
Heves megye földrajzi nevei. II. A füzesabonyi járás. Pelle Béláné vezetésé
vel gyűjtötték középiskolai tanulók és pedagógusok. Tudományos irányító: 
VÉGH JÓZSEF. Közzétette: PELLE BÉLÁNÉ. Szerkesztette: VÉGH JÓZSEF és PAP? 
LÁSZLÓ. M N y T K . 144. sz. 176 1. Megjelent Heves megye Tanácsának támo
gatásával. 

Közhelynek számít, hogy nyelvtudományunk egyik legfontosabb fel
adata hazánk földrajzi neveinek összegyűjtése. Amint nagy nyelvtudósunk, 
BÁRCZi GÉZA megfogalmazta: „Megragadni a pusztulót, menteni a veszendőt, 
feltárni a jelent, melyben múlt és jövő ölelkezik" (MNy. LX, 13). Ugyanakkor 
tudjuk, amilyen fontos és sürgős az országos gyűjtés, olyan nagyok a nehéz
ségek is. Elég, ha csak az önkéntes munkatársak toborzásának, felkészítésé
nek, a gyűjtött anyag ellenőrzésének s megszerkesztésének munkájára, vala
mint a terepmunka és nyomdai megjelentetés pénzügyi problémáira utalunk, 
s láthatjuk, hogy egy-egy adattár elkészítése igen fáradságos és bonyolult 
feladat. Ezért is üdvözöljük örömmel Heves megye földrajzi neveinek újabb 
kötetét, a füzesabonyi járás helyneveinek gyűjteményét. A kiadvány az M N y T K . 
144. számaként jelent meg, Heves megye Tanácsának támogatásával. Ezzel 
Heves megye 119 településéből immár 68 község névanyaga látott napvilágot. 
1970-ben jelent meg „I. A z egri járás" ( M N y T K . 125. sz.), amely 48 település 
helyneveit tartalmazza. Hat év múlva követte a jelen kötet, amelyben 17 falu 
névanyagát találjuk. (Az egri honismereti és helytörténeti kiadványok sorában 
adták ki 1972-ben, illetve 1973-ban az „Eger és Felnémet földrajzi nevei" című 
gyűjteményt. Szerkesztette: BAKOS JÓZSEF és FEKETE PÉTER) 

A kötet tagolása a következő: Bevezetés (5—14), A névanyag (15—126), 
Mutató (127—176). A bevezetésnek a gyűjtés történetével foglalkozó részéből 
megtudjuk, hogy az előző kötethez hasonlóan ennek anyagát is társadalmi 
munkában, elsősorban középiskolai tanulók bevonásával gyűjtötték. A gyűj
tők kiképzését s munkájuk irányítását, ellenőrzését Pelle Béláné végezte. Bár a 
gyűjtemény elsősorban a m a élő névanyagot tartalmazza, az adattárban meg
találjuk Pesty Frigyes 1864. évi országos gyűjtésének idevonatkozó anyagát, 
valamint a századfordulón készített színes kataszteri birtokívek elnevezéseit is. 
Ezek java része még m a is él. A bevezetésben szó van a földrajzi nevek rohamos 
pusztulásáról is. A i%&#-/grf# a tsz térképén már B — 1 — 2 — 3 „néven" szere
pel, a Sz/kjzaWw/óből is C — 1 — 2 lett. Míg az egri járás neveinek gyűjtésekor 
még csak elvétve találkoztak ezzel a jelenséggel, m a már egyre általánosabb. 
S ez országosan is így van. — A nevek fonetikai lejegyzésében egy mérsékelt 
átírási módot alkalmaztak: jelölték a zárt g-t, az /y-et, a magánhangzók idő
tartamát, a köznyelvitől eltérő hasonulást; a kettőshangzókat, a hangszínt 
azonban nem. — Ezután következik az útbaigazítás az adattár használatához 
a füzesabonyi járás térképével (10—14). 

