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ÉVKÖNYVE 

Földrajzinév-gyűjtésünk állása és tudományos problémái 

1. A magyar földrajzi nevek gyűjtésének XIX. századi történetét vázlato
san megírta JANKÓ JÁNOS (A Balaton-melléki lakosság néprajza Bp., 1902), 
igen részletesen SZABÓ T. ATTILA (A magyar helynévkutatás a XIX. században. 
Kolozsvár, 1944; ugyanő rövidebben szól róla: MNy. XXX, 173—4). Elemzi a 
gyűjtés történetét LŐRINCZE LAJOS is (Földrajzinév-gyűjtésünk múltja, jelen 
állása és feladatai. Bp., 1947). 

Ezekből ismeretes, hogy noha nyelvemlékeink, okleveleink igen sok föld
rajzi nevet (más műszóval: helynevet) tartalmaznak, csak a XIX. század elején 
kezdtek foglalkozni gyűjtésük kérdésével, amikor nagy költőink, íróink, 
tudósaink kezdeményezésére a magyar néphagyományok, népdalok, népme
sék, szólások, tájszavak feljegyzése megkezdődött. Virág Benedeknek Kazinczy 
Ferenchez 1804-ben írt levele az első emlék: ,,Te most sok helyeken megfor
dulsz, tudd ki a' legkisebb folyónak, tónak, régi vagy új nevét" (Kaz. lev. III. 
208). Gróf TELEKI JÓZSEF, a korszak legnagyobb tudományos tekintélye, az 
Akadémia későbbi elnöke hívja fel ezután a figyelmet a helynevek fontosságára 
(Jutalomfeleletek a magyar nyelvről. Pest, 1821, 18; idézi SZABÓ T. A., i. m. 
4). Az Új Magyar Múzeumban találunk tudománytörténeti adatokat a hely
névgyűjtésről. Az Akadémia 1837-ben pályázatot is hirdet nem annyira a nevek 
gyűjtésére, mint inkább megfejtésükre (1. SZABÓ T. A., i. m. 5). SZABÓ KÁROLY, 
a későbbi nagy történettudós és bibliográfus nemcsak elméleti fejtegetést ad a 
helynevekről, hanem szülőfaluja, a Békés megyei Köröstarcsa akkor használa
tos helyneveinek, főleg pedig történeti neveinek összeírásával mintát is ad a 
gyűjtésre (Új M. Muz. 1850—1. I, 370—7). RÉVÉSZ IMRE teológus, a későbbi 
nagy egyházpolitikus pedig szintén nemcsak elméleti kérdéseket boncol, hanem 
szótárszerűen összeállított helynévgyűjteményében nyelv- és helytörténeti 
szempontból is értékes adatokat nyújt (Uo. 1850—51., I. 510—3, 1851—52. I, 
161—4, 310-5, 1853,1. 76-91). 1853-ban TOLDY FERENC, az Akadémia titok
noka „Felszólítás a magyar helyirati nevek ügyében" (Uo. 1853., II, 319—22) 
címen már részletes és még ma is megszívlelendő tanácsokat ad (teljes terjedel
mében közli SZABÓ T. A., i. m. 74—5). Sajnos e felszólításra is csak néhány 
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gyűjtés készült el. Tehát hiába hívták fel a figyelmet a földrajzi nevek gyűjtésére 
a kor legkiválóbb tudósai, hiába tartotta nagyon fontosnak az Akadémia, 
e téren alig történt valami, noha néphagyományaink más ágaiban nemcsak 
hazai, hanem nemzetközi méretekben mérve is jelentős gyűjtési eredményeink 
voltak. Néhány többnyire csak tudománytörténeti szempontból említendő 
gyűjtés után így kerül sor 1862—65 között Pesty Frigyes történettudósnak 
hatósági segédlettel (a budai helytartótanács, az erdélyi főkormányzó szék, 
továbbá a katonai hatóságok segítségével) végrehajtott országos gyűjtésére. Pesty 
Frigyes részletes gyűjtési utasítást küldött ki a jegyzőknek (majdnem teljes 
terjedelmében közli ezt Jankó János i. m. 34—36). Noha a Pesty-féle gyűjtés 
vegyes értékű, vannak községek, ahol nagy számú nevet írtak össze, másokban 
pedig keveset, aszerint, hogy a gyűjtés, az összeírás végrehajtását mennyiben 
tartották szívügyüknek a feladat végrehajtói (a nevek feljegyzési módjában is 
voltak hibák; az egész vállalkozás bírálatára még visszatérek), mégis, hogy ez a 
gyűjtés az akkori Magyarország legnagyobb részén megtörtént, óriási jelen
tőségű; és azokon a területeken, ahol mi a mai tudományos követelményeknek 
megfelelő gyűjtéseket el nem végezzük, az egyetlen forrás. Azt is figyelembe kell 
vennünk, hogy más országokban is kevés ilyen kezdeményezés történt még 
abban az időben. A gyűjtés szempontjai sem alakulhattak ki, a névtan el
méleti kérdései sem voltak akkor még kellően tisztázva. — A földrajzi nevek 
gyűjtésének módszereit nagyban előbbre vitte hazánkban JANKÓ JÁNOS, a fiata
lon elhunyt kiváló néprajzkutató. Fontosabb e tárgyú munkái: Kalotaszeg 
magyar népe. Bp., 1892. — Torda, Aranyosszék, Toroczkó magyar (székely) 
népe. Bp., 1893. — Főleg pedig már fentebb idézett munkája, A Balaton-
melléki lakosság néprajza. Bp., 1902. Megemlíthetjük Kiss LAJOsnak, a kiváló 
néprajzkutatónak a gyűjtését: Régi Rétköz. Bp., 1961. Munkája késve jelent 
meg, így a módszer fejlődésében szerepet nem játszott. A magyar földrajzi 
nevek gyűjtő módszerének kialakításában SZABÓ T. ArnLÁnak, a kolozsvári 
egyetem magyar nyelvész professzorának vannak a legnagyobb érdemei. 
Munkái közül a legfontosabb: Kalotaszeg helynevei. Kolozsvár, 1942. Szabó 
T. Attila az élő neveken kívül hatalmas történeti anyagot tárt fel. Tanítványai is 
nagy munkát végeztek. E dolgozatok többnyire a MNny.-ben a és Mnyj.-ban 
jelentek meg. 

