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MATIJEVICS LAJOS: 
KISHEGYES ÉS KÖRNYÉKE 
FÖLDRAJZI NEVEINEK 
ADATTÁRA, ÚJVIDÉK, 1977. 

Vajdaság helységeinek földrajzi nevei, 3. szám. 

Új kötettel gazdagodott a Hungarológiai Intézet névtani sorozata. 
Megjelent Matijevics Lajos munká ja , a Kishegyes és környéke földrajz i 
neveinek adat tára, amely a címben szereplő kommunát , azaz Feketics 
(Feketic), Kishegyes (Mali Idos), Szekics (Lovcenac) és Új fa lu (Seliste) 
földrajzi tulajdonnevei t és közneveit dolgozza fel, és ugyanakkor egy 
nagyobb tájegységet is teljesebbé tesz, a Telecskai dombok fennsík-szerű 
észak-déli vonulatát, a Szabadka és Bácstopolya ada t tá ráva l egyetemben. 

Az a körülmény, hogy már a harmadik kötetet vehe t jük kezünkbe, 
feleslegessé teszi, hogy azokkal a feldolgozási módszerekkel, szerkezeti-
szerkesztési elvekkel újdonságként foglalkozzunk, amelyeket a korábbi 
két adat tárból megismerhet tünk, mivel tőlük ez a mű csak néhány 
letisztultabb megoldásban, a névanyagból eredő ú j a b b szempontban tér 
el. Másrészt ezeket az elveket a kutatócsoport részletesen kifej tet te , sőt 
azokat a névtudományi és a terület i érdekű kr i t ika is felmérte . Ugyan-
ez némely bíráló hozzáállásról is elmondható, valamint az is, hogy a 
könyv zsengének találtatott . Olyan észrevételekre gondolok, amelyek a 
Szabadka földrajzi neveivel kapcsolatban hangzottak el (Üzenet, 1977. 
10. szám), miszerint a szerzők nem vettek részt a Szabadka városnév 
eredete körüli vi tákban, nem foglalkoztak a régebbi korokban itt élt 
népek névadási tevékenységével, amit egy szinkron névtár tól számon 
kérni meglehetős szerénytelenség, arról a véleményről nem is szólva, 
hogy „ha 150 adatközlő ennyi nevet tudott (a teljes névál lományról van 
szó), akkor a 146 000 lakos által közölt mennyi lehet"? Nos, erről bárk i 
meggyőződhet; gyakorlat i lag szinte semmivel sem lenne több. (Egy kiló 
festék nem zöldebb, mint fél kiló). 

Sokkal többet ér, ha arról szólunk, ami ennek a munkának egyéni 
jellegzetessége és ami nem megnyugtatóan megoldott aktuális problé-
ma; arról, hogyan formál ja az adott tá j , az emberi beavatkozás m é r -
téke és jellege a konkrét névanyagot, a névadást , milyen mér t ékben 
teszi próbára az eddig n e m szerepelő névtípus, a nyelvi anyag a szer-
kesztési elvek rugalmasságát stb. 

1. Hogy a névtár készítője otthonosan mozog a vizsgált terüle ten, 
az a szűkreszabott, csupán a lényegre szorítkozó adatokból is kiderül , 
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amelyek megbízhatók és pontosak, biztos alapot nyú j t anak a majdan i 
feldolgozás, tipizálás számára. A felvet t szempontokat a szerző követ-
kezetesen érvényesíti , s ta lán csak e szempontok száma vitatható, ami 
viszont a névtudomány általános vonása jelenleg. 

2. A tá j i jellegzetességből eredően — s ez elmondható a maga-
sabban fekvő, dombos síkság egészére — a térszíni formák, illetve a 
névtípusok ;nem túlságosan változatosak, a vízrajzi képződmények egy 
része pedig hiányzik is. A nevek nyelvi anyaga a magyar és a szerb-
horvát elemek, valamint a német eredetű ál lomány folytán jóval több 
eredeti színt mutat . 

3. A jelen névtár legfontosabb erénye az előszavában hangsúlyozott 
funkcionális jellege és szűkszavúsága, s ebből alig von le valamit , hogy 
ez a szűkszavúság helyenként túlzot tnak mondható, elsősorban a jelö-
léssel, szerkesztéssel kapcsolatos bevezető magyarázatokban, amelyek 
a nyi lván következetes, tájékozottságra és hosszú gyakor la t ra valló, de 
nem mindig egyér te lmű állásfoglalásokhoz nem n y ú j t mindig kellő ú t -
baigazítást. 

