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ÉVKÖNYVE 

Újabb eredmények és feladatok földrajzinév-kutatásunkban 

(Utószó a „Földrajzi neveink élete" új kiadásához) 

1. Húsz évvel ezelőtt, 1947-ben látott először nyomdafestéket Lőrincze La
jos fenti tanulmánya. Mostani újra közlését azonban nem ez az évforduló vagy 
más megemlékezés indokolja, hanem a reális szükséglet. N e m az a célunk, hogy 
felmutassuk: íme, milyen kitűnő tanulmány termett nálunk már abban az idő
ben is. Inkább az, hogy a m a munkához látó gyűjtők kezébe adhassuk: íme az 
elméleti alapvetés, amely nélkül nem láthatja világosan, mihez kezd, nem tud
hatja, mire figyeljen, mit és miért jegyezzen fel. Nyelvtudományunk egyik leg
fontosabb és legsürgetőbb feladata, a magyar földrajzi névanyag összegyűjtése 
csak széles társadalmi összefogással oldható meg. Önkéntes gyűjtőkre van 
szükség, elsősorban a felsőoktatási intézmények hallgatóságának köréből és a 
vidéken élő pedagógusok táborából. A z utóbbi évek eredményei azt mutatják, 
ifjúságunkban, társadalmunkban megvan a hajlandóság e fontos tudományos 
és művelődéstörténeti feladat végzésére. A vállalkozókra gondolva, az ő fel
készítésük kedvéért adjuk most ismét közre Lőrincze Lajos m a is friss és hasz
nos elméleti áttekintését: ismerjék meg, és használják fel gyakorlati gyűjtő
munkájukban. 

Bizonyára a szakembereknek — főleg az ifjabb korosztályiaknak — sem 
lesz ellenére, ha ezt az azóta könyvészeti ritkasággá vált tanulmányt ismét ke
zükbe vehetik. A gyűjtés munkájának országos méretűvé növekedésével pár
huzamosan csak hasznos lehetne, ha a feldolgozás, értékelés, osztályozás, rend
szerezés elméleti kérdései ismét a tudományos érdeklődés homlokterébe kerül
nének. Ügy lehet, egyes részletekkel vitába fognak szállni, új szempontokat 
fognak ajánlani. A z ügy egésze szempontjából azonban ez is csak hasznos le
het, bátran vállalhatjuk következményeit. 

H a csak a szakemberekre gondolunk, akik benne élnek a tudomány vér
keringésében, az új kiadást közzétehettük volna a címhez fűzött rövid lábjegy
zet kíséretében is. Mivel azonban elsősorban a gyűjtőkre és kezdő feldolgozókra 
számítottunk, szükségesnek érezzük, hogy Lőrincze munkáját megpróbáljuk 
elhelyezni helynévkutatásunk történetében, illetőleg hogy némi képet adjunk 
arról is, ami e területen — a névélettani szempontokat tudatosan érvényesítő 
magyar földrajzinév-gyűjtés és -feldolgozás terén — az azóta eltelt két évtized 
folyamán történt. Teljes bibliográfiára már csak terjedelmi okokból sem gon-
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dolhattunk, csupán a legfontosabb tanulmányok rövid ismertetését, és a leg
gyakoribb adatközlési módok egy-két típusának jellemzését tartottuk célunk
nak. A z előbbiekből további elméleti ismereteket szerezhet az érdeklődő, az 
utóbbiakból mintákat választhat magának a feldolgozáshoz kedvet kapó kuta
tó. Befejezésül a gyűjtőmunka gyakorlati lebonyolításához kívánunk tanácso
kat adni az arra vállalkozóknak. 

2. M a már aligha tagadná valaki, hogy Lőrincze Lajos fent közölt tanul
mánya korszaknyitó jelentőségű a magyar helynévkutatásban. Vele, általa nyert 
polgárjogot nyelvtudományunkban az „önelvű névkutatás", a „névélettani 
vizsgálat" irányzata. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy e műfaj teljesen 
előzmények nélkül való lett volna, hiszen az előzmények magából a műből, 
annak jegyzetanyagából is jól kivehetők. Távolabbi összefüggéseket keresve azt 
mondhatjuk: a történeti, okleveles földrajzi névanyag tanulmányozása, hasz
nosítása mindig elsődlegesen nyelvtudományi jellegű volt, megelőzve a műve
lődés-, település- és népiségtörténeti, illetőleg történeti földrajzi stb. felhaszná
lásokat. A nyelvtörténeti kutatás, például a magyar hangtörténet precíz kimun
kálása — különösen írásbeliségünk első századait illetően — elképzelhetetlen 
lett volna a nyelvemlékek földrajzi névanyagának beható tanulmányozása nél
kül. A különböző nyelvtörténeti célból megvizsgált, feltárt földrajzi névanyag 
szaporodása törvényszerűen vezetett el bizonyos névtípusok felismeréséhez, 
összefoglaló áttekintéséhez — ha nem is elsősorban névtani tanulságok ked
véért. Melich János, Kniezsa István, Pais Dezső, M o ó r Elemér és mások tör
téneti helynévtanulmányai — akár egy-egy név történetét, akár egy-egy típus 
előfordulásait, akár a különböző típusok egymáshoz viszonyított, relatív kro
nológiáját vagy abszolút időrendjét fejtegették — számos olyan mozzanatra 
világítottak rá, amelyeknek az általános névtanin túl „névélettani" jellege és 
fontossága elvitathatatlan. Aligha tévedünk tehát, ha úgy gondoljuk: abban, 
hogy a névélettani kutatás nálunk nemzetközi viszonylatban is igen korán je
lentkezett, jelentős szerepe volt a magas színvonalú, elsődlegesen nyelvtörténeti 
célú helynévkutatásnak. 

Ide vezetett azonban egy másik vonal is: az élőnyelvi, szinkron földrajzi
név-gyűjtések mennyiségi, és ezzel párhuzamosan jelentkező minőségi, elméleti 
fejlődése. A kutatásnak ezen az ágán talán a néprajzos alapcélú JANKÓ JÁNOS 
munkái jutottak először közel a névélettani szempontok érvényesítéséhez (pl. 
ezekben: Kalotaszeg magyar népe. Bp., 1892; A Balaton-melléki lakosság nép
rajza. Bp., 1902). A nyelvtudomány oldaláról a szinkron — vagy szinkron és 
történeti — gyűjtések mennyiségi és minőségi fellendítése terén SzABÓ T. 
ArriLA munkássága a legnagyobb jelentőségű (az ő, valamint tanítványainak, 
követőinek munkáira 1. LŐRINCZE jegyzeteit). A szinkróniában általuk megfi
gyelt névtípusok feltárása, a térszínforma-nevek leválasztása és külön önálló 
rendszerezése, az egyes települések teljes névanyagának összefüggéseiben való 
tanulmányozása, a nagyobb, összefüggő tájegységek névkincsének felgöngyö-

30 



lítése, mind olyan mozzanatok, amelyek törvényszerűen hozták magukkal a 
földrajzi nevek rendszerezését, a névadás kérdéseinek nyelvi—lélektani feltárá
sára törekvést. Szinte természetesnek látszik, hogy az azonos nyelvi elemeket 
különböző irányokból megközelítő kutatás: a történeti, magyarázó és a leíró, 
rendszerező vizsgálat végül összekapcsolódva új tudományos részterületté egye
sül: felismeri sajátos kérdéseit, „önelvűvé" válik, saját terminológiát és mód
szertant alakít ki magának. Ennek az önállósodási folyamatnak első jele nálunk 
Lőrincze fenti tanulmánya. Sajnos azonban, a folytatás akkor elmaradt. 

3. Bár Lőrincze tanulmánya 1947-ben jelent meg, lényegében még a há
ború előtti és alatti évek nyelvi kutatásaihoz kapcsolódik, annak eredményeit 
összegezi. A felszabadulás utáni években a magyar névkutatás inkább vissza
szoruló, mint kiteljesedő jellegű volt. Ebben szerepe lehet annak a kritikának 
is, amely a korábbi, történeti jellegű helynévkutatást érte a helyenként előüt
köző nacionalista mellékcélok miatt (vö. KÁZMÉR M.: M N y . LII [1956], 239; 
PAis D.: I. O K . IV [1953], 2), meg annak az álmarxista felfogásnak is, amely 
az egész összehasonlító—történeti nyelvtudományt túlhaladottnak minősí
tette. 

Érthető, hogy ilyen körülmények között Lőrincze munkája kevés vissz
hangot váltott ki. Sem korszerű elvi tételeivel nem sikerűit szaktudományos 
eszmecserét keltenie, sem a gyakorlati gyűjtőmunka nem lendült fel a kapott 
névrendszertani keretek között. Igaz, e munkával szinte egyszerre jelent meg 
BENKŐ LORÁND kitűnő tanulmánya: A Nyárádmente földrajzi nevei (Bp., 1947., 
M N y T K . 74. sz.). Ez a munka azonban nem követője, hanem partnere Lő-
rinczéének: egy tájegység névanyagát rendszerezi igen hasonló elvek szerint. 
E két m ű párhuzamos létrejötte is jelzi: az előzményekalapján ekkor jött el az 
idő egy új minőség kiformálódására. 

Talán éppen a gyér visszhang okozta, hogy két évvel később LŐRINCZE 
egy újabb — és szintén nagyon értékes — munkájában (Földrajzinév-gyűjté
sünk múltja, jelen állása és feladatai. Bp., 1949) a fejlődés menetének felvázo
lása után ismét kifejtette a névélettani rendszerezésre vonatkozó nézeteit. M é g 
így is sokáig, szinte az ötvenes évek második feléig kellett várni, amíg helynév
tudományunk a nyelvtudomány egyéb ágai között némi lendületet vett, s a név
élettani szempontok érvényesülni kezdtek (vö. KÁZMÉR: M N y . X L V [1949], 296; 
uő, Alsó-Szigetköz 5; M o Ó R E.: Pais-Eml. 426; SEBESTYÉN Á.: Acta Univ. 
Debr. II [1955], 55; stb.). M é g a történeti névtani szempontból igen eredményes 
országos névtudományi konferencia anyagában is alig egy-két felszólaló pró
bálta szóvá tenni a szervezett élőnyelvi gyűjtés és névélettani szempontú feldol
gozás kérdéseit. (A konferencia anyagát 1. PAis D.—MiKESY S. szerk. Névtu
dományi Vizsgálatok. Bp., 1960. A konferencia időpontja: 1958.) 

Földrajzinév-kutatásunknak ez a visszaesése annál fájdalmasabb, mert 
ugyanezekben az évtizedekben a külföld nagy léptekkel haladt előre nemcsak 
az elméleti kérdésekben és hatalmas névadattárak összeállításában, hanem az 
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új tudományág saját fórumainak (folyóiratok, névtudományi társaságok, nem
zetközi kongresszusok) megteremtésével is (ezekre 1. PA?p LÁSZLÓ: SzótTan. 
57—8; BÁRCZi GÉZA: Névtud.Vizsg.5—10; Kiss LAJOS: M N y . LXII [1966], 
361—73). 

4. H a ilyen módon helynévkutatásunk fellendülése késett is, az elmúlt 
húsz év termése sok szempontból figyelemre méltó. Tüzetes felmérése és érté
kelése tetemes feladat lenne, s itt nem is lehet célunk. A továbbiakban csupán 
arra vállalkozunk, hogy a névtudomány egészén belül néhány általánosabb té
makör legfontosabb tanulmányaira utalva, valamivel részletesebb képet ad
junk azokról a művekről, amelyek a helynévtudományon belül a névélettani 
szempontokat is érvényesíteni kívánják. Ez az eljárás korántsem akarja azt a 
látszatot kelteni, mintha a helynévkutatás körébe vágó egyéb munkák értékét 
alacsonyabbra becsülnénk, hiszen e tudományág hívei sohasem kívánták ki
sajátítani maguknak a helynevekkel való foglalkozást. Csupán úgy véljük, 
Lőrincze fenti tanulmányához is, meg a mai gyakorlati munkák elősegítéséhez 
is ennek a problémakörnek az áttekintése mutatkozik leghasznosabbnak. 

