
lyek nem nagyon bővelkednek szólásokban. A z alkalmi szókapcsolatok nagy 
része is színes, érdekes. 

Felbecsülhetetlen nyelvtörténeti és nyelvjárástani értékei mellett a néprajz, 
a művelődéstörténet kutatói is teljesebb és igazabb képet kaphatnak a föl
dolgozott századokról, mintha a korabeli széphistóriákat vagy az egyházi iro
dalmat tanulmányozzák. 

A gyűjtőnek és szerkesztőnek hálás lehet a magyar tudomány, hogy évti
zedek fáradságos munkájával elénk varázsolta az elmúlt századok színes hét
köznapjait, és egyébként is nagyhírű szótárirodalmunkat egy ilyen páratlan 
értékű művel gazdagítja. Műve a jövő kutatások nélkülözhetetlen és gyakran 
idézett forrása lesz. Türelmetlenül várjuk a következő kötetet, és a szerkesztő
nek hosszú, nyugalmas életet kívánunk minden egyéb mellett azért is, hogy be
fejezhesse nagyszerű vállalkozását. 

KÁLMÁN BÉLA 

KRISTÓ GYULA: Szempontok korai helyneveink történeti tipológiájához. 
Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominata. Acta Historica 
LV). Szeged, 1976. 1001. 

Kristó Gyula az egyik szerzője az Adatok „korai" helyneveink ismeretéhez 
I—II. c. műnek (ugyané sorozat XLIV. és XLVIII. számaként; ismertettem: 
M N y j . X X , 150—52). 

A m ű az előszóból (3—6) és a következő további fejezetekből áll: Név
telenség, elnevezés (7—14), Formáns nélküli helynevek (15—49). Ide tartoz
nak a puszta személynévből, a törzsnévből és a templom védőszentjének nevé
ből alakult helynevek. A z -/ képzővel alakult helynevek (50—84). Ide veszi a 
szerző külön alfejezetként a népnévből és a foglalkozásnévből alakult helyneve
ket. Rövidebb fejezet a -d képzővel (85—8) és az utótaggal (89—97) alakult 
helynevek. A kötetet rövid orosz és francia nyelvű összefoglaló zárja le. 

A szerző jól ismeri a legfontosabb névtani irodalmat. Sajnálom azonban, 
hogy három kiadást megért névtani könyvecskémet (A nevek világa. Gondolat 
K. 1967., 1969., 1973) valamint kisebb névtani cikkeimet nem vette figyelembe. 

Nagy gondot fordít a különböző helynévtípusok kronológiájára. Gyakor
lati szempontból főleg a X — X V . századdal foglalkozik, hiszen a XVI. század
tól kezdve viszonylag kevés és nagyon szétszórt a helynévanyag. 

Mivel a honfoglalástól 1002-ig semmiféle oklevelünk, és így helynevünk 
sincsen, közvetlen bizonyítékunk nincs akkori magyarországi helynevekre. 
A Kárpátok medencéje a honfoglalás idején majdnem „üres" volt. Néhány 
víznéven kívül csak egészen kivételesen öröklődött át név a római korból. 
A X. században a gyér települések egy része még mozgó lehetett. A csekély 
népsűrűség és az állandó települések ritka és új volta miatt első okleveleink 
számos birtokot csak körülírnak, vizekhez, erdőkhöz, fákhoz, halomhoz vi
szonyítanak, tehát nem is tekinthetjük őket igazi helységneveknek. A birtokos 
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személyéről elnevezett falvakban kezdetben a nevük is változhat, ha változik a 
birtokosuk. A községnevek megszilárdulása egy hosszabb folyamat eredménye. 

A szerző vizsgálódásainak eredményeként több helyen módosítanunk kell 
az egyes helynévtípusok kronológiáját. így a puszta személynevekből kelet
kezett helynév M o Ó R és KNIEZSA szerint a legősibb névadási forma, amely még 
a nomád korra megy vissza, és csak a X — X I . századra jellemző. Kristó szerint 
valóban ősi, de virágkora a XI—XIII. század, sőt — egyre csökkenő mérték
ben — a XIV. századig eleven névadási mód, egyes esetekben napjainkig műkö
dik. A fejedelmi család tagjainak nevéből keletkezett helynevek sem vihetők 
vissza mind a X századig, hiszen mások is fölvettek ilyen neveket. A törzs
nevekből elsősorban a XI. században váltak helységnevek, de néha később is 
keletkezhettek. A templomok védőszentjei lehettek elvétve névadók már a 
XI. században, de még a X V . században is alakultak ilyen típusú nevek. A z -/ 
képzős helynevek virágkora a XIII—XIV. sz., de korábbról és későbbről is 
ismerünk példákat. A z -/ képzős nép- és foglalkozásnevekből keletkezett hely
ségnevekből sem szabad mindig messzemenő következtetéseket levonnunk az 
egykori etnikai elterjedésre vagy az illető település foglalkozására, mert ezek 
már lehettek abban az időben személynevek is. A -ff képzős helységnevek kelet
kezésének kora a X I — X V . sz. A z összetett (-/a/va, -Mza stb.) helységnevek 
ugyanebben az időben keletkeztek, virágkoruk a X I V — X V . sz. 

Igen érdekes a névadás indítékainak vázlatos felsorolása (10—14). Köz
ismertek a természeti nevek (S'zaArja'af, F/zegy, /frpásj, a birtokos nevéből ke
letkezett helynevek (Em/ráf András püspök birtoka, j4MzoMx/a/va a királynőé). 
Gyakran megállapítható, hogy a falu a birtokos, a telepítő vagy a lakosok nem
zetiségéről veszi nevét (pl. W/A% SwmW, Svábfalva vagy /ro/a/w egy Goblinus nevű 
íródeáktól). A z egyházi birtoklás alapján keletkeztek az olyan nevek, mint M o -

Kevésbé volt eddig ismeretes az ún. névköltöztetés, mikor a telepesek régi 
lakóhelyük nevét viszik át távoli új falujukba. így a túróci ÁlwMa/o.? nevét a 
Ma/oa (Mq/Mz,) községből áttelepült lakosok vitték át a hegyekbe. Ugyanúgy 
a csallóközi JMc&eve az al-dunai Á^eve megyétől, ill. várostól kapta nevét, mi
kor a török elől menekülő m c lakói a szigetre költöztek. Említ a szerző számos 
kettős, egy hármas nevet, névváltozásokat a középkorban, sőt hivatalos (mes
terséges) névadásra is hoz példát. (A „névköltöztetés" volt az egyik legősibb 
indíték Amerika helységneveinek kialakulásában.) 

Mivel igen sok lehetséges indíték közül csak egy, esetleg kettő érvénye
sült, a természetes nevek kialakulását nem lehet megjósolni, és pusztán rájuk 
építve merész dolog messzemenő következtetéseket levonni. 

Kristó Gyula tanulmánya új szempontokat vet föl, igen hasznos és élve
zetes olvasmány. 

KÁLMÁN BÉLA 
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