A z adattár összesen 4079 nevet tartalmaz, ez a változatokkal együtt kb. 
5000 adatot jelent. A z egyes részadattárak felépítése a következő: a község 
neve helyi formában ejtve, a W ? , /zomzam?, Aova? kérdésre felelő helyragos 
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alakok és az -z képzős változat; a település területének nagysága hektárban, 
lakóinak száma; esetenként a Pesty-anyagnak a község történetére, lakóira 
stb. vonatkozó része és a falucsúfoló. A községen belül az egyes objektumok 
sorszámot kaptak, ez után következik a név vagy névváltozat élő formája. 
A bel- és külterületi nevek sorszámozása folyamatos, de a két névcsoport új 
bekezdéssel el van egymástól különítve. Bár az adatközlőktől származó köz
léseket szükségszerűen rövidíteni kellett, még így is bőséges információt talá
lunk az egyes nevek után: utalás a földrajzi viszonyokra, a terület művelési 
ágára, a név népi magyarázatára, a vele kapcsolatos hiedelmekre, hagyomá
nyokra, az ott talált régészeti anyagra stb. Ezek végső megfogalmazása a közzé
tevőtől származik. A z adattár a névélettani szempontok figyelembevételével 
készült: gyakran történik utalás a névváltozatokra, a nevek használati körére 
stb. A gyűjtemény végén minden községnél megtudjuk, hogy a történeti for
rások mely elnevezéseit nem ismerték az adatközlők. S esetenként találunk még 
itt igen hasznos hangtani megjegyzéseket is. A füzesabonyi járás ugyanis több 
nyelvjárási egység ütköző területe, s ez a változatosság tükröződik egyes nevek 
kiejtésében is (pl. Aldebrőn FeMekeffen-W, Dormándon Gve#/M~Gye#/(% Fü
zesabonyban Z,a?W~.LW%) stb.). Legvégül pedig a gyűjtők és az adatközlők 
nevét tüntetik fel. A falvakhoz egy-egy arányos kicsinyítésű térképvázlat tar
tozik. 

A z alábbi két megjegyzés tulajdonképpen nemcsak a jelen kötetre, hanem 
a helynévgyűjtés mostani gyakorlatára, a „mit gyűjtsünk?" kérdésére is vo
natkozik: 1. Véleményem szerint az Á 8 C , /ÍFÉSZ, rí/Z^f, f W w W e W .Sporf-
jzövefjgg, valamint a Dam/o, AWfzWzdz, ZsWa, 7e/Mp/o/M stb. belterületi ada
tokat nem kellene felvenni az adattárakba. Ezek intézménynevek vagy köz
név! megjelölések, keletkezésük oka nem az volt, hogy az ember tájékozódni 
akart a környezetében (vö. LŐRINCZE L.: M N y j . XIII, 3). H a ilyen „rugalma
san" értelmezzük a földrajzi nevek fogalmát, hogyan tudjuk majd elkészíteni 
egy nagyváros (pl. Budapest) helyneveinek adattárát, ahol szinte minden épü
letben van valamilyen — néha nem is egy — intézmény, üzlet stb., amit az ott 
élők ismernek, s alkalmilag tájékozódásra is használnak. S az is szempont ta
lán, hogy ezek az adatok — különösebb haszon nélkül — jelentősen megnö
velik az ilyen gyűjtemények terjedelmét, a ráfordított munkát. Természetesen 
a probléma alaposabb elméleti tisztázást igényelne, mint arra korábban már 
SEBESTYÉN ÁRPÁD is utalt (MNyj. X X , 147). — 2. A z előzőnél több haszonnal 
járna az élő adatok W ? (vagy: /%W?) kérdésre felelő helyragos alakjának le
jegyzése. Nemcsak a nevek nyelvtani szerkezetét ismernénk meg ezáltal tel
jesebben, hanem azt is, hogy egyes elnevezések (pl. Á^rf a//a) hol tartanak a 
névvé válás útján (vö. LŐRINCZE L.: i. m. 8—9). 

Külön kell szólni a Kovács Béla által összeállított mutatóról. Ebben a ne
vek mellett a nevek alkotóelemeit is megtaláljuk, s ezáltal nemcsak az anyag
ban való tájékozódáshoz nyújt segítséget, hanem már egyfajta feldolgozása is 
a változatos, gazdag névanyagnak. 