4. Több szót érdemelt volna a névcikkek élén álló köznyelvi vagy 
köznyelviesített névformák kérdésköre, ami névtani i rodalmunk egészé-
ben is t isztázatlan. Mi legyen az ú tmuta tó a köznyelvi, a helyesírási 
szabályoknak megfelelően átírt , nem egyszer f ikt ív alakváltozatoknál? 
Mikor azonosulhatunk a nevet használók véleményével és hagyha t juk 
meg i t t is a népies Szurgyik alakot a szurdokkal szemben, az Artézi 
kutat (artézi), a Koncertrát-gyárat ? Mikor mellőzhető a köznyelv nor-
matív érvénye, mint mond juk az Ekonómia, a Njegosi (Njegosevói) út, 
a Save Kovacevica utca alakoknál? Az át írás tehát a név eredeztetését, az 
állásfoglalást is jelenti, ami a jelenlegi névhasználókéval nem azonos. 
Ez a di lemma merül fel például a német elemek köznyelviesítésénél, az 
asszimilláltabb Cigler-dűlő (Ziegler), Gebl-ház (Goebel), Oszvald féle 
bolt, Saffer-szállás, i lletve az eredeti jelölésű Schneider-ház, Weingart-
ner stb. egymásmellettiségében. 

5. A helynévtárak egyik gyakorlat i problémája , hogy a névválto-
zatok közül melyiket tesszük meg címszónak, s melyek kerülnek az u ta -
lócikkekbe. A döntések a különböző ada t tá rakban eléggé önkényesek 
a hivatalos- nem hivatalos változatokban, az el ter jedet tség vagy a be tű-
rend formál is kr i té r iumain belül. A Kishegyes földrajz i neveiben is, bár 
erre nincs utalás, mindhárom érvényesül : a betűrendes elv, az adatközlő 
és visszautaló szócikk, mint például az Állomás utca és a Vasút utca, 
Ambulant és a Doktor, Bika-kocsma — Pokol esetében. Nem nyilván-
való viszont, hogy az adatközlő szócikket megelőző előreutaló név és a 
címszó vonatkozásában mi a döntő, az el ter jedtség vagy a jelenlegi vo-
natkozás; pl. a Domb — Vajhegy; Fahíd —Kishíd; Magyar utca — Temp-
lom utca stb. közül miér t az utóbbiak lettek a címszavak. Az előre- és 
há t rauta lás a névváltozatok egymásra vonatkoztatását is megnehezíti , 
így maradhato t t el a Butsher-bolt a Patika névváltozataként , amelyet 
előre jelez, vagy A Putri címszóban foglalt Erdősfalva, Libalegelő be-
tűrendi helyükről. 

6. A feldolgozott tájegység nyelvjárás i jellegzetességeit illetően az 
eddigieknél f inomabb jelölésmód felelne meg, elsősorban a ket tőshang-
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zót tar talmazó szavakban: Illeis-dülleö, Kiskaszálou. Az oo minden bi-
zonnyal az átlagnál hosszabb ó hangot jelöli: Bertoog, Koplaloo, Loojá-
rás). Nem tud juk viszont, hogy az a jelenség hogyan illeszkedik a Bir-
tokho ragozott alak o-jához). 

7. A névtár egészében a szinkron elv, a jelenleg is használatos vagy 
legalábbis ismert alakok gyűj tése a döntő. A jelenidejűség azonban nem 
mindig valósítható meg maradéktalanul , észrevétlenül átszíneződik az 
időbeli egymásra rétegződéssel, ami bonyolult szövevényként vonul végig 
az egész szerkezeten. 

7.1. Az élő névhasználattól a csak Pesty Frigyesnél szereplő nem 
lokalizálható, kihal t nevek esnek legmesszebb: a III. Calcatura, II. Cal-
catura, Bogaras(i) dűlő, Kavilla, mégis indokoltan kerül tek be, mer t 
ilymódon a nehezen hozzáférhető levéltári anyag ismertté, felhasznál-
hatóvá vált. 

7.2. Az idődimenzió érzékeltetésére szolgálnak a hegyes zárójelben 
levő megjegyzések: Kertészné háza ... (kihaló), Sintér-ház ... (régi), 
Üj-iskola... (új) . Ezt tagolják tovább — és némiképp bonyolí t ják is — 
a névmagyaráza tban fe lbukkanó még régebbi névváltozatok, amelyek 
az előző két kötetben nem fordul tak elő: Csóré-bolt . . . a magyaráza t -
ban (az idősebbek Fekete-zsidóasszony boltként is emlegetik; Franki-
bolt ... (Az idősebbek Lipcsi-bolt néven is ismerik). Néha a két jelenség 
egyszerre van jelen: Kálvária-iskola... (kihaló) Kulai úti iskola (mint 
a lakvá l toza t . . . ) . (Az idősebbek Biber-iskolának is emlegetik). Ügy hi-
szem, hogy ezeket a belső címszavakat mindenképpen a cikkek élén is 
szerepeltetni kellene. 

