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A fehérgyarmati járás földrajzi neveinek összegyűjtéséről 

Aligha tévedünk, ha azt mondjuk, hogy a földrajzinév-gyűjtésben a for
dulat éve 1965 volt. Ekkor (bár 1964 éyjelzettel) jelent meg a Zala megye föld
rajzi nevei c. kötet nyelvészek, néprajzosok, önkéntes munkatársak valamint 
társadalmi szervek összefogásának ez a szép bizonyítéka. Természetesen, mint 
minden nagy vállalkozásnak, ennek is voltak előzményei (a korábbi gyűjtése
ket és az irodalmat lásd LŐRINCZE L.: Földrajzinév-gyűjtésünk múltja, jelen 
állása és feladatai. Bp., 1949; KÁZMÉR M.:MNy.LII, 238^13 ;LXIV, 108—14; 
SEBESTYÉN Á.: M N y j . XIII, 45—7), de a szervezett gyűjtés első eredményének 
a zalai kötetet kell tekintenünk. S m a már joggal mondhatjuk, hogy a zalai 
példa hatására országos méretűvé szélesedett ez a mozgalom. 

A földrajzi neves gyűjteményeknek két típusa formálódott ki: az egyik 
egy egész megye helyneveit mutatja be, a másik járásonként bocsátja közre a 
névanyagot. A z elsőnek olyan eredményei vannak már, mint az említett „Zala 
megye földrajzi nevei", valamint a „Somogy megye földrajzi nevei" (Budapest, 
1974) c. impozáns kötetek. D e tudjuk, nyomdában van már Tolna, Vas és Ba
ranya megye névanyaga is. Ennek a módszemek az az előnye, hogy ily módon 
egy nagy közigazgatási egység teljes névanyaga együtt, egységes szakmai szem
pontok alapján és egységes nyomdai színvonalon mutatható be. Ilyen hatalmas 
munkát azonban csak önkéntes munkatársak: pedagógusok, középiskolai ta
nulók és mások bevonásával lehet elvégezni. — A járási kiadványok mellett 
szól viszont, hogy kis létszámú, nyelvészetileg képzett szakembergárda is el
végezheti a munkát. Ezáltal egyrészt magasabb szakmai színvonal biztosít
ható, másrészt meg lehet takarítani azt a fáradságot (és pénzt!), amit az önkén
tes gyűjtők szervezése, kiképzése, munkájuk állandó irányítása, ellenőrzése 
stb. jelent. Természetesen járási kötetek is készülhetnek önkéntes munkatár
sak bevonásával — tudjuk, így folyik a munka Borsod-Abaúj-Zemplén és 
Heves megyében is —, de ahol megvannak a személyi feltételek, ott haszno
sabb szakemberekre bízni már a gyűjtést is. A legtöbb érv azonban, hogy a te
repmunka és a kiadás költségeit nem egyszerre, hanem részletekben kell elő
teremteni. 

Ezen a járhatóbbnak tűnő úton indult el a munka Szabolcs-Szatmárban is. 
A zalai lelkesítő példa hatására még 1964-ben elhatározták a debreceni Kossuth 
Lajos Tudományegyetem és a nyíregyházi tanárképző főiskola nyelvészeti tan
székének oktatói, hogy összegyűjtik és kiadják a megye földrajzi neveit. A deb
receniek a csengeri, fehérgyarmati, mátészalkai, nyírbátori és vásárosnaményi 
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járást, a nyíregyháziak pedig a baktalórántházi, kisvárdai, nagykállói, nyíregy
házi és tiszalöki járást vállalták. A gyűjtési útmutatást Jakab László készítette 
el. Hamarosan meg is indult a szervezett gyűjtőmunka, amelybe bekapcsolód
tak a két intézmény magyar szakos hallgatói s fiatal tanárok is. A z volt a szép 
terv, hogy évenként két füzet fog megjelenni, s a sorozatot egy névmutató zárja 
majd. A nyomdai költségeket a Népművelési Tanács és az illető járás községei 
fedezték volna (1. Msző, A baktalórántházi járás földrajzi nevei c. kötet 
bevezetőjét. Nyíregyháza, 1967). — S 1967-ben Mező András szerkesztésében 
már meg is jelent „A baktalórántházi járás földrajzi nevei" c. kötet. A munka 
a szakemberek osztatlan elismerését váltotta ki. Sajnos folytatása mind ez ideig 
nincs. A megtorpanás okait és a továbblépés lehetőségeit SEBESTYÉN ÁRPÁD 
veszi sorra „ A csenged járás földrajzi neveinek összegyűjtéséről" c. cikkében 
(kny. a Cae/ige/V # % W & a fẑ prű/zf áy Wyförf&zeff wzfo/dgMból 325—32; é. n.). 
A leglényegesebb: a holtpontról csak úgy tudunk elmozdulni, ha a megyei ta
nács jogilag érvényes szerződést köt az egyes kötetek szerkesztőivel, s egyben 
megteremti a gyűjtés és a kiadás anyagi feltételeit. S erről azért is szükséges 
szólni, mert az utóbbi időben a gyűjtőmunkában a nem éppen kedvező körül
mények ellenére is jelentős előrelépés tapasztalható. Tudjuk, Sebestyén Árpád 
már befejezte a terepmunkát a csenged járásban, a végéhez közeledik az anyag
gyűjtés a nyírbátori (Jakab László) és a vásárosnaményi (Felhős Szabolcs) já
rásban is. S végül: én magam is elkészültem a kiegészítő gyűjtéssel és ellenőr
zéssel a fehérgyarmati járásban. 