Elöljáróban néhány b i b l i o g r á f i a i u t a l á s : LŐRINCZE LAiosnak 
már említett második ide vágó művén kívül (Fgy.) legfontosabb bibliográfiai 
áttekintés korszakunk első feléről KÁZMÉR MiKLÓs értékelése (Földrajzinév
kutatásunk 1945 és 1955 között. M N y . LII [1956], 238—55., és különlenyomat-
ként). A munka külön könyvészeti fejezetet is tartalmaz (i. h. 254—5; klny. 19). 
Francia nyelvű változata is megjelent (ALH. VII [1958], 379—410). Hasznos 
lenne az azóta eltelt évek eredményeinek hasonló összegezése is, ez azonban 
még nem áll rendelkezésünkre. A z 1962—65. évek eredményeinek jó összefo
gásai azok a „krónikák", amelyek PAP? LÁSZLÓ tollából, német nyelven ismer
tetik a magyar nyelvtudomány évenkénti termését (vö. 1962-re: A L H . XIII 
[1963], 345—66; a földrajzi nevekre főleg 362—3; 1963-ra: uo. XIV [1964], 
343—70, főleg 366—7; 1964-re: uo. X V [1965], 379—401, főleg 398; 1965-re: 
uo. X V I [1966], 363—85, főleg 382—3). A teljességet megközelítő általános 
magyar nyelvészeti bibliográfia áll rendelkezésünkre az 1961—63. évekről 
„A Magyarországi Nyelvtudomány Bibliográfiája"megfelelő köteteiben (NyIK. 
új folyam I, II, III). Reméljük, az eddigieket hamarosan követik a továbbiak 
is. A lentiek mellett — főleg a hiányzó évekre nézve — elsősorban a folyóira
tok összesített mutatóit, illetőleg az egyes évfolyamok tárgymutatóit forgat
hatjuk (összesítő mutatók a mi időszakunkra: Mutató a Nyelvtudományi Köz
lemények 1—50. kötetéhez. Összeállította JuHÁsz JENŐ, Bp., 1955; A Magyar 
Nyelv X X V I — L . évfolyamának Mutatója [1930—1954]. Összeállította JuHÁsz 
JENŐ, Bp., 1958; Mutató a Magyar Népnyelv I—VI. és a Magyar Nyelvjárá
sok I—X. kötetéhez [1939—1949, 1951—1964]. Készítette SEBESTYÉN ÁRPÁD, 
megjelent: MNyj. XI [1965], 107—93 és külön: D M N y I K . 46. sz., Debrecen, 
1965). 

5. A földrajzi nevek szempontjából is fontosak az elmúlt két évtizednek 
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azok a tanulmányai, amelyek a n é v t a n á l t a l á n o s k é r d é s e ivei, 
tagolódásával, a tulajdonnév sajátságaival, átmeneti szófaji kategóriáival stb. 
foglalkoznak. — MARTiNKÓ ANDRÁS „ A tulajdonnév jelentéstanához" című 
tanulmányában (Pais-Eml. 189—95) a modern jel-elmélet alapján cáfolja azt a 
felfogást, mely a tulajdonnévben jelentesteién, csupán identifikáló, azonosító 
szerepű nyelvi elemet lát. A tulajdonnév jelentéses elem, de jelentése magával a 
dologgal azonos, ezért elemezhetetlen, oszthatatlan, agrammatikus jel. — Ál
talános névtani vonatkozásban is fontos munka BÁnczi GÉZA egyetemi tan
könyve (A magyar szókincs története. Második kiadás. Bp., 1958), melyet a 
szerző rendszeres névtannal bővített ki (122—62). Benne tömör összegezés 
található a tulajdonnév mivoltáról, típusairól stb. (A munka földrajzinévi vo
natkozásaira alább visszatérünk.) — J. SorrÉsz KATALIN „Tulajdonnév és köz
név határterülete" című munkája (MNy. L V [1959], 461—70) is a tulajdon
név jelentéses voltát kívánja bizonyítani avval, hogy bemutatja jelentésválto
zásának a köznévvé válás során megfigyelhető típusait. Tulajdonnév és köz
név közötti átmeneti kategóriáknak tekinti az áruneveket, márkaneveket, 
a hét napjainak, az év hónapjainak neveit, valamint a tulajdonnevekből for
mált képzős származékokat. — Rövid terjedelme ellenére igen jó eligazítást ad 
a tulajdonnevek nyelvi kérdéseiről TEMESi M m Á L Y n a k az akadémiai leíró 
nyelvtanban megjelent munkája ( M M N y R . I. k. 215—9). A tulajdonnevek 
fejezetét így tagolja részekre: személynevek (családnevek, utónevek); állatne
vek; földrajzi nevek; csillagnevek; intézménynevek; könyvek, folyóiratok, új
ságok, művészeti alkotások stb. neve. — Rendkívül meggyőző, tartalmas ta
nulmány ebben a csoportban BALÁzs JÁNOS írása (A tulajdonnév a nyelvi jelek 
rendszerében. TELEGDi Zs. szerk. Általános nyelvészeti tanulmányok I., Bp., 
1963., 41—52). Áttekintve a magyar és a külföldi szakirodalmat, cáfolja azt a 
felfogást, amely szerint a tulajdonnév csak azonosító funkciójú, jelentés nélküli 
nyelvi elem. Logikai alapon is bizonyítható, hogy a tulajdonnév konnotatív 
szerepű: hiszen aki JVapo/eoM-t mond, másodlagosan szükségképpen e m W - t is 
mond. A tulajdonnév tehát egyedet és csoportot együtt fejez ki: elsődlegesen 
az egyedet, másodlagosan a csoportot, mely alá az egyed foglalható. A csoport 
alá foglalás nyelvileg néha a csoport nevének kapcsolásával történik (&%?-
AegyJ, máskor értelmező jellegű szintagma mutatja fJWrf kwfyaj, megint 
máskor a szövegkörnyezet vagy a beszédhelyzet jelzi (Tegnap láttam Pfjfaf...; 
_&&&&"&&% is voltam). A z általános és az egyedi nemcsak a tulajdonnévben szere
pel együtt, hanem a köznevekben is, hiszen az általános fogalom csak az egye
dekben van adva, s minden egyed tartalmazza az általános kategória lényeges 
jegyeit (A &w(ya emlősállat; Megharapott a szomszéd &wfy#z). 

A fenti általános névtani kérdésekhez, illetőleg valamely részterülethez 
szólnak hozzá az alábbi, csak cím szerint említett munkák: MiKESY SÁNDOR és 
BENKŐ LORÁND: „Mi legyen az onomasztika magyar neve? (MNy. LVI [1960], 
236—9); PAP? LÁSZLÓ: A magyar névtan helyzetéről (Valóság VI [1963], 5. 
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sz. 76); NYÍRI ANTAL: A folyónevekből lett kutyanevekről (Nyr. LXXXVII, 
[1963], 351—4); IMPLOM JÓZSEF—KŐHEGYI MiHÁLY: A folyónevekből lett 
kutyanevekhez (no. LXXXVIII [1964], 203—6); KmÁLY LAJOS: A háziállatok 
tulajdonnévadásának módjai Büssüben (uo. L X X X L X [1965], 94—8); J. SoL-
TÉsz KATALIN: A címadás nyelvi formái a magyar irodalomban (uo. 174—87); 
KŐHEGYI MiHÁLY: Még egyszer a folyónevekből lett kutyanevekről (uo. X C 
[1966], 423—4); BERNSCHÜrz SÁNDOR: Kutyanevek Baján és környékén (uo. 
424—6); stb. Ez utóbbiak megemlítését az indokolja, hogy a névkutatás e te
rületei még igen kevéssé vannak felderítve. 

6. A földrajzi nevekkel foglalkozó kutatásra térve az alábbi is
mertetésből lényegében kirekesztjük azokat a tanulmányokat, amelyek egy-
egy név e t i m o l ó g i á j á t , névfejtését tartalmazzák. Hogy ez a 
legrégebbi idők óta művelt névkutatási műfaj az elmúlt évtizedekben is termé
keny volt, arról folyóirataink szinte bármely kötetének tartalommutatója meg
győzhet bennünket (az 1955 előttiekre 1. KÁZMÉR szemléjét i. h. 252—3). Mint 
a műfaj legjobb terméseire, a fenti szemle utáni időkből a következőkre utal
hatunk: MELiCH JÁNos: Dolgozatok II. (Bp., 1963); PAis DEzső: Névfejtések 
(MNy. LIX [1963], 171—8); uő: O&z (uo. L X [1964], 282—90); stb. 
N e m részletezzük azokat a munkákat sem, amelyek egy-egy n é v c s o p o r 

tot, valamilyen összetartozás szálára felfűzött földrajzi névanyagot vizsgál
nak, noha ezekben még gyakoribb a névélettanit megközelítő általánosítások, 
elvi tanulságok lehetősége. Csupán az érdekesség kedvéért említjük meg a 
Kázmér szemléje utáni időkből a következőket: RÁsoNYi LÁSZLÓ: A kiskun
sági -#, -#, /a-, -/e képzős földrajzi nevek (MNy. LII [1956], 52—61); MoÓR 
ELEMÉR: Eltűnt szavak nyomai földrajzi neveinkben (Pais-Eml. 426—31); 
PAis Dezső: A jzaZW helynévi alkalmazásaihoz (MNy. LIII [1957], 52—66); 
SzABÓ T. ATTILA: Az /szfamW-, illetőleg a Afa/o/M6a típusú helynévkölcsön
zés kérdéséhez (MNyj. VII [1961], 3—21; vö.: REUTER CAMiLLo: X/6a, Azro&z 
M N y . LIX [1965], 348—9); GYÖRFFY GYÖRGY: A tihanyi alapítólevél föld
rajzinév azonosításaihoz (Pais-Eml. 407—15); uő: A magyar törzsi helynevek 
(Névtud. Vizsg. 25—34); KNiEZSA ISTVÁN: A szlovák helynévtípusok kronoló
giája (uo. 19—25); MoLLAY KÁROLY: A német helynévtípusok kronológiája a 
középkori Nyugat-Magyarországon (uo. 35—56); B. LŐRiNCZY ÉVA, Képző-
és névrendszertani vizsgálódások (Bp., 1962., NytudÉrt. 33. sz.); NYÍRI ANTAL: 
Hangutánzó eredetű térszínforma nevek (NéprNytud. V — V I [1962], 55—62); 
KÁZMÉR Miklós: A/a 'falva' névföldrajza és megterhelése (Bárczi-Eml. 174— 
80); stb. 

7. A szorosabban vett n é v é l e t t a n i , n é v t i p o l ó g i a i kérdése
ket tárgyaló tanulmányok sorában először két olyan munkát emelünk ki, 
amelyek már Kázmér szemléjében is helyet kaptak, s fentebb már mi is utal
tunk rájuk: 
BENKŐ LORÁND, A Nyárádmente földrajzinevei (Bp., 1947. M N y T K . 74. sz.). 
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H a Lőrincze a névélettani kérdések első elméleti megfogalmazója, Benkő e 
munkája az elvek első gyakorlati megvalósítója. Ez a tanulmány az erdélyi, 
gyakorlatias iskola munkásságának elméleti termése. N e m szakad el a konkré
tumoktól : egy tájegység teljes névanyagát rendszerezi, ellentétben Lőrinczével, 
aki magát a rendszert tölti ki mások által publikált névanyaggal (bár ő is gyak
ran hivatkozik szülőföldjének, a Veszprém megyei Szentgálnak névadataira). 

Benkő a terület 32 községének háromezemyi nevét négy nagy csoportra 
osztja: településnevek, víznevek, határnevek és idegen eredetű földrajzi nevek. 
A további tagolás kategóriánként eltérő. A z első csoportban a helységnevek 
megfejtésén kívül a belterületi nevekkel foglalkozik; a vízneveket két alcsoport
ra bontja: a vízrajzi tulajdonnevekére és vízrajzi köznevekre. A névélettan ka
tegóriáihoz legközelebb a határrésznevek vizsgálata során jut (ez a legnépesebb 
névcsoportja): j e l e n t é s t a n i szempontból szétválogatja neveit a követ
kező alcsoportokra: térszínformanevek, természeti nevek, dologi nevek, ha
gyományhoz kötött nevek, gazdaságtörténeti nevek és a birtokos nevével for
mált nevek. Ezután a nevek a l a k t a n i kérdéseit, majd a nevek változásait, 
mégpedig jelentésben" és alaki változásait veszi szemügyre. Ezek a kategóriák 
érezhetően a szokványos, közszói grammatika fogalmainak a nevekre való al
kalmazásaiból születtek, de Benkő nem reked meg e nyelvtan keretei között: 
meglátja, hol tér el a névtani szempont a közszóitól, és ennek megfelelően m ó 
dosítja a kategóriákat. Mindig szem előtt tartja a név és a jelölt tájrész kapcso
latát, felismeri például a jelöléstágulás, jelölésátvitel fogalmait stb. — Benkő 
úttörő jelentőségű munkája két nagy nehézséggel küzd egyszerre: 1. Olyan 
rendszert akar teremteni, amelybe hatalmas névanyaga lehetőleg maradék nél
kül besorolható; 2. A közszói nyelvtanból kiindulva megpróbálja megalkotni 
a lényegesen eltérő nyelvi természetű nevek sajátos nyelvtani kategóriáit. Ezek 
az okok magyarázzák, hogy kategóriái sokszor heterogének. M ű v e azonban 
így is rendkívül tanulságos és előre mutató. 

LŐRINCZE LAJOS, Földrajzinév-gyűjtésünk múltja, jelen állása és feladatai 
(Bp., 1949). A m i a munka címében jelzett „múltat" és az azóta szintén múlttá 
lett „jelen állást" illeti, ez az a forrás, amelyből — SZABÓ T. ATTILA után 
(A magyar helynévkutatás a XIX. században. Kolozsvár, 1944) és KÁZMÉR 
MiKLÓs említett szemléje előtt — helynévtudományunk történetére nézve gyors 
eligazítást kaphatunk. A helynévkutatást elindító délibábos történeti érdeklő
dés, majd a kifejlődő nyelvtörténeti felhasználás vonalának felvázolása után a 
névélettani szempontok előbukkanásait mutatja meg, utalva Jankó János, 
Györfry István és Szabó T. Attila munkásságára. A névélettan szempontjainak 
újra kifejtését megtoldja a nevek változásairól — kihalásukról, illetőleg hang-
és jelentésváltozásaikról, jelölésváltozásaikról — írt fejezettel. A tennivalók 
sorában vizsgálandónak tartja a mezőgazdasági változások névtani hatásait, és 
szorgalmazza a különböző területek, tájegységek teljes névkincsének felgyűjté-
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sét. Bibliográfiai fejezetében az utalásokat megyék szerint tagolja, így meg
könnyíti a keresést. 

KÁZMÉR MiKLÓs: Beszámoló a Zala vármegye keszthelyi járásában vég
zett földrajzinév-gyűjtésről (MNy. X L V [1949], 296—303). E dolgozat azért is 
tanulságos, mert szerzője a névélettani szempontokat már a kiszállás előkészí
tése, meg a helyszíni okleveles és élőnyelvi gyűjtés során is érvényesíteni töre
kedett. A feldolgozásban Benkő fenti tanulmányát tekinti irányadónak. Tíz 
községre kiterjedő gyűjtésében fő névtípusnak a földrajzi köznév és hozzá já
ruló megkülönböztető elem jelzős kapcsolatából alakult neveket tekinti (JVagy-
Aegy típus). Mutatványként ezt a névcsoportot rendszerezi. Felsorolja a ben
nük előforduló f ö l d r a j z i k ö z n e v e k e t (települést, közlekedést, tér
színformát, gazdálkodási mozzanatot, vízrajzi fogalmat stb. jelölő szókat), il
letőleg az ezekkel kapcsolódó m e g k ü l ö n b ö z t e t ő e l e m e k e t (alak
ra, nagyságra, növényzetre, állatvilágra, helyzet- vagy időviszonyításra stb. 
szolgáló szókat, illetőleg személynév! megkülönböztető elemeket). 

SEBESTYÉN ÁRPÁD: Földrajzi nevek Gacsályból (Acta Univ. Debr. II 
[1955], 55—69). A dolgozat szemelvényeket tartalmaz egy kéziratos munká
ból, mely a névélettan szempontjait is szorgalmazza a régiek mellett. Módszer
tani bevezetője és utószava Lőrincze gondolatait a gyakorlati tapasztalatokhoz 
mérve mutat rá néhány kérdésre a gyűjtés és feldolgozás vonatkozásában. 
A cikk zömét névélettani tételeket is szemléltető névfejtések adják. 

KÁZMÉR MiKLÓs, Alsó-Szigetköz földrajzinevei (Bp., 1957. M N y T K . 95. 
sz.). Lőrincze és Benkő után ez a munka fontos gyarapodást jelent a névélettani 
szempontok fejlődésében. A bevezető foglalkozik a kutatási módszerekkel ál
talában és saját anyagát illetően. Érdemes idézni célkitűzését: „ A dolgozat 
kísérlet arra is, hogy LŐRINCZE és BENKŐ korszerű tanulmányainak kutató 
módszerét tovább fejlessze. LŐRINCZE á l t a l á b a n vizsgálja a magyar föld
rajzineveket, rendszeréhez az egész nyelvterületről használ fel példákat, — ma
gam e g y tájegységnek a lehetőségig teljes névanyagát dolgozom fel. 
BENKŐ munkájában e g y tájegység teljes s z i n k r o n anyagát rendsze
rezi, — én megkísérlem a t ö r t é n e t i adatokat is... némiképp hasznosí
tani/' (i. m. 6.) — A dolgozat három nagy fejezetre oszlik. „Az alapelemek 
rendszere" tulajdonképpen azoknak a földrajzi közneveknek a sora, amelyek 
önmagukban vagy determináló szóval a nevek magvát képezik (/% gyep, 
&e/y stb.). Ezeket címszóként kiemelve tárgyalja a velük alakult neveket. A z 
alapelemeket ilyen csoportokra bontja: településnevek, falurésznevek, térszín
formanevek; vízrajzi, gazdaságtörténeti, birtoklástörténeti, növényzeti és mű
tárgynevek; képzettársítással, illetőleg személynevekkel alakult helynevek. Itt 
elemzi az idegen, ismeretlen eredetű és nullafokú alapelemeket is. — „Kettős 
funkciójú elemek" címen az alapelemként és bővítményként egyaránt előfor
duló növény-, állatneveket stb. tárgyal. — „ A megkülönböztető elemek rend
szere" fejezetben a tájrész közelebbi sajátságát kifejező elemeket: nagyságra, 
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térbeli viszonyításra, alakra, állapotra, művelési jellegre utaló, illetőleg az állat
világ, növényzet, birtoklástörténet, műtárgy, személynév stb. területéről vett 
névelemekre kerül sor. — A kiváló dolgozat az egyes típusokat statisztikailag 
is összeméri, így más területek anyagával összehasonlíthatóvá teszi. Érezhetően 
Benkő nyomán indul el, de a rendszerezés kérdésében jóval messzebbre jut. 
Itt is elmarad azonban az egyes nevek szócikkszerű adatfeltárása, s ez a hely
kímélés nemcsak az egyes elemek besorolásának ellenőrizhetőségét akadályoz
za meg, hanem azt is, hogy ugyanazt a névanyagot más kutató esetleg más 
szempontból tanulmányozhassa. így a névtipológia visszaszorítja a többi szem
pont érvényesülését. Pedig a névélettan nem akarja kizárni a régi tanulmá
nyozási módokat (vö. SEBESTYÉN Á.: Acta Univ. Debr. II [1955], 55; DEME L.: 
Névtud.Vizsg. 72). 

8. Ügy tűnik, mintha az 1958. év a magyar földrajzinév-kutatásban a 
„fordulat éve" szerepét töltené be. A z ekkor felbukkanó új, jelentős tanulmá
nyok már nem a háború előtti korszak lendületének termékei, hanem az újra 
meginduló munka gyors fejlődésének bizonyítékai. A fellendülés megfigyelhető 
mind a hagyományos történeti ágon, mind az elméleti, illetőleg névélettani ku
tatás vonatkozásában. A fejlődést főleg az alábbi művek dokumentálják. 

BÁRCZi GÉZA, A magyar szókincs eredete (Bp., 1958., E M N y F . ) Ez az 
egyetemi tankönyv ekkor már második kiadásban jelent meg, de most a szerző 
kibővítette „ A tulajdonnevek" című fejezettel (122—62). Itt a személynevek 
(123—42) után a földrajzi nevek legfontosabb kérdéseiről értekezik a szerző. 
Szó esik a földrajzi nevek kutatásának történetéről (152—5), a névadás álta
lános kérdéseiről (145—51): a földrajzi név fogalma, funkciója, keletkezése; a 
név kapcsolata a jelölt tájrészlettel és a társadalommal; a név változásainak 
kérdései a táj és a társadalom aspektusából; a földrajzinév-kutatás haszna a 
tudományok és a nyelvtudomány számára; stb. Majd áttekinti a régi magyar 
földrajzinév-adás kérdéseit (151—62): idegen és magyar eredetű; természetes 
és mesterséges nevek; a névalkotás nyelvi eszközei; névtípusok a névadás indí
tékai szerint; stb. — Bárczi e munkájában — akárcsak többi egyetemi tan
könyvében is — avatott mester módjára, szakemberek számára is hasznos 
összegezését adja helynévkutatásunk legjobb történeti és névélettani eredmé
nyeinek. 

SzABÓ T. ATTILA: A z „Erdélyi helynévtörténeti adattár", és az erdélyi 
helynévkutatás néhány kérdése című tanulmánya (MNy. LIV [1958], 503—9) 
arról győz meg, hogy a neves szerző, akinek a névkutatás oly sokat köszön
het, m a is élén áll e munkaterület erdélyi kutatógárdájának. E cikke ugyan a 
címében említett, sok tízezer történeti adatot feltáró gyűjtemény ismertetése, 
de igen figyelemre méltók azok a gondolatai is, amelyeket a névkutatás to
vábbi céljairól, s az ezek eléréséhez elvégzendő feladatokról előad. 

iNCZEFi GÉZA: Sövényháza és vidékének földrajzi nevei (SzPFÉ. 1958. 
83—153). Ennek az elsősorban adatközlő jellegű dolgozatnak itteni megemlí-
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tését az indokolja, hogy a szerző a névanyag szócikkes bemutatása után annak 
tipológiai rendszerezését is összeállítja. Ez a következő: I. V í z n e v e k : 
1. Tulajdonnév és köznév kapcsolatából, illetőleg 2. Köznevek kapcsolatából 
alakult víznevek (mindkettő alcsoportokkal). II. H e l y n e v e k : 1. Térszíni 
fogalmakat kifejező nevek; 2. Helyzetviszonyító, alakmeghatározó nevek; 3. 
Testrésznevekből alakult elnevezések; 4. Természeti nevek (növényzet, állat
világ, talaj stb.); 5. Építménynevek, települések, utak, temetők; 6. Hagyomány
hoz kötött nevek; 7. Gazdaságtörténeti nevek. III. Személynevekkel alakult 
helynevek (puszta és képzős személynév, köznévvel kapcsolt személynév). IV. 
Helységnév -f képzővel és köznév szerkezetű nevek. V. Ismeretlen eredetű 
földrajzi nevek. — Ez a rendszerezés, mely érezhetően Benkő munkáját követi, 
még a sok alcsoport mellőzésével sem egészen egyszerű és homogén: inkább 
útkeresés jellege van. Ekkor azonban még ez is nagyon figyelemre méltó, és az 
is természetes, hogy az újra induló munkálatok szerzői ott veszik fel a fonalat, 
ahol az tíz évvel korábban megszakadt. Itt jegyezzük meg, hogy hasonló rend
szerezést találunk a szerzőnek két évvel későbbi dolgozatában is (Szeged kör
nyékének földrajzi nevei. Bp., 1960., NytudÉrt. 22. sz.). 

A „Névtudományi Konferencia", amelyet 1958. szeptember 25—27-én a 
Magyar Nyelvtudományi Társaság rendezett Budapesten, talán az év legjelen
tősebb névtudományi eseménye volt. A konferencia nemcsak a hagyományos, 
nyelvtörténeti célú névkutatás legmagasabb szintű tanulmányait vonultatta fel, 
hanem — ha szerényebb színvonalon is — rámutatott az újabb szempontú, 
élőnyelvi kutatások hasznos és szükséges voltára is. Igen tanulságos volt az a 
kép, amelyet BÁRCZi GÉZA akadémikus a kevéssel azelőtt lezajlott müncheni 
nemzetközi névtudományi kongresszus eseményeinek ismertetése kapcsán e 
tudományág külföldi és itthoni helyzetéről festett. 

A konferencia anyagából itt csak azokra a földrajzi nevekkel foglalkozó 
előadásokra utalunk, amelyek tudatosan és szándékosan vetnek fel névélettani 
kérdéseket. 

DEME LÁSZLÓ: Gondolatok a helynévkutatásról című felszólalásában a 
névkutató munkálatok — elsősorban az élőnyelvi gyűjtések és névélettani fel
dolgozások — országos szervezését és irányítását sürgette. Arra is figyelmez
tetett azonban, hogy továbbra sem szabad mellőzni a gyűjtések során azokat a 
mozzanatokat, amelyek művelődéstörténeti, településtörténeti, tájtörténeti, 
földrajzi, gazdaságtörténeti stb. tanulságokkal járhatnak. Rámutatott, hogy a 
földrajzi nevek kutatásának még ezután kell tisztáznia számos névtani, nyelvi, 
tipológiai kérdést. 

REUTER CAMiLLO Baranya megyei helynévgyűjtése során tett megfigyelé
seit, gyakorlati tapasztalatait, a névanyagból kiszűrt általánosabb jellegű kö
vetkeztetéseit (pl. a párhuzamos névadásról, a M z névelem használatáról stb.) 
szemléltette. 

SEBESTYÉN ÁRPÁD: Egy s más az élő dűlőnévanyagról címen ugyancsak a 
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gyűjtőmunka során szerzett, általánosítható tapasztalatokról számolt be: mitől 
függ egy adott terület dűlőneveinek mennyisége (felszíni tagoltság, faluközös
ség! birtoklás, kisbirtokos, nagybirtokos tulajdon hatása); a teljes névanyag 
mint a falu lakosságának kollektív tudatában élő nyelvi részrendszer; a lakók 
névismerete társadalmi helyzetük függvényében; az egyes nevek közismertsé
gének fokozatai; átmenetek a szomszédos községek, tájegységek és országosan 
ismert nevek felé; stb. 

KÁZMÉR MiKLÓs D e m e felszólalásával vitatkozva arról beszélt, hogy a 
dűlő-, hegység-, víz- és helységnevek között névtanilag nem lehet minőségi 
különbségeket találni. Egy érdekes névfajtára hívta fel a figyelmet: az úgyneve
zett kétfunkciós névre, mely a konkrét azonosításon túl még valami egyébre is 
utal: valakinek vagy valaminek az emlékére (Ddzaa György wf, GWzcwz, fd//wz-
M/a stb. típus). 

A konferencia anyaga később nyomtatásban is megjelent „Névtudomá
nyi Vizsgálatok" címen (MiKESY SÁNDOR közreműködésével szerkesztette PAis 
DEZSŐ. Bp., 1960). 

9. A további évek elméleti névélettani vonatkozású dolgozataiból a kö
vetkezőkre hívjuk fel a figyelmet. 

PAP? LÁSZLÓ: Személynevek és helynevek (MNy. LVII [1961], 183—94, 
325—31). Közelebbi tárgyát tekintve a tanulmány az „Árpád-kori Személy
névszótár" adatgyűjtéséhez keres olyan kritériumokat, amelyek alapján a föld
rajzi nevekben szereplő személynevek tényleges személy-jelölését el lehet dön
teni. Eközben azonban értékes megállapításokat tesz a személynevek és a hely
nevek szinkron és történeti összefüggéseire, s utal az ide vonatkozó hazai és 
külföldi szakirodalomra is. 

REUTER CAMiLLo: Feladatok és megoldások a helynévgyűjtés köréből 
(MNy. LVIII [1962], 236—42). Sokszínű gyűjtő-tapasztalatainak leírása során 
felfigyel a „néwándorlás" jelenségére, amikor társadalmi okokból, vagy a 
mérnöki tevékenység következtében egy meglevő régi név új terület jelölésére 
megy át. Figyelmezteti a gyűjtőket az egyébként igen fontos régi térképes anyag 
tanulmányozása során jelentkező buktatókra. A kétnyelvű vidékek névanyagá
nak vizsgálatához elengedhetetlennek tartja a lakosság történeti változásainak 
ismeretét is. 

iNCZEFi GÉZA: A z összetett földrajzi név fogalma (SzPFÉ. 1962. 29—32). 
A közszóitól eltérő, sajátos szerepű tulajdonnév egyszerű vagy összetett voltát 
névtani szempontok alapján kívánja meghatározni, nem a közszók módjára, a 
bennük előforduló tövek szerint. Egyszerű földrajzi névnek minősíti az olyan 
kifejezést, melynek elemei nem jelölnek az egész névtől eltérő területet (pl. 
M z g y & ő W egyszerű név, mert külön egyik eleme sem önálló földrajzi név). 
Összetett a név akkor, ha valamely eleme önállóan is szerepel névként (pl. 
.KoveM^b&a, mivel van önálló #öv6%/ név is mellette). A két főtípus közt át
menet is van. 
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iNCZEFi GÉZA: Határrészneveink tipizálása a név jelentéstartalma és a je
lölt táj viszonya alapján (SzPFÉ. 1962. 33—6). Aszerint, hogy a tulajdonnévre 
jellemző azonosító szerep milyen mértékben szakadt el az eredeti közszói jelen
téstől, fokozatokat különböztet meg a földrajzi nevek közt. A típusokat nem 
szakterminológiával, hanem egy-egy szemléltető példával nevezi meg: 1. 7o/-
M W ( W típus: a név teljes mértékben betölti a közszói jelentéskört is, de a 
beszélő közösség csak egy ilyen objektumot ismer. 2. & W J típus: jelentéstar
talma felébredhet eszmélkedés révén, de a megszokás már elsődlegesen a tulaj
donnévre alkalmazta. 3. faWrfo típus: már nem tudják, miért „fehér". 4. Ge/zcj-
M f típus: az előtagnak nincs érvényes közszói jelentése. 5. Z,zwWr típus: elemei 
közszóként világosak ugyan, de a terület vonatkozásában semmit sem „ábrá
zolnak". 6. MfWcMZ típus: sem közszói jelentése, sem terűletábrázoló funkciója 
nincs, csak identifikál, azonosít. — A dolgozat a közszó és tulajdonnév fon
tos jelentéstani kérdését veti fel, továbbmunkálása a kutatás érdekes területe 
lehet. 

INCZEFi GÉZA: A földrajzi nevek hangtani kérdései (SzTFTK. 1963. 1 2 1 — 
9). A földrajzi nevek nyelvtani kérdéseinek vizsgálata mind a névtan, mind a 
tágabb nyelvtudomány számára tanulságos. M a k ó környékéről való levéltári 
és élőnyelvi gyűjteménye alapján a szerző itt a nevek hangtani kérdéseit veszi 
szemügyre, úgy, hogy a bennük tükröződő jelenségeket a vidék nyelvjárástör
ténetének alakulása szempontjából hasznosítja. Például az ö-zés és e-zés keve
redését mutató történeti adatokból az o-zés helyi rendszerének korai megbom
lására és terheltségének változásaira következtet. A különböző nevekben tük
röződő hangtani sajátságok — a nevek helyhezköthetősége alapján — sok tám
pontot adnak a nyelvjárástörténet számára. 

INCZEFi GÉZA: A földrajzi neveket alkotó szókincsről (SzTFTK. 1963. 
131—4). A dolgozat a szerzőnek M a k ó környékéről gyűjtött névanyagán vizs
gálja, hogy a földrajzi nevekben milyen közszók és személynevek milyen arány
ban fordulnak elő. A közszók általában földrajzi közszók, illetőleg földdel kap
csolatos és egyéb fogalmak megnevezői. Vitalitásuk, gyakoriságuk igen eltérő. 
Mint a statisztikai adatok mutatják, a nevek zömében aránylag kevés közszó 
fordul elő: a nevek nagyobbik fele e szavak egyötödével formálódott. A föld
rajzi nevekben előforduló személynevek sok szempontból vizsgálhatók: szer
kezetileg (puszta személynév, közszóval kapcsolt személynév); tartalmi csopor
tok szerint (családnév, keresztnév, gúnynév); illetőleg a családnév közszói előz
ménye szerint. A számszerű adatok egymáshoz vagy más vidékek megfelelő 
számadataihoz mérve is sokatmondók lehetnek. 

KÁZMÉR MiKLÓs: A ;/a falva' névföldrajza és megterhelése (Bárczi-Eml. 
174—80). E dolgozatnak, mely egy nagyobb tanulmányból vett részlet, az ad 
fontosságot, hogy a szerző benne megint módszertani újítást mutat be: a nyelv
atlaszból ismert szóföldrajzi módszereket kívánja alkalmazni a névtanban. 
Hasonló gondolat a térszínformanevek területi megoszlása kapcsán már ko-
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rabban is felbukkant, új távlatokat nyithat azonban ennek az eljárásnak a név
tipológiával való összekapcsolása mind az élő, mind a történeti névanyag vizs
gálatában. A megterhelés vizsgálata a statisztikai arányok felmérését és össze
vetését jelenti. 

Sípos ISTVÁN: Határ- és dűlőneveink történetéből (Bárczi-Eml. 327—9). 
Egy falu történeti névanyagán vizsgálja a régi, szerkezetes nevek egyszavassá 
alakulásának folyamatát, keresve a jelenség magyarázatát. — Megjegyezzük, 
hogy a probléma számos kérdőjelet idéz fel, de biztos eredményekre csak nagy 
mennyiségű anyag megvizsgálása vezethet. 

iNCZEFi GÉZA: A földrajzi nevek átvitelének néhány kérdése (MNy. L X 
[1964], 80—6). Két névátviteli típust különböztet meg. Egyik az, amikor az 
átvitel alapja a két terület jellege közötti hasonlóság, a másik pedig az, amikor 
a beszélő közösségben ismert nevet sajátos jelentéstartalma alapján alkalmaz
zák rá egy másik területre (pl. i&mom&erf nevet más jellegű terület, de hasonló 
okok alapján kap). A Lőrincze-féle j e l ö l é s á t v i t e l fogalmát kibővíti: 
nemcsak olyan esetre érti, amikor a név a korábbi területet már nem jelöli, 
hanem olyanra is, amikor a név régi szerepében megmarad (pl. Gjyo-»fe^yo 
— majd a régi G y ő a szembeállítás miatt lett j4(gyo). A z egyik helyről másikra 
áttelepülő lakosság régi lakhelyének legismertebb dűlőneveit „magával viszi" 
— ez is jelölésátvitel. N e m átvitt viszont az olyan megnevezés, amely külön
böző faluközösségek ajkán, egymás területének ismerete nélkül az azonos 
szemlélet vagy névadó sajátság alapján született. 

HADROVics LÁSZLÓ: Történelem és művelődés a földrajzi nevekben (Nyr. 
LXXXVIII [1964], 315—9). A Zala megye földrajzi nevei című kötet megjele
nése alkalmából tartott előadás egyebek között azért értékes, mert ismét fel
hívja a figyelmet a földrajzi nevek komplex tudományos vizsgálatára. A kötet 
gazdag anyagának felhasználásával szemlélteti, hogyan lehet a névanyagot val
latóra fogni a régi lakosság foglalkozásaira, hit- és hiedelemvilágára, valamint 
számos gazdasági és művelődési kérdésre nézve. 

INCZEFi GÉZA: Névtudományi jegyzetek M a k ó környékének földrajzi ne
veiről (SzTFTK. 1964. 149—60). A gyűjtés és feldolgozás közben szerzett szá
mos értékes megfigyelését fejti ki, például a hivatalos és népi eredetű nevek 
közismertségének fokairól a településen belül és kívül; a lakosság különböző 
rétegeinek névismeretéről; a névváltozatok létrejötte mögött rejlő nyelvi és tár
sadalmi okokról; a név elemeinek és a megfelelő közszónak kapcsolatáról; stb. 
Foglalkozik a nevek kihalásának, illetőleg újak keletkezésének társadalmi és 
nyelvi okaival, külön figyelmet szentelve a differenciálódás jelenségének, ami
kor egy régebbi név új elemekkel bővítve névcsaláddá terebélyesedik. Megkü
lönböztet elsődleges és másodlagos differenciálódást, vizsgálja az így alakult 
nevek fennmaradásának körülményeit stb. 

INCZEFi GÉZA: A földrajzi nevek differenciálódásáról (MNy. L X I [1965], 
75—80). A z előbb is érintett kérdés kibontása. A d i f f e r e n c i á l ó d á s 
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lényegében egy meglevő névnek újabb elemmel bővülése területek tüzetesebb 
megkülönböztetése vagy elválasztása céljából. K ü l s ő differenciálódásról 
beszél akkor, ha a bővítmény névelem nem elkülönítő célzatú, hanem csak dí
szítő, körülíró szerepű (ha például Za/awWr/ze/y első eleme nem az egyéb 
Vásárhelyektől való megkülönböztetés céljából adódott). B e l s ő differenciá
lódás egy meglevő név új elemmel bővítése új név létrehozása céljából (f afaA:; 
Mz&%pofoÁr, #zfd^/bÁJ. Figyelmeztet arra, hogy a Afagy&ajzd/o névtípus csak 
akkor tekinthető differenciálódás eredményének, ha van vele szemben álló 
^Mzű/o, A/j/raszd/o jellegű is. Bizonyos esetekben h i á n y o s differenciáló
dást találunk: például van Jrs/b/c, J r j W o m stb., de nincs Őrj. Lehet a dif
ferenciálódás e l s ő d l e g e s (a megjelölendő részterület alakja, nagysága 
stb. szerint, pl. /Wz'cs" /4fY#c%fro&) és m á s o d l a g o s , ha már egyszer dif
ferenciálódott névhez kapcsolódik új elem (pl. ̂ o^űM/b/ra-^^o^aM/b/ra^r^aj. 
A differenciáló elem sorrendjét tekintve lehet előtag, utótag vagy beékelt szó 
is. A z alapnév és a belőle differenciálódott új nevek élete általában egymástól 
független. 

BENKŐ LORÁND: A földrajzi nevek nyelvtörténeti tanulságai (SzTFTK. 
1965. 69—76). Hangsúlyozza, hogy a helynévkutatás elsősorban nyelvtudo
mányi diszciplína. Ezt nemcsak e tudományág kiformálódásának története, 
hanem egyéb nyelvészeti szakterületekkel való szoros kapcsolata is mutatja. 
A lokalizálható és kronológiailag rögzíthető névanyag jó segítséget nyújt nem
csak a hangtörténeti, hanem a szótörténeti: szóföldrajzi, jelentéstani stb. kér
dések kutatásához is. Ilyen tanulmányokhoz a nagy területet felölelő és sok
oldalú szempontok alapján gyűjtött névtárak adhatnak jó alapot. 

iNCZEFi GÉZA: A földrajzi nevek tipológiájáról és a vele összefüggő kér
désekről (SzTFTK. 1965. 124—33). A nyelvterület különböző vidékeinek név
tani összevetéseihez elengedhetetlen az azonos szempontú tipológia létrehozá
sa. Ez a nevek mai funkcióján alapul, alaktani és jelentéstani szempontokat 
vesz figyelembe, s részletező, hogy az egyes nevek megfelelően besorolhatók 
legyenek. Szerzőnk vizsgálatai alapján úgy látja: „ A nevek tipológiája három 
(illetőleg négy) alapvető fejezetre tagolódik; ezek I. Termászefz »eve&, II. _M%-
Wfjggf Mgve& (az ember munkájának, alkotásainak nevei), ehhez szükség ese
tén III. /4&szocMczá? MeveA: (az ember szabad képzettársulása alapján keletke
zett nevek) és IV. XafegorW/Waf/aM »eve& csoportja járul." (i. m. 124). A z I. 
kategóriában elválasztja a KZzMgyg& (állóvizek, folyóvizek, mocsarak, mester
séges medrek stb.) és fo&WveA: alcsoportot (felszínnevek, talajnevek, növény
nevek, állatnevek, testrésznevek, helyzetviszonyító szók, alakmeghatározó szók 
stb. felhasználásával alakult földnevek, illetőleg birtoklástörténeti vonatkozású 
nevek). A II. kategóriába három alcsoportot sorol: fbg/a/&ozás%eve& (az ál
lattartás, földművelés, halászat stb. szavaival formált nevek), Z,efcjíffMgfzyfze-
ve& (utak, hidak, építmények, tanyák, malmok, települések, határjelzések stb. 
vonatkozásait őrző nevek) és jEje/Me/zyMfW: csoportját. Kereszteződő szem-
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pontja még a d i r e k t és i n d i r e k t nevek elkülönítése aszerint, hogy a 
név a megnevezett dolog természetéből vagy a rajta megfigyelt jelenségből 
(növény, állat, tereptárgy stb.) veszi indítékát. Beszél az egyes nevek besorolá
sának szempontjairól, az ehhez szükséges történeti, etimológiai, tájismereti és 
társadalomismereti előfeltételekről, valamint a személyneveket tartalmazó 
helynevek, illetőleg a települések hivatalos utcaneveinek sajátos problémáiról 
stb. — A korábban inkább Benkő nyomdokain haladó szerző ebben a munká
jában érezhetően Lőrincze szempontjaira épít, kiegészítve azokat a saját kuta
tásai alapján felismert problémák szerint. Kár, hogy a helyenként szűkszavú 
kifejtés nem mindig engedi eléggé kibontani a felvetett lényeges gondolatokat. 

iNCZEFi GÉZA: A névadás ökonómiája a föld megnevezésében (MNy. L X H 
[1966], 72—9). Közismert dolog, hogy a nyelvi elemek tudatba idézése az elő
fordulás gyakoriságától függően könnyebb vagy nehezebb. A z új kifejezések, 
így az új földrajzi nevek létrehozásakor is legkönnyebben a leginkább begya
korolt közszók — földrajzi köznevek — bukkannak elő. Erre támaszkodik az 
a megfigyelés, hogy a különböző vidékek névanyagára általában jellemző egy 
bizonyos földrajzi köznévi alapszókincsnek statisztikailag nagyszámú névben 
való szereplése. A szerző ezt a tételt négy különböző vidékről származó név
gyűjtemény elemzése során bizonyítja be. Ez a kevés elemnek sok névben sze
replése nemcsak a szókincs terén figyelhető meg, hanem a képzők terén is: a 
földrajzi nevekben felbukkanó képzők közül is csak néhány adja a képzős ne
vek nagy többségét. 

iNCZEFi GÉZA: A települések belterületének földrajzi nevei (SzTFTK. 
1966. 69—74). Hangoztatva a belterület neveinek fontosságát, úgy látja, hogy 
ezeket két nagy osztályba sorolhatjuk: a hivatalosan adott, személyekre, esz
mékre stb. utaló „emlékeztető nevek", és a népi névadással született természe
tes nevek osztályába. Ez utóbbiak vizsgálata a régi, népi névadási módok mö
gött meghúzódó szemléletet derítheti fel, kutatásuk ezért is fontos. Két csong
rádi község történeti utcanév-változásait vizsgálva azt is megállapítja, hogy a 
természetes nevek, amelyeknek közvetlen kapcsolatuk van a megnevezett terü
lettel, időtállóbbak más típusoknál. 

Itt említjük meg, hogy Inczefi Géza fenti tanulmányainak egy része — mint 
erre alkalomadtán utal is — kivonat vagy részlet egy nagyobb dolgozatból. 
Ennek címe: „ M a k ó vidéke földrajzi neveinek névtudományi vizsgálata". H a 
ez a munka nyomtatásban is megjelenik, benne bizonyára olyan újszerű és sok
oldalú feldolgozást, rendszerezést kapunk, mely egész mai helynévkutatásunk 
ügyét előre lendíti. 

PAPP LÁSZLÓ: Szinkrón anyagú névtárak készítése (Szótártani tanulmá
nyok 55—76. Bp., 1966. Szerk. OnszÁGH LÁSZLÓ). A szerző bevezetésül rövid 
áttekintést ad a magyar névkutatás történetéről, összehasonlítva a külföldi 
eredményekkel. Ezután a földrajzi nevek gyűjtésének fontosságát és sokoldalú 
hasznosíthatóságukat elemzi nemcsak tudományos, hanem gazdasági vonat-
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kozások szemszögéből is. Rámutatva, hogy fő feladat a minél kiterjedtebb 
anyaggyűjtés, összefoglalja a gyűjtőnek adandó legfontosabb tanácsokat, út
mutatásokat. Ügy véli, hogy bár a szinkrón anyag nem elegendő az egyes ne
vek tudományos névtani megfejtéséhez, mégis érdemes ilyen élőnyelvi névtára
kat csinálni, mivel egyrészt bizonyos névtani kérdésekre már ezekből is választ 
kaphatunk, másrészt ezek alapot adhatnak a történeti kutatásokhoz is. — 
A névtárnak két válfaját különbözteti meg: a jelöltből, vagyis az objektumból 
kiinduló, illetőleg a jelölőből, vagyis magából a névből kiinduló rendezést. A z 
elsőben minden objektum egy-egy sorszámot kap, s az alá foglalva tárja fel az 
objektumra vonatkozó nevek és névváltozatok problémáit, regisztrálva azok 
hivatalos formáját és nyelvjárási kiejtését, gyakoriságát és minden rájuk vonat
kozó információt. A z ilyen adattárhoz községenként! térkép tartozik (a sorszá
m o k rajta az objektumok helyét jelölik), illetőleg betűrendes névmutató, amely 
az anyagban eligazít. — A másik névtár-típus a „hivatalos" vagy fő névválto
zatot címszóvá emeli ki — köznyelvi helyesírással, de a helyi kiejtést is jelezve — , 
s ezt, mint az objektumra vonatkozó információk gyűjtőhelyét tüzetesen meg
szerkeszti. A névváltozatokra ebben az esetben utaló címszók hívják fel a fi
gyelmet, s az egész anyag a címnevek betűrendjét követi. A térképmellékletekre 
utalás így a névcikk belsejébe kerül az egyéb információk és névváltozatok 
elé. — Ismételten felhívja a szerző a gyűjtők figyelmét az információk sokol
dalú feltárására: „Az adattárnak olyannak kell lennie, hogy a lehetőség hatá
rain belül mindenkit kielégítsen, aki használni akarja, használni fogja" (i. m. 
67). A tanulmány második fele a személynév! adattárak kérdéseivel foglal
kozik. 

Bár kéziratom lezárása után, 1967-ben jelent meg, utalni kívánok még az 
alábbi két munkára. 

KÁLMÁN BÉLA, A nevek világa (Bp., 1967). A tulajdonnevek általános kér
déseit bevezetőül érintve tulajdonképpen két nagy fejezetet tartalmaz a modern 
kis könyv: a személynevekről és a földrajzi nevekről szóló részeket. Ez utóbbi 
(121—205) széles alapvetésű: beszél az ország- és tartománynevekről, vízne
vekről, hegynevekről, helységnevekről (ezen belül a köznévből, személynévből 
keletkezett, illetőleg vallási és ismeretlen eredetű helységnevekről). Külön feje
zet foglalkozik az utcanevekkel, dűlőnevekkel, illetőleg a földrajzi nevek vál
tozásaival és az irodalmi névadással. Összefoglalja a földrajzi nevek kutatásá
nak történetét, felsorolja a legfontosabb szakirodalmat, és mutatót ad a tár
gyalt nevekről. — Bár a munka célkitűzése szerint tudománynépszerűsítő jel
legű, s ennek megfelelően nem rendszerezésre, hanem olvasmányosságra törek
szik elsősorban, mégis haszonnal forgathatják mindazok, akik a névtan kérdé
seivel közelebbről óhajtanak megismerkedni. — Megjegyezzük még, hogy a 
könyv egyik fejezetének problematikáját, a népetimológiával keletkezett neve
két, a szerző kibővítve, külön is megjelentette (A népetimológia helységneve
inkben. Nyr. X C I [1967], 1—11). 
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iNCZEFi GÉZA: Laza szerkezetű földrajzi nevek típusai és alaki kérdései 
(MNy. LXIII [1967], 64—71). A körülíró helymeghatározás és a névvé vált 
szerkezet közti különbséget nem a megformáltság, hanem a funkció alapján 
kívánja megvonni: „Tulajdonneveknek kell tekinteni azokat az állandó nyelvi 
alakulatokat, amelyek szociális érvénnyel csak egy helyre lokalizálhatok" (i. m. 
65). Nyelvünkben a két-három tagból álló nevek a közszói összetételek mód
jára viselkednek, a négy vagy több tagból állók, valamint a névutósok szószer
kezet formájúak. Ezeket tekinti laza szerkezetű neveknek, közéjük sorolva 
még az igeneves kapcsolatokból formálódó neveket is, meg az -z képzővel ala
kult elemet tartalmazó neveket (pl. y4//f%&y /e/o/ W o fbfWw/o; Fergj dro&m 
m # o & # ; AzjMfvere/m cjorgd; stb.). Külön elemzi a birtokos személyraggal és 
a névutókkal alakult neveket. Különböző gyűjtemények alapján úgy látja, hogy 
ezek a soktagú, laza szerkesztésű név-szerkezetek vidékenként eltérő gyakori
ságnak, de nemcsak a magyarban, hanem számos idegen nyelvben is megfi
gyelhetők. — A tanulmányban felvetett kérdések névtani szempontból igen 
jelentősek, de meg kell mondanunk, hogy az ilyen szerkezetes neveknek név 
vagy körülírás voltát illetően a szakemberek véleménye eltérő, és biztos krité
riumokat egyelőre nehéz találni megítélésükhöz. 

10. A főleg névélettani vonatkozású elméleti irodalom szemelvényei után 
az alábbiakban az elsődlegesen a d a t k ö z l ő szándékú munkákra vetünk 
néhány pillantást. N e m azért, hogy a bennük elszórtan található elméleti moz
zanatokat összegyűjtsük — hiszen ez szinte lehetetlen feladat lenne —, hanem 
csak azért, hogy az adatközlések egy-két leggyakoribb típusára rámutassunk. 

A z egyik — eredetében a Szabó T. Attila vezetésével kiformálódó „erdélyi 
iskola" keretében kialakult — tipikus közlési formának talán az „annotált 
névjegyzék" megjelölést adhatnánk. E közlési formára az jellemző, hogy igen 
szűkszavúan, de azért elvszerű következetességgel és tudományos felelősséggel 
egy-egy területnek — egy község bel- és külterületének, illetőleg nagyobb, össze
függő tájegységnek — lehetőleg teljes élő, vagy történetivel is kiegészített név
anyagát adja közre. Elrendezésük rendszerint községenként betűrend szerinti 
felsorolás, a történeti anyag közlése betűhív. A z igényesebbek utalnak a műve
lési jellegre, térszíni sajátságokra is, és térképvázlaton lokalizálják a jelölt terü
leteket, esetleg a név megfejtéséhez is tartalmaznak adalékokat. 

Ez a közlési forma olyan impozáns kötetekkel dicsekedhet, mint pl. 
SzABÓ T. ATTILA Kalotaszeg helynevei (Kolozsvár, 1942., 5011.) című munkája 
(az 1945 utániakra 1. Kázmér szemléjét). Főleg az erdélyi iskola kedvelt köz
lési formája, de újabban itthon is kezd elterjedni. Ilyen jellegűvé sűrítette a ter
jedelmi korlátozás a Magyar Nyelvjárások néhány szerzőjének közlését is: 
S. VARJÚ ANNA: Szatmárcseke földrajzi nevei (MNyj. VIII [1962], 180—2); 
N. SzABÓ ERZSÉBET: Nagyiván helynevei (uo. 182—3); GÖDÉNY ENDRE: Győr
telek helynevei (uo. IX [1963], 192—4); HAiDER Eorr: Konyár földrajzi nevei 
(uo. X [1964], 167—9); DEBRECENI ILONA: Tyúkod földrajzi nevei (uo. X I 
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[1965], 75—9); JAKAB LÁSZLÓ: Ömböly földrajzi nevei (no. 79—81); TÓTH 
KATALIN: Szalmatercs földrajzi nevei (no. 81—5); JAKAB LÁSZLÓ: Máriapócs 
földrajzi nevei (uo. XII [1966], 167—73); stb. — Ebbe a „műfajba" sorolható 
az a hatalmas élőnyelvi gyűjtemény is, amely — az országban elsőként — egy 
egész megye névanyagát tette közkinccsé: „Zala megye földrajzi nevei" (Zala
egerszeg, 1964. VÉGH JÓZSEF és ÖRDÖG FERENC vezetésével gyűjtötték a Zala 
megyei pedagógusok és más önkéntes munkatársak. Közzétette M A R K Ó IMRE 
LEHEL, ÖRDÖG FERENC, KERECSÉNYi EoiT. Szerkesztette PAP? LÁSZLÓ és VÉGH 
JÓZSEF). — A csak történeti adatok közzététele oldaláról ide kell sorolni azt a 
szintén korszakalkotónak ígérkező munkát, amely GYÖRFFY GYÖRGY tollából 
„Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza" címen indult meg, öt kö
tetre tervezve (megjelent első kötete 15 megye anyagát tartalmazza Abaújvár
tól Csongrádig. Bp., 1963. 9101.). 

A másik legelterjedtebb adatközlési m ó d a szócikkes névtár formájú. Ez 
az előbbinél bővebb információra törekszik. Köznyelvi vagy fonetikusan írt 
címnév után élőnyelvi, esetleg történetivel kiegészített anyagot közöl. Fokozott 
figyelmet kíván fordítani a névélettani szempontokra; rendszerint törekszik a 
név megfejtésére, keletkezésének, változásainak, kihalásának nyomonköveté
sére — ebben különbözik leginkább az előbbi típustól.,Térképvázlat, nyelvi 
szerkezeti elemzés, esetleg etimológia is található a szócikkekben, hogy a tipo
lógiai osztályozás kész anyagot kaphasson a közlésben. Olykor maga a közre
adó vállalkozik a tipologizálás elvégzésére is. 

Természetes, hogy ez a bővebb információra törekvés a közlést terjedel
mesebbé teszi, így nagyobb tájegységek teljes anyagát ebben a formában kiadni 
nehézkes lenne. Alkalmas formája azonban egy-egy község, vagy akár járás 
neveinek közlésére úgy, hogy ezek szerkesztett sorozatából kerekedjék ki egy 
tájegységnek vagy akár vármegyének teljes névtára. Igen alkalmas ez a gyűjtő-
és feldolgozási m ó d a pedagógusképző intézmények hallgatóinak szakdolgozati 
témájául. A szülőfaluja névanyagát feldolgozó jelölt előnyös helyzetben van a 
helyszíni gyűjtés során, és tanáraitól kellő színvonalú irányítást kaphat a nyelv
járási feljegyzés, a történeti, levéltári munka és a szakirodalmi alapvetés tekin
tetében egyaránt. így a szócikkek névfejtési, magyarázás! kísérletei is kellő kri
tikai szűrésen mennek keresztül, s nem fenyegeti a dolgozat későbbi felhaszná
lóját a felrevezettetés veszélye. Ezért lenne egész földrajzinév-kutatásunk szem
pontjából kívánatos, hogy egyetemeinken, főiskoláinkon minél több ilyen jel
legű munka készüljön. 

E típus képviseletében is megemlítünk néhány — tanulsággal vagy min
tául szolgáló — dolgozatot: KovÁcs LÁSZLÓ: Garbolci helynevek (MNépny. 
VI [1947—49], 132—43); SEBESTYÉN ÁRPÁD: Földrajzi nevek Gacsályból (Acta 
Univ. Debr. II [1955], 55—69); iNCZEFi GÉZA: A szegedi táj földrajzi neveiből 
(SzPFÉ. 1957. 53—67); uő: Sövényháza és vidékének földrajzi nevei (uo. 
1958. 83—153); H. FEKETE PÉTER, Hajdúböszörmény helyneveinek adattára 
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(Bp., 1959., M N y T K . 102. sz.); INCZEFI GÉZA, Szeged környékének földrajzi 
nevei (Bp., 1960., NytudÉrt. 22. sz.); REUTER CAMiLLO: Kárász helynevei 
(MNyj. VII [1961], 101—22); Kiss LAJOS, Régi Rétköz (Bp., 1961); K. Szo-
BOSZLAY ÁGNES: Felsőnyárád földrajzi nevei (MNyj. X [1964], 105—13); stb. 

Kétségtelen, hogy az ilyen típusú dolgozatok nem tekinthetők „tiszta mű-
fajúaknak", hiszen bennük a sokszempontú adatfeltárás és adatközlés kevere
dik a feldolgozással az egyes nevek megfejtése során, meg az esetleges tipizálás 
révén is. A nem kellő szélességű és mélységű tudományos apparátussal születő 
névmagyarázatok a tudós szakemberben esetleg viszolygást kelthetnek. Elejét 
vehetjük ennek azzal, ha egyrészt a dolgozatok szerzőitől nem névmagyaráza
tokat követelünk, hanem minél teljesebb és sokoldalúbb feltáró munkát, mi
nél több hiteles helyszíni adalékot a névre és a vele jelölt objektumra egyaránt. 
Másrészt: ha megkívánjuk, hogy a dolgozat maximális filológiai pontosságú 
legyen: minden adalékának legyen meg a forrása, jelezze, mit, kitől, honnan 
jegyzett fel, és még véletlenül se keveredjen össze az, amit forrásai, adatközlői 
mondtak, azzal, amit saját maga állít. 

11. Ezek után kanyarodjunk vissza egészen a gyakorlathoz, és próbáljuk 
számbavenni: milyen tanácsokat adhatunk azoknak, akik a fentiekben vázolt, 
sokoldalú névtani gyűjtő és rendszerező munkára vállalkoznak. 

A földrajzinév-gyűjtés munkamenete tulajdonképpen három fázisra bont
ható: I. Előkészítő munkálatok; II. Helyszíni gyűjtés és III. A z anyagrendezés 
teendői. A z alábbiakban ezeket a fázisokat vesszük szemügyre; melyikben mit 
és milyen módon kell elvégeznie a munkára vállalkozónak. 

12. A z előkészítő munkálatokon tulajdonképpen a sokoldalú tájékozódást 
értjük. Tágabb értelemben ide tartozik a névtudomány általános kérdéseiben 
való ismeretszerzés, hiszen úgy tudhatjuk meg, milyen célokra kívánja felhasz
nálni a tudomány a földrajzi neveket, tehát milyen követelményeket támaszt a 
gyűjtéssel szemben, hogy az minden várható igényt kielégítsen. Ügy gondoljuk, 
Lőrincze Lajos itt közzétett tanulmánya és az általunk fentebb hozzá fűzött 
áttekintés szakirodalmi utalásai elsősorban ezt a tájékozódást segíthetik elő. 
D e ide tartozik a népnyelvi, nyelvjárási gyűjtések módszerének általános isme
rete : az adatok lejegyzésére használatos fonetikus írásmód elméleti és gyakor
lati elsajátítása is. Egy fokkal konkrétabb feladat a kiszemelt gyűjtőterületről 
való sokoldalú ismeretszerzés. Tájékozódnunk kell a vidék, a községek törté
neti, településtörténeti, népességtörténeti kérdései felől, földrajzi, néprajzi, fő
leg pedig nyelvjárási jellegzetességeiről. Mindezekre vonatkozó országos mé
retű szakbibliográfiát adni lehetetlen, de fölösleges is e helyen: a nagyobb 
könyvtárak többnyire rendelkeznek helytörténeti ajánló bibliográfiával. Csak 
néhány általános utalás: h e l y t ö r t é n e t i v o n a t k o z á s b a n : BODOR 
ALADÁR, Magyarország helyismereti könyvészete (Bp., 1935); EPERJESSY KÁL
MÁN, A magyar falu története (Bp., 1966); SzABÓ ISTVÁN, A falurendszer kiala
kulása Magyarországon (Bp., 1966., gazdag bibliográfiával a 205—15 lapo-
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kon); stb. Területünk települési, gazdálkodási viszonyairól adatokat találunk 
a régi és újabb helységnévtárakban, statisztikai kiadványokban, régi és újabb 
történeti monográfiákban stb. is. A n y e l v j á r á s k u t a t á s m ó d s z e 
réről, f e l a d a t a i r ó l általában: CsŰRY BÁLINT, A népnyelvi búvárlat 
módszere (Bp., 1936); BAKÓ ELEMÉR, A népnyelvi gyűjtés és anyagrendezés 
módszere (Debrecen, 1943); DEME LÁSZLÓ, A nyelvjárási anyag felhasználása 
(Bp., 1949); BÁRCZi GÉZA: A magyar nyelvjáráskutatás időszerű feladatai (I. 
O K . VI [1955], 59—87); VÉGH JÓZSEF: A nyelvjáráskutatás időszerű kérdései 
(MNyj. II [1953], 43—58); uő, Útmutató a tanulók nyelvjáráskutató munkájá
hoz (Bp., 1954); LŐRiNCZE LAios: A Magyar Nyelvatlasz anyaggyűjtésének 
módszere (BÁRCZi GÉZA szerk. A Magyar Nyelvatlasz munkamódszere Bp., 
1955. 113—86); VÉGH JÓZSEF: A nyelvjárási anyaggyűjtés időszerű feladatai 
(MNyj. VI [1960], 103—9); stb. A m a g y a r n y e l v j á r á s o k főbb át
tekintéseire: HoRGER ANTAL, A magyar nyelvjárások (Bp., 1934); KÁLMÁN 
BÉLA, A mai magyar nyelvjárások (Bp., 1953); DEME LÁSZLÓ, A magyar nyelv
járások néhány kérdése (Bp., 1953); BENKŐ LORÁND, Magyar nyelvjárástörté
net (Bp., 1957); KÁLMÁN BÉLA, Nyelvjárásaink (Bp., 1966); stb. — A nyelv
járási f o n e t i k u s h a n g j e l ö l é s r e : DEME LÁSZLÓ: A magyar nyelv
járások hangjainak jelölése (MNyj. II [1953], 18—37); KÁLMÁN BÉLA: A hang
jelölés (BÁRCZi GÉZA szerk. A Magyar Nyelvatlasz munkamódszere Bp., 1955. 
93—112); stb. — Magára a f ö l d r a j z i n é v - g y ű j t é s m ó d s z e r é r e 
SzABÓ T. ATTILA régebbi dolgozatain kívül (pl. A helynévgyűjtés jelentősége és 
módszere: M N y . X X X [1934], 160—80; Miért és hogyan gyűjtsük a helyneve
ket?: Cluj, 1938; A magyar helynévkutatás a XIX. században: Kolozsvár, 
1944) még a következőkre hívjuk fel a figyelmet: PAP? LÁSZLÓ: A tulajdon
nevek gyűjtése (A Néprajzi Múzeum Ethnográfiai Adattárának Értesítője 
1959—61 [1963] 69—75; uő: Szinkrón anyagú névtárak készítése (SzótTan. 
55—75); bő tájékoztatást találunk még e kérdésre a Zala megye földrajzi nevei 
című kiadvány bevezetőjében; stb. 

A z előkészületi munkák legfontosabbika, hogy a kiválasztott területünk
ről már közzétett n y e l v j á r á s i és főleg hely n é vi k ö z l é s e k e t 
számba vegyük. Erre nemcsak azért van szükség, mert ezáltal a terület számos 
nyelvi és egyéb sajátságáról is tudomást szerezhetünk, hanem azért is, mert a 
már közölt helynévanyagnak az élővel való szembesítése fontos névélettani 
megfigyelésekre nyújthat alkalmat. A z ide tartozó anyag nagy része könnyen 
felderíthető (Bodor könyvészeti utalásain meg a helytörténeti forrásokon túl-
menőleg) BENKŐ LORÁND—LŐRINCZE LAJOS Magyar nyelvjárási bibliográfia 
című munkája nyomán (Bp., 1951), mely az 1817 és 1949 közti időben publi
kált nyelvjárási anyagot helységek szerint rendezve közli, külön is jelezve a 
földrajzi neveket tartalmazó publikációkat. Hasonló, helységek szerint rende
zett utalásokat találunk SEBESTYÉN ÁRPÁD nemrég megjelent mutatójában 
(Mutató a Magyar Népnyelv 1—VI. és a Magyar Nyelvjárások I—X. köteté-
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hez: M N y j . XI [1965], 107—93). H a m ó d van rá, ne mulasszuk el kijegyezni a 
területünkről származó adatokat a PESTY FRiGYES-féle, 1864-es országos kéz
iratos gyűjtésből sem, hiszen ez olykor kitűnő anyag, és az évszázados távlat a 
mai helyzetre is sok tanulsággal szolgálhat (Országos Széchényi Könyvtár, 
Fol.Hung. 1114. jelzet; az anyag olcsó mikrofilmen is megszerezhető). 

A z előkészületek során a helyszíninél kényelmesebb körülmények között 
készíthetünk térképvázlatokat is, ha van miről. Legalkalmasabb e célra a tíz
ezres méretarányú hivatalos térkép. A vázlaton persze csak a legfontosabb moz
zanatokra, s azokra is csak hozzávetőleges pontosságban van szükségünk: a 
községet szomszédaitól elválasztó határvonal, a területen fellelhető nagyobb 
álló- és folyóvizek, a lakott belsőség elhelyezkedése (erről esetleg külön vázla
tot készíthetünk, ha nagyobb településről van szó); és a fontosabb utak vonala. 
Nagy előny, ha a határ kisebb-nagyobb térszíni jelenségeiről is kerül a váz
latra: ezek jó segítséget nyújthatnak az élő nevek lokalizálásához a határ bejá
rásakor, vagy a régi, kipusztult nevek helyének megjelöléséhez. 

13. A helyszíni munka — bevált gyakorlat szerint — a tanácsházán kez
dődik. Nemcsak azért, mert az adatközlők kiválasztásához itt kaphatunk leg
jobb segítséget, hanem a térképvázlat elkészítése miatt is — ha előre nem raj
zoltuk meg —, illetőleg a kataszteri térkép adatainak feljegyzése céljából is. 
(Természetesen ezt is elvégezhetjük a járási, megyei tanácsok megfelelő osztá
lyain vagy a térképészeti hivatalokban, ahol ilyen működik.) A térképvázlatot 
áttetsző pauszpapírra készítjük. H a ez nem áll rendelkezésünkre, jó a vastag 
befőttkötöző papír is, ha eléggé átlátszó ahhoz, hogy átnyomással rajzolhas
sunk rá. A kataszteri térképről nemcsak a földrajzi neveket kell lemásolnunk 
— betűhíven és felírásuk helyének megfelelő rögzítésével —, hanem a térkép 
készítésének idejét és a rajta található felvevők, bejárók, rajzolók nevét is. Cél
szerű lemásolni a hozzá csatlakozó összesítő listát is, az egyes dűlők területére 
vonatkozó számadatokkal együtt. H a semmilyen megbízhatóbb térképhez sem 
sikerült hozzájutni, a helyszíni gyűjtéshez másolatot készíthetünk a kataszteri 
térkép mutatójáról, amely a térképtáblák sorszámát és egymáshoz illesztésének 
módját jelzi. 

Ezek után következhetik az adatközlőkkel való munka. Kiválasztásukat 
legjobb előzetes beszélgetések folyamán végezni. M é g kell felelniük a nyelv
járási adatközlők iránt támasztott általános kívánalmaknak: helyben születés, 
huzamos megszakítás nélküli helyben lakás, helyből nősülés; természetes, a 
helybeli kiejtést jól tükröző beszédmód; kellő színvonalú, célunkat felfogni és 
segíteni tudó értelmi képesség; hibátlan beszélőszervek; stb. Emellett fontos, 
hogy az átlagost meghaladó határismerete legyen lehetőleg a község határának 
minden területére vonatkozóan. Vigyázzunk azonban, nehogy a régi vagy 
újabb tisztségviselők: bírók, esküdtek, elöljárósági tagok az általuk megismert 
hivatalos térképek és iratok adatait népi eredetű megnevezések gyanánt fogad
tassák el velünk! Adatközlőink között legyenek többségben az olyanok, akik 
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csak a nép körében élő formákat, neveket ismerik és használják! Természetes, 
hogy adatközlőink zöme az idősebb férfiak sorából kerül ki. Helyes azonban, 
ha a nevek közismertségének felméréséhez az egymás mellett élő mindhárom 
generációtól szerzünk adatokat, nem hagyva ki a nőket sem (az adatközlőkkel 
kapcsolatos munkára sok jó tanács található Lőrincze említett munkájában: 
MNyM. 119—97). 

Különösen a hivatalviselt adatközlővel jól bevált fogás a szétrakott ka
taszteri térkép melletti beszélgetés, amikor gondolatban körüljárjuk vele a ha
tárt, s az említett nevek helyét a térképen is megmutatja, így a magunk vázla
tára is bejelölhetjük. Természetesen arra kell törekednünk, hogy adatait ne a 
térképről vegye, hanem emlékezetből, s a helyi használati formáknak megfe
lelően. 

Itt tehetjük fel azt a kérdést: mit akarunk megtudni az egyes nevekről, il
letőleg a névvel jelölt objektumokról? — Ki kell derítenünk minden tulajdon
névvel jelölt terület, objektum esetében a rá vonatkozó összes nevet, az egyes 
nevek összes változatával együtt. Minden névnek fel kell jegyeznünk a helyi 
kiejtési formáját, és ha van ettől eltérő hivatalos változata, azt is. A kiejtett 
formát még a teljesen közömbösnek látszó esetekben sem mellőzhetjük: nem 
mindegy, hogy a hivatalos Aojjw/A Za/ar wfco hogyan hangzik (Aaywf Z/z/a? 
wcca, Abjwr Za/oj wcca, Ai&y%f Z/z/as wcca, Áj&s%f wcca, AÜ&M/f wcca, Áü&mf zícca 
stb.). Jelezni kell az egyes névváltozatok külső vagy belső helyragozását (Kosut 
uccáóa vagy uccan), s ha a név személynév! eredetű, azt is, hogy a kérdéses sze
mélynek milyen közvetlen kapcsolata volt az objektummal. M e g kell jelölni a 
megnevezett terület, objektum legfontosabb jellemzőit: felhasználási, művelési 
jellegét, talajminőségét, felszíni formáját, kiterjedését, a rá vonatkozó, vele 
kapcsolatos hagyományokat, eseményeket, hiedelmeket stb. Érdeklődni kell az 
elnevezés kérdéseiről: mióta és miért nevezik úgy, melyik névváltozat eleve
nebb, melyiket kik használják stb. 

Gyűjtőfüzetünkben pontosan el kell különülnie az egyes adatközlőktől 
származó információknak. Ezért sem helyes, ha például irodában vagy egye
bütt, csoportos közönségtől próbáljuk begyűjteni adatainkat. Két-három adat
közlő egyidejű kérdezése esetleg hasznos lehet: oldottabb a hangulat, egymás 
tudását, emlékezetét kiegészítik, egymás közötti beszélgetésükben a valódi 
névhasználati formák kerülnek elő. Ilyenkor is arra kell azonban törekednünk, 
hogy valamilyen módon minden adatunk gazdájához köthető legyen (pl. index
számokkal jelezni, kitől való egy-egy közlés). Jegyezzük fel minden adatköz
lőnk nevét, születési évét, foglalkozását, lakcímét, esetleg a tisztségére vagy kiej
tésére vonatkozó értesülésünket, megfigyelésünket is. Igen hasznos lehet, ha a 
hibátlan nyelvjárási kiejtésű, jó beszédkészségű adatközlővel mikrofon előtt is 
beszélgetünk. A z így magnetofonszalagra vett anyag nemcsak névtanilag hasz
nosítható, hanem egyben fontos nyelvjárási dokumentum is. 

Mivel még egy néhány ezer holdas határú kis község névanyagát sem is-
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meri egy adatközlő teljes egészében, szükséges, hogy minél több adatközlőnk 
legyen. H a valakinek csak annyit mondunk: sorolja fel a falu dűlőneveit, rend
szerint alig tud többet összeszedni egy tucatnyinál. Ezért kell már a szobában 
is a terepre vezetni adatközlőinket — legalább gondolatban. D e hogy mi min
dennek van saját elnevezése, az csak akkor derül ki, amikor adatközlőnk mellé 
szegődve magunk is kimegyünk a határba. Utak, hidak, medrek, gödrök, át
járók, kutak, keresztek nevei főleg ekkor szoktak előbukkanni, ha nem unjuk 
meg a kérdezést, érdeklődést. A határ bejárása nélkül nem lehet teljes értékű 
gyűjtést végezni. Jó partner erre a célra a mezőőr, ha helybeli, és megfelel az 
adatközlők iránti követelményeknek. A határjáráskor kezünkben van a tér
képvázlat: nemcsak a frissen megtudott adatokat rögzítjük rajta, hanem a ko
rábbi lokalizálásokat is ellenőrizzük. A valamilyen szempontból fontos részek 
felszínéről részlet-vázlatokat is csinálhatunk. A határjárás ne egyszerűen körül
járás legyen a szomszédos falvak peremén, hanem sziromlevelek peremvonalá
hoz hasonlóan hurkolja át meg át a határvonal és a belsőség közti területet. 

N e m esett szó eddig a hallott adatok lejegyzésének hangtani hűségéről. 
A z ideális természetesen az lenne, ha mindent a nyelvjárási feljegyzésektől tu
dományosan megkívánt fonetikus pontossággal, s az előírt jelekkel írnánk fel. 
A „kötelező minimumot" e téren a Zala megyei gyűjtés bevezetője így fogal
mazza meg: „jelöljék a gyűjtők a zárt e hangot, a kiejtésnek megfelelően írják 
fel az / és _/ hangokat (tehát ne használják a köznyelvi helyesírás íy betűjét), 
jelöljék a magánhangzók hosszúságát és rövidségét, esetleg a mássalhangzók 
hasonulását. A hangtani finomságok (diftongusok, a hangok zártabb, nyíltabb 
ejtése) jelölésére jobb, ha nem vállalkoznak a hangtani ismeretekkel és gyűjtési 
tapasztalatokkal nem rendelkező munkatársak" (i. m. 9). — Ügy gondoljuk, 
a mássalhangzók hasonulása és a diftongusok jelölése megkívánható volna 
miden érettséginél magasabb iskolázottságú gyűjtőtől. 

A fonetikus feljegyzésnek nem kell csak a névalakokra korlátozódnia. H a 
az adatközlő egy-egy találó, a névre vagy a területre fontos információt tartal
mazó kifejezését, esetleg egész mondatát is sikerül fonetikusan feljegyeznünk, 
az csak hasznára válik munkánknak. Különösen vonatkozik ez a csak helyszí
nen ismert táj szavakra, amelyeknek megmagyarázása elengedhetetlen. 

Itt utalunk arra is, hogy a helyszíni munka nem csupán az adatközlőkkel 
való társalgást jelenti. Szüksége van a gyűjtőnek már ekkor is olyan csendes 
órákra — esetleg esti időben, szálláshelyén —, amikor számba veszi addigi ered
ményeit, és megjelöli közvetlen feladatait. A szóbeli gyűjtés anyagát átnézve 
kijegyzi a számára nem világos hangzású, jelentésű, formájú, szerkezetű neve
ket és szavakat, hogy újra megkérdezve tisztázza problémáit. Elő kell vennie az 
előkészületi munkák során összegyűjtött adatokat is, és megvizsgálni: élnek-e, 
azonos formában és funkcióban, ugyanazon területre, objektumra vonatkoz
tatva használják-e őket; stb. A z elő nem került régi neveket esetleg nyílt rákér
dezéssel is meg kell próbálnia felderíteni. Ki kell írni azokat a neveket is, ame-
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lyeknek értelmére, megfejtésére semmi elfogadható magyarázatot sem kapott. 
Ezek ügyében célszerű megnézni a kataszteri térkép tulajdonosjelzéseit is, 
hátha eltorzult személynév rejlik bennük. 

H a a gyűjtő időbeosztása és lehetősége engedi — illetőleg ha gyűjtése nem 
egyszerű szinkron adatközlés, hanem történeti, névtani feldolgozás igényével 
készül —, ne mulassza el a helyi egyházi irattár átnézését sem. Egyrészt sok 
olyan régi névadat jegyezhető ki belőle, amely másutt nem maradt fenn; más
részt a régi személynév-állomány segíthet megfejteni megmagyarázhatatlannak 
tűnő neveket is; végül: a régi anyakönyvek gyakran igen értékes, névtani 
szempontból is hasznosítható helytörténeti vonatkozású feljegyzéseket tartal
maznak. 

Végezetül még egy megjegyzés: helyes, ha a helyszíni gyűjtés mozzanatai
ról minél részletesebb „naplót" készítünk. Ennek alapján később pontosan 
rekonstruálhatjuk a munka menetét; a segítők, vezetők nevét, címét pedig jó 
feljegyezni az esetleges későbbi kapcsolat fenntartása kedvéért is. 

14. A z anyagrendezés munkáját ezek után már röviden elintézhetjük. 
A jegyzőfüzetek anyagát minél hamarabb fel kell dolgozni, mielőtt még a hely
színi emlékek megfakulnának. Később esetleg a hevenyészett, rövidített feljegy
zések áttétele már nehezebb lesz. Legjobb, ha jegyzetfüzetünket kicédulázzuk. 
Egy-egy cédulára kerül mindaz, amit egy névre vonatkozóan anyagunk tartal
maz. H a egy objektumnak több neve van, azok céduláit összekapcsolva kezel
jük. Ugyanazon név kiejtési változatai természetesen ugyanarra a cédulára 
kerülnek. A cédulák átmeneti formát jelentenek a jegyzőfüzetnek adatközlők 
szerint sorakozó információi és a feldolgozás rendezettsége között. Róluk 
— célunknak megfelelően — készíthetünk egyszerű élőnyelvi névjegyzéket, 
vagy összedolgozhatjuk történeti, nyelvészeti kutatásokkal, és kialakíthatjuk 
névtani szócikkeinket. A tudományos igényű névfejtések módszerére itt nem 
térünk ki. Ehhez a történeti adatok lehetőségig teljes feltárása szükséges okle
vélkiadványokból, levéltárakból; a nyelvi tisztázáshoz egynyelvű történeti és 
táj szótárak, etimológiai szótár, szakkönyvek, folyóiratok szükségesek, ame
lyek többnyire csak tudományos intézetekben állnak rendelkezésre. 

Elvégzendő viszont minden gyűjtés után a végleges térképvázlat megrajzo
lása. Erre — bevett szokás szerint — nem a neveket írjuk, hanem a megfelelő 
helyre számok segítségével jelöljük be a megfelelő nevet. A számozás szemmel 
követhető legyen, tehát vagy valamilyen irányban haladva növekedjék (például 
északról dél felé), vagy a lakott belsőséget centrumnak tekintve az óramutató 
járását kövesse. Szokás, hogy a nagyobb területet jelölő nevek számjelétől nyi
lakat rajzolunk a névvel jelölt terület határáig; ez azonban nem elengedhetet
len. Annál lényegesebb, hogy a végleges térképvázlat név-számozását pontosan 
ellenőrizve vezessük rá az egyes nevekről készült céduláinkra is, hogy a kettő 
megfelelése hibátlan legyen, és bármilyen feldolgozáskor zavar nélkül azono
síthassuk a valóságos helyzettel. 
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H a korábban nem is, a gyűjtött anyag rendezésekor, feldolgozásakor ok
vetlenül előkerül a nevek helyesírásának kérdése. Természetesen, külön hely
nevekre vonatkozó helyesírási szabályzat nincsen: az egységes szabályzat elvei 
és gyakorlata teljes mértékben vonatkozik a földrajzi nevekre is. A gyakran 
több szó összetételéből, vagy még lazább szerkezetekből álló helynevek írása 
azonban mégsem problémátlan, hiszen a közszók írásában is e téren, az össze
tételekkel van a legtöbb bizonytalanság. Ezért a Helyesírási Szabályzat ide vágó 
szabályain kívül utalunk még az alábbi helyesírási forrásmunkákra: FÁBIÁN 
PÁL: A tulajdonnevek írása (NytudÉrt. 4. sz. [1955], 79—88); uő szerk., 
A „Helyesírásunk időszerű kérdései" vitája (uo. 9. sz. [1956], több helyütt); 
AKADÉMIA HELYESÍRÁSI BIZOTTSÁGA: A földrajzinév-írás további szabályai 
(I.OK. IX [1956], 427—38); DEME LÁSZLÓ: Egyes helynév-típusaink -z képzős 
melléknévi származékáról (MNy. LIV [1958], 125—36); uő: Helyesírási rend
szerünk logikája (Nyr. LXXXVIII [1964], 362—5); FÁBIÁN PÁL, FÖLDI ERVIN, 
írj. HŐNYI EDE, A földrajzi nevek és megjelölések írásának szabályai (Bp., 
1965); stb. Saját eljárásának ismertetése kapcsán részletes eligazítást ad e kér
désekről a Zala megye földrajzi nevei című kötet bevezetése is. 

A feldolgozáshoz kedvet kapó kezdő kutató a nyelvészeti szakirodalom 
rövidítései között sem mindig könnyen igazodik el. Ezért soroljuk fel befejezé
sül a lentiekben alkalmazott rövidítések feloldását. Egyben utalunk rá, hogy 
a nyelvtudományunkban bevett rövidítéseknek az itteninél teljesebb listáját 
megtalálhatjuk a Magyar Nyelv LVI [1960], 421—7. és 495—500. lapjain, 
BENKŐ LORÁND összeállításában. 

Acta Univ. Debr. =Acta Universitatis Debreceniensis de Ludovico Kos
suth Nominata. — A Kossuth Lajos Tudományegyetem évkönyve. 

A L H . =ActaLinguistica Academiae Scientiarum Hungaricae. — A Magyar 
Tudományos Akadémia idegennyelvű nyelvtudományi folyóirata. 

Bárczi-Eml. = Bárczi Emlékkönyv. Tanulmányok a magyar nyelv életrajza 
köréből. Bp., 1964. NytudÉrt. 40. sz. 

D M N y I K = A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar 
Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai. — Kiadványsorozat. 

E M N y F . = Egyetemi Magyar Nyelvészeti Füzetek. — Tankönyvsorozat. 
KÁZMÉR, Alsó-Szigetköz = KÁZMÉR MiKLÓs, Alsó-Szigetköz földrajzinevei. 

Bp., 1957. M N y T K . 95. sz. 
LŐRINCZE, Fgy. = LŐRiNCZE LAJOS, Földrajzinév-gyűjtésünk múltja, jelen 

állása és feladatai. Bp., 1949. 
M M N y R . = A mai magyar nyelv rendszere. Leíró nyelvtan. I—II. Szerk. 

TOMPA JÓZSEF. Bp., 1961, 1962. 
MNépny. = Magyar Népnyelv. — Folyóirat 1939—1949. 
M N y . = Magyar Nyelv. — A Magyar Nyelvtudományi Társaság folyó

irata 1905—. 
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MNyj. = Magyar Nyelvjárások. A Kossuth Lajos Tudományegyetem Ma
gyar Nyelvtudományi Intézetének évkönyve. Bp., Debrecen, 1951—. 

M N y M . = A Magyar Nyelvatlasz munkamódszere. Szerk. BÁRCZi GÉZA, 
Bp., 1955. 

M N y T K . = A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai. — Tanul
mánysorozat. 

NéprNytud.= Néprajz és Nyelvtudomány. Acta Universitatis Szegediensis 
de Attila József Nominatae. — A szegedi J. A. Tudományegyetem Magyar 
Nyelvtudományi és Néprajzi tanszékének évkönyve. 

Névtud.Vizsg.= Névtudományi Vizsgálatok. MiKESY SÁNDOR közremű
ködésével szerk. PAis DEZSŐ. Bp., 1960. 

NylK.=A Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetének 
Kiadványai. Új folyam: 1963—. 

NyK.= Nyelvtudományi Közlemények. — Nyelvtudományi folyóirat. 
Nyr. = Magyar Nyelvőr. — Nyelvtudományi folyóirat. 
NytudÉrt.= Nyelvtudományi Értekezések. — Tanulmánysorozat. 
I. O K = A Magyar Tudományos Akadémia I. Osztályának Közleményei. 

— Folyóirat. 
Pais-Eml.= Emlékkönyv Pais Dezső hetvenedik születésnapjára. Szerk. 

BÁRCZI GÉZA és BENKŐ LORÁND. Bp., 1956. 
SzótTan. = Szótártani Tanulmányok. Szerk. ORSZÁGH LÁSZLÓ. Bp., 1966. 
SzPFÉ.=A Szegedi Pedagógiai Főiskola Évkönyve. 
SzTFTK.=A Szegedi Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei. 
15. Természetesen tudatában vagyunk, hogy a földrajzinév-gyűjtőnek a 

lentiek után is számos kérdése, problémája marad. Pontos forgatókönyvet 
azonban nem is lehet e munkához készíteni, hiszen minden konkrét eset más
más módon zajlik le. Szándékunk csak az volt, hogy a névélettani tanulmányok 
terén „naprakész" utalásokat adjunk a kereső, kezdő érdeklődőnek, illetőleg 
néhány gyakorlati tanácsot a gyűjtés és formába öntés munkájához. 

SEBESTYÉN ÁRPÁD 
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NeueErgebnisse undAufgabender Erforschung der geographischen 
Namenin Ungam 

Der Aufsatz ist ein Nachwort znr nenen Anflage der Studie von Lajos 
Lőrincze: „Földrajzi neveink élete" (Das Lében nnserer geographischen Na-
men; Budapest, 1947.). Der Verfasser hat sich das Ziel gesteckt, die Geschichte 
der ungarischen Ortsnamenforschnng in den vergangenen zwei Jahrzehnten zn 
überblicken. 

Ansser der traditionellen historischen Ortsnamenforschung behandelt er 
die Aufsátze und Stndien, die in den Bereich der von Lőrincze angeregten 
„namenbiologischen" Untersnchnngen gehören. — In der zweiten Hálfte der 
Arbeit erteilt er Ratschláge und Hinweise für diejenigen* die in die Sammlnng 
und Bearbeitung der geographischen N a m e n sich in der Znknnft einschalten 
möchten. 

Á. SEBESTYÉN 
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