
Régi köznevek 
— mai helynevekben 

1985-ben újra útnak eredtek a gyűjtők, járták a határt és a települések utcáit, sorjáztak a tudakozó kér-
dések, zizegtek az adatlapok, számokkal íródtak tele a szétgöngyölt térképek: Győr-Sopron megyében zá-
rószakaszába érkezett a földrajzi nevek gyűjtése. A munkára vállalkozóknak menet közben csak a minél 
több és pontosabb adatrögzítésre volt és van gondjuk, de a gyűjtést követően föltárulkoznak az anyagban 
rejlő tanulságok is. Ma még nem látható, hogy hányféle információhoz jutunk általuk, de várható, hogy új 
adalékot kapunk a tájegységek nyelvének alakulásához, életéhez. 

így a Pannonhalmán és környékén összeírt nevekben több elhomályosult jelentésű szóra bukkanunk. 
Ezeknek valaha még köznévi értelemben véve is volt jelentésük. A múltban — míg értették a szót — 
mintegy harmadrészük éppen földrajzi fogalmat jelölt. Ilyenek: 

álé .fasorral szegett szekérút' (Győrújbarát: Álé) 
ászok ,csak dűlőnevekben völgy' (Nyalka: Ászok) 
jó ,folyó' (Écs és Győrújbarát: Berettyó) 
kutyor ,gödör, árok' (Győrújbarát és Ravazd: Kutyorgós, ill. Kutyoró-áda) 
mái .hegyoldal' (Écs: Vőgyma; Győrújbarát: Málévögy; Nyúl: Héma; Ravazd: Sommá, Sötétmát) 
pergyó .napsütésnek kitett hely' (Nyúl: Pergya) 
pilis .kenyércsücske, átv. ilyen alakú domb, kopasz hegy' (Nyúl: Gerhapilis, Pillés-sarok) 
szer .határrész' (Nyúl és Ravazd: Tószer). 
Utánuk a legtöbb a növényé, illetve növénynév. Ilyenek: 
gurdony .bozótos, gazos terület' (Pannonhalma és Pér: Gurdony) 
hásság ,hárserdő' (Nyúl: Hánsági-hid; Ravazd: Hársági-vógy) 
kikéri .kökörcsin' (Győrújbarát és Nyúl: Kikéri) 
magyal .díszcserje' (Ravazd: Magyalos) 
sikár .sikárfű (Ravazd: Sikáros). 
Van néhány régi állatnév is: 
babuka ,búbos banka' (Écs: Babszökö, Babuka) 
dék ,gyík' (Ravazd: Dékászó) 
pityer ,búbos pacsirta' (Nyúl: Pityer-domb; Ravazd: ?'Pityor). 
Két szava van az állattenyésztésnek: 
dilló .delelő hely' (Ravazd: Dilló) 
páskom .legelő' (általánosan előfordul.) 
A többi szó megoszlik: egy-egy képviselője van a különböző fogalomköröknek. Ezek: 
cinge .labdajáték' (Pannonhalma és Ravazd: Cinge-horog — ahol a horog, értsd .horhos' a labdázóhely 

lehetett) 
csiszke .galuska, csusza' (Pér: Csiszke) 
ín .rabszolga, szolgarendű személy' (Nyúl: lncsó) 
kalló ,kallózó malom' (Pannonhalma: Packalló) 
plága ,ütés, csapás', de vö. lat. plaga ,tájék, ill. háló' (Pannonhalma: Plága). 
Arra a kérdésre, hogy ezek a szavaink mikor kophattak ki a köznévi használatból, azt mondhatjuk, 

hogy vannak, amelyeknek régen, sőt nagyon régen (in, jó, mái), de vannak amelyeknek szinte még 
tegnap is ismerték az ilyen jelentését (babuka, csiszke, páskom). Ami pedig a köznévi jelentés földerítését 
illeti, az utóbbiakra elvétve még élőszóban is kaphatunk magyarázatot, de legtöbbször már szótárakra szo-
rulunk. Olyanokra, mint a szinkron, illetve történeti-etimológiai tájszótárak. 

Adatainkból látszik, hogy azok az élet több területére is fényt vetnek, így valóban gyarapíthatják a táj-
ról és múltunkról való ismereteinket. 

Ábrahám Imre 
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