A munkát tulajdonképpen már egyetemi hallgatóként elkezdtem: diák
köri pályamunkáimban és szakdolgozatomban a fehérgyarmati járás néhány 
községének helyneveit mutattam be, Középiskolai tanárként pedig ugyancsak 
ebből a témakörből írtam bölcsészdoktori értekezésemet: „A Tisza—Túr kö
zének földrajzi nevei" címmel 14 község névanyagát gyűjtöttem össze és rend
szereztem. 1976 júliusában a debreceni tudományegyetem Magyar Nyelvtu
dományi Tanszékére kerülve örömmel vállaltam a rám bízott feladatot: Se
bestyén Árpád tanszékvezetőmmel társszerkesztője lettem a tervbe vett „A fe
hérgyarmati járás földrajzi nevei" c. kötetnék. A megbízatás számomra nem
csak tudományos feladat volt. Mivel m a g a m is ezen a vidéken születtem, ezért 
személyes ügyemnek is tekintettem, tekintem ezt a munkát. A megkezdett mun
ka folytatásához még 1976 nyarán hozzáláttam, java részét azonban tanév köz
ben végeztem el. Oktatói teendőim ellátása után minden héten több hónapon 
át kiutaztam a terepre, hogy a helyszínen egészítsem ki, illetve ellenőrizzem a 
korábbi gyűjtéseket. Kiszállásaim anyagi fedezetét az akadémiai célhitelből 
biztosítottuk. Terepmunkámhoz sok segítséget kaptam a járási, községi és 
egyéb szervektől is. A szállás és étkezés gondját a fehérgyarmati gimnázium ve
zetőinek segítségével sikerült megoldani. A járási földhivatalban nemcsak a 
különböző térképeket nézhettem meg, hanem díjtalanul megkaptam az egyes 
falvak 1:10 000 méretarányú térképvázlatait is, ezek nagyban megkönnyítet
ték a földrajzi nevek helyhez kötését. A Tisza—Túr Vízszabályozási Társulat-
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nál a tájegység vízrajzi térképét bocsátották rendelkezésemre, de a helyi ta
nácsok és tsz-ek vezetői is mindenben támogatták a munkámat. 

A fehérgyarmati járás községeinek a száma a közigazgatási átszervezéssel 
36-ról 48-ra emelkedett: 1969. július 31-én ugyanis megszűnt a csenged járás 
(vö. A Magyar Népköztársaság helységnévtára. Bp., 1973., 977), s községeit 
a fehérgyarmati és mátészalkai járáshoz csatolták. Ez felvetett egy gyakorlati 
jellegű kérdést: mi legyen a tervezett kötettel? Igazítsuk-e az új határokhoz, 
vagy maradjunk meg a régi keretek között? SEBESTYÉN ÁRPÁD már idézett cik
kében sorra veszi azokat az okokat, amelyek az eredeti elképzelés fenntartása 
mellett szólnak. (Érvei a fehérgyarmati járásra vonatkoztatva is helytállóak.) 
A leglényegesebb: a régi járás etnológiai, népnyelvi és néprajzi szempontból 
egységesebb, indokolt tehát a korábbi határok között maradni. M a g a m egy 
más jellegű érvvel egészíteném ki véleményét. Tudjuk, Szabolcs-Szatmár me
gyében az átszervezés kapcsán nemcsak a csenged járás szűnt meg, hanem a 
baktalórántházi és tiszalöki is (mindkettő 1970. június 30-án; vö. i. h.). H a az 
új járáshatárokat vennénk alapul, akkor a baktalórántházi járás földrajzi ne
veit tulajdonképpen kétszer jelentetnénk meg, hiszen annak a járásnak a kere
tében is ki kellene adnunk, ahová ezek a községek újabban tartoznak. S monda
ni sem kell, hogy ez fölösleges pénzkiadás lenne. 

A helyszíni munkáról, a „mit és hogyan gyűjtsünk?" kérdéséről m a már 
nemcsak elméleti cikkekben, hanem az egyes gyűjtemények bevezetőjében is 
részletesen olvashatunk. Ezek fő mondanivalója, hogy minden földrajzi nevet 
vagy arra gyanús alakulatot gyűjtenünk kell, mert csak így lesz áttekintésünk 
földrajzinévi-állományunkról, névadási szokásainkról stb. Terepmunkám so
rán m a g a m is ezt tekintettem legfontosabb feladatomnak. Minden községben 
igyekeztem összegyűjteni a m a használt vagy még isméit helynévanyagot, fel
jegyeztem a nevek társadalmi elterjedtségének mértékét is. Nemcsak a népi 
elnevezéseket gyűjtöttem, hanem a hivatalos névadás termékeit is. Ez utób
biaknak van egy sajátos csoportja, amelyre — véleményem szerint — az eddigi 
gyűjtőmunka nem fordított kellő figyelmet: ez a hivatalos eredetű vízrajzi 
nevek csoportja. A belvízveszély elhárítása végett a fehérgyarmati járásban — 
s bizonyára másutt is — az utóbbi években nagyon sok csatornát építettek. 
A legtöbbnek nevet is adtak, gyakran annak a mezőrésznek a nevét (hozzá
téve a cjofor/za közszót), ahonnan a vízelvezető kiindul, vagy amelyiken át
halad. (A kérdés korábbi irodalmára vö. SEBESTYÉN Á.: Földrajzi nevek Ga-
csályból. Acta Univ. Debreceniensis. II. 1955., 63) Igaz, a lakosság körében 
ezek ismerete és elterjedtsége rendkívül alacsony, a vízügyi dolgozók azonban 
használják őket, s szerepelnek a vízgazdálkodási társulat nyilvántartásában és 
térképén is. Mindenképpen érdemes tehát feljegyezni ezeket az adatokat. 

Gyűjtőútjaimon sok tapasztalattal lettem gazdagabb. A z a folyamat, amely 
tulajdonképpen már a felszabadulással elkezdődött a mezőgazdaságban, s a 
tsz-ek szervezésével vett újabb lendületet, az utóbbi években a nagyarányú gé
pesítéssel szinte robbanásszerűen felgyorsult. A nagyüzemi gazdálkodás szük
ségszerűen maga után vonja a régi határkép gyökeres megváltozását. Hatalmas 
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földtáblákat alakítanak ki úgy, hogy felszántják a régi dűlőutakat, kiirtják a 
fasorokat, betemetik az árkokat stb. S az új táblákban máshol haladnak a 
belvízelvezető csatornák és a széles földutak is. Mindez a fehérgyarmati járás 
legtöbb községében még nagyarányú talajjavítással is párosul: a földgyaluk a 
felszín egyenetlenségeit, a kisebb dombokat és laposokat is eltüntetik. Elmond
hatjuk, hogy napjainkban az ember korábban soha nem tapasztalható módon 
változtatja meg a tájat. Terepmunkám során többször volt olyan élményem, 
hogy az idős adatközlő, aki előzőleg otthon szép sorjában elmondta a határ
részek neveit, kint a határban már alig tudott tájékozódni. — Ez az átalakulás 
természetesen kihat a földrajzinévi-állományra is. A legszembetűnőbb a nevek 
rohamos pusztulása. A nagy földtáblává alakított területen már nincs szükség 
a kisebb egységek megnevezésére, az objektumok felszámolásával nevük is ki
halásra van ítélve. A hajdani dűlőnevek egy része ugyan még fennmarad, de 
rendszerint ezek használatában is változás történik: nagyobb terület megjelö
lésére használják őket, mint korábban. S ezzel a jelenséggel párhuzamosan 
terjedőben van egy sajátos névadási m ó d is: újabban hivatalosan az egyes 
földtáblákat az ábc valamelyik betűjével és egy számmal jelölik. S ez a kezdet
ben térképezési megjelölés sajnálatos módon a szóbeli közlésben is kezd teret 
hódítani. N e m egy tsz-ben hallottam a vezetőktől, hogy ők már csak akkor 
mondják a földterület népi nevét, ha a tagoknak adnak ki utasítást; egymás kö
zött a munkaértekezleteken inkább az előbb említett megjelöléseket használ
ják. S hogy itt nem elszigetelt jelenségről van szó, azt „A füzesabonyi járás 
földrajzi nevei" c. kiadvány szerkesztőinek hasonló tapasztalata is bizonyítja 
(1. M N y T K . 144. sz. 7). — Természetesen a földrajzi nevek tömeges pusztulá
sával párhuzamosan új nevek keletkezése is megfigyelhető: talán ide vehetők 
már az említett A, 2 stb. típusú alakulatok is; idővel az új csatornák, utak s 
más objektumok is nevet kapnak; esetenként a tréfás névadásra is akad példa, 
de nem kétséges, hogy a nagyüzemi gazdálkodás körülményei között fennma
radó helynévanyag a réginek már csak töredéke lesz (vö. KiRÁLY L.: A törté
neti és hivatalos nevek kérdéséhez. NytudÉrt. 70. sz. 384). 

A földrajzi nevek nemcsak a nyelvtudomány s más tudományszakok szá
mára jelentenek gazdag, kiapadhatatlan forrást, tanulságait a helyi közművelő
dés is sokoldalúan hasznosíthatja, hiszen ezek az adatok népünk hajdani élet
formájának, történelmének emlékeit is őrzik. Összegyűjtésük, kiadásuk sem 
lehet pusztán a nyelvtudomány belső ügye, a munka elvégzéséhez szükség van 
a hivatalos szervek — elsősorban a megyei és járási tanácsok — hathatós 
anyagi, erkölcsi támogatására is. Hazánk legtöbb megyéje felmérte már ezzel 
kapcsolatos teendőit, legfőbb ideje, hogy Szabolcs-Szatmárban is elmozduljon 
a holtpontról a helynévgyűjtés ügye. 

KÁLNÁSI ÁRPÁD 
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O coőwpaHHH reorpaipHHecKMX HasBaHHH B panoae 0exepa»pMaT 

ABTop BLissajica coŐHpaTb TonoHHMMHecKHe Ha3BaHH« B panone 0exepa»pM8T 
E KOHTpojiHpoBaTB yace cymecTByiomge aanntie. B cTaTte oőpncoBbmaeTca o6mee 
nojioaceHne coőnpaHaa reorpa^inecKHX nasBanEH, noTOM roBopHTca 06 ontrre, 
KOTopuH aBTop npHOŐpeji B xoae coőnpaHHM ̂ anHtix. AsTop oőpau;aeT BHHMaHHe 
Ha CBoeo6pa3Htie THnti HasBamm, na rpynny rH^porpa^HRecKHx HasBaHHH ô )H-
nnajitHoro npoMCxoacwHHM. On roBopHT 06 HSMeneHHH xpaa, o saŐLisaHHE 6ojiB-
mOFO KOJIMHeCTBa HaSBaHHH, O B03HHKHOB6HHH HOBBIX HaSBaHHH H T. ̂ . ÜO^OŐHO 
apyrMM, aBTop Toxce noanepKHBaeT snaneHHe coőnpaHHM reorpa^HnecKHX HassaHim, 
TaK KaK 3TH a&HHbie MBJIMIOTCa HeHCCMKaCMBIM HCTOMHHKOM H6 TOJIBKO AJI^ 33LIKO-
3Hamia, a nx BLiBO^Bi BaacH&i H wiH apyrnx Hayx, őojiee Toro, napo^Hoe oőpaso-
BaHHe Toxe MoxceT pasHocropoHHe EX HcnojitsoBaTB. 

A. KAJIBHAHIH 
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