Nemcsak a gyűjtési módszer előbbrevitelében, hanem a magyar földrajzi
név-kutatásban is igen jelentős BENKŐ LORÁND, A Nyárádmente földrajzi 
nevei (Bp., 1947.) című munkája (adattára: MNny. VI, 144—60). Benkő egy 
nagyobb település élő névanyagát rendszerezte, gazdag történeti névgyűjtését is 
felhasználva, gondosan elemezte a népetimológiákat, mintaszerűen értelmezte a 
földrajzi közneveket. 

1947-ben jelent meg LŐRINCZE LAJOS, Földrajzineveink élete. (Bp.) című 
munkája, amely az ország különböző helyeiről származó gyűjtések példái 
alapján és a külföldi irodalom eredményeit is felhasználva névélettani alapvetést 
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ad. Benkő Loránd elemző és rendszerező módszerét fejleszti tovább KÁZMÉR 
MIKLÓS, Alsó-Szigetköz földrajzi nevei című munkájában (Bp., 1957). Meg kell 
még említenünk INCZEFI GÉZA nagyarányú gyűjtő és feldolgozó munkásságát. 
Ő Csongrád megye majdnem kétharmadán összegyűjtötte a földrajzi neveket. 
Több meg is jelent közülük, 1. pl. Szeged környékének földrajzi nevei. Bp., 
1960. Módszertani szempontból is értékes SEBESTYÉN ÁRPAD, Földrajzi nevek 
Gacsályból című gyűjteménye: Acta Univ. Debreceniensis. II, 1955. 

Sok kitűnő, de csak kis területet magában foglaló gyűjtés történt tehát 
(az egyes gyűjtéseket, az irodalmat 1. LŐRINCZE LAJOS, Földrajzinév-gyűjtésünk 
múltja jelen állása és feladatai, Bp., 1949. című dolgozatában, KÁZMÉR MIKLÓS: 
MNy. LII, 238-43, LXIV, 108—114, továbbá SEBESTYÉN ÁRPÁD: Mnyj. 
XIII, 45—7), de nagyobb területekre kiterjedő névösszeírás szakemberek mun
kájával nem történt. 

