz elé kellene terjesz-
tenem határozati javaslatainkat, elfogadásra. A szervező bizottság azonban úgy
látta jónak, hogy határozati javaslatok helyett inkább csak óhajainkat vagy azok
egy részét lehet és célszerű most elmondani. A következőkben ennek teszek ele-
get.

úgy gondolom, mindnyájunk tetszésévei találkozik az a kívánság, hogy ta-
nácskozásaink anyagát - az előadások és az előre bejelentett hozzászólások szö-
vegét - minél előbb megjelentessük nyomtatásban. A viták anyagának közzé-
tételéről - a papírtakarékosság miatt - aligha lehet szó. Örömmel jelenthetem
viszo.nt, hogy - az általános gyakorlattói eltérően - most nem kell évekig vár-
nunk a kiadásra, mert ígéretet kaptunk rá, hogy vendéglátónk, Veszprém megye
segítséget nyújt ebben is, és a tanácskozás anyagát a megye egyik sorozatának,
a Veszprém megyei Honismereti Tanulmányoknak 1981. évi köteteként megjelen-
teti. Mindnyáju.nk nevében köszönetet mondunk a segítségért, jól tudva, milyen
gondokat okoz, mennyi időbe kerül mostanában egy-egy kiadvány tető alá ho-
zása.

Az előadókkal kibővített szervező bizottság megbeszélései során felmerült
néhány olyan gondolat, kívánság, amelynek megvalósítása tovább segítené a név-
tani kutatások fejlesztését.

Az akadémiai bizottsági rendszer újjászervezése során több munkabizottság
megszűnik. Kivánatos volna, hogy a névtani munkabizottság a következő ciklus-
ban is fennmaradjon. Felkérjük Benkő Loránd akadérnikust, hogy próbáljon lé-
péseket tenni ezzel kapcsolatban. De ha a névtani munkabizottság nem marad-
hat életben. azt kérjük. hogya magyar nyelvészeti bizottságnak fontos felada-
ta, kiemelt témája legyen a névkutatás támogatása.

A Magyar Nyelvtudományi Társaságban évek óta működik a névtani szakosz-
tály. Szükséges volna ennek a szakosztálynak a működését a mainál jóval aktí-
vabbá tenni.

Azt hiszem, mindnyájan örömmel vettük kézbe a Névtani Értesítő eddig meg-
jelent számait. Kitűnő organum, szüksóges, hogy fennmaradása s további fej-
lődése biztosítva legyen. Innen is kérjük az ELTE Magyar Nyelvészeti Tanszék-
csoportját, hogy még jobban segitse. támogassa a tanszék égisze alatt működő
névkutató munkaközösséget, amely ennek a folyóiratnak is a gazdája, s gondo-
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zója, kiadója két igen hasznos, jelentős névtani sorozatunknak is, a Magyar Sze-
mélyi Ada ttáruknak és a Magyal' Névtani Dolgozatoknak.

Több helyet. lehetőseget kellene biztosítani az egyetemi oktatásban is a név-
tudománynak. Ezt szolgálná egy korszerű névtani kézikönyv összeállítása is,
amely egyúttal a .névtudományi ismeretterjesztésnek is hasznára volna. FeIkér-
jük a névkutató munkaközösséget. minól előbb tegyen személyi es tartalmi ja-
vaslatot ennek a kczikönyvnek az összeállítására.

Nagy gond - mint mái' mondtam is - a földrajzi névi adattárak sorsa. Za-
la megye névanyaga megjelent 1964-ben. Somogy megyéé tíz évre rá, 1974-ben.
Bízunk benne. hogy a Tolna megyei kötet nem várat magára újabb tíz évig,
azonban a további kiadások sorsa nagyon bizonytalan. Kérjük a Nyelvtudományi
Intézet vezetöségét. hogy vizsgálja meg ezt a kérdést, s próbáljon az Akadémia
megfelelő szerveivel egyetértésben valamilyen megoldást találni. Különben el-
akad ez a nagyon fontos vállalkozás.

A tíz éves terminusok - úgy látszik - állandósulnak a mi gyakorlatunkban.
Hadd tegyek most erre nézve is egy javaslatot. Talán nem okvetlenül szükséges,
hogy újabb tíz esztendőt várjunk a következő konferenciára. Úgy gondolom,
ot-hat év múlva ismét összejöhetünk. számot adni az eltelt időről, számba venni
feiadatainkat, teendőinket.

4. Elköszönés előtt hadd teljesítsem még egy köteleségemet, hadd éljek a zár-
szót mondó jogával. Engedjek meg, hogy mindnyájunk nevében köszönetet
mondjak a konferencia sikeres előkészítéséért, lebonyolításáért azoknak, akik
ezert a legtöbbet fáradoztak. A konferencia szervező bizottságának, elsősorban
Rácz Endrének és Balogh Lajosnak: a Veszprém megy ei TIT-szervezet munka-
társainak: a Veszprémi Akadémiai Bizottságnak, hogy helyet biztosított szék-
házában konferenciánk számára. a székház dolgozóinak, hogy mindenben előse-
gítették konferenciánk Iolyarnatos, kényelmes lebonyolítását, kellemessé tették
itt-tartózkodásunkat. Oe illesse a legfőbb köszönet Veszprém megye vezetöségét,
hogy magáévá tette a konferencia gondolatát, meglátta ennek tudományos és
társadalmi jelentőséget. s tiszteletreméltó. lekötelező nagyvonalúsággal vállalta
,IZ ezzel járó anyagi gondokat is. Hisszük. hogy az a kapcsolat, amely most a
rncgye es a név tudomány munkásai között létrejött, nem lazul a következö évek-
ben sem. senagy hagyományú, jeles történelmi múltra visszatekint!') megye mai
kulturális életének gazdagításához is állandóan és értékesen hozzájárul.

Utolsó mondatként: köszőriőrn a konferencia résztvevőinek figyelmét. s konfe-
rr nciank at azzal zárom. hogy találkozzunk majd mindnyájan a következö. a ne-
gyedik névtani konferencián; addig is mindnyájuknak jó egészséget, sikeres
munkát kiváriok.

LORINCZE LAJOS
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Veszprém megye helységneveinek rendszere

BEVEZETI!:S

1. A tanulmány célja elsősorban a tudományos ismeretterjesztés. Sajnos ezen
a téren igen nagy fehér foltok vannak. Kisebb tájra, megyére vonatkozó, a hely-
ségnevek teljességét átfogó feldolgozás - nem szótárra gondolok! - alig szüle-
t.ett. (ÖRDÖG FERENC példaadó tanulmányát említem itt meg: Helységneveink
keletkezésmódjáról /Zala megye hely-ségnevei alapján/o Bp., 1980.) KÁLMÁN
BI!:LAtöbb kiadást megért népszerű könyve (A nevek világa. Bp., 1967.) az egész
magyar névadást vizsgálja, összefoglalása a főbb névadási típusok bemutatásá-
ra törekszik. így példaanyaga szükségszerűen csak ízelítő, szemelgetés a nevek
nagy tömegéből. Kellenek tehát a részletmunkák, hiszen nagyon sokan érdeklőd-
nek szűkebb hazájuk falvai, városai nevének eredete, sajátosságai iránt. (Az ér-
deklődésnél talán csak a hozzá nem értés nagyobb.) KISS LAJOS kiváló könyvé-
nek (Földrajzi nevek etimológiai szótára. Bp., 1978.) elkészültével megnyílt a le-

hetőség arra is, hogy akár a magyar névadás egészére, akár kisebb területekre vo-
natkozóan rendszerszerű vizsgálatokat végezzünk. A helyi érdekű összefoglalá-
son túl a kis egységek (megyék, tájak) névadásának leírása egy későbbi össze-
hasonlító tipológia alapjait rakja le.