Összegezve: A kiadvány nagy nyeresége névtani irodalmunknak, anyagá-
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hoz bizonyára gyakran nyúlnak majd azok, akik névtani kérdésekkel szándé
koznak foglalkozni. Reméljük, hogy a sorozat következő kötetét is hamarosan 
üdvözölhetjük. 

KÁLNÁSI ÁRPÁD 

ÖR D Ö G FERENC: Személynévvizsgálatok Göcsej ̂és Hetes területén. (Aka
démiai Kiadó. Budapest, 1973., 619 1.) 

Névtani irodalmunk jelentős gyarapodása Ö R D Ö G FERENC Személynév
vizsgálatok Göcsej és Hetes területén c. monográfiája. A szerző, aki korábban 
egyik lelkes munkatársa volt a Zala megye földrajzi nevei c. kötetnek, ezúttal 
az eddig kissé elhanyagolt személynévkutatás terén végzett igen értékes munkát. 
Kutatási területe a Göcsej és Hetes néven ismert tájegységek 82 — zömmel kis 
lélekszámú — települése volt. Adatait egy alapgyűjtés és két más-más szem
pontú kiegészítő gyűjtés során gyűjtötte össze, községenként 2 — 3 adatközlője 
volt, kérdezéskor a Magyar Nyelvjárások Atlaszának „aktív indirekt" mód
szerét alkalmazta. A neveket az ún. nagyolt fonetikus átírással jegyezte le: 
nem jelölte a diftongust, a többi lényeges sajátosságot (zárt e, palatalizáció, 
Z-ezés stb.) azonban igen. A gyűjtött anyag feldolgozásában* szemléletmódja 
szinkronikus, azaz a neveket mint egyidejű nyelvi tényeket vizsgálja. Módszere 
leíró-összehasonlító, s ezt a névstatisztika (grafikonok, táblázatok) és név
földrajz (térképek) segítségével valósítja meg. Vizsgálati szempontjait gyűjtés 
közben is módosította. Figyelembe vette B. GERGELY PIROSKA kalotaszegi sze
mélynevekről szóló értekezésének (MNyj. XIV, 3—14) módszertani szempont
jait, hogy a két tanulmány összevethető legyen.* Ugyanakkor háttérbe szo
rult a szociológiai és felekezeti szempont, mivel a lakosság zöme paraszti fog
lalkozású, illetve katolikus vallású (9). 

A szerző a neveket nem a hagyományos formai szempontok alapján 
(családnév, utónév stb.), hanem funkciójuk szerint tárgyalja. Két nagy csopor
tot különít el: írásbeli nevek és szóbeli nevek. A z írásbeli neveket az 
egyén írásbeli megkülönböztetésére használják. Ide tartoznak: a vezetéknevek, 
a keresztnevek (ezeket az elnevezéseket használja a család-, illetve utónevek 
helyett) és a megkülönböztető nevek. A vezetéknevek fejezete viszonylag rö
vid. Ez azonban nem a szerző „bűne", hiszen tudjuk, itt hiányoznak a kutatás
hoz szükséges komoly előmunkálatok (pl. személynév! szótárak, szakbibliográ
fiák stb.) is. Statisztikai szempontból azonban sok érdekességet megtudunk a 
vezetéknevekről. A két tájegység 47 082 lakosának 2065 féle vezetékneve van; 
egy névre átlagosan 22,8 személy, illetve 7,6 család jut. Igen tanulságos a ne
vek gyakorisági sorrendje: az első tíz helyen a Tforvar/z, 7of/z, Xbvácj, Farga, 
ATáMgf/z, J>zaW, Mzgy, Mo/»dr, farka.?, .SYmoM nevek állnak. Bár a három nép
névből keletkezett vezetéknév az összesnek csak 0,9%-át teszi ki, mégis ezekre 

* Azóta megjelent az említett értekezés alapján készült önálló kötet is /4 Wofarzeg! magyar 
ragWwfMynevet rendszere (Kriterion. Bukarest, 1977) címmel. 
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