7.3. Üj oldaláról vi lágí t ják meg a kérdést a magyarázatok végén 
levő jelentések, a térszínformára, te reptárgyra való utalások. Fe lmerül 
a kérdés, a nevet az általa jelölt pont, te reptárgy mai ál lapotára vonat -
koztat juk-e, a szinkron jellegnek megfelelően, mint ez az adat tár is leg-
többször teszi, vagy — ez is előfordul — azt határozzuk-e meg, amire 
keletkezése pi l lanatában vonatkozott. Nemcsak olyan kettősségben je-
lentkezik ez, mint a Kendergyár és a Masinska, amelyek azonos egy-
ségre vonatkoznak, de két egymásra nem vonatkoztatot t címszóként 
szerepelnek, mer t egyik - a régi, másik a mai ál lapotra utal, hanem a 
következőkre is: Józsa-téglagyár téglagyár, a Nemzetközi ú tnál volt 
(mondjuk, ez így is megfogalmazható: földterület vagy épületrom, amely 
ahol a téglagyár állott), Burger kalapos... kalaposüzlet, a Lenin u tcá -
ban volt, már átalakították. 

A szinkron szempontok érvényesítése, a tör ténelmi névtárhoz való 
viszonyuk az elkövetkező névtani munkála toknak is központi kérdése 
marad, s jó lenne valami vezérelvet is kikristályosítani. 

Az apró észrevételektől függetlenül a három eddigi kötetből és a 
mostaniból önmagában is egy hatalmas névanyag körvonalazódik meg. 
Láthatóvá válnak az egyedi (például a szállás kizárólagos használa ta 
Kishegyes környékén) és a közös jegyek. Ilyen adatmennyiség b i r toká-
ban ú j alapokra lehet helyezni az olyan névtípusok vizsgálatát is, min t 
a Koplaló (előfordul Zentán és Adorjánon is) Bánkertek stb., amelyeket 
csak egy település területén meglévőnek fel tételeztünk. Így viszont az 
átfogóbb, mélyebb összefüggések is érzékelhetővé válnak. 
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Penavin Olga 

A MAGYAR 
NYELVJÁRÁSOK ATLASZA 
V. RÉSZ. 
769—960 TÉRKÉP 

A Magyar Nyelvatlasz munkaközösségének közreműködésével szer-
kesztette: Deme László és Imre Samu, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1976. 

A magyar nyelvtudomány eme nagy és felbecsülhetetlen ér tékű vál-
lalkozása, azaz a magyar nyelvjárások sajá tságainak térképrevi tele és 
atlasz fo rmá jában való megjelentetése végéhez közeledik. A 1976-ban 
megjelent V. kötetet egyhamar nyomon követi a VI. kötet és a Szó-
mutató. 

A magyar tudományos életnek, különösen a magyar nyelvtudo-
mánynak ez a nagy büszkesége eddigi köteteinek megjelenésével mind 
otthon, mind külföldön a bírálók legnagyobb elismerését vívta ki. Mind 
a bírálók, mind az atlasz aktív használói hivatalos és magán vélemé-
nyük nyilvánításakor soha sem fukarkodtak az elismerő szavakkal az 
egyes kötetek ismertetésekor. 

Mi is ismételten csak a legnagyobb elismerés hang ján szólhatunk 
az V. kötet átnézésekor a munkaközösség tag ja inak időt, energiát nem 
kímélő ügybuzgalmáról, 15 éven át kitartással végzett nem könnyű te-
repmunká já ró l és a te repmunka során válogatott jó adatközlőktől be-
gyűjtöt t , kr i t ikus szemmel kiválasztott és filológiai pontossággal le jegy-
zett, ma jd a terepen újból ellenőrzött, végül az íróasztalnál csoportosí-
tott reprezentat ív adatok a lapján megszerkesztett atlaszról. 