2. A megye helységnevei iránt érde'klődők már korábban is rendelkeztek egy
értékes forrással; ennek névfejtő részeit MIKESY SÁNDOR állította össze. A
mű, amelyet magam is haszonnal forgattam: Veszprém megye helytörténeti lexi-
kona. (lrta ILA BÁLINT-KOVACSICS JOZSEF. Bp., 1964.) Tekintettel azonban
arra, hogy sok helyen hiányzik belőle az etimológia, vagy itt-ott már túlhaladott
álláspontot képvisel, a feldolgozás alapjául a sokoldalúbb, teljesebb, korszerűbb
Földrajzi nevek etimológiai szótára szolgál. Külön tehát nem is hiva:tkozom a
FNESz.-re, s ha idézek, az idézet 'is ebből való. A szótár alapján közlöm a helység-
név legelső előfordulásának évszámát és betűhű alakját (ha ez utóbbit a szótár is
közli, ti. vannak olyan esetek, amikor az évszámon kívül csak a forrásjelzet sze-
repel). A névtani megállapítások nemegyszer több tagú névnek csupán egyik ré-
szére vonatkoznak. Ekkor a névrészeket zárójelek és különböző betűtípusokTSRQPONMLKJIHGFEDCBAk ü -

lönítik el egymástól.
A feldolgozás ger incét olyan típusvizsgálat adja, melynek fő szempontja a név-

adás indítéka, alszempontja pedig a nevek alaki szerkezete.

•

3. Mielőtt a helységnevek részletes vizsgálatára térnék, jóna!k látom néhány
fontos, közismert természeti név rövid elemzését elvégezni, itt adva helyet ezen-
kívül a megye két nevezetesebb városa: Veszprém és Pápa nevének is.

A Veszprém megyei táj képzete a magyar emberek tudatában szorosan össze-
kapcsolódik a Bakony és a Balaton nevével. AwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABakony szó megfejtésére több
magyarázat is született. A legvalószínűbb magyarázat az, hogy "a Bakony keleti
részén fekvő egykori Bakon [1193: bakon OMOlv. 57] helység neve vonódott át
át a hegységre." A Bakon helységnév puszta személynévból keletkezett úgyneve-
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zett magyar névadás sal. (A FNESz. szerint ilyen módon jött létre a Mecsek
hegység neve is, azonban a név vonatkozási körének bővülése a Mecsek-nél igen
lassú, kései folyamat volt.) A Bakony-t már a XII. században nagyobb terület
nevének emIítik. A korai névátvonódást az magyarázza, hogy a Bakony hatalmas
ősrengetegeiből az Arpád-korban külön közigazgatási egységet, erdőispánságot
szerveztek, amelynek központja valószínűleg az említett helység volt. (Számos
oklevél a Bakonyt comitatus-nak, azaz megyének, ispánságnak nevezi.) A me-
gyék, közigazgatási területek nevei rendesen központjuk nevéből alakultak, azt
viszik tovább. A megyeközpontok jelentős várossá nőhetnek az idők folyamán, a
székhely megváltozhat, esetleg elenyészik. Ez történt a Bakony helységgel, sőt
megszűnt az erdőispánság is, de fönnmaradt a név mint tájnév, illetve hegység-
név. Említésre méltó még az is, hogy az erdőispánság élén külön feleiős személy,
ispán állt. A Veszprém megyei Ugod helységről például tudjuk, hogy "az itteni
vár 13. sZ.-i birtokosáról, a Csák nemzetségbeli Ugod. bakonyi örökös ispánról ne-
vezték eL"

A víznevekre jellemző, hogy nagyon időtálló ak, képesek átvészelni akár több-
szörös népességváltást is. A Balaton - akárcsak amegye vízneveinek többsége
- szláv eredetű. Jelzőként utalt eredetileg Zalavár környékére és a Kis-Balaton-
ra vagy az egész tóra. Tövében egy 'mocsár' jelentésű szláv szó van C"Blatt> n'6je-
zen. 'mocsaras tó'). A magyar lakosság valószínűleg már a szlávban ráértéssel
egyszerűsödött *Blatt> n~ nevet vette át, és saját hangrendszeréhez, kiejtéséhez
igazította: a szókezdő mássalhangzók torlódását egy bontóhanggal megszüntette,
a hangrendet pedig egységessé tette.

Ugyancsak 'mocsár' jelentésű szó (*murs-) található a Marcal folyónévben. Ez
még régebbi, mint a Balaton: illír eredetű. A Marcal torkolatánál fekvő egykori
római várost a víznév alapján Mursellá-.nak nevezték. A magyarokhoz a folyónév
szláv közvetítéssel jutott el; az sz> c hangváltozás már a magyar nyelvben tör-
tént.

Szlávok adták a Cuha, Bittva , Gerence, Torna vízneveket. A Cuha a szlávban
Szuhá-nak hangzott, jelentése 'száraz; nyaranta kiszáradó <víz> '. Itt is ugyanaz
a hangváltozás játszódott le, amit már a Marcal-nál megemlítettem. A Bittva
etimológiai részletkérdései még tisztázatlanok, de a Gerencé-ről tudjuk, hogy je-
lentése 'határ (patak>', a Torna tövében pedig a szláv *t6rn'6 'tüske, tövis, kő-
kény' szó van, amely az egykori természeti környezetre utal.

Szintén növényzetre utal a magyar Hajagos víznév, amely a régi halyag 'hó-
lyagfa, Staphylea pinnata' szó -s képzős szárrnazéka. A Séd pataknak, amelyet
régen Sár-nak és Veszprémvizé-nek is neveztek, neve a 'patakocska, csermely' je-
lentésű séd főnévből 'keletkezett. BALAZS JANOSnak a konferencián előadott
elképzelése szerint ez a sző ige (névszó) s-ezö változatának származéka, s végső
soron talán a s ű rű növényzettel, bozóttal függ össze. (Bár az számomra nem vilá-
gos, hogy ez a motiváció a tulajdo.nnév születésében működött-e.)

