
EERO KIVINIEMI munkája tipológiai rendszerezése miatt úttörő jellegű a 
finn névkutatásban. A finn neveknek egy igen jellemző típusát, a participiu-
mot tartalmazó neveket vizsgálja meg igen sokoldalúan; a legmesszebbme
nőkig figyelembe veszi a földrajzi környezetet, az oklevelek adatait, valamint 
a településtörténeti szempontokat, s kutatási eredményeivel igyekszik alátá
masztani a régészeti és településtörténeti kutatásokat. A participiumot tar
talmazó helynevek igazolják e tudományágak eddigi eredményeit. A kötet álta
lános fejtegetése, a névanyag jelentéstartalmának és a névadás folyamatának 
vizsgálata mintaszerű az anyag különböző szempontú csoportosítása, valamint 
a nevek korának és elterjedésének felvázolása útján. Nem kevésbé jelentős a 
széles adattár, amelynek alapján olyan alapos és mély névtipológiai mű szü
lethetett, mint EERO KIVINIEMI doktori értekezése. 

KERESZTES LÁSZLÓ 

Heves megye földrajzi nevei, I. Az egri járás 

(Végh József irányításával pedagógusok, középiskolai tanulók, más ön
kéntes munkatársak segítségével gyűjtötte és közzétette Pelle Béláné. Szerk. 
Papp László és Végh József. MNyTK. 125. sz. 2811.) 

Ismét egy kitűnő kötettel gyarapodott hazánk jelenlegi földrajzi neveinek 
gyűjteménye. Az úttörő Zala megyei kötet és Szabolcs megye baktalórántházi 
járás névanyaga után az Egri járásnak (Eger városának kivételével), Heves 
megye községeinek majdnem a feléből rendelkezünk viszonylag teljes, korsze
rűen gyűjtött szinkrón anyaggal. 

A kötethez Hegyi János, az Egri járási Tanács VB elnöke írt előszót (5—6), 
Végh József pedig bevezetést (7—10). Megtudjuk belőle, hogy a gyűjtők fel
dolgozták Pesty Frigyes immár több mint egy évszázados gyűjtését is. Az ott 
közölt anyag 70—80%-a ismeretes ma is. Szó van még helyesírási ill. átírási 
kérdésekről. A nyelvjárási sajátságok közül jelölik az e-t, az á és ä hangokat, 
az /y-t, a palatilizációt, de nem jelölik a kettőshangzókat, hangszíneket, sőt, 
sajnos, az e-t sem, pedig éppen Heves megye egy részén (pl. Balaton, Tarnale-
lesz) a nyelvatlaszgyűjtés alkalmával tapasztaltuk még e pusztuló fonéma meg
létét. 

Ezután következik az útbaigazítás az adattár használatához (11 — 14) az 
Egri járás térképével. 

A névanyag felöleli a járás 48 községét (15—182). Minden község térképe 
is föllelhető egyforma méretarányban. Természetes, hogy a községek határa 
nagyon változatos nagyságú a 13,5 ezer kat. holdtól (Felsőtárkány) egészen a 
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387 kat. holdig (Terpes). A nevek száma is részben ezt tükrözi. Felsőtárkány-
ban 500-on felül van, Terpesen 52. A könyv a változatokkal együtt mintegy 12 
ezer nevet közöl. Ezek betűrendben és elemek szerint is csoportosítva szerepel
nek a terjedelmes mutatóban (183—281). 

A járásnak több községe évszázadokig Borsod megyéhez tartozott (Nagy-
visnyó, Szilvásvárad, Balaton, Bükkszentmárton, Bélapátfalva, Mónosbél, 
Noszvaj, Ostoros, Novaj), és így érdekes összehasonlításra nyílna alkalom, 
az árpádkori és a mai névanyag közt, de sajnos, éppen az egykori borsodi ré
szekről, amelyek ma az egri járáshoz tartoznak, mindössze egy béli (ma Mó
nosbél) határleírás maradt fenn közel Mikófalvához az Eger patak mellett 
(GYÖRFFY I, 757). Az így előforduló nevek közül csak a fi. Egur azonosítható 
(Eger patak), a többi (egurfa, cedfeu, beerch, Kyslacus, vallis Kyslacus és nyrfd) 
nem. Az 1282. évi osztozkodás szereplőinek neve azonban fennmaradt mai 
földrajzi nevekben, így az Ugfa (15/48), Ugfalva (15/187) az Ug nemzetség 
nevét őrzi, Mikófalva (15) pedig Tamás fia Mykov nevét, akinek a birtokrész
ből éppen az Eger-pataktól nyugatra eső rész, a mai Mikófalva község terü
letének az a része jutott, ahol a falu is elterül. 

Az Egri járás névanyaga azért is hallatlanul érdekes, mert olyan hegyvi
dék, amelynek lakossága már szinte a honfoglalás óta teljesen magyar. Nyelvi
leg is nagyon változatos vidék, hiszen a palóc sajátságok itt mennek át az észak
alföldi nyelvjárásba. Számos jelenséghatár húzódik át ezen a területen. így elég 
világosan rajzolódik ki az illabiális á pontos határa, az /y-ezésé, a palatalizá-
cióé, stb. 

Nagy örömömre szolgált a földrajzi, különösen hegyrajzi nevek pazar vál
tozatossága, a lápá, verő, hegyes, far, orom, bérc, árnyík,fő, ortväny, szer, had, 
fenek, mal, eresztény még élő és több már kihalt földrajzi köznév. A kihaltak 
népetimológiás magyarázatot kaptak. Az egykori áj 'völgynyílás' már válta
kozik az ügy alakkal is népetimológiásan, az aszó 'völgy, patak' pedig az asza
lásról kapott magyarázatot helyenként. Az aszó már a XI. századból adatolt 
szavunk, és többek közt Aszód és Váraszó nevében is előfordul. Nagy bőség
ben található ezen a vidéken főleg elhomályosult összetételekben, mint Akiaszó 
'akol-völgy', Árpásszó 'árpa-völgy', Disznászó 'disznó (visz. vaddisznó) völgy', 
Epérjésszó 'epres völgy, epervölgy', Farkássza 'farkas pataka', Hasássza 'hárs 
völgye', Kértásszó ~Körtásszó 'körte-völgy', Kölesszó 'köles-völgy', Gellásszó 
'gerle-völgy', Rákászó 'rák-patak', Szénászó 'széna-völgy' és számos, nehezeb
ben megfejthető összetétel mint Kajtásza, Karnyasszó stb. Ez a sok-sok adat 
azért is értékes, mert csak egy viszonylag csekély része van meg régebbi forrá
sokban. 

A hegyvidék víznevekben is gazdag. Az egyik — ma Heveshez tartozó — 
patakot, az Ostorost már Anonymus említi. Találó elnevezés a kanyargó pa
takra, amely dombról szemlélve olyan, mint a ledobott ostor. Érdekes, hogy a 
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Szála falurész- és pataknévként több helyen előfordul, akárcsak a Rima folyó-
név Makiáron a Rimaszombaton átfutó Rima folyótól. A Sajó mellékvizétől 
mintegy száz km-re. Egerbaktán és Egerszóláton találkozunk a Rápca hegy
es pataknéwel, amely valószínűleg azonos vagy összefügg a dunántúli és kis
alföldi Rábca folyó nevével. 

Őszinte szerencsekívánataimat tolmácsolom a gyűjtőknek értékes mun
kájukért, Biztosan sokan és sokszor fordulunk majd könyvükhöz tanácsért és 
adatokért névfejtő és helytörténeti dolgozatainkban. 

KÁLMÁN BÉLA 
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