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A Csepel-sziget helynevei 
Közzéteszi: #a/6% M / W y . Akadémiai Kiadó. Bp., 1982. 3321. 

Jelentős kötettel gyarapodott földrajzi névi adattáraink sora. Hajdú Mihály 
gondozásában megjelent a Csepel-sziget helynévanyaga. A z impozáns kötet több 
éves gyűjtő, kutató, rendszerező munka eredménye. Ebben közreműködtek az E L T E 
Magyar Nyelvészeti Tudományos Diákkörének hallgatói is. Csapatmunka eredménye 
tehát ez a kötet, de az oroszlánrészt a közzétevő, a névtudomány jeles művelője vál
lalta és végezte nagy gonddal és körültekintéssel. A közös munka, miként HAJDÚ is 
megjegyzi, „felbecsülhetetlen pedagógiai eredményekkel járt", hiszen elősegítette az 
érdeklődő hallgatók bevonását a nyelvészeti kutatásba, fejlesztette filológiai képes
ségeiket stb. N e m véletlen, hogy azóta közülük többen a nyelvtudomány eredményes 
művelőivé váltak. D e a ráckevei Árpád Gimnázium Honismereti Szakkörének vezető 
tanárai és diákjai is fontos szerepet vállaltak szűkebb hazájuk értékeinek megmenté
sében. Tudjuk, máshol is hozott már eredményt a diákok földrajzinév-gyűjtő tevé
kenysége; a tudós szakember, a tudomány alapjaival ismerkedő egyetemi hallgatók 
^s a lelkes középiskolások ilyen szép és gyümölcsöző összefogásának azonban rnind-
ezideig nem lehettünk tanúi. 

„A Csepel-sziget helynevei" című kötet számban és módszerben is gyarapodó, 
tökéletesedő földrajzi névi adattáraink sorában kiemelkedő helyet foglal el, hiszen 
nem kevesebbet tartalmaz, mint hazánk legnagyobb szigetének teljes élo és történeti 
névanyagát.* A z élo nevek összegyűjtése kiterjedt az egész Csepel-szigetre, és magá
ba foglalta a szigetet körülvevő Duna-ágak területére eső helyneveket, még akkor is, 
ha azok közigazgatásilag már nem tartoznak a Csepel-sziget községeihez. Ez a teljes
ség jellemezte a történeti adatok összegyűjtését is. A szerző és munkatársai minden 
föllelhető forrást kicéduláztak. Közöttük megtalálható SzAMOTA ISTVÁN—ZoLNAi 
GYULA Magyar oklevél-szótára (Bp., 1902—1906), a Budai török számadáskönyvek, 
1550—1580 (Közzétette: FEKETE LAJOS—KÁLDY-NAGY GYULA. Bp., 1962), PESTY 
FRIGYES 1864—65. évi helynévgyűjtésének anyaga, JoANNES LiPSZKY Repertórium 
locorumja (Budae, 1806) és még nagyon sok ismert és kevésbé ismert forrás. Mivel a 
Csepel-sziget hazánknak mindig legközpontibb és egyik legsűrűbben lakott területe 
volt, történetével, névanyagával nagyon sok értékelő, féldolgozó munka is foglalko
zott. Ezekből a szerző csak az elsőként közölt vagy máshol nem található adatokat 

* Úgy vélem azonban, hogy a járások megszüntetése után is csak ott lesz célszerű tájegységek 
szerint összeállítani az adattárakat, ahol a már bevált módszer, a közigazgatási egységek (megyék, 
volt járások) szerinti adatgyűjtés és feldolgozás nem valósítható meg. 
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vette át. írásos adatokat csak a XIX. század végéig keltezett iratokból gyűjtött. Ki
vételt csupán a közterületi nevekkel tett. Ezekre vonatkozóan minden adatot össze
gyűjtött. 

Bár a szerző támaszkodhatott és támaszkodott más hasonló jellegű munkákra, 
a kötet módszertani szempontból is jelentős, hiszen először valósította meg a szink
ron és diakron névanyag egységes szempontú elrendezését. Módszerbeli érdekesség 
az is, hogy a szerző a neveket nem a mai községhatárok szerint vette fel az adattárba^ 
hanem egységes egészként kezelte a szigetet. A névvel jelölt helyeket folyamatos szá
mozással látta el északról délre, illetve nyugatról keletre haladva. Mindezt egy nagy 
áttekintő térképre is rávezette (i. m. 33—4). Ezen a mai külterületi községhatárokat 
és belterületi határokat vonalazással különítette el. A sziget jelenlegi településeinek 
belterületeit emellett külön kinagyított térképeken mutatja be (i. m. 48—9, 93, 98» 
110,115,129,143,147,175,206,210,228). Ezzel a módszerrel nemcsak a zsúfoltságot 
sikerült elkerülni, hanem a folyamatos számozás megtartásával a belterületi és kül
területi névadatok is kiugranak. 