A hegyek közül háromnak a nevével foglalkozom röviden. - Tátika és Bada-
csony - nyilván településnév-hegynév átvitellel - puszta személynévből ke-
letkezhetett. A Tátika a Tádé, Taddeus képzett változata, a Badacsony pedig
talán a régi Bodacs személynévből alakult szintén kicsinyítő becézésseI. A
Somló hegynév "aN[épi] somlik-somlyik ' <dió) héjából kifejlik' folyamatos
melléknévi igenévből származik. Tkp. értelme 'megcsuszamló, suvadó oldalú
hegy' vagy 'a zöld erdőövezetből kiemelkedő kopasz, sziklás hegytető? lehetett."

A megye központja és névadója Veszprém (1002 e./ll09:f3t:<SJ7~i.M. ). Ab-
ban megegyeznek a vélemények, hogy a helynévben egy szláv eredetű *Bezp-
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re m 'l! lzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAszemélynév van. Ennek jelentése 'makacs, önfejű, békétlen <ember> '. Ar-
ról azonban adatok hiányában csak elképzelések vannak, hogyaszemélynév
szláv helynéven keresztül, vagy közvetlenül mint puszta személynév vált ma-
gyar helynévvé. Egyesek meghatározott személyhez is próbálták kapcsolni. "Vi-
téz (vagy Hős) Boleszló lengyel királynak (ur. 992-1025) második feleségétől,
aki magyar nő - bizonyos jelek szerint Szent István király Judit nevű nőtest-
vére - volt, Bezprim fia született." Talán róla nevezték el a várost.

Pápa (1225: Papa) nevében is személynevet kell keresnünk. A személynév for-
rása azonban bizonytalan. A magyaron kívül többek között az olasz, lengyel, né-

met nyelvből is kimutatható. Ezek közül a német eredet a legvalószínűbb, ugyan-
is volt a középkorban Magyarországon egy Pápa .nevű nemzetség, amelyben
több német new családtag található.

AMEGYE HELYSÉGNEVElNEK RENDSZERE

1. Magyárok adta nevek

1. A névadás indítéka a táj (domborzat, vízrajz, növény- és állatvilág stb.), il-
letve a tájban levő valamilyen emberi létesítmény.

a) Nyelvi eszköz a tájra, létesítményre utaló közszó, közszót tartalmazó össze-
tétel. - Vízrajzi elemeket tartalmaznak a következő nevek. [Nem.es]hanywvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(1137:
? Hon): a hany főnév jelentése 'mocsár, láp, ingovány' - ez található a Hanság

táj névben is. Vöröstó (1121/1420): vöröses medrű szikes tónál épült a falu. Le-
sencefalu (1940. de 1720: Németfalu) a Lesence patak közelségére utal. Aszófő

(1211: Ozoufeu) nevének első tagja az aszik 'kiszárad' íge mel1éknévi igeneve, idő-
szakos vízfolyást, utótagja pedig annak fejét, azaz kezdetét jelenti. Vizek kezde-
ténél települtek Jakövetkező helységek is: Balatonfő[kajár] (1382), Fenyőfő (1237
-40: Feneufey), [Balaton]fűzfő (1270: fyuzfyu), Tapolcajő (1374). Vizek torkola-
tánál, tövénél találhatók Marcaltő (1380) és Vindornyafok (1476: Fok). A vízrajz-
nál vehetjük számba a kutakat, forrásokat, illetve az ezekből alakult faluneveket.
Hárskút "a korábbi Hárságypuszta [15. sz.: Hasságh ... l és Gyertyánkút
[1804 ... ] egyesítéséből alakult 1956-ban." Hidegkút (1304); Iharkút (1828);·
Kékkút (1338: Kukut) 'kőkút'; Lókút (1758); Úrkút (1785: Úrkútbánya). - Az
egykori növény takaróról árulkodnak: Mezőlak (1286): 'mezei falu'; Szigliget
(1121/1420: Zeglegeth) : ebben a szeg - szig 'beszögellő terület' jelentésű szó van.
Növényzeti elemek más nevekben is sűrűn előfordulnak. - Domborzati elemek-
re lelhetünk az alábbi nevekben: Hegymagas (1093 k.: Vgmogos) jelentése 'hegy
teteje'; (jskü (1327 e.: Es): az (js (ős 'előd') személynév és 'a kű '"" kő 'sziklás
hegy, hegyi vár' összetétele; Csingervölgy (1864: Csengeri dülő): a Csíngervíz
völgye; Sikátor (1392): bizonyára eredetileg egy mélyút neve; Pénzesgyőr (1785:
Pénzeskút, 1907: Kőrisgyőr): 1956-ban keletkezett községegyesítésseI. "A Pénzes-
kút M. bizonyára az ottani kutak ból kiásott és mindenfelé szanaszét heverő
Szent László pénzével kapcsolatos. Igy hívják egy kihalt egysejtű állat ... érme
alakú, kövesült vázait. A Kőrisgyőr-t 'kőrisfával benőtt dombt-nak értelmezhet-
jük". A Barnag helységnév (1233: Barlag) a barlang köznév eredetibb barlag
változataból keletkezett.

Az emberi létesítményekre utaló nevek Ifelsorolását a vár-at tartalmazökkal
kezdjük: Várpalota (1445: Castrum Palata), [Zala]szegvár (1396: Zeguar); Borza-
vár (1761) előtagjában a bodza szó helyi változata található; Tüskevár (1675)

J
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neve "Tüskés erődítményre utal, amelyet a törököktől szorongatott lakosság ké-
szített" - írja a FNESz., de szerintem az előtag a természetes növény takaró, bo-
zót emlékét őrzi. Növényzetből összeállított, mesterséges akadály, sövé.ny volt a
gyepű, amelynek-emléke-több_helynévben fennmaradt: Farkasgyepű (1401: Far-

kasgepeu), Gyepü[kaján] (1357: Gepu). Csögle (1275: Chygle): ebben is egy 'gye-
pű' jelentésű, török eredetű közszót keresnek, de az etimológia nagyon bizonyta-
lan. (Lásd még [Bakony]gyepes-t 'a c) pont alatt.) A Csehbánya (1799: Tseh ...