A térképen szereplő adatokat aránylag megfelelő sűrűségű háló-
zat, 327 magyarországi kuta tópont szolgáltatta. Ez azt jelenti, hogy 284 
km2-re, 28 412 lakosra, azaz 10 fa lura jut egy kutatópont . A Magyaror -
szággal szomszédos ál lamokhan élő magyarság 68 kuta tópont ta l szere-
pel. A kutatópontok között nemcsak fa lvakat találunk, van köztük né-
hány város, város szerű nagyközség is. Azért kerül ték több város fe l -
vételét, mer t a kérdőfüzet — melynek a lapján tör tént az ada tgyűt jés — 
kérdéseinek központ jában a hagyományos földművelés i smeretanyaga 
áll. A városok nyelvének vizsgálata inkább a köznyelvi ku ta tások 
feladata. 

Az egyedi szólapokon — nagyon helyesen — adatbeírással s nem 
jelekkel rögzített reprezentat ív anyag segítségével lehetővé vál ik a 
nyelvi rendszer egészének legalább tájékoztató é r tékű tanulmányozása. 
Azt mondtuk, hogy reprezentat ív anyagon tör ténhet a tanulmányozás, 
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ez azt jelenti, hogy nem minden élő, hal lható jelenség szerepel az at-
laszban korlát lan számú példával, hanem csak bizonyos számú jelenség 
válogatott számú, fontossági, illetve használat gyakoriság szempontjából 
sorba szedett példával. 

Az eddig megjelent kötetekből az tűnik ki, hogy a hangtani jelen-
ségek bemutatásakor sokoldalúságra és aránylagos teljességre töreked-
tek, a szókincsből szóföldrajzi céllal a paraszti élet, a hagyományos 
földművelés legfontosabb szavait vet ték fel. Az V. kötet az a laktani 
jelenségek legfontosabbjait , legjellemzőbbjeit tükrözi példaanyagával . 
Meg kell azonban jegyeznünk, hogy a hangtani , az alaktani vagy a szó-
kincsvizsgálatok céljára gyűj tö t t adatok mindhárom szempontú vizs-
gála t ra is felhasználhatók. 

Az V., a laktani jelenségeket tárgyaló kötetet az atlasz használójá-
nak szempontjából nézve és abból a szempontból, hogy a Jugoszláviá-
ban kikérdezett 12 kuta tópont (Kót, Nagypiszanica, Kupuszina, Bajsa, 
Péterréve, Temerin, Piros, Várdaróc, Kórógy, Torda, Alsóittebe, De-
beljácsa) nyelvjárása milyen összefüggést árul el a nagy egésszel, mi-
lyen sajátosságokat mutat , mit őrzött meg, a következőkre figyelhe-
tünk fel: 

Az atlasz átböngészése után általános megállapításként leszögez-
he t jük , hogy még mindig világosan felfedezhető, pontosan nyomon kö-
vethető a jugoszláviai kutatópontokon a kibocsátó nyelvjárással való 
nyelvi összetartozás legfőbb morfológiai, fonológiai sajátsága, bizonyí-
téka. Világosan kiugranak a térképlapokon Kót nyugat-dunántúl i , őrségi 
kapcsolatai, Nagypiszanica somogyi ősei, Piros, I t tabé békési eredete, 
Kupuszina felső-magyarországi származása, Kórógynak a baranyai 
nyelvhez kapcsolódása, de Torda, Debeljácsa ö-zése is megmuta t ja , hon-
nan kerül tek ide lakói a XVIII.—XIX. századi nagytelepítések idején. 
Ezenkívül felsejlik még az adatokból a kb. 150—200 éves más nyelvet, 
nyelv járás t beszélőkkel való együttélés hatása is. Kórógy, Bajsa, Teme-
rin, Kupuszina pl. nagyon szépen mu ta t j a a szláv környezet nyelvi je-
lenségeinek interferenciájá t . Rögtön megál lapí that juk, hogy ez a más 
nyelvű hatás morfológiai, fonológiai szempontból nem rendszert bontó 
jellegű, csak esetleg ú j fonetikai változatok megjelenését hozta. A gyű j -
tés óta eltelt 15—20 éves periódusban az atlaszban található adatok bi-
zonyos szegényedését lehet érzékelni, amit a meggyorsult köznyelvű-
södés hozott magával. Az utolsó 15—20 év mind társadalmi-poli t ikai , 
mind művelődési szempontból nagy és sorsdöntő változást hozott a fa lu 
életében is. A fa lu lakossága sem vonhat ta ki magát, nem szigetelhette 
el magát a köznyelvű információáramlástól , amely a legkülönfélébb mé-
diumok (sajtó, rádió, televízió, iskola, élő beszéd, a városban dolgozó, 
észrevétlenül is köznyelvűsödő falusiakkal és a városiakkal történő egyre 
nagyobbfokú és egyre gyakoribb kontaktusok) ú t j án történik. 

