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Kereken negyedszázaddal a földrajzinév-gyűjtésben és kiadás
ban új korszakot nyitó "Zala megye földrajzi nevel" című kiadvány 
megjelenése után újabb kötetettel gazdagodott a magyar névtudo
mány: KÁLNÁsi ÁRPÁD gyűjtő- és feldolgozómunkájaként ugyanis nap
világot látott "A mátészalkai járás földrajzi nevei" c. névgyűj
temény. Leírni is jó: KÁLNÁsi ÁRPÁD munkája a "Szabolcs-Szatmár 
megye földrajzi nevei" sorozatnak immár a 4. számaként jelent meg 
a (korábbi kötetek a következők: 1. Msző ANDRÁS: A baktalóránthá-
zi járás földrajzi nevei. Nyíregyháza, 1967.; 2. KÁLNÁsi ÁRPÁD: A 
fehérgyarmati járás földrajzi nevei. Debrecen, 1984.; 3. JAKAB 
LÁSZLÓ—KÁLNÁsi ÁRPÁD: A nyírbátori járás földrajzi nevei. Nyír
bátor, 1987.), s reméljük, hogy az a lendület, amely az 1980-as 
években Szabolcs-Szatmár megye földrajzi neveinek kiadásában be
következett, nem törik meg. Ha a gyűjtést, feldolgozást végző ku
tatásoktól függ, bizonyára sikeresen folytatódik, sőt még akkor 
is, ha a vidéken élő, hozzáértő mecénásokra bízatik az értékes 
munkák fölkarolása, s ha persze lesz is miből előteremteni az 
egyre inkább dráguló kiadás költségeit. 

A Szabolcs-Szatmár megyei földrajzi nevek megjelentetése a 
dunántúli megyék többségétől (pl. Baranya, Somogy, Tolna) eltérő
en nem egy-egy megyei névgyűjtemény formájában történik, hanem 
járásonként. Ezen formai különbség mögött bizonyos fokú tartalmi 
vagy inkább közlésmódszertani eltérés is kirajzolódik, ugyanis az 
előzőekben említett járási kötetek mindegyikére jellemző, hogy 
több adat, több ismeretanyag közzétételét, elemzését foglalják 
magukban, mint általában a megyei névgyűjtemények. Ezt KÁLNÁsi 
ÁRPÁD a következőképpen fogalmazta meg: "Az adattár az egykori 
járás 24 településének névanyagát tartalmazza a helységek betű
rendje szerint. Mivel kötetem nemcsak tudományos felhasználásra 
készült, hanem a helyi közművelődés és az iskolai honismereti 
szakkörök számára is, ezért a szűkszavú adatközlésnél többet 
igyekeztem nyújtani" (4.h.) - KÁLNÁsi célkitűzése, módszertani 
eljárása nemcsak elfogadható, hanem üdvözlendő, s csak a dicséret 
és elismerés hangján szólhatunk arról is, ahogy mindezt megvaló
sította. Csak helyeselni lehet azon eljárásmódot, hogy az érdek
lődő olvasó minden település fontos adatait, rövid történetét és 
nevének magyarázatát is megtalálja. Ezen ismeretanyag a megyei 
kötetekből — a baranyai névgyűjtemény kivételével — nagyrészt 
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hiányzik. Ezzel természetesen korántsem szeretném az egyes megyei 
kiadványok eredményeit kisebbíteni, hiszen azok kényszerű tömör
ségük szűkszavú közlésmódjuk ellenére — túlzás nélkül állíthatom 
— nemcsak a nyelvészet és más tudományszakok (pl. néprajz, hely
történet, régészet) számára jelentenek fölbecsülhetetlen értékű 
forrásanyagot, hanem bizonyos fokig még az iskolai oktatásban és 
a közművelődésben is jól hasznosíthatók, ha érdeklődő, hozzáértő 
olvasó veszi őket kézbe. A Szabolcs-Szatmár megyében megjelent, 
egy-egy járás földrajzinév-anyagát magukban foglaló kötetek mind
egyike — bővebb adatközlésével és a részletesebb, elemzőbb fel
dolgozásmódjával — nyújt többet, s juthat ezáltal közelebb a 
szélesebb olvasóközönséghez. Itt egyrészt azokra az egykori ma
gyar szakos hallgatókra gondolok, akik a debreceni egyetem diák
jaiként az 1960-as évek elején ezen a tájon földrajzi neveket 
gyűjtöttek, s akik ma tanárként vagy más szakmában dolgozóként is 
minden bizonnyal nagy figyelemmel forgatják, s munkájukban fel is 
használják a szóban forgó névgyűjteményeket, másrészt remélhető
leg a magyar közoktatás és művelődés legkülönbözőbb területein 
tevékenykedők rétegeinek érdeklődését is fölkeltik ezek a kötet
tek. Nem elképzelhetetlen, hogy ezen földrajzinév-kiadványok 
esetleg olyan termelőszövetkezeti vezetőkhöz is eljutnak, akik az 
utóbbi évtizedekben szinte országszerte kialakult rossz gyakorla
tot követve — a hagyományos népi elnevezések helyett — betűvel 
és/vagy számmal jelölik egy-egy település külterületének kisebb-
nagyobb földrajzi egységeit, s talán e kötetek ismerete győzi meg 
őket arról, hogy célszerűbb visszatérni a rideg számozástól a 
patinás csengésű, a helybeli emberekhez és a tájhoz sok szállal 
kapcsolódó népi nevekhez. Jónak tartom, hogy e a névadási gond
ra a szerző is fölhívja a figyelmet: "Napjaink névadásának egy 
nemkívánatos jelenségéről külön is szólni kell. Újabban a hatal
mas földtáblákat a téeszekben az ábécé első betűivel vagy a műve
lési jellegre (talajra) utaló rövidítéssel és egy számmal jelölik 
(A-I, Gy-1, H-l stb). Ez a kezdetben írásbeli használatra szánt 
megjelölés sajnálatosan a szóbeli közlésben is kezd teret hódíta
ni, kiszorítva ezzel a régi elnevezéseket. Helyesebb lenne, ha a 
nagyüzemek a kihalóban lévő neveket használnák fel az egyes terü
letek megjelölésére" (3. 1). 