Vveg Bánya) és Németbánya (1781: Németh Öreg Bánya) nevek a létesítményen
kívül a betelepített lakosság nemzetiségére utalnak (vö. 3. pont). Pétfürdő (1913)

nevének utótagja a helyi gyógyfürdő re vonatkozik. Kéttornyúlak-nak kéttornyú
temploma, Malomsok-nak (1325) pedig malma volt. A lak és sok szó egyaránt
'falu' jelentésű.

b) A nyelvi eszköz táj ra, építményre utaló közszó -d/ -gy képzős származéka.
- [Zala]erdöd (1889), Hegyesd (1329: Hygusd): az itteni vár csúcsos magaslaton
épült; Nyárád (1237-40: Naryhag); Nyirád (1272: Nerrad): a nyár és nyír fa-
nevek származékai. [Balaton]füred (1211: Fured) jelentése 'fürjes hely'. Erde-
kességképpen megemlíthető. hogy "Az itteni savanyúvízforrások vizének haszno-
sítására létesült fürdőtelep miatt ... a nyelvérzék a Füred helynevet a fürdő
családjába vonta át 'fürdő-, üdülőhely' értelemmel. Az így átértelmezett Balaton-

jüred mintáját tükrözi a tudatosan alkotott Káptalanfüred, Lillafüred, MátrMü-
red, Tátrafüred." Káptalanfüred régebbi neve Káptalantelep (1934) és Balaton-
káptalanfürdő volt. A FNESz. alapján ebbe a csoportba sorolhatnánk Sümeg-et
(1301: Symeg), ha a szó a som növénynév származék a lenne, de ez az elképzelés
nyilván téves, mert a som mély hangrendű.

c) A nyelvi eszköz tájra, építményre utaló közszó -s képzős származéka - En-
nek a csoportnak a zömét növénynevekből alakult származékok teszik ki, azon
belül is sok a szőlős utótagú név: [Balaton]szőlős (1121/1420: Zeulus), [Kis]szőlős
(1367), [Somló]szölös (1267/1297: Scevleus). Ezek a nevek a lakosság egykori fog-
lalkozására is utalnak. [Bakony]gyepes (1218: Silva Gepus) : régen Gyepüs-nek
ej tették ; az a) pontban már tárgyalt gyepű szó rejlik benne. A mai alak népeti-
mológia eredménye. Hajmás[kér] (1220 k'/1323!1403: Hagmasker): a hagyma szó
táji hajma változatából; [Zala]meggyes (1357: Megges). [Balaton]rendes a rend
'? házsor, falu' származéka. Az Örvényes (1211: Eurmenes) helynévben a régi ör-
mény szó van, azonban itt nem népnév az értelme, hanem 'malom', esetleg 'ör-
vény'.

d) A nyelvi eszköz táj ra, építményre utaló közszó -i képzős származéka. -
Természeti környezetre utal a Lázi (1093 k.: lazii) helynév, amely a 'tisztás, szé-
natermő hely, rét, irtvány' értelmű láz szóból keletkezett. [Balaton]akali (1531:
Akaly) és [Balato.n]udvari egykor akolt és udvarházat jelölt.

e) A nyelvi eszköz ráértés. - Az ide tartozó nevek eredetileg több elemből
álltak, később utolsó elemüket elveszt ve az eredeti jelentést a megmaradt név-
rész őrizte meg. Például [Balaton]világos első említése: 1857: Világos major. 13é-
kás (1367) "Egy *Békás-tó, *Békás-patak-féle víznévből keletkezhetett." Ez a két
név a névátvitel esetenként is számon tartható (1. a 7. po.ntot).

2. A névadás indítéka a lakosság nemzetisége, származása, törzsi eredete.
a) A nyelvi eszköz népnév. - Hosztót (1408: Hozyutoty): az első elem a hosz-

szú melléknévből rövidült, és a falu alakjára utal, a második a .nemzetiségre. A
t6t népnévvel nemcsak szlovák, hanem szlovén, kaj-horvát nemzetiséget is jelöl-
tek. (Az első előfordulás még képzős, de később a név képzőtlenül szilárdul
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meg). [Pápa]nyőgér (1432: Neger) "Annak emlékét őrzi, hogy a falut egykor
a nyögér-eknek hívott török nyelvű népcsoport lakta." A nyögérek katonai se-
gédnép szerepét töltötték be. Kolontár (1308-26: Korunthal) : a 'karintiai ember'
jelentésű régi korontár szóból keletkezett. A falu első telepesei Karintiából jöt-
tek.

b) A nyelvi eszköz törzsnév. - Az Arpád-házi királyok telepítéspolitikája kö-
vetkezményeként megszű.nt az ősi törzsi szervezet, s az egyes törzsek töredékei
szélesen szétszóródva a nyelvterület legkülönbözőbb pontjain jelentek meg.
Széttelepülésüket a helynevek igen jól mutatják. Veszprém megyébe is jutott
belőlük néhány, leginkább a Keszi törzsből: [Gyula]keszi (1164: Kesceu), [Pap]-
keszi (1327 e.: Kezwy), [Egyházas]kesző (1251/1263: Keszwy), [Vár]kesző (1251/
1263: Keszwy). A többi törzsnéví helységnév : Gyarmat (1153k.: Gormot), [Somló]-
jenő (1321: Kysyenew); Tüskevár középkorí neve Nagy jenő volt. [Hajmás]-
kér (1220 k. /1323/1403: Hagmasker), Megyer (1332). [Veszprém]varsány (1093 k.:
uuosian) "A település első lakói bizonyára a Varsány törzshöz tartoztak. Varsány
volt a honfoglalás előtt a magyarsághoz csatlakozott alán néptöredék magyar
neve". Törzsnévből vagy puszta személynévből keletkeztek: [Alsó]örs (1290:
Olvrs), [Felső] örs (1127-31: Vrsu), [Kővágó] örs (1266: Wrskaal). Törzsnevekre
jellemző szétszórtságban jelentkeznek, de nyilván nem törzsnevek : [Vörös] be-
"ény (1002 e./1109), [Bako.ny]ság (1449: Kyssagh).

c) A nyelvi eszköz népnév+-i képző. - Az -i képző az -é birtokjel folytatása,
tehát eredeti funkciója a birtoklás, valakihez való tartozás kifejezése a birtokost
jelölő szón ('orosz(ok)é, tót(ok)é' stb.) [Sümeg] csehi (1370: Chehy, 1332-7: Yk-
chech), Oroszi (1288/1290), [Káptalan]tóti (1256: ? Toti).

d) A nyelvi eszköz népnév+-bánya, -fa lu. - Csehbáttya , Néme~bánya (1. az
1. a) pont alatt is.) Olaszfalu (1488) telepesei a legújabb kutatások szerint itáliai-
ak és nem vallonok voltak. - Nemzetiségre utaló elemeket az összetett helység-
neveik előtagjában is találhaturrk (vö. IV. 7. pont).

3. A névadás indítéka a letelepült lakosság foglalkozása.
a) A nyelvi eszköz foglalkozásnév. - A felsorolandó nevek fejedelmi szolgáló-

népek településére vonatkoznak. [Kis]csősz (1212) "E fn.-nek az Arpád-korban
'királyi kikiáltó, hirdető' ... volt a jelentése." [Nagy]esztergár (1270: Wztur-
gary esztergályosok, [Kemenes]hőgyész (1275 k.: Helgez) hermelinvadászok szál-
láshelye volt. A hölgy szó eredeti jelentése 'hermelin'.

b) A nyelvi eszköz foglalkozásnév+-d képző. - [Kis]lőd (1336: de mino ri La-
weuld), [Város]lőd (1270: Lueld): a középkorban királyi erdöóvók, lövő-k lakóhe-
lye. A helynévben a lövő főnévi szerepü melléknévi igenévhez -d helynévképző
csatlakozik. A történeti adatokban megjelenőtsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAl egy ómagyar kori hangtani folya-
matnalk fa t, d, c, cs, gy elötti l vokalizációjának) a visszaütése, recipeoka. Mis-
kolc nevében ugyanez a másodiagos l található.

c) A nyelvi eszköz foglalkozásnév+-i képző - [Pápa] kovácsi (1330: Koach),
Tnkácsi (1315: Takachij). Ezek a helységnevek Takács, Kovács személynévből
is keletkezhettek.