A z adattár tehát a neveket nem ábécé-rendben, hanem az objektumok elhelyez
kedése szerint tárgyalja. A z egyes szócikkek belső felépítése is eltér a megszokottól. 
A z egy objektumra vonatkozó adatokat előfordulásuk időrendjében, az évszám és a 
forrás megjelölésével sorolja fel. A z adatokat általában szövegkörnyezetükbe ágyazva 
adja meg, így közlései nemcsak a névtudomány, hanem a rokon tudományágak (ré
gészet, néprajz, történettudomány, földrajz stb.) számára is igen hasznos információ
kat tartalmaznak. Példaként elég utalni az adattár első szócikkére, amely magáról a 
szigetről szól (i. m. 35—42). A több mint hat lapnyi szócikkből nemcsak azt tudjuk 
meg, hogy az idők folyamán milyen néven (neveken) emlegették a szigetet (magma 
m W a , JVogy^z^er, W w / a TMafor, CAe%W-zy#ef/zf, CAgpe/zygefA, C/zepe/ wzWa, Á%nf 
jzfgef, #evef jzzgef, jRaczvá/w, ráczMf jz%yff, 6"zeMf jE^are fz^e Ze, Szgrefj^, Csepe/y 
.Szzgefe, üz#g»-jzzgef, #yw/a& jziggfe stb.), hanem egykori birtokosairól, földrajzi 
viszonyairól, az ott lakók életéről is sok hasznos ismeretet szerezhetünk. (A sziget 
jelenlegi népi nevei is érdekesek: Cjfpe/-jzfgff, Cse/Wz-jz^ff, 6z(g?f, 6"zzggcc^r 
német: Csepe/fer-mc/, 7%szf; szerbhorvát: CsepeZ-óczfr, Őazfro.) 

A z élő és történeti nevek között egyaránt találhatók olyan névszerű helymegjelö
lések is, amelyek névvolta, felvétele vitatható (pl. . S b m W m á V /gvő jzzgef; i. m. 78). 
Névélettani szempontból azonban csak helyeselni lehet, hogy az ilyen laza szerkezetű, 
körülírásos formákat is közli az adattár, mert ezek nem egy esetben a névvé válás út
járól adnak hasznos tájékoztatást a kutatónak. — A z adattárban a jelenkori nép
nyelvi adatokat N (népnyelvi) rövidítés vezeti be. Mivel a területet nemzetiségek is 
lakták (és lakják), az ilyen jellegű adatokat a magyar nyelvűektől n. (német), szh. 
(szerbhorvát) jelzés különíti el. A népnyelvi adatok közzétételében a szerző a VÉGH 
JózsEFtől megfogalmazott és általánosan elterjedt módszert követi (A földrajzi nevek 
gyűjtésének, ellenőrzésének és közzétételének kézikönyve. Bp., 1978). A fonematikus 
lejegyzést következetesen vitte végig: jelölte az összeolvadásokat, részleges és teljes 
hasonulásokat stb. A pontos fonetikus jelölésről (felhangzók, illabializált ö-k, labiá-
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lis g-k stb.) azonban ő is lemondott. A nevek köznyelvi alakban való közlését csak 
az általa szükségesnek ítélt esetekben teszi meg. A népnyelvi adatok után néhol saját 
megjegyzését is közli. 

A gazdag tartalmú adattárat egy névmutató zárja. Mivel az adattár a legváltoza
tosabb névanyagot tartalmazza az eddig megjelent helynévi adattáraink közül, a mu
tatót a korábbiaknál gondosabban kellett megszerkeszteni. Néhány kritikai észrevé
telem a kötet eme részéhez kapcsolódik. A szerkesztői elvek közül csak egyetérthe
tünk azzal, hogy valamennyi név teljes terjedelmében bekerült a mutatóba, bármilyen 
hosszú is az (pl. Fg^zá»foff-(77^g-Aegyf^éM-7Mfzo-^w/o), és azzal is, hogy a nyelv
járási alakokat köznyelvi formájukban közli (KzfáM^/o# helyett Kf^zj^/o/d stb.). 
Azt is csak helyeselni lehet, hogy nem szerepelnek köznyelvi alakra átírva azok a ne
vek, amelyeket nem lehet azonosítani mai közszóval (pl. /&%?#/, CyfrfWc), valamint 
azt is, hogy a földrajzi köznévi utótag több változatban élő vagy történeti adatokban 
szereplő változatait mai helyesírási alakkal vette fel a mutatóba (pl. <#i#ö, 6%%/J, <#/o 
helyett d%/J). D e úgy vélem, nem volt szerencsés a ÁÜ&M%f/z wfca f%&y%f wcca,), Jo,W 
Mfca ( V o W Mccaj stb. népnyelvi vagy éppen hivatalos névváltozatokat a AbffwfA 
Z/z/a? wfca, J ó W M d r wfca nevekhez besorolni. Emiatt a nevek szerkezetének vizsgá
latát nem lehet a mutató segítségével elvégezni, mindig meg kell keresni az adattár 
megfelelő szócikkeiben a nevek valódi alakját. — A z élo és nem élo (történeti) neve
ket az adattárban nem lehetett elkülöníteni egymástól. A névmutatóban azonban ez 
egy *-gal megoldható lett volna. Ezt a jelet, ha a név egyszer fordul elő a területen, a 
név elé, ha több objektumnak is ilyen neve van, akkor pedig az egyes számokhoz le
hetett volna illeszteni. A névtudományi vizsgálódás szempontjából nem közömbös, 
hogy az illető név él-e még, vagy már csak a források tudnak róla. Mindez így csak 
az egyes szócikkekből deríthető ki, a mutatóból nem. — A nevek helyesírásának kér
dése is a mutatóban nyert jelentőséget. A mutató helyesírása megfelel a F Ö N M I S z . 
által vallott elveknek, melyek alapján a földrajzi névi adattárak (és mutatók) általá
ban készülnek. D e véleményem szerint a már említett Fe/WMWf-[7rge-/zegy^/g/.s#-
/Mgz&dK/o megoldás helyett célszerűbb lett volna a szabályzat által is javasolt töm-
bösítés elvét alkalmazni: Fe^záM^^-^r^gAegyf-^e/jJmezo-^ő/o stb. 

A z említett apró észrevételek, kifogások természetesen mit sem vonnak le a 
kötet jelentőségéből, értékéből. A nagyszerű tudományos vállalkozás sikeres meg
valósításához csak gratulálni tudunk Hajdú Mihálynak és munkatársainak. 

KÁLNÁSI ÁRPÁD 
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