A földrajzi nevek dialektológiai szempontú hasznosításával 
többen is foglalkoztak (1. részletesebben HAJDÚ MiHÁLY: MNyTK. 
184. sz. 12-13), hiszen a helynevek közzétételében alapvető kí
vánalom, hogy azok hangalakja hűen tükrözze a szóban forgó tele
pülésiek) nyelvjárását. KÁLNÁsi ÁRPÁD munkája kiválóan megfelel 
ennek a követelménynek, ezért a szatmári nyelvjárási sajátságok 
jelentkezésére könnyen választhatunk példákat a kötetben. Ilyen 
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helynevek például a következők: Borsóus-kut tapossa (228. 1); Bö-
dönös-, Bó'dönyös-kut (368.1.); Espáné, fspáná (163. 1.); Hajóu-
htd (164. 1.); Kraszna, Xaraszna (170. 1.); Nyóucas (173. 1.); 
Ráti-düUőü (175. 1.); Tekenőü-vőügy (113. 1.); stb. Figyelemre 
méltó, hogy a Szatmárbannagyon gyakori Cseszpitális földrajzi 
névnek, amely a latin caespes gyeptelek szóból származik, több 
alakváltozata is előfordul: Cseszpes, Csepszes, Sespes, Sespitá-
fís, Sespitárá, Seszpitáris (127. ÍJ. — Jó néhány földrajzi név 
nyelvtörténeti szempontból érdemel figyelmet, mint például a Fic-
fás-düllőü Fűzfával körülültetett, mélyebb terület (130. 1.); 
Öjüs PcsTY szerint "... az úgynevezett Ulyü ártalmas madarakírói 
kapta a nevét], melly ezen a téren mint járhatatlan helyen tenyé
szet." — Öjüs-óudalnak ejtik (330. 1.); SzáZkerek. A név utótag
ja a régi kerek erdő szavunk. Az előtag pedig a szil fafajta le
het (333. 1.). 