4. A névadás indítéka a birtokos megnevezése.

A) A birtokos megnevezése személynévvel.
a) A nyelvi eszköz puszta személynév. - A puszta személynévvel való hely-

ségnévadást magyar névadásnak szekták nevezni, mivel a környező népek nem
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éltek ezzel a névadási móddal. (Máshol is igen ritka.) Az Arpád-korban rendkí-
vül termékeny típus, de az ómagyar kor végére megszűnik a produktivitása.
Igy is a Veszprém megyei helységnévrendszerben a legnagyobb arán nyal képvi-
selt alaki típuso A személynevek alaki, jelentéstani kérdései nem férnek bele
ennek a dolgozatnak a keretébe, de azt jónak láttam, hogy eredet szerinti cso-
portokra bontva közölj em az anyagot. (Az eredetbeli kategóriák nem a nevek
egykori viselőjének nemzetiségét jelentik! Az idegen eredetű nevek viselői is
kevés kivételtől eltekintve magyarok voltak.) A személynevek részletvizsgálatai-
ban egyébként még igen sok a tennivaló, az eddigi eredmények is sok tekintet-
ben felülvizsgálatra szorulnak. - Mag y a r ere detTSRQPONMLKJIHGFEDCBAű sze m é 1y nevek-
ból. Csab[rendek] (1355: Chob), Doba (1288), Gecse (1319: Gueche), Gic (1235:
Guecy), [Balatonfő]kajár (1249 k.: Kuiar), Öcs (1278), Szerecseny (1439: Zere-
chen), Ad~sztevel (1373: Adastewyl), [Nagy] tevel (1180 k.: Tuel), Ukk (1268:
Vk, Vck), [Veszprém]fajsz (1207: Faiz). - Egyházi latin eredetű sze-
m é 1y n e v e k b ő 1 (de magyar alaki változásokkal). Inota (1193: Jonata), [Ba-
konyJiákó (1351: Jakotelke), Márkó (1743), [Puszta]miske (1274/1291: Myske),
Pét[fürdő] (1150 k./13-14. sz.: in campo Peytu), [RévJfülöp (1211: Pilip), [Pápa]-
salamon (1242: Salamon), Sóly (1327 e.: Solyj. - Szl á ver e det ű sze-
m é 1y nevek b ő 1. [Nagy]alásony (1240: Olasun), [Balaton]arács (1211:
Aarach), [Homok] bödöge (1243: Budugey, Bedegey), [Balaton] ederics (1262: Ede-
lich), Dabrony (1240/1355), [Pápa]dereske (1240: Doroska), Döbrönte (1240: Deb-
renta), [Veszprém]galsa (1293 k.: Golsa de GoZsa), [Zala]ha.Záp (1164/1419: Ha-
Zap), MonoszZó (1252: MonosZou), Padrag[kút] (1002 e./1109), Tihany (1055:
tichon), [Badacsony]tördemic (1252: Turdemecz), VászoZy (1164/1419: Vascil),
[Somló]vecse (1369: Veche). Valószínűleg szláv eredetűek a következők is: Csa-
jág (1259/1330: Chayag), Csesznek (1237-40: Cezneyc), Csopak (1211: Supoc),
Dáka (1351: Dalyka), Devecser (1274 ik.), Kup (1240), [Bakony]nána (1488: Nana),
[Nemes]szalók (1271: Zlouk), Tés (1249 k.: Thes), [Nemes]vita (1262: Wyta).
- Török eredetű személynevekből. [Köves]káZ (1164: KaZ),
[Mindszent] kálla (1324), [Szentbék] kálla (1164: ? Kal), [Bakony] koppány (1180:
Cupan). - Ném e ter e det ű sze m é 1y nevek b ő 1. Ajka (1228), DiszeI
(1255: Dezl), [Bakony]gyirót (1237-40: GyroZt), Halimba (1329: Helymba), Kün-
gös (1290: Kingus), Litér (1296), [Gyulafi] rátót (1283: Nog RatoZd), [Külső] vat
(1483: Wath), Vigánt[petend] (1238: Wygant). Talán német eredetű: Béb (1260
k.), [Magyar]gencs (1268: Gench), PuZa (1357), Mencshely (1269: Menchel). Ez
utóbbi népetimológiás fejlődmény, a -hely utótagú nevek hatását tükrözi. -
Ti szt á z a t I an ere det ű sze m é 1y nevek b ő 1. Csetény (1392), Csicsó
(1272: Chychow), Csót (1488), Dudar (1302/1419), [Nagy]gyimót (1260 k.: GymoZt),
[Balaton]henye (1269: Heney), Kapolcs (1238: Kopulch), [Lovász]patona (1253:
Patona), [Kis]pir-it (1532), [Nagy]pirit (1372: Pered), [Bor]szörcsök (1478 e.: Bor-

zewrchewk), [Karakó]szörcsök (1426). Az 1288/1290: Zurchuk adatról nem tudom,
melyik helységhez tartozik. (L. FNESz. 122, 316.)

Fel tehetőleg puszta személynévból alakultak a következő helységnevek is:
[Nemes]gulács (1349: Gulach), [Borsos]győr (1389-90): ez a 'bucka' jelentésű
győr-gyúr közszóból is keletkezhetett; [Zala]gyömörő (1423: Uggyeme-

rew = Ukkgyömörő), Lovas (1171: LuoJ), [Bakony]oszlop (1392: Ozhlop), Porva
(1180 k.: Porua), Sáska (1385 :Saska), Zánka (1164: Zanca).

Helynév alapjául nemzetségnév is szolgált: [Nagy]dém (1332: Dym), [Bad a-
csony]tomaj (1317: Thomoy), [Lesence]tomaj (1121i1420: Tumoy), [Nagy]vázsony
(? 1270/1273: Wesen), [Tót]vázsony (1233/1345: Wesun).
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b) A nyelvi eszköz személynévTSRQPONMLKJIHGFEDCBA+ -d képző. - A képző lehet a személynév
része (kicsinyítő-becéző fu.nkcióban), de lehet helynévképző is. Ez az alaki elem
a helynév régiségének is bizonyítéka. [Nagy]acsád (1332: Achad), Bánd (1233),

ITalián]dörögd (1270 e.: Drugd), Herend (1326: Herend), [Lesence]istvánd (1372:
Stephand), [Vigánt]petend (1651: Petendi), [Bakony]péterd (1357: Peturd), Ro-
mánd (1237-40: Roman), [Balaton]szepezd (1164: zepuzd), Ugod (1330).

c) A nyelvi eszköz személynév + -i képző. - A képző szerepéről már esett
szó (vö. 1. d) pont). [Marcal]gergelyi (1343: Gureger), Űsi (1327 e.: Euse), [Ba-
kony]tamási (1471: Thamasy).

d) A nyelvi eszköz személynév +:"falva (-fa), -föld(e),wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-háza, -hegy, -hida,

-soka. - Abrahámhegy (1907), Adorjánháza (1476: Adryanhaza), Berhida (1363:
Berenhyda), Bodorfa (1412: Sarosbodorfalua), Gógánfa (1281: Goganfalva), Mi-
hályfa (1340: Mihalfolwa), Mihályháza (1488), Raposka (1420: Repesoka): a Re-
pe személynévnek és a sok 'falu' szónak a birtokos jelzős összetétele. Salföld

(1773: Sallfőlde). Gyepükaján neve a községegyesítés előtt Kajánföld(e) volt
(1773: Kajanfőlde).

B) A birtokos megnevezése közszóval történik.
Az ide tartozó nevek jelöltjei mind egyházi birtokok voltak. Káptalanfa (1542:

Kapthalanfalwa): amint a régi névalak is mutatja, az utótag nem a növényzet
emléke, hanem a -falva rővidűlt változata; [Kis]apáti (1222: Apaty), Monostor-
apáti (1468) "Arra utal, hogy a helység egykori birtokosa az Almád városban
levő bencés monostor apátja volt." Obudavár (1413: Budavary): a falu régen
az óbudai (budavári) káptalané volt.

5. A névadás indítéka a helység templomának, kápolnájának védőszentje.
a) A nyelvi eszköz puszta védőszentnév. - 'Szentbék[kálla] (1413: Zenthbene-

dekkal, 1341-2: Kaal Sancti Benedicti): a falu templomának Szent Benedek
volt a védőszentje. Szentgál (1281: de villa Sancti Galli), Királyszentistván (1476:
Zenth Isthwan), [Bakony]szentiván (1340: Scenthiwan), [Bakony]szentkirály
(1392: Zenthkyral), [Bakony] szentlászló (1437: Zenthlaslo ), [Kemenes] szentpéter
(1423: Zenthreturfalva így!). ' ,

b) A nyelvi eszköz védőszentnév + -falva (-fa), -vár(a). - Szentantalfa (1339:
Neueg-Szentantalfalwa), Szentimrefalva (1913), Szentjakabfa (1318: Villa S.

Jacobi).

6. A névadás indítéka feudális jogszokás. - Az ide tartozó néhány nevet alaki
alkategóriák nélkül közlöm.

A vásártartás jogával kapcsolatos [Kis]vásárhely (1508) és [Somló]vásárhely
(1358: Apachauasarhel, de 1267/1297: Apachasumlo) neve, a vámszedés jogával
lNemes]vámos-é (1109: Vamos). [Szentkirály]szabadja régi Szabadi változata
"arra utal, hogy a település lakosai mentességet kaptak bizonyos kötelezettsé-
gek alól." [Nemes] leányfalu (1305: Lean, 1379: Leanfalu) leányági örökös bir-
tokát jelölte. [Balaton]akarattya (1109: Akaratia) "lakosai a területet birtokló
Veszprém-völgyi apácák hozzájárulásával, akaratából telepedtek meg."

7. Névátvitellel keletkezett helységnevek. - Szorosabb értelemben ide tar-
tozna a természeti és műveltségi nevek egy része is. Például a Szigliget névnél
határnév -.. helységnév. a Németbányá-nál létesítménynév ..• helységnév átvi-
tellel számolhatnánk. Az ilyen eseteket azonban a névtudomány hagyományo-
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san nem tekinti névátvitelnek, talán azért is, mert ezeknek a szavaknak a tu-
lajdonnévi funkciója épp azáltal kerül előtérbe, erősödik meg, hogy a szó tele-
pülés jelölőjévé válik. Más kérdés a védőszentnév _ helységnév átvitelek ügye.
Itt a köznévi előzmény fel sem merülhet. Szerintem azonban nem hiba őket az
előző csoportok egyikében szerepeltetni, tekintettel arra, hogyavédőszentnevek
mint templomnevek a földrajzi nevek perifériáján helyezkednek el. A névátvitel
számontartásának ott van leülönösen nagy szerepe, ahol a névadás első fázisá-
ban idegen földrajzi név születik, majd ez magyar közegben más helyre vonódik
áto Például [Apáca]torna (1212: Thorna) neve eredetileg vizet jelölt, s szláv név-
adással született. Községnévként azonban csak mint magyar hely név jöhet
szóba. A névátvitel tehát egy külön névadási aktus, amely külön értékelendő.

Az előbbiek mintájára csoportosíthatók a névadási indítékok, de tekintettel a
példaanyag kis számára, a neveket egyben közlöm. - [Balaton]aliga. 1797-'ben
még egy csárda neve. Keletkezéséről annyit, hogy az alig áll határozós szókapcso-
latból kövült, s tréfásan az épület állapotára utalt. [Balaton]almádí (1493: Almá-

dí) eredetileg egy szőlőhegyet jelölt, a [Za'la]kösz1fényes (1374: Kezuenus) és
Tapolca (1182/1418: Topulza) pedig patakot. A víznevek eredeti funkciójukban
is megmaradtak. (További példákat 1. még a II. pontban.)

8. Népetimológiás ne k. - Az itt megemlítendő nevek már belekerültek
egy-egy vizsgálati csoportba. Ismételten azért kell őket számba venni, mert
közös jellegzetességük, hogy kiléptek abból a (szűkebb) csoportból, amelybe ere-
detileg tartoztak. Az ok: a nevek elhomályosulása, a motivációvesztés. AzTSRQPONMLKJIHGFEDCBAú j

motiváció kialakulása összekapcsolódik ú j alak és jelentés létrejöttével. (A név-
átvitelnél a denotátum változott, a lexéma változatlan maradt; itt a lexéma vál-
tozott, s a denotátum maradt változatlan.) A nevek felsorolásával egyidejűleg
utalok a nevek eredeti helyére, ahol a bővebb tárgyalás is megtalálható. [Bala-
ton]füred, [Káptalan]füred (1. 1. bj), [Bakonyjppepes (1. 1. c)), Kékkút (1. 1. a»,
Mencshely (1 . 4 . A ) a)), [Bakony]szücs (II.).

II. Nem magyarok adta nevek

A már említett illír eredetű Marcal-on kivül az összes ide kerülő név szláv
eredetű: Dcbronc (1178/1229/1468: Dobmnt); Ganna (1330): tövében egy 'féreg.
kígyó' jelentésű ősszláv *gad'li szó van; [Nemes]görzsöny (1346: Gursun); Ka-
mond (1062: Kamand): 'kő' jelentésű alapszóhoz magyar -d helynévképző já-
rult. [Balaton] kenese (1002 e./l109: 1CVrzód) a Kanizsa helynevekkel közös eredetű,
tkp. jelentése 'a fejedelemé, kenézé'. Noszlop (1204-35: Noztup) személy-
névből keletkezett; Paloznak (1002 e./1109): jelentése '? szőlötövek mel-
léki település'. [Magyar]polány (1181: Palan) : eredeti jelentése 'termé-
ketlen talaj, hegyi legelő, fennsik' lehetett. [Bakony]pölöske (1314/1359:
Perechke) : elsődlegesen egy közeli magaslatot jelölhetett, tkp. jelen-
tése 'haránt levő hegy'. (A névmagyarázatban még szóba jöhet a magyar
pilis-peles 'kopasz <hegy> ' szóból való eredeztetés is.) Ha az elképzelés helyes.
akkor ez egyben névátvitel is. [Sümeg]prága (1436: Praga) : "etimológiailag azo-
nos a cseh főváros nevével. Lehet, hogy nem honfoglalás előtti szláv lakosoktóI,
hanem későbbi cseh telepesekfől származik." Tkp. jelentése' <naptól> felper-
zselt, kiaszott hely'. [Ajka]rendek (1270: Rydnak), [Csab]rendek (1308-26: Red-
nek): tövében különbőző szláv szavakat keresnek. Szóba jöhetnek a *rud-o 'vö-
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rös', *rud-a 'érc' származékai, vagy egy *ryb1:> nik'f>'halastó' előzmény. Rigács
(1348/1369: Rygach): a rog'Y::J'szarv' származéka; Szalapa (1438: Zalapha): értel-
me 'zuhatag, suhogó, sellő'; Szőc (1272: Zelch): jelentése 'kis falu'; [Bakony]-
szücs (1249: Scelch) "feltehető forrása egy déli szláv R. *sel1> ct>'paraszt/ok) birto-
kában levő' ... , amely a *selbcb 'paraszt, földműves' származéka. A szűcs fog-
lalkozásnévvel való azonosításnak hangtani nehézségei vannak." Ilyenformán
népetimológiás alakul attai van dolgunk. Tagyon (1221: Togin). [Pápa]teszértsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
(1292: Thezar) tkp. jelentése 'ácsok', a Vinár-é (1221) pedig 'bortermelők, szőlő-
művelők'. Valószínűleg szláv eredetű a Zirc (1238: Scyrch) név is, azonban a
részletek tisztázatlanok.

Ill. Bizonytalan és ismeretlen eredetű nevek

Rájuk nem talált még a nyelvtudomány biztos, elfogadható magyarázatot, leg-
feljebb névfejtő ötletek vannak. Talán magyar eredetűek: [Kis] berzseny (1398:
Bersen): növénynévből?, Eplény (1765), Jásd (1341: Jasth), Kádárta (1355), Kerta
(1272: Keercha), Vaszar (1290). Talán szláv eredetűek: Csikvánd (1278: Chytuan),
Dörgicse (1211: Derecchey, Deruce), [Kis]dörgicse (1409), Iszkáz (1212: Thetheus-
izkaz), Karmacs (1275: Karamach), Szápár (1341). Hetye[fő] (1264 :Heghe) és
[Bakony] bél (1083 v. 1083 e.: B~li) neve szláv vagy magyar. Talán német ere-
detű személynévből keletkezett Nóráp (1370) és Vid (1397: Vild) magyar név-
adással.

IV. A helységnévi előtagok

Ebben a fejezetben az összetett helységnevek első tagját vizsgálom. A vizsgá-
landó nevek közös tulajdonsága, hogy két részre osethatók : egy olyan utótagra,
amely korábban kimutathatóan önállóan élt, továbbá egy olyan előtagra, amely
másodiagos : utólag került az alapnév elé, és sosem szerepelt önállóan ugyan-
azon hely neveként. Köveskált például már a XIV. században a mai nevén nevez-
ték (vö. 1341-2: Kueskal), de első ismert előfordulása 1164: Kal. Ugyanígy
Nagyesztergárt, Bakonynánát, Homokbödögét régen Esztergár-nak, Náná-nak és
Bődögé-nek hívták (eltekintve a hangtani változásoktói). Nem bentható azon-
ban névt a g okra, és így ebből a yizsgálatból kimarad pl. Tapolca .fő, Tüskevár
és Várvölgy, mert ugyan több ele mből állnak. de mindkét névelern eredeti. a
névadás pillanatában született. Nem volt tehát *Fő, *Vár meg *Völgy előzmé-
nyük. Ezeket a több elemű, de egyszerű neveket az előzőekben vizsgáltam.

A helységnévi előtagok létrejöttének egyik fontos oka, hogy az ország terüle-
tén azonos szemlélet alapján azonos alakú nevek keletkeztek, s ezek megkülön-
böztetésre szorultak. Az egymástól távol eső azonos alakú (homonim) nevek a
középkorban gyakorlatilag nem zavarták egymást, így nem is differenciálódtak
természetes úton. Az újkorban azonban az egységes és központi közigazgatás
egyre inkább megkövetelte, hogy az ilyen, közben zavaróvá vált egyezések meg-
szűnjenek, s mesterséges úton pótolta azt, ami természetes úton nem jött létre:
általában valami táji hovatartozásra utaló jelzőt csatolva a névhez. Más a hely-
zet az egymáshoz viszonylag közel fekvő helységek homonim neveivel. Ezek
többnyire természetes úton, belső szükségletből differenciálódta'k. Legszemlélete-
sebb példa erre az ún. ikerfaluk esete. Már a középkorban nagy tömegben jön-TSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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nek létre olyan szomszédos helységek, amelyek a Kis-, Nagy-, Külső-, Belső- stb.
korrelatív jelzőpárokkal különböztetik meg egymást.

Vannak ezenkívül - jóval kisebb számban - olyan összetett helységnevek
is, ainelyeknek az előtagját nem a homonímia megszüntetésére való törekvés,.
hanem valami jellemző sajátság megnevezése hívta életre.

A hegyekre, hegységekre, vizekre, nagyobb városokra, megyére való utalás
az egész ország lakossága számára segíti a táji eligazodást, míg a Tót-, Magyar-,

Egyházas-, Köves-, Puszta- stb. előtagok jelentéséből csak az egykori szűkebb
természeti, társadalmi stb. környezetre következtethetünk. Az előbbiek többsége
mesterséges névtag, az utóbbiak természetes alakulatok.

1. Meglevő vagy volt korreláció ra utalnak a következő előtagú nevek: Alsó-

örs, Felsőörs ; Külsővat ; Kisapáti, Kisberzseny, Kiscsősz, Kisdörgicse, Kislőd,
Kispirit, Kisszőlős, Kisvásárhely; Nagyacsád, Nagyalásony, Nagydém, Nagy-

esztergár, Nagygyimót, Nagypirit, Nagytevel, Nagyvázsony. A Nagy-, Kis- jelzők
egyébként, ha korrelációból származnak, nem a település méretére, hanem a ko-
rára utalnak: a Kis- előtag mindig a későbbi megtelepülést jelenti.

2. Hegyek, hegységek, tájak közelségére való utalás. - Badacsonytördemic,
Badacsonytomaj, Bakonybél, Bakonygyepes, Bakonygyirót, Bakonyjákó, Ba-

lconykoppány, Bakonynána, Bakonyoszlop, Bakonypéterd, Bakonypölöske, Ba-

konyság, Bakonyszentiván, Bakonyszentkirály, Bakonyszentlászló, Bakonyszücs,

Bakony tamási; Kemeneshőgyész, Kemenesszentpéter; Somlójenő, Somlóvásár-
hely, Somlóvecse.

3. Vizek közelségére való utalás. - Balatonakali, Balatonakarattya, Balaton-

alíga, Balatonalmádi, Balatonarács, Balatoncsicsó, Balatonederics, Balatonfüred,

Balatonfúzfő, Balatonhenye, Balatonkenese, Balatonrendes, Balatonszepezd, Ba-

latonszőlős, Balatonudvari, Balatonvilágos. A Balaton- előtagú helységeknélTSRQPONMLKJIHGFEDCBAk ü -

Iönösen fontos a tájra való utalás. Amióta a tó és környéke közkedvelt üdülőkör-

zetté vált, Balaton-parti helységnek lenni és ezt névvel is jelölni bizonyos fokú
rangot jelent. A szomszédos Zala megyében Balatongyörököt például 1902-ig
Meszesgyörök-nek hívták, majd - reménykedve a névváltoztatás üdvös fejlesztő
hatásában - a régi nevet amaira cserélték. Érdekességként jegyzem meg, hogy
a Balaton- előtagú nevek analógiájára a mai nyelvtudat Balatonfőkajár-t is haj-
lamos egy Balaton- és egy *Főkajár tagra bontani, holott ez a név községössze-
vonás eredménye: Balatonfő és Kajál' régen önálló községek voltak.

A Marcal közelségével kapcsolatos Marcalgergelyi, a Lesence patakéval Lesen-

cefalu, Lesenceistvánd és Lesencetomaj neve.
4. Városok közelségére való utalás. - Pápadereske, Pápakovácsi, Pápanyőgér,

Pápasalamon, Pápateszér; Sümegprága.

5. A megyei hovatartozásra való utalás. - Veszprémfajsz, Veszprémgalsa,
Veszprémvarsány. 1950-ig a mai Veszprém megye egy része Zalához tartozott.
A régi megyei hovatartozásra utalnak a Zalaerdőd, Zalagyömörő, Zalahaláp,
Zalaköszvényes, Zalameggyes, Zalaszegvár nevek előtagj ai.

6. A birtokoera való utalás. - A középkorban (de később is) országszerte je-
lentős birtokok voltak az egyház tulajdonában. Ez a tény a névadásban is meg-
mutatkozik. Apácatornát a XII. század elejétől a Szent Lambertről elnevezett
premontrei apácakolostor birtokolta. Papkeszi birtokosa a veszprémi káptalan
volt, akárcsak Káptalanfürednek, Káptalantóti pedig a győri káptalané volt.
(Lásd még az egyszerű nevek között a 4. B) pontban emIített Káptalanfá-t is.)
Világi birtokosoké volt többek között Gyulafirátót, Gyulakeszi és Ajkarendek.
A Gyulaffyak a Rátót nembeli Gyula leszármazottai, premontrei prépostságot
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alapítottak Gyulafirátóton. Taliándörögd is a falu egykori birtokosainak csa-
ládnevét őrzi. Ajkarendek az Ajka nemzetség tulajdonában volt. Talán ide tar-
tozik Borsosgyőr és Borszörcsök is. (Az előtag a Bors személynevet őrzi.)

7. A lakosokra való utalás. - Ebben a csoportban foglalkozásra, nemzetiségre,
társadalmi helyzetre utaló előtagok vannak. Lovászpatonán királyi lovászok lak-
tak, Várkeszőn várjobbágy(ok), ezt mutatja egy régi névváltozat is: 1361: War-
yobbaggakezeu. A lakosság egykori nemzetiségére utal Tótvázsony; Magyar-
gencs és Magyarpolány előtagja pedig az egykori Németgencs, Németpolány ne-
vek előtagjával áll korrelációban. (Itt német telepesek laktak.) - Veszprém me-
gyében jelentős volt a kisnemesi falvak száma. Nemesgörzsöny, Nemesgulács,
Nemeshany, Nemesleányfalu, Nemesszalók, Nemesvámos, Nemesvita neve arra
utal, hogy a nemesi lakosság ezekben a helységekben többségben volt a nem ne-
mesivel szemben. Régen (Badacsony)tördemic is Nemes- előtagot viselt. - Pusz-
tamiske neve azt mutatja, hogy a falu egy időben lakatlan volt.

8. A falu templomára és annak védőszentjére való utalás. - Az előző fej eze-
tekből már kitűnt (vö. I. 5. pont), hogya falu temploma nagy szerepet játszott
a régi magyar helységnévadásban. A védőszentre való utalás az előtagok rend-
szerében is megtalálható. Királyszentistván (és régen valószínűleg Szentkirá ly-
szabadja) templomának Szent István király a védőszentje, Mindszentkálla temp-
lomát pedig minden szent tiszteletére emelték. Egyházaskesző egyházzal, azaz
templommal rendelkező falura vonatkozik, Kéttornyúlak pedig olyan községet
nevez meg, amelynek kéttornyú temploma volt. (Itt a lak szónak 'falu' az értel-
me, vö. I. 1. a) pont.)

9. Egyéb emberi Iétesítményre való utalás. - Révfülöp fontos balatoni át-
kelőhely neve, Városlőd pedig váras, várral rendelkező falu volt.

10. Bizonytalan eredetű előtag. - Adásztevel : "Egy feltevés szerint az ádáz
'dühödt, kegyetlen, vad, szenvedélyes' mn.-nek N[épi] adász változatával kap-
csolatos."

ÖSSZEFOGLALAS

Összegzésül lényegében ugyanazokat a megállapításokat soroihatom elő, ame-
lyeket ÖRDÖG FERENC idézett tanulmánya végén olvashatunk a szomszédos
Zala megyéről, amely hasonló természeti, társadalmi, népiségtörténeti viszonyok
közőtt fejlődött. A helységnevek túlnyomó többsége magyar (magyarok adták),
kisebb hányada szláv. A szláv nevek aránya azonban az ország más - főleg al-
földi - vidékeihez viszonyítva nyilván magasabb, tekintettel a honfoglalás
előtti pannon-szláv népességre. A pontos arányokat majd egy későbbi össze-
hasonlító vizsgálat tisztázza. A legtöbb nevet a birtokost megnevező és a termé-
szeti környezetre utaló csoportok tartalmazzák. Kiemelkedően magas a puszta
személynévből keletkezett helységnevek száma. A magyar és egyházi latin ere-
detű személynevek mellett figyelmet érdemel a szláv eredetű személynevek vi-
szonylag .nagy száma. (Ez a kategória is megérdemelne egy összehasonlító vizs-
gálatot.)

JUHAsZ DEZSŰTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Készült 800 példányban, 23,45 A/5 ív terjedelemben
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