Mindezt a mi generációnk a sajá t fülével tapasztalhat ja . A talán 
még sohasem tapasztalt ilyen nagy ugrás, változás a változásra érzé-
keny szókincsben mérhető le legpontosabban. Az ősi fogalmakat fedő 
szavak a tudat mélyére szorulnak, az új , a modernebb élet a maga új , 
változott fogalomkörével, az ú j fogalomra illő ú j szavakkal a mélybe 
szorítja a lassan feleslegessé váló régit, illetve generációs eltérést hoz 
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létre. Más szókincset tanul t valaha 60—80 évvel ezelőtt a dédapa, a 
nagyapa, mint a mai dédunoka, unoka. A fentiek i l lusztrálására csak 
egy példát említenék annak a környezetnek a nyelvéből, amelyet talán 
a legpontosabban ismerek, Szlavóniából, hisz már kb. 30 éve kísérem 
figyelemmel az ott beszélt nyelvet s szótárba is foglal tam a 20 évvel 
ezelőtti nyelv szókincsét. A szlavóniai (kórógyi) szótár szóanyagának 
jórésze már a múlté, nem aktív szó már többé sok olyan szó, amely 
még nem is nagyon régen közönségesen használt volt. Éppen ezért az 
atlasz bizonyos vonatkozásaiban múzeális ér tékeket is megmentet t , illet-
ve a nyelvtörténész, a néprajzos számára felbecsülhetetlen értékű, egyre 
kevesebbszer aktivizálódó, valamikor élő, a közösség minden rétegében 
használatos szóanyagot rögzített. 

Elemzésünk tárgya, az V. kötet — mint már emlí tet tük — morfo-
lógiai jelenségeket regisztrál. Feljegyzésre kerül tek olyan adatok az 
egyes térképlapokon, melyekből fény derül a szótövekre (megközelítő 
számítások szerint 36 + 1 főnévi tő, 77 igető, igekötős ige 21, igekötő 
nélkül 56), az igeragozásra, még pedig az alanyi ragozásra 39 térképlap 
és a tárgyas ragozásra 22 térképlap). 

Lássunk ezek után néhány térképlapot. 
A megyek ige lapja in (számszerint 12) a tőben található ö-zés (Kót, 

Nagypiszanica, Torda, Debeljacsa kutatópontokon) és az í-zés (Piros, 
Ittabé) tűnik fel az általánosan használt középzárt é-s alakok mellett . 
A ragozásban a kóti mönök, ménsz, a nagypiszanicai: mén, a pirosi: min 
szúr szemet, meg az, hogy a közös származási helyről — Békésből — 
hozott min I t tabén már elveszett. A tőben megőrzött -n még kísért a 
kóti mönünk-ben is. A megyünk lapján az a kupuszinai nyelvi sa já tság 
ugrik elő, amit még Nagyhindről hoztak magukkal — a térképlapok 
adatai is igazolják az állítást, hogy onnan származnak — az ü > i, 
ö > é pótlást, azaz azt a tényt, hogy a fonémarendszerük szegényesebb, 
nélkülözik az ö, ü, ő, ű fonémát, de él még az illabiális á. Egyébként 
a megyünk lap mennyünk a lakja szépen m u t a t j a a felszólító mód és a 
kijelentő mód keveredését Baranya és Szlavónia nyelvében. Többek 
között ez is bizonyíték arra, hogy Baranya és Szlavónia nye lv já rása 
valamikor azonos volt, csak Szlavónia több ősi tulajdonságot őrzött meg 
különböző faktorok hatására . A mentek lap még egy régi sa já t ságra 
utal Kórógyon: a hehezetes mássalhangzók meglétére. I t t azonban a 
Megjegyzés rovatban közölni kellett volna, hogy a hehezetesség a női 
beszédre jellemző. Az igekötős igék közül az elment Kórógyon érdekes 
variációt muta t az igekötő l- je kiesik, az igető szókezdő mássalhangzója 
megnyúlik: emmént, szemben az általános tendenciával, azzal, hogy az l 
kiesése az előtte levő magánhangzó nyúlását eredményezi. 

