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A szamosszegi földrajzi nevek szláv eredetű rétegeiről 

Ennek a Szamos mellékén kialakult ősrégi - az 1290-es évek 
táján mar jelentős vám- és révhelyként jelentkező (vö. MEZŐ AND
RÁS - NÉMETH PÉTER: Szabolcs-Szatmár megye történeti-etimológiai 
helységnévtára. Nyíregyháza, 1972. 114-15; MAKSAI FERENC: A 
középkori Szatmár megye. Bp. 1940. 209) településnek történeti és 
jelenkori földrajzi névállományát vizsgálva nemcsak azt vehettem 
észre, hogy bőven kerül benne olyan név, amelyik teljességében 
vagy részelemében szláv eredetre utal, hanem azt is megfigyelhet
tem, hogy ezek a szláv erdetűnek minősíthető nevek sajátságaikat 
tekintve nem egységesek történetileg, hanem három, egymástól 
élesen elütő jellemzőt mutatnak. E jellemzőket olyan mérvűeknek 
találom, hogy megítélésem szerint alkalmasak a névtudomány szá
mára haszonnal értékesíthető történeti részkategóriák felállí
tására. 

PESTI FRIGYES (OSZK. Fol. Hung. 1114) 1864-es országos föld
rajzinév-gyűjteményének szamosszegi anyagában bukkannak fel a 
következő nevek: Baraszkos hát, Bo Ihász szeg, Királygát, Puszta 
Kert, Pap tava stb.; saját 1960 táján elkezdett feljegyzéseimben 
pedig ilyen nevek jelentkeztek: Btváj-/értőü, Cserebgyár, Gazdák-
erdeje, Fájogvetőü stb. Ezeknek a földrajzi neveknek kiemelkedő 
sajátságuk, hogy első elemük: barackos, bolhás, király, puszta, 
pap, bivaly, cserép, gazda, vályog, kivétel nélkül olyan toldalé-
kos vagy toldalék nélküli köznevek, amelyekről a nyelvtudomány 
igazolta, hogy szlávból került jövevények (vö. TESz. idézett cím-
szók a.). így a velük alkotott szamosszegi földrajzi neveket 
szláv eredetűnek mondhatnánk. Úgy vélem azonban, névtani szem
pontból nagyon elhamarkodott lenne egy ilyen megállapítás. Ko
rábban már Összegyűjtöttem Szamosszeg tájszó-anyagát, annak je
lentős része folytatásokban meg is jelent (MNyj. 13:161-72. és a 
következő kötetek). Ennek alapján jól ismerve a település szóál
lományát, biztosan állíthatom, hogy az idézett barackos, bolhás, 
király stb. szláv jövevények, mint meghonosodott, tehát már ma
gyar köznevek, kivétel nélkül és nagy megterhelésben használato
sak Szamosszegen. Ebből a tényből a földrajzi nevek alakulására 
én csak egy ilyen folyamatot tudok kielemezni: szláv köznév > ma-
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gyár köznév > magyar földrajzi név. Ez pedig azt jelenti, hogy a 
nyelvész szempontjából lehet beszélni ilyen esetben szláv eredetű 
köznevekről, de a névészek számára az ilyen földrajzi nevek csak 
magyar névadással keletkezett magyar eredetű földrajzi nevek le
hetnek, hisz számukra közömbös, hogy a magyar szókincshez tartozó 
névelem, amit névalkotásra fölhasználtak, korábbi köznévi haszná
latában szláv eredetre vezethető vissza. 

Van aztán egy másik névtípus is a szamosszegi névállomány
ban. A felhasznált nyelvi elemek részben vagy egészben itt is 
szláv eredetűek, de ezeket a szláv elemeket köznévi (esetleg 
személynév!) formában nemcsak Szamosszegen nem ismerik, hanem 
ilyen használatban országszerte ismeretlenek. Ha valahol szórvá
nyosan felbukkannak, ott is csupán földrajzi nevek elemeként ta
lálkozhatunk velük. Mint kiemelkedő érdekes névtípust, a szamos
szegi földrajzi névállományból idesorolhatóakat nagyobbrészt már 
megfejtve közzétettem, ezért itt csupán a felsorolásukra szorít
kozom: Tenyhe (NyK. 72:106), Baszna (MNyTK. 170:48), Bolondtár, 
Líckaitag (Nyr. 109:492-93); idevonható még a megfejtett, és itt 
publikált 1357: GZyzka és a most is élő óuazuszka falurész. Mint
hogy ezeknek a földrajzi neveknek az elemei nem mutatnak párhu
zamos köznévi (személynév!) használatú formát, sem eredetüket, 
sem névadásukat nem tekinthetjük magyarnak. Azt kell tehát az 
ilyen földrajzi nevekkel kapcsolatban vallani, hogy a névadás 
idején az adott területen - példáinkban Szamosszegen - szláv 
nyelvű népcsoport is élt, s azok saját nyelvük elemeinek fel
használásával alakították ki ezeket a földrajzi neveket. A velük 
együtt élő magyarság természetesen használatba vette, nyelvileg 
alakította és a szláv nyelvű lakosság eltűnése (? felszívódása) 
után is megtartotta ezeket a földrajzi neveket. Az idetartozó ne
veknek tehát így lehet summázni a jellemzőjét: szláv névadással 
keletkezett szláv eredetű földrajzi nevek. 