KÁLNÁsi ÁRPÁD könyvét — mint általában a különböző föld
rajzinév-gyűjteményeket — nemcsak a nyelvészek hasznosítják, ha
nem például a néprajzkutatók is, hiszen több helynévhez fűződik 
néprajzi jellegű magyarázat. Ilyenek például a következők: "Xát-
domb-köz A forrás szerint boszorkányok, szellemek éjszakai ta
lálkozó helye volt, meg rablóké, akik ijesztgették, fosztogatták 
a vásározó embereket". (62. 1.); Kincses-kut A hagyomány úgy 
tartja, hogy kincset rejtettek itt el, és az 1930-as években őri 
emberek ásatásokat folytattak a vélt kincs után. A népi hiedelem
ről már PESTY adatközlője említést tesz: "Kincses kut lapossáról 
azt regélik, hogy mikor Rákólczi] itt szaladt egy harang alá ide 
a vizbe sok kintseket tetetett le" (88. ÍJ; 'Tyuksütó'ü-hegy Ne
vével kapcsolatban két szájhagyomány él: 1. A tatárjáráskor itt 
pihent meg az ellenség, tyúkot sütöttek. 2. Az ördöngösök ide 
jártak táncolni, mulatozni. Éjfélkor tyúkot sütöttek" (397. ÍJ. 
— A történészek érdeklődésére tarthatnak számot azok a földrajzi 
nevek, amelyek egykori települések maradványaként őrződtek meg 
napjainkig. Ilyenek például a következők: "Recski ... A hagyomány 
szerint hajdan egy falu volt itt, de elsüllyedt a mocsárban, a 
harangja minden második évben megszólal. Szántáskor téglatörmelé
ket találtak ezen a tájon". (377. ÍJ; "Kiese — Elpusztult kö
zépkori falu. A hasonló nevű dűlő területén volt, a Második-for
dulónak a harmadik dűlőjében. Szántáskor gyakran találtak itt 
tégla- és kődarabokat" (139. ÍJ; stb. — A Csorbákás (47. ÍJ, 
Egres (61. 1), Makkos (22. ÍJ, Sármás )25. ÍJ, Szilas (25. ÍJ 
nevek pl. a növénytan kutatóinak érdeklődését kelthetik föl, a 
Lábuc (242. ÍJ, Tuzokos (397. 1.) dűlőnevek pedig állatföldraj
zi szempontból lehetnek figyelemre méltóak. — Az egykori gazdál
kodás (földhasználat, állattartás stb.) emlékét őrizték meg pél-
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dául a következő földrajzi nevek: Bánom-főüd (44. ÍJ, Disznóu-
kut (423. 1.), Kabola-hegy (469. 1.), lú-dáUőü (22. 1.), Ökör-
csorda-legeíőü (522. 1.), Sőüre-kut (356. 1.), í/rbáftsta (99. 
1.); stb. 

A nép tréfálkozó kedvére, évődő hajlamára vetnek fényt a fa
lucsúf olók. Ezeknek száma, előfordulása — az eddig megjelent 
névgyűjtemények alapján — vidékenként eltér, s amint KÁLNÁsi ÁR
PÁD kötete mutatja, a falucsúf olók Szatmárban sem ritkák. (1. 
például Afagyecsed, Afyfrcsaholy, Afyírkáta falucsúfolóját). 

A névgyűjtemény végén közli a szerző a földrajzi köznevek 
és a helyzetviszonyltó elemek szó jegyzékét. Ezeknek részletessé
ge, az egyes jelentésmegadások pontossága is ugyanazt a gondos 
munkát tükrözi, amely az egész kötetre jellmező. Jónak vélem, 
hogy ezek között a már kihalt földrajzi köznevek is szerepelnek. 
Néhány helynévben olyan (egykori vagy még ma is használatos) köz
szó fordul elő, amely ritkasága miatt különösen figyelemre méltó. 
Ilyen nevek pl. a következők: Bordáncsi-, Borzáncsi-zübörgőü 
(228. 1.), Dandá patajja (47. 1.), KLangóu (299. 1.), Máhes-go-
rond (171. 1.), Máj-vápa (375. 1.), ATádtóu (452. 1.); stb. — 
Gondolom és remélem, hogy ha mindegyik járás névgyűjteménye meg
jelenik, mutató is készül majd hozzájuk. 

Összegzésül azt állapíthatom meg, hogy KÁLNÁsi ÁRPÁD "A má
tészalkai járás földrajzi nevei" című munkájával - mind a gyűj
tött névanyag mennyisége, mind pedig a feldolozás színvonala te
kintetében - újabb értékes kiadvánnyal gazdagította a magyar név
tudományt. S mivel ez a kötet már nem is az első önálló kiadványa 
a szerzőnek, óhatatlanul fölmerülhet a kérdés: ilyen maradandó 
értékű munkák alapján vajon miért nem kaphatja meg ő (és mások 
is) a kandidátusi fokozatot. Tévedés azt hinni, hogy az ilyen 
jellegű dolgozatok csupán gazdag anyaguk, leletmentő értékük mi
att becsesek, elméleti szempontból viszont szegényesek, netán ér
téktelenek. Elméleti fölkészültség nélkül még a gyűjtés sem kép
zelhető el, hát még a földolgozás! Nem ok nélkül hangoztatta BÁR-
czi GÉZA már az 1960-as évek közepén azt a gondolatot, amelyet 
többen is gyakran idéznek tőle (a Bevezetőben a szerző is), s a-
mely napjainkban még időszerűbb, mint negyedszázaddal ezelőtt: 
"nem kétséges, hogy mi a legsürgetőbb és legfontosabb teendő. 
G y ű j t e n i , g y ű j t e n i , g y ű j te n i ! Megragadni a 
pusztulót, menteni a veszendőt, feltárni a jelent, melyben a múlt 
és jövő ölelkezik" (MNy. LX, 13). KÁLNÁsi ÁRPÁD ezt tette, nem is 
akármilyen színvonalon. 

SZABÓ JÓZSEF 
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