A jön ige paradigmáiban általában a szó elején j > gy vál tás mu-
tatkozik Kórógy kivételével. A tőbeli ö > ü vál tás is szinte ál talános 
kutaópont ja inkon. Említésre méltó a már kihalóban levő, de még Kóton 
megőrzött gyöjök alak, mely az Örségben is már csak egyetlen ponton 
szerepel, valamint a kórógyi hehezetes k, a várdaróci bilabiális e j tésű 
v, a kórógyi jüvöl (amelyre sehol, nemcsak nálunk, de máshol sincs 
példa!), a jelentő mód jelen idő egyes 2. személyében az -sz rövidsége 
(jösz — Várdaróc, Kupuszina, Bajsa, Péterréve, Torda, Piros), a j > dzs 
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váltás, amelyre sok példa akad Ausztr iában, nálunk Újvidéken és még 
néhány helyen is hallatszik, de ezek a helyek nem szerepeltek a ku ta -
tóközpontok között, így a j > dzs váltás képe nem egészen pontos, de 
ez, azaz az el terjedtség képe más jelenségnél sem egészen pontos, mer t 
nem teljes sűrűségű a kutatóponthálózat! 

A van ige szólapjairól a hangtani változatok feljegyzése mellet t k i -
marad t a szlavóniai léén = legyen, lénném, igaz, nincs is legyen, lenne 
térképlap. Talán nem érdektelen feljegyezni a van ige pa rad igmájának 
teljessé tételéhez ezt a két beszédes alakot is. 

Az alszik igénél még él az alusz-ik teljesebb tő nálunk Kóton, Nagy-
piszanicán, Kupuszinán,- Várdarócon, másut t a Dunántúlon, Erdélyben, 
Csehszlovákia nyugat i részén. Az alszik ikes ragozása csak Nagypisza-
nicán, Kórógyon élő, de már .ott is megterheltség szempontjából a má-
sodik helyre süllyedt (alugyék). 

Az iszik ige tőrendszerében fel tűnő a kóti iott ~ ijott, (nincs az 
Örségben megfelelője!), a kórógyi it ~ itt hehezetes t-vel ejtve. Ez azt 
jelenti, Kórógy őrzi a régi tövet, Kót a kötőhangzók v, j, n, bilabiális v 
készletéből a j-t részesíti előnyben. Az innák illeszkedett alak nagy 
területen használatos (az egész Dunántúlon az Őrség kivételével, a Du-
na—Tisza köze déli része, Csehszlovákia), tehát nemcsak ná lunk já r j a . 
Kimondottan innák vidék: Kupuszina, Bajsa, Torda, az innák ~ innék 
pár közül az innák áll első helyen: Kórógy, Péterréve, It tabé, Debel ja-
csa nyelvében. Az ő innék csak Nagypiszanicán jelentkezik, somogyi 
örökségként. Általánosan el ter jedt az ő inna. 

Az eszek ige fonetikai változataiban él, vagy ö-ző vagy e-ző alak-
ban. Az egyes szám 2. személy ragja , az -l á l talában e lmarad a szó 
végéről, ami az előtte álló magánhangzó nyúlását von ja maga u tán: 
ösző — Torda, észé — Kupuszina, észő ~ étté — Bajsa, Péterréve, Te-
merin, Torda, Nagypiszanica, Várdaróc. Megmarad az -l Piroson, I t ta -
bén, Debeljácson: észéi, öszöl. It t is előjön a múlt időben Kórógyon a 
rövidebb tő: ét, amire Erdélyben, a Szovjetunióban van még példa, 
tehát a központtól távol eső helyeken. Az ikes ragozású enném alanyi 
ragozású alak egyedül csak Kórógyon szerepel, de ott is második alak-
ként. A régi és helyes ő ennék Kórógyon jelentkezik. Hogy mennyi re 
kihaló fo rma már, mu ta t j a a rögtönzött statisztika, Erdélyben, ahol még 
ragaszkodnak az ikes ragozáshoz, a 22 kutatópont közül 6 helyen első 
alak, 12 helyen második, 16 helyen pedig nem használ ják! 

A visz ige ragozásában az egyes szám 3. személyben az -sz ragot 
Jugoszláviában csak Kórógy őrizte meg: viszön, él még a Tiszántúl 
keleti felében, a palócoknál, Romániában minden ponton. A választé-
kosnak ható vinnők-re ná lunk sehol sincs adat, megtalá l juk még Romá-
niában a vinnők ~ vinnük a lakpár tagjaként . Érdekes azonban, hogy 
a Magyarországra települt székelyeknél már második helyen áll a 
vinnők a környezet hatására! 

A tesz igénél hosszabb magánhangzós tő hallatszik Kórógyon -

tészön, Várdarócon, Kórógyon: tégy Kórógyon az — n személyrag meg-
léte is szembetűnő! 

A lő ige tőváltozatait feltérképező lapokról a következő változato-
kat vehe t jük számba: lüj — Kót, Nagypiszanica; lül — Bajsa; lüv — 

166 



Kórógy, Várdaróc, Torda; lől — Péterréve; löl — Temerin; líl — Kupu-
szina; lü — Piros, Kórógy, Kót, Várdaróc; lű — Debelyacsa, Ittabé, 
Nagypiszanica, Bajsa; Torda, Piros; lő — Temerin, Péterréve, li — 
Kupuszina. 