A jelzett harmadik típus ténylegesen a már bemutatott két 
típus hibridje. Hasonlít az első típushoz annyiban, hogy az ide
tartozó földrajzi nevek magyar névadással alakultak, de egyezik a 
második típussal abban, hogy eredetük tekintetében mindig szláv-
nak minősülnek. Szamosszeg névállományából néhány olyan adatot 
tudok idevonni, amelynek a megfejtésére is lehetőségem van: Deb-
rí-szeg, Gelyvás, Kató-vápa. Ezeknek az a sajátságuk, hogy a ben
nük található szláv eredetű debre-debrő (1. KsiEZSA: SzlJöv. I, 
197), golyva (l.uo.) és vápa (1. TESz. III, 1089) köznevek or
szágszerte ismertek ugyan, de Szamosszeg nyelvhasználatából nem 
mutathatók ki, illetve a kimutatható alak olyan hangtani alakú, 
hogy kétségessé teszi a közvetlen összetartozást (pl. Gejvás, de 
gójya). Ennek alapján az idetartozó földrajzi nevek értékelésében 
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két lehetőség is felmerülhet. Lehetségesnek tartom, hogy az át
vett szláv köznévvel a magyarság már akkor megalkotta a földrajzi 
nevet, amikor a névelem még érzékelhetően idegen volt. Később az
tán a megmaradt földrajzi név változhatott, de a vele párhuzamos 
köznév! forma nem bizonyult időállónak a vidéken, kiveszett a 
használatból. Másik lehetőségként arra gondolok, hogy a még ide
gennek érzett szóelemmel megalkotott földrajzi név mellett élet
képesnek bizonyult a köznévi használatú változat is, de az külön 
úton fejlődve, teljesen elütő a földrajzi névtől. Bármelyik lehe
tőség is a valós, van egy közös jellemzőjük az idetartozó föld
rajzi neveknek: magyar névadás-sal keletkeztek, de a névelemeket 
felhasználó magyarság még érezte azok idegenségét, s így minden
képpen szláv eredetű földrajzi neveknek kell ezeket tartanunk. 

Minthogy a harmadik típusba tartozó szamosszegi földrajzi 
nevekkel nyilvánosan még nem foglalkoztam, de névfejtésükre vál-
lalkozhatom, a továbbiakban ezekre a magyarázatokra térek ki 
részletesebben. 
1. Debri-szeg. - PESTI FRIGYES már említett 1864-es országos 

névgyűjteményének szamosszegi anyagában bukkan fel ez a név Debri 
Szegh formában szántót jelölve. Hasonló művelési ágat mutatva je
lentkezik az 1891-ben készült helyi kataszteri térképen is Debri 
szeg irásképpel. A mai lakosság ezt a nevet nem ismeri, minthogy 
a XX. század eleje óta az akkori birtokos neve után linn-tag -
ladár-tag (s.gy.) névváltozatokkal jelöli a kérdéses területet. 
KÁLNÁsi ÁRPÁD (A fehérgyarmati járás földrajzi nevei. Debrecen, 
1984, 305.) ezt a szamosszegi történeti nevet szerepelteti a 
szomszédos Panyola jelenkori névanyagában ilyen észrevétellel: "A 
Szamos szabályozásával Szamosszeghez került. Tulajdonosáról ne
vezték el". Én kétségbevonom a Debri-szeg-gel jelölt területnek 
panyolai illetőségét történetileg is, ami azzal jár, hogy viszo
lyogva fogadom a név panyolaiaktól említett személynév! eredeté
nek lehetőségét is. E kettős probléma miatt névmagyarázatom előtt 
szükségét látom tisztázni a terület történeti hovatartozásának a 
kérdését. 