2. Ilyen előzmények után határozta el Zala megye 1962-ben, hogy pedagó
gusokkal és más önkéntes munkatársakkal összegyűjteti a megye földrajzi 
neveit. 1965 elején (de 1964-es évjelezettel) a mű már meg is jelent a megye ki
adásában. A megye a gyűjtést a néprajzosok javaslatára határozta el. Tudomá
nyos irányításra az Akadémia Nyelvtudományi Intézetét kérte fel, a helyi 
irányítást és vezetést pedig Ördög Ferencre bízta. A gyűjtés tudományos terve 
hosszú és tanulságos vita után alakult ki (a gyűjtés történetét a kötet bevezetőjé
ben megírta Ördög Ferenc és Végh József). A terv elkészítésében és később a 
gyűjtés irányításában azért mertem a tanácsadó szerepére vállalkozni, mert 
Csűry Bálint professzor biztatására fiatal tanárokkal, egyetemi hallgatókkal 43 
bihari községben végeztünk földrajzinév-gyűjtést. Magam Derecskén és Be
rettyóújfaluban (tehát nagy kiterjedésű községekben) írtam össze a földrajzi 
neveket. így a gyűjtés tudományos kérdéseit nemcsak az irodalomból, hanem 
saját tapasztalatomból is ismertem. (Sajnos e gyűjtések nagy része a háború 
alatt és után elkallódott). 

De egészen más volt a helyzet Bihar megyében, mint Zalában. Ott nyelvé
szetileg többé-kevésbé képzett és nyelvjáráskutatói gyakorlattal rendelkező 
munkatársak dolgoztak, Zalában pedig nagyrészt olyan pedagógusok vállal
koztak a gyűjtés nem könnyű feladatára, akik semmi ilyen természetű munkában 
még részt nem vettek. A gyűjtőíveket Ördög Ferenc állította össze, a gyűjtés 
tennivalóit pedig a gyűjtés járási szervezőinek magyaráztuk el, ez utóbbiak 
ismertették ezt a gyűjtőkkel. A gyűjtés tervének összeállításakor (az előzetes 
vitákban) sokat foglalkoztunk a Pesty-féle gyűjtéssel. JANKÓ JÁNOS, A Balaton-
melléki lakosság néprajza. (Bp., 1902.) című munkájában megírta már, hogy 
,,Pesty... úttörésével egyszerre óriási anyagot szerzett be, mely egyes kisebb 
kérdésekben sokszor kitűnően felhasználható, de egy adott vidék helyneveinek 
feldolgozásánál csak tá jékozta tó , de nem forrás (a kiemelés tőlem. 
V. J.); forrás csak annyiban, amennyiben olyan ma már életben nem levő 
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helynevekről van szó, melyek a gyűjtemény keletkezése idején még nem hasz
náltattak" (i. m. 37). 