A hív ige lapjairól is kiderül, hogy nálunk milyen tövek élnek: híj 
— Kót, Piros; hín — Nagypiszanica, Torda; hü — Bajsa, Péterréve, 
Temerin, Kupuszina; hív — Kórógy, Várdaróc; hí — Ittabé, Piros, De-
beljácsa; híj — Kót (csak a Kerka folyónál van még a Dunántúlon és 
a Szovjetunióban 2 faluban!), hí — Várdaróc. A ragozásban a hívsz alak 
helyett Kórógyon: hívol j á r j a . Ez ri tka még Magyarországon is, de Ro-
mániában is. 

A rí igéről nem lesz talán érdektelen feljegyezni, hogy j em Romá-
niában, sem a magyarországi székelytelepeken nem ismerik. Nálunk a 
következő változatai szerepelnek a rí igének: rén — Nagypiszanica (So-
mogyból hozták), rév — Várdaróc, Kórógy (sehol másutt!), ríl — Bajsa, 
Temerin (a Duna—Tisza közén is), ríl — Péter réve (a Duna—Tisza kö-
zén), rí — Piros; rí — Debeljácsa, Ittabé (általános), rín — Torda (a 
Tiszántúlon is). A múlt idejű ríttam, alakot a Felső-Tisza vidéke nem 
ismeri, noha a jelen idejű rí — megvan. 

Az ad ~ ád p á r használata megoszlik nálunk. Ád használói: Kórógy, 
Várdaróc, ad j á r j a : Kóton, Debeljácsán, Piroson, I t tabén, Tordán. Az 
adja ~ adí pár esetében adi-t lehet hallani Nagypiszanicán (Somogyból 
jött!), Várdarócon, Kórógyon (Baranyából), Tordán (Szeged környéké-
ről). Általános viszonylatban kevés az adí, Csehszlovákiában az 5 leg-
keletibb ponton jegyezték fel. Az adjátok ~ adítok párból az aditok 
van feljegyezve Nagypiszanicán, Kórógyon, Várdarócon, Tordán. Az 
adha t juk -suk, -sük nyelvi változatát ta lá l juk Nagypiszanicán, Bajsán, 
Péterrévén, Tordán, Temerinben, Piroson, Debeljácsán, Kupuszinán, 
Várdarócon, Kórógyon. Egyébként a -suk, -sük-özés nagy el terjedtségét 
m u t a t j a a térképlap (felső Dunamente, Somogy, a Duna—Tisza köze 
déli része, a Felső-Tisza vidéke, Északkelet-Magyarország, a Szovjet-
unió 2 pontja , Csehszlovákia 26 pontjából 10, főleg nyugaton, Románia 
22 pontjából 9). Előkerült még ezen a lapon a tárgyas és tá rgyat lan ige-
ragozás összezavarása a többes szám első személyben baranya i örökség-
ként Várdarócon: athassunk = adhat juk jelentésben. 

Az őrzi té rképlap az általános őrzi mellett őrözi és őrizi te l jesebb 
tőalakokról tudósít Kótról (sehol sincs meg a környéken Magyarorszá-
gon, csak Romániában, a Nyárádmentén jegyezték fel), őrizi olvasható 
Piros, Debeljácsa, Torda mellett, érizi pedig Kupuszinán. Az őröszte 
alak megtalálható Nagypiszanica, Várdaróc, Bajsa, Pé ter réve nyelvében, 
de megvan még Baranyában, Somogyban, a D u n á n t ú l o n , a Duna—Tisza 
közén, Csehszlovákia nyugati felében is. Az őrizték lapjáról a követ-
kező tövek olvashatók le: őröz — Nagypiszanica, Várdaróc, Bajsa, Kót, 
Bajsa, Temerin; őriz — Piros, Ittabé, Debeljácsa; őriz — Kórógy. 

A sepersz lapról leolvashat juk a hangtani változatok mellett a kó-
rógyi söpöröl, a bajsai, temerini, péterrévei, i t tabei söpresz ~ sépresz 
alakot is. 

A segítetek lapon a hangtani változatok mellett egy összevont alak 
is fe lbukkan: segíttök Várdaróc, Debeljácsa, Torda jugoszláv kutató^ 
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pontokon, Baranyában és Szeged környékén. Előkerül a segél ige is a 
Balaton mellett és Romániában. 