Kétségtelen, hogy a Szamos szabályozásával több panyolai 
dűlő a folyó bal partjára került, s így későbbi Szamosszeg hatá
rához kapcsolták. Ilyenek például a Baszna, fjáskert, Küsszeg, 
Panyotaji-kert, Piros-kert (s.gy.) nevű területek. A Debri-szeg 
nevű dűlővel azonban ilyen nem történhetett, minthogy az egy 
hatalmas folyókanyarban a JVatyszeg (s.gy) nevű dűlővel együtt 
mindig a Szamos bal oldalán, tehát Szamosszeg határában feküdt. 
Ezt egyrészt bizonyítja PESTI FRIGYES már többször említett 
1864-es gyűjteménye, másrészt pedig szemlélteti a már ugyancsak 
idézett 1891-ben készült szamosszegi kataszteri térkép. PESTI 
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gyűjteménye ugyanis még a folyamszabályozás előtti állapotot mu
tatja, s így a szabályozás után Szamosszeghez kapcsolt Baszna, 
fjdskert (s.gy.) nevek még a gyűjtemény panyolai részében 
találhatók, a szamosszegi anyagban nyomuk sincs. A Debri-szeg vi
szont fellelhető a szamosszegi anyagban, de nem szerepel a panyo-
laiban. Ez pedig kétségtelenül igazolja a dűlő szamosszegi 
illetőségét történetileg is. De ezt erősíti meg szemléltetve az 
említett 1891-es kataszteri térkép is. Itt ugyanis a Szamosnak az 
eredeti medervonala látható, a kanyar-átvágásokat csak vékony 
szaggatott vonal jelzi, s a Debrl-szeg ezen is a bal oldalon, 
tehát régi szamosszegi határrészként szerepel. A teljesség kedvé
ért azt még megemlítem, hogy ennél a dűlőnél van egy 100-200 
négyszögöles holtággal határolt terület, amit ma #atyszegesi-/ü-
zes (s.gy.) néven emleget Szamosszeg lakossága. Ez a terület 
valóban panyolai terület volt a folyamszabályozás előtt, de nem 
Debri-szeg néven, hanem azon a Sárkány-kert néven, ahogy a panyo-
laiak ma is nevezik a folyó jobb oldalán maradt terület nagyobbik 
részét (vö. KÁLNÁsi: i.m. 310). 

E kis kitérő után lássuk most már a névmagyarázatot! A Sza
mosszegről 1466-ban feltűnő Debre jobbágynév (vö. MAKSAi: i.m. 
210) a személynév! eredet mellett szólna ugyan, de egyszeri je
lentkezése csökkenti bizonyító erejét, s ezzel szemben a dűlő 
környezete, felszíne határozottan köznévi eredetre utal. Ilyen 
irányban teszem meg próbálkozásomat én is. 

Ezt a kételemű földrajzi nevet én olyan alakulatnak tartom, 
amelyiknek első eleme a Szamosszegen teljesen ismeretlen, de or
szágosan eléggé ismert szláv debra 'mély vízmosás, vízmosta gö
dör' jelentésű szó átvételével mutatkozó debre - debrő köznevünk
ből (1. KNiEZSA: SzlJöv. I, 197) származik; második eleme pedig 
azonos azzal az ugor eredetű szeg 'szöglet, csúcs' stb. jelentésű 
(1. TESz. III, 694) köznevünkkel, amelyikről INCZEFI GÉZA (Nytud 
Ért. 22. sz. 84-85) mutatta ki hihetően, hogy földrajzi nevekben 
szerepelve, mindig 'folyókanyarral körbevett terület' a jelenté
se. Ez a második névelem nem is szorul további magyarázatra, 
minthogy a jelölt terület valóban a Szamos egykori kanyarjában 
található. Szükséges viszont a név elpő, Debri- elemét vizsgálat 
alá fogni. Alaktani problémája ennek sincs, a jelentkező e > i 
változást pedig népetimológiával lehet magyarázni. A névelem je
lentését már nem ismerő lakosság utólagosan egy i végű személyne
vet magyarázott bele a névbe értelmesltés céljából, ahogy ezt az 
ugyancsak szláv eredetű és szamosszegi Itckat-tag (vö. Nyr. 109: 
493) név esetében is megtette. 

A Debri- névelem jelentéstani oldalát már egy kis környezet-
leírással lehet megvilágítani. Ennek a folyókanyarral körbezárt 
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területnek a keleti, azaz folyómenti oldala ugyanis egészen magas 
fekvésű, jellegzetes folyókát. Nyugati irányban viszont fokoza
tosan lejt, és abban a laposban végződik, amelyet PESTI FRIGYES 
1864-es gyűjteménye részegységként még a Sujmos Tó névvel jelöl. 
E tóf eleség délnyugati oldala aztán ismét magas fekvésű, s emi
att nevezi ma is Tóuhát (s.gy.) néven a lakosság. Fontos még meg
említenem, hogy ennek a tószerűségnek az északi oldalába szinte 
szakadékszerűen egy rövid, de patakmederre utaló árokféle torkol
lik, amelyet hajlamos vagyok azonosítani azzal a kis helyi patak
kal, amelynek a neve 1357-ben Fyzeseer (1. MAKSAi: i.m. 210) for
mában Szamosszeghez kapcsolva tűnik fel. 

Noha ez a környezetleírás megvilágítja a névmagyarázat je
lentéstani részét, magának, a névadásnak a körülményeire még nem 
mutat rá, s így az egyelőre homályban marad. Mivel a debre ~ 
deörő köznév ismeretlen a szamosszegi nyelvhasználatban, csak 
arra tudok gondolni, hogy ez a név még abban az időben kelet
kezhetett, mikor a magyarba átkerült debra szláv szó még határo
zottan idegennek minősült. A vele ekkor kialakított földrajzi név 
aztán, igaz némi változást szenvedve, fentmaradt a legutóbbi 
időkig, köznévi változata viszont nem bizonyult időállónak, és 
kiveszett a használatból. Ezek alapján az első névelem határozot
tan szláv eredetű - nincs köznévi párhuzama -, a második névelem 
viszont magyar eredetű, míg maga a névadás egészen biztosan ma
gyar névadás, minthogy az első névelem idegenszerűségét csak ma
gyar nyelvűek érzékelhették. 

2. Gelyvás. - PESTY FRIGYES 1864-es gyűjteményében jelentkezik 
először hasonló formában és erdőnévként. Megemlíti az 1891-es ka
taszteri térképen is ugyanilyen irásképpel, de már szántóként. Az 
1960-as években én Gejvás formában jegyeztem fel, s akkor alma
fákkal beültetett gyümölcsös volt, s legutolsó gazdája neve után 
a Juhász Ferije névváltozaton is emlegették. Újabban arról érte
sültem, hogy fáit kiirtották, s így ismét szántó terület. 

Ezt az egyelemű toldalékos nevet én arra a golyva köznevünk
re tudom visszaveztni, amelyiket nyelvészeink a szláv güwa 
'struma, golyva' jelentésű szóból származtatnak (1. KniEZSA: 
SzUöv. I, 197). A földrajzi név végén található ősi, finnugor 
eredetű -s nomen possessoris képző gyakori a szamosszegi föld
rajzi nevekben. PESTY 1864-es gyűjteményéből ilyenek: Fárszányos, 
Fiatalos, JVyáras, Ótoyányos stb., saját 1960-as feljegyzéseimből 
pedig Bivajos, ffegyess, Kincses, Szállás, 7#viskes stb. Ám, én 
ezekkel a nevekkél kapcsolatban már korábban felvetettem azt a 
lehetőséget, hogy olyan szerkezeti változást szenvedett formák 
ezek, amelyek egy korábbi két elemű formából rövidültek meg, mint 
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a történetileg is igazolható Ktncses Morta > Kincses, Nyárasi dű-
lő > Aíyáras stb. (1. NyK. 72:104). 

A Gelyvás név képző nélküli alapszavának a jelentését itt is 
a környezettel lehet magyarázni. A névvel jelölt dűlő a Kocsord -
Falu/ok (s.gy.) névváltozatokkal nevezett csatornásított patak és 
az Óucska-Karaszna (s.gy.) néven ismert egykori folyó között azon 
a részen fekszik, hol a patak kissé ívelt futással a folyóba tor
kollik, fgy a két vízzel közrefogott terület golyvaszerű, begy
szerű kitüremkedésre emlékezteti a szemlélőt. Végül tehát alak
ja után kapta a dűlő ezt a nevet. Fontos viszont még tisztázni a 
Gelyvás földrajzi név és a golyva Cgójva) köznév szamosszegi vi
szonyát. Az az érdekes ugyanis itt, hogy a hasonlóan vegyes hang
rendű szláv eredetű szamosszegi köznevekben nem mutatkozik hang
rendi kiegyenlítődés: berena, beretva, pefyya stb (s.gy.), a gój-
va viszont mutatja ezt. Magyarázatként két lehetőséget tudok em
líteni. Az egyik az, hogy a Gelyvás helynév már abban az időben 
kialakult Szamosszegen, mikor a szláv güwa köznév éppencsak ho
nosodni kezdett nyelvünkben, tehát idegen származása még érzé
kelhető volt. így mint tulajdonnév, megmerevedett, s hangrendileg 
nem változott.A köznévi használatú változat viszont a későbbiek
ben a magyar hangrendi törvény hatására kiegyenlítődésen ment át. 
Ezzel persze hangtanilag egészen elkülönült a földrajzi névtől. 
Másik, és szerintem valószínűbb lehetőségként azt említem, hogy a 
szláv szó átvételének idejében kialakult földrajzi név mellett a 
köznévi változat nem bizonyult időállónak, kiveszett Szamosszeg 
nyelvhasználatából. A most használatos gojva alak csak jóval ké
sőbb, és már mély hangrendű formában a magyar köznyelvől került 
Szamosszeg nyelvjárásába. Ezt igazolná az a tény, hogy Szamossze
gen a 'struma, golyva' fogalmára ma is szívesebben használják a 
sajátos guga szót, minthogy a gojva változatot modorosnak érzik. 

A köznévi használatú szamosszegi göjva szó azonban akár így, 
akár úgy alakult is ki, a GeZyvás földrajzi név eredete és néva
dása kérdésében nem számottevő. Itt ugyanis azt kell tartanunk, 
hogy magyar képzővel alakult szláv eredetű név ez, mivel nincs 
getyva köznévi párhuzam, de itt is magyar névadást kell felten
nünk, minthogy az idegenszerűséget a névelemben csak magyarok 
érzékelhették. De erre utal a magyar -s képző is. 
3. Kató-vápa. - Ezt a kaszálót jelölő adatot csak PESTY 1864-es 

gyűjteményéből tudom kimutatni. A mai lakosság nem ismeri a 
nevet. Az adat egykori feljegyzője a jelenleg Mezó'ü - Mezőü-óudaZ 
(s.gy) névváltozatokkal jelölt dűlő délkeleti részére utalja a 
területet. Szamosszeg határának ez a lapos, ma is sokszor vizál-
lásos szakasza annak idején az Ecsedi-láp északi pereméhez 
tartozott. 
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A név első elemében a magyar Katalin női név becézett Kató 
változata (1. LADó JÁNOS: Magyar utónévkönyv. Bp. 1978. 4. kia
dás. 71) lappanghat, talán egykori birtoklás alapján. Második 
eleme pedig azonos azzal a szláv vápa 'mocsár, tó' jelentésű szó
ból származó vápa köznevünkkel (1. TESz. III, 1089), mely ország
szerte eléggé ismeretes ugyan, de a szamosszegi nyelvhasználatból 
hiányzik. Hangtani, alaktani problémája nincs ennek a magyará
zatnak, a jelentéstani részt pedig tisztázza az a tény, hogy a 
jelölt terület egykor az Ecsedi-láp mocsarához tartozott. A név 
tehát első elemében magyar eredetű, második elemében viszont, 
minthogy nincs köznévi vápa párhuzama Szamosszegen, határozottan 
szláv eredetűnek minősül. A név kialakulása tehát itt is ponto
san olyan, mint a korábban bemutatott Debrl-szeg, Gelyvás nevek 
esetében. A nevet azonban csak magyar névadással a település ma
gyar lakossága alakíthatta ki, minthogy ők érzékelhették a má
sodik névelem idegenszerűségét. 

Noha ez a most megadott névmagyarázat kielégítőnek tűnik, 
mégsem hallgathatom el, hogy a név első elemének magyarázatára 
egy másik lehetőség is kínálkozik. Minthogy egyszer jelentkező 
történeti adatról van szó, számolhatunk benne véletlen elírással 
vagy tudatos ferdítéssel is. PESTY gyűjteményének szamosszegi 
anyagával kapcsolatban egy cikkemben már felvetettem azt a tényt, 
hogy egykori adatközlője egyes neveket - talán szépítő céllal -
megváltoztatott (vö. Nyr. 109: 492). Itt is fennállhat ilyen le
hetőség, de számolhatunk a Szamosszegen élénken dívó népetimoló
giával is. Ezeket a lehetőségeket a néhány évvel ezelőtti név
gyűjtésemnek egyik humorosnak mondható epizódja juttatta most 
eszembe. A Szamosszeggel szomszédos Vitka községben végeztem 
névgyűjtést 1982-ben. Adatközlőim elmondása alapján ekkor jegyez
tem fel a profán hangzású Kurva Katóu földrajzi nevet is. Mikor 
aztán gyűjteményemet egyeztettem a helybeli kataszteri térkép 
adataival, kiderült, hogy az adatközlőim által megjelölt helyen 
nincsen semmiféle Katóu, de van helyette Kátyó. Utóbb aztán tisz
tázódott, hogy ezen a sáros és gidres-gödrös dűlőn átvezető rossz 
út gyakran káromkodásra fakasztotta szekeres gazdákat, s bizony 
mérgükben Kúrva-kátyóu néven emlegették a dűlőt. Majd aztán hu
morba pácolt népetimológiával ebből a névből alakították ki az 
általam feljegyzett Kurva Katóu földrajzi nevet. Fönnálhat a sza
mosszegi 1984-es Kató-vápa esetében is egy ilyen lehetőség, ahol 
is vagy a feljegyz<5 módosító hajlama, vagy a népetimológia csi
nálta az eredetibb Kátyó-vápa névből a Kató-vápa formát. - Ha ez 
a névmagyarázat az igazabb, akkor a szláv eredet kérdésében még 
erősítést is kaphatunk általa, minthogy arra bizonyság ez, hogy a 
vápa köznév nem nagyon volt ismert Szamosszegen, azért kellett 
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jelentését magyarázni az elébe tett hasonló jelentésű magyar ká
tyú - kátyó szóval. 

* * * 

Úgy vélem, hogy fejtegetéseim és névmagyarázataim eredménye
iből levonható néhány általános érvényű tanulság is. Elsőként 
talán az, hogy a dolgozatban Szamosszeghez és a szláv nyelvhez 
kötött hármas sajátság, nem is helyi és nem is egyetlen idegen 
nyelvhez kapcsolható jelenség csupán, hanem országos jellegű és 
minden olyan nyelvre kiterjedő lehet, amelyik valamilyen formában 
kapcsolatba került a magyar nyelvvel. 

Ezek szerint pedig földrajzi neveineket eredetük alapján a 
következő három csoportba sorolhatjuk: 
a/ Azokat a földrajzi neveket, amyek magyar eredetű (finnugor, 

illetve belső keletkezésű) vagy más meghonosodott jövevényszavak
ból alakultak ki, s a névelemeknek él a köznév! (személynév!) 
használatú változata is, magát a földrajzi nevet pedig bizonyít
hatóan magyar nyelvű közösség alakította ki, m a g y a r n é v 
a d á s s a l alakult m a g y a r e r e d e t ű földrajzi ne
veknek minősíthetjük, minthogy a névtan számára az másodrangú 
kérdés, hogy a névelemekként felhasznált köznév, illetve személy
név a névadás előtti időben jövevény volt-e vagy sem, ha a néva
dás idején az a magyar szókincs törzsökös részének számított már. 
b/ Azok a földrajzi nevek, amelyek olyan idegen erdetű szavak

ból alakultak ki, mely szavak a magyar nyelvterületen köznévi 
(személynév!) változatban sehol sem használatosak, s a név kiala
kítása is idegen nyelvű közösséghez köthető, i d e g e n n é v 
a d á s s a l kialakult i d e g e n e r e d e t ű földrajzi 
neveknek tarthatók. 
c/ Végül azok a földrajzi nevek, amelyek olyan idegen szavak

ból alakultak ki, melyeket köznévi (személynév!) változatban a 
földrajzi nevet használó szűkebb magyar közösség nem ismer, de a 
magyar nyelvterület más részein jelentkeznek, m a g y a r n é v 
a d á s s a l keletkezett, i d e g e n e r e d e t ű földrajzi 
neveknek mondhatók, minthogy az ezeket alkotó magyar közösség a 
felhasznált névelemek idegen voltát még érezhette. 

Névtudományunk idáig is mindig tekintettel volt a földrajzi 
nevek eredetére és a névadás minőségére névfejtések alkalmával, 
de az általam bemutatott lehetőségektől szűkebb területre korlá
tozva. Meggyőződésem, a névészet csak nyerhet azzal, ha az ezutá-
ni vizsgálatokat az itt kifejtettek tágabb lehetőségeire bővíti. 

BALOGH LÁSZLÓ 
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