Az egri kötetben (Heves megye földrajzi nevei. I. Az egri járás. Bp., 1970) 
és Somogy megye földrajzi neveinek bevezetőjében is tárgyalom már, hogy a 
Pesty-féle gyűjtések nem csupán a nevek számát illetőleg egyenetlenek; hanem a 
legnagyobb baj az, hogy a népi névadási módot a gyűjteményből megállapítani 
nem lehet, mert az akkori feljegyzők nem törekedtek arra, hogy a neveket abban 
az alakban írják fel, ahogy a paraszt ember használja. Sajnos meg kell állapí
tanunk, hogy ennek nemcsak a feljegyzők hozzá nem értése, felkészületlensége 
vagy szorgalmuk hiánya volt az oka, hanem a Pesty-féle utasításoknak az elég
telensége is. Eme utasításokban vannak igen jó, ma is megszívlelendő tanácsok: 
a gyűjtők kérdezzék ki a falu véneit, vadászait, bányászait stb. Jankó János 
szerint — ő foglalkozott csupán Pesty utasításainak módszertani kérdéseivel — 
a Pesty-féle gyűjtési utasítás igen jó, csak a feljegyzők követték el a hibákat. 
Véleményem szerint — ezt a zalai gyűjtés tervezésekor nagyon jól meg kellett 
gondolnunk — Pesty kérdései és utasításai szakképzett kutatók számára jók, 
de nem a kezdő gyűjtőknek. Hosszasan kellene írnom a Pesty-féle gyűjtési 
utasítások hibáiról, hely hiányában csak a lényeget emelem ki. Pesty utasítása 
így kezdődik: ,,A czél: hazánk összes helyneveinek magyarázása , ér tel
mének k inyomozása" (a kiemelés tőlem. V. J.) —. Pesty 6. kérdése így 
szól: „Mit lehet tudni köztudásból, hagyományból, írott vagy nyomtatott em
lékekből a név eredetéről, értelméről?" Pesty eme utasításával felbátorította a 
gyűjtőket a naiv tudálékos magyarázatokra, a népi hagyományoknak és az 
írásos források adatainak összekeverésére. Ahogy JANKÓ J. helyesen állapítja 
meg: ,,A jegyző, az orvos, a tanító, a pap . . . nem szakember... sok dolgot 
jobban vél tudni, mint a nép fia, s nem kérdi meg a népet (a kiemelés 
tőlem. V. J . ) ; . . . sokszor összekeveri azt, amit a néptől hallott, azzal, amit va
lahol régen — mikor és hol, maga sem tudja, olvasott stb." (i. m. 36). Pesty 
talán nem látta még eléggé jól, hogy a népi névadás és névhasználati gyakor
lat eltér a kataszteri térképek névrajzától. Utasításaiban nem kívánja elkülöní
teni a népi nevek feljegyzését az írásos emlékek neveitől. ,,Ahol a szóbeli adatok 
kifogynának — írja —, ott a hivatalos és hiteles irományok is még bő forrásul 
szolgálnának, úgymint a földbirtoktulajdonát kimutató és adósorozó könyvek 
(mire nézve a telekkönyvi és katastralis hivatalok segédkézzal járulnának)...". 
Van viszont egy dicsérendő tanácsa Pesty schemainak (== utasításának): ,,A nye
rendő adatok, kivált ha eltérők, egymás iránti hitelességének megbírálása érde
kében, óhajtandó azon forrás megnevezése, ahonnan az adatok származnak". 
Sajnos a Heves, a Somogy és a Vas megyei anyagban nem találtunk forrásra 
való hivatkozást. 

A tudománytörténet számtalan esetben mutatja, hogy az előző munkák, 
gyűjtések esetleges hibáiból is lehet tanulni. Mi is sokat okultunk Pesty utasí
tásának fogyatékosságaiból. A zalai gyűjtéshez mi gyűjtőívet készítettünk. 
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Ezen külön vesszük a népi neveket és külön a kataszteri térkép neveit, belterü
leten pedig a hivatalos utcaneveket. Felírattuk gyűjtőinkkel a nevek lexikai, sőt 
hangtani változásait is. Megadattuk — külön kérdésben — a határrész, terep
tárgy domborzati viszonyait és a művelési ágat. Külön kérdés volt a névre vo
natkozó paraszti felvilágosítások és népetimológiák, eredetmondák és más 
folklór-közlések megörökítése. Nyomatékosan felhívtuk gyűjtőink és ellen
őrzőink figyelmét, hogy csak a paraszti magyarázatokat írják fel (bármilyen 
naivak is azok), és ne keverjék bele ebbe a saját véleményüket, elgondolásukat. 
Megkívántuk, hogy gyűjtőink helybeli születésű adatközlőkkel járják be a ha
tárt; a neveket lokalizálják a térképvázlatokon; utána pedig még néhány adat
közlővel ellenőriztessék a nevek morfológiai szerkezetét, hangalakját, a térképet 
ismerő paraszti adatközlőkkel a nevek helyhezkötését is. A gondosan össze
állított gyűjtőlap és a szóbeli magyarázatok ellenére a zalai gyűjtések elkészülte 
után mégis azt tapasztaltuk, hogy a sok lelkiismeretes és gondos gyűjtés mellett 
akadnak felületes összeírások, többen csak kevés nevet gyűjtöttek össze, nem 
töltötték ki a gyűjtőív minden kérdését stb. Őszinte hálával gondolunk a ma
gyar nyelvtudomány nevében Zala megye vezetőire, elsősorban Kiss Gyula 
megyei tanácselnökhelyettesre és Németh József megyei művelődésügyi osztály
vezetőhelyettesre, akik megértették, hogy a gyűjtések akkori formájukban nem 
voltak méltók a megjelentetésre A gyűjtéseket tehát előbb íróasztal mellett, 
majd a helyszínen is ellenőriztettük (ezt a gyakorlatot más megyékben is kö
vettük). Az ellenőrzéshez, a munka sikeres befejezéséhez a zalai vezetők minden 
segítséget megadtak. Ma már azt is elmondhatjuk, hogy a zalai vállalkozás 
azért is sikerülhetett jól, mert az ellenőrzés és a közzététel nem könnyű mun
kájára Markó Imre Lehel, Ördög Ferenc és Kerecsényi Edit vállalkoztak. 
A szerkesztést Papp Lászlóval közösen a Nyelvtudományi Intézetben végeztük 
el. (Az egri és a polgári járások, továbbá a Somogy megye névgyűjteményét 
szintén mi szerkesztettük.) Ez utóbbi munkálat közben is több száz név mor
fológiai szerkezetét, kiejtését, továbbá a névre vonatkozó paraszti közléseket, 
főleg a térszínformára és művelési ágra utaló adatokat pótlólag ellenőriztettük. 
A zalai gyűjtés páratlan gyorsasággal két év alatt fejeződött be, a kézirat is 
egy év alatt elkészült. A mutatót pedig, amely a névgyűjtemény használatát 
minden célra azonnal használhatóvá teszi, szintén nagyon rövid idő alatt 
Markó Imre Lehel készítette el. 

A zalai kezdeményezés megmutatta, hogy nem szakképzett gyűjtőkkel is 
lehet tudományosan felhasználható gyűjtőmunkát végeztetni, ha a szakembe
rek segítik őket, és erejüket és képességeiket meghaladó teljesítményeket nem 
várnak el tőlük. így pl. hangjelölés tekintetében nagyon szerény kívánságaink 
voltak. A zárt é jelölését kértük, a hasonulást, a magánhangzók és mássalhang
zók hosszúságának a feltüntetését, a /y-nek megfelelően a helyi kiejtést, tehát 
Zalában az /-et. 

3. A zalai kötet elnyerte a szakemberek elismerését, külföldi barátaink 
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megbecsülését. A külföldi ismertetések közül kiemelem a következőket: 
T. ITKONEN: Finnisch-ugrische Forschungen XXXVI, 399—402; V. SMILAUER: 
Zpravodaj VI, 69, 221—224; H. PROTZE: Namenkundliche Informationen. 
Nr. 17. 1970. Oktober, 29—30; 1. még POGÁNY I.: Beiträge zur Namenfor
schung IV, (1969) 69-70; MIKESY S.: Onoma XI, 284-285. 

A zalai kezdeményezés országszerte felkeltette az érdeklődést a földrajzi 
nevek gyűjtése iránt.. 1968-ban befejeződött a gyűjtés Somogy megyében 
(A gyűjtés helyi irányítói: Várkonyi Imre és Király Lajos voltak; közzétevői: 
Balogh Lajos, Hajdú Mihály, Hosszú Ferenc, Király Lajos, Markó Imre Lehel, 
Ördög Ferenc, Pesti János, Szabó József, Szabó László; a kéziratot 1971. szep
temberében átadtuk az Akadémiai Kiadónak és a mű előreláthatólag 1973-ban 
megjelenik az Akadémiai Kiadó és Somogy megye közös kiadásában). 1969-ben 
befejeződött a gyűjtés Vas megyében (A helyi vezetést Bárdosi János néprajzos
muzeológus végezte; a közzétevők: Balogh Lajos, Bárdosi János, Dala József, 
Gyarmathy Miklós, Horváth Zsófia, Laky Rezső, Nógrádi Géza, Szabó László, 
Vörös Ottó lesznek). 1971-ben befejeződik a gyűjtés Győr-Sopron megyében 
(Némethi Imre muzeológus kezdeményezésére a gyűjtés helyi vezetői Takáts 
Gizella, Federmayer István, Timaffy László, Tar Imréné voltak). 1970-ben az 
MNYTK. 125. számaként megjelent Heves megye földrajzi nevei. I. Az egri 
járás. Tanítványaival együtt gyűjtötte és közzétette PELLE BÉLÁNÉ. AZ egri járás 
a megye községeinek mintegy 40 százalékát foglalja magában, köztük a Mátra 
és a Bükk hegység nagy részét. 1971-ben megjelent Hajdú-Bihar megyéből a 
polgári járás anyaga. Tanítványokkal együtt gyűjtötte TÓTH KATALIN és TERGE 
LAJOS, közzétette TÓTH KATALIN. Jól áll a gyűjtés a sátoraljaújhelyi járásban 
(irányítói: Kováts Dániel és Nagy Géza), az ózdi járásban (irányítója: Dobossy 
László), Miskolc városában, M. városhoz sok falu tartozik (irányító: itt Bartha 
László), végül a kalocsai járásban (irányítója: Kuczy Károly). A budapesti 
magyar szakos egyetemi hallgatók összegyűjtötték a Csepel sziget földrajzi 
neveit. A gyűjtés vezetője: Zelliger Erzsébet. A most felsorolt gyűjtések tudo
mányos irányítását és gondozását az Akadémia Nyelvtudományi Intézete végzi. 
Még sok járásban indult el a munka, eredményekről azonban még korai volna 
beszámolni. 

A zalai gyűjtés megkezdése előtt a debreceni egyetem és a nyíregyházi fő
iskola hallgatói segítségével összegyűjtötte Szabolcs-Szatmár megye földrajzi 
neveit. A gyűjtés fő irányítói: Sebestyén Árpád, Kálmán Béla, Jakab László, 
illetőleg Mező András és Bachát László. — A baktalórántházi járás anyaga 
1967-ben Mező András gondozásában meg is jelent. Szabolcs-Szatmár megye 
többi járása anyagának ellenőrzésére és kiadására is sor kerül. Fentebb már 
szóltunk Inczefi Géza gyűjtőmunkájáról. Hadd tegyük most hozzá, hogy ön
kéntes gyűjtők Csongrád megye még hiányzó községei névanyagának össze
gyűjtésére is vállalkoztak. Sőt tudomásunk van arról is, hogy a pécsi tanárképző 
főiskola is megkezdte egy járás gyűjtését Baranya megyében. Nagy segítségükre 
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van Reuter Camillo, aki Baranya megye több községében gyűjtött történeti 
anyagot, és ahol alkalma volt, mai anyagot is jegyzett fel. 

Ha mindezt összevetjük, elmondhatjuk, hogy az utóbbi 6—8 év alatt 
Magyarország több mint negyed részén, majdnem egyharmadán összegyűjtöt
tük a földrajzi neveket. Talán nem hivalkodás, ha megállapítjuk, hogy a ma
gyar nyelvtudomány történetében önkéntes munkatársakkal ilyen szervezett és 
irányított gyűjtésre és ilyen sikerekre néhány esztendő leforgása alatt eddig 
még nem volt példa. Eredményeinket nemcsak kiváló vidéki munkatársaink 
buzgalmának, hanem megyei és járási tanácsi szerveink nagy megértésének és 
áldozatkészségének, a Művelődésügyi Minisztérium segítségének köszönhetjük. 
De hasonló elismeréssel kell szólni azokról a nyelvész kartásainkról, néprazo-
sokról, nyelvészetileg jobban képzett középiskolai tanárainkról is, akik az ellen
őrzés és közzététel nagyon fáradságos és áldozatos munkáját vállalják. Meg kell 
köszönnöm az Országos Földhivatal segítségét is. Az OFTH a kataszteri tér
képek fénymásolatait térítésmentesen bocsátja rendelkezésünkre. Kötelessé
gemnek érzem továbbá, hogy a kartográfusok közül név szerint is megemlítsem 
Radó Sándor, Földi Ervin, Hőnyi Ede, Mélykúti Mihály és Papp-Váry Árpád 
közreműködését is. Beszámolóm nem volna teljes, ha nem említeném meg, hogy 
eredményeink, sikereink kivívásában nagyban támogattak bennünket a tár
sadalmi szervek is, elsősorban a Hazafias Népfront és a KISZ Központi 
Bizottsága. 

4. Eddigi beszámolómban is igyekeztem az adatok felsorolásán kívül a 
gyűjtés tudományos, elméleti problémáit kiemelni. Most szeretném röviden e 
munkálat kilenc esztendős történetének fejlődését is vázolni (1. VÉGH JÓZSEF: 
NytudÉrt. 58. sz. 391-5 ; MNy. LXIV, 4 8 0 - 5 ; NytudÉrt. 70. 373-380, hoz
zászólások: uo. 380—392, továbbá KIRÁLY LAJOS: NytudÉrt. 70. 70—3, MARKÓ 
IMRE LEHEL UO. 85—9). 

A MEZŐ ANDRÁS kiadásában megjelent gyűjtemény (A baktalórántházi 
járás földrajzi nevei. Nyíregyháza, 1967) a mai neveken kívül közli a Pesty-féle 
gyűjtést és néhány nem régi monográfia anyagát is. A zalaitól eltérően nem 
sorszám szerint, hanem betűrendben nyújtja az adatokat. Minden névnél meg
adja a hová határozóragos alakot is. Mutatót majd az egész megyei névgyűjte
mény kiadása után kívánnak készíteni. Sajnos ez egy-két év alatt nem készül el, 
mint tervezték. 

Tudományos gondunk volt Zalában és a későbbi gyűjtéseknél a név mor
fológiai szerkezetének és a névváltozatoknak a valóságot megközelítő feljegy
zése. Nehéz kérdés sok esetben annak a megállapítása, vajon földrajzi tulajdon
nevet vagy pedig csak helymegjelölést jegyzett-e fel a gyűjtő, mennyire szociális 
érvényű egy-egy név. Tudjuk jól, hogy e kérdést megnyugtatóan sok-sok adat
közlő meghallgatásával lehetne tisztázni. De erre az ellenőrzőknek nincs meg 
mindig a kellő idejük. 

Az egri járás anyagában már megadjuk a felhasznált kataszteri térkép év-

101 



számát, a somogyiban is közöljük a Pesty-féle anyagot a maga következetlen
ségeivel együtt (fenntartásainkról 1. i. m. 7—8; e fenntartások azonban szerin
tem nemcsak a nevek morfológiai szerkezetére vonatkoznak, hanem Pesty fol
klór- és történeti közléseire is). Azokat a Pesty-féle neveket, amelyeket a mai 
adatközlők nem ismernek, az egyes községek végén közöljük. Nagyjából tehát 
meg lehet állapítani, hogy 100 év alatt hány név halt ki. Az egri kötetben alkal
mazzuk azt az egyszerűsített hangtani átírást, amelyet az Akadémia Magyar 
Nyelvtudományi Munkabizottsága az önkéntes gyűjtők számára elfogadott, 
és ez a Nyelvőrben (XCIV, 94—98) megjelent. Ezt az egyszerűbb hangtani 
átírást alkalmaztuk a somogyi névgyűjteményben is. A zalai kötet térképeinek 
a kisebbítését a nyomdára, a kliségyárra bíztuk. Szempontunk az volt, hogy a tér
kép lehetőleg beleférjen a tükörbe. A térképek egy része nem tetszetős, ez az 
eljárás nem jó. Az egri kötet térképeit már egységesen 1 : 5-ös kisebbítésben 
tettük közzé. A somogyi térképeket pedig 1 : 6-os kicsinyítésben hozzuk. 

Módszertani szempontból lényegesen többet nyújt az eddigieknél a So
mogy megye földrajzi nevei című kötet. Az eddigieknél nagyobb gondot fordí
tottunk a nevek morfológiai szerkezetének megállapítására. A Pesty-féle gyűj
tésen (a polgári kötetben Pesty-féle neveket nem közlünk) kívül közöljük a 
kataszteri térképek elődjének, az 1852-ben készült ún. croquis-k neveit is. 
E térképek készítői többnyire magyarul kevésbé jól tudó indzsellérek, de kitűnő 
szakemberek voltak, nagyon gondosan dolgoztak. így a nevek kiírása és közzé
tétele nem olyan fárasztó, mint a Pestyé, és különben is sok értékes anyagot 
nyújt. A mai adatközlők számára nem ismeretes nevek jegyzékét az egyes köz
ségek névgyűjteményének végén itt is közzétesszük. A somogyi kötetben kö
zöljük az egyelemű nevek hová határozóragos alakját is. A községneveknél 
minden eddigi kiadványunkban közöltük a hol, honnan, hová határozóragos és 
az -/ melléknévképzős alakot is. Fontos új mozzanat a somogyi kötetben, 
hogy megadjuk a Somogy megyei földrajzi köznevek értelmező szótárát is 
14 községben végzett gyűjtésünk alapján. 

Befejezésül még azt szeretném kiemelni, hogy a gyűjtéseket nem szakem
berek végzik, tehát a gyűjtések megtervezésekor mértéktartóknak kell lennünk, 
a társtudományok kívánságait csak annyiban tudjuk teljesíteni, ha ez nem 
jelent nagy megterhelést, és a gyűjtés elkészítését nem késlelteti. E kérdésről 
is részletesen írtam a somogyi kötet bevezetésében. 

VÉGH JÓZSEF 

102 



Zur Lage und zu den wissenschaftlichen Problemen unserer 
geographischen Namenforschung 

Die ungarische geographische Namenforschung kann auf eine mehr als 
ein Jahrhundert lange Geschichte und auf bedeutende Ergebnisse zurückblic
ken. Es sind viele gute aber nur kleinere Gebiete umfassende Sammlungen 
entstanden, aber ein Namensverzeichnis für größere Gebiete, als Ergebnis der 
Arbeit mehrerer Fachleute, war noch nicht vorhanden. 

1962 hat die kulturelle Leitung im Komitat Zala beschlossen, von Päda
gogen und anderen freiwilligen Mitarbeitern die geographischen Namen des 
Komitats sammeln zu lassen. Die riesige Arbeit ist 1965 wirklich erschienen. 
Die Sammler waren größtenteils Pädagogen, die vor dem Anfang der Arbeit 
Hinweise für die Sammelmethode bekommen haben. Das gesammelte Material 
wurde einer kleineren Gruppe von Fachleuten überprüft und auch an Ort und 
Stelle kontrolliert. 

Die Initiative im Komitat Zala hat bewiesen, daß es möglich ist, auch von 
fachlich nicht gebildeten Sammlern wissenschaftlich brauchbares Material zu 
erhalten, wenn sie von Fachleuten unterstützt werden und wenn man von ihnen 
keine Ergebnisse erwartet, die ihre Kräfte und Fähigkeiten übersteigen. 

1967 erschien das gesammelte Material von András Mező, aus dem Kreis 
Baktalórántháza (Komitat Szabolcs-Szatmár), und 1970 wurden die geogra
phischen Namen des Kreises Eger herausgegeben, in der Ausgabe von Pelle 
Béláné. 

In zahlreichen Komitaten und Kreisen ist das Sammeln der Namen schon 
beendet oder es wird daran gearbeitet, und so können wir sagen, daß in weniger 
als zehn Jahren auf einem Drittel des Landes die Sammlung beendet wurde. 
(Außer der erwähnten noch in den Komitaten Somogy, Vas und Győr-Sopron, 
im Komitat Hajdú-Bihar der Kreis Polgár, im Komitat Borsod die Kreise Ózd, 
Sátoraljaújhely und die Stadt Miskolc, und schließlich im Komitat Bács-Kiskun 
der Kreis Kalocsa.) Bei den neueren Sammlungen wurden die früheren Er
fahrungen berücksichtigt. 

J. VÉGH 
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