A kenem és kensz térképlapon a Jugoszláviában szinte általános 
keny- tő dominál, eltérés csak az egyes szám 2. személyében haszná-
latos -sz, -l személyrag megválasztásában mutatkozik. Egyékbént a keny 
— elterjedtségét az egész Dunántúlon, a Bácskában, a Tiszamentén, Ba-
ranyában, Ausztriában, Csehszlovákia nyugat i részén levő kutatópontok 
muta t ják . 

A mond igénél olvasható mondja ~ mondi ragozás esetében ál ta-
lában mongya olvasható, kevés a mondi, többnyire Baranyából , Szeged 
környékéről adatolják. Jugoszláviában Nagypiszanica, Várdaróc, Kórógy, 
Torda népétől hallot ták a gyűj tők. A mondanak l ap ján szembetűnik a 
zár tabb kötőhangzót, illetve tel jesebb tövet mutató: mondonak Kótról, 
valamint az Örségből és a palócoktól. Ezt a tövet mu ta t j a többek között 
a mondanák lap mondonájik őrségi illetve kóti adata is. 

A beszélsz megvalósulásai közül feljegyzést érdemel a csak kórógy 
beszélői. Jellemző Kórógyra, hogy az -sz személyrag helyett legszíve-
sebben az -l személyragot használja, ez is egyik adata a ragozási rend-
szer összezavarásának, melyre már több példát hoztunk fel. 

Az (ő most) tanítja tárgyas ragozású alak megvalósulásai nagyon 
érdekes képet muta tnak : tanittya — Kót, Ittabé, a 2. helyen, egyébként 
általános; tanitti — Nagypiszanica, Baranya; taniti — Várdaróc, taníti 
— Kórógy, Torda; tanítya — Ittabé, Piros, a 2. helyen; taníccsa — Te-
merin, Pé ter révén a 2. helyen, Piros, Debeljácsán a 2. helyen, a széke-
lyeknél; tanicsa — Kupuszina, Debeljácsán az 1. helyen; tani ja ~ taníja 
— Bajsa, Péterréve; tanijja — a Duna—Tisza köze déli része, a Tiszán-
túlon 1 ponton, a palócoknál 1—2 ponton. Szerepel még a tanítsa is, ez 
is változatos képet muta t Jugoszláviában: taníssa — Kót (Örségből ho-
zott), taníccsa — Nagypiszanica, Debeljácsa, Temerinben a 2. helyen, 
Péterrévén a 2. helyen; tanicsa — Várdaróc; tanicsa — Kórógy, Teme-
rin, Piros, Ittabé, Kupuszina; taníja — Bajsa (palóc örökség!), tanijja — 
Péterréve, Torda. 

A kötné feltételes módú tárgyas ragozású egyes szám 3. személyű 
igealakot muta tó térképlapon a fonetikai változatok mellet t a kötneje 
adat is szerepel éppen úgy, mint a felvennénk lapon is: fővennijik, 
melynek p á r j a csak Zala megyéből Bödeházáról van adatolva. Ez a 
képzésmód egyébként Göcsejben és az Örségben gyakori. 

A megnő lapja e lárul ja a nálunk elég erős palatalizációs tenden-
ciát: (köszönyöm, nyíz); nyő. Az egyes szám 3. személyben a rag lehet: 
0 morféma, ez az általános; -l (megnyől — Kót, Nagypiszanica, Vár -
daróc, Bajsa, Qéterréve, Torda, Temeriin); -n (Nagypiszanica). Megőr-
zött régi tő: mégnyők — csak Kórógyon él. 

A szóvégi zöngés mássalhangzók ná lunk is zöngétlenednek, gon-
dol junk csak a könyöröG, áD csöpöG — féle ejtésre. 

A kiált megvalósulását nyomon követve ilyen alakokat jegyeztek 
fel: kiját (általános), kátt — (Nagypiszanica — somogyi örökség) kaját — 
(Temerin, Bajsa, Péterréve, az egész Bácska, Jászság, palócok). 

A folyik szólap fényt derí t mind az ly > I ~ j helyettesítésre, mind 
pedig az ikes ige meglétére vagy eliktelenedésére: folik (Nagypiszani-
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ca, Kupuszina), egyébként ez hallatszik a Dunántúlon is. Legáltaláno-
sabb a fojik, a régi ly-t ej t ik még a palócok, a fol- iktelen alak Kóton 
jelent meg, a foj — Romániában általánosabbnak tűnik éppen úgy, 
mint Csehszlovákia legkeletibb részén. 

A gondolkozik esetében a -kőzik, -kezik mor féma viselkedése kér-
déses. A -kőzik, képző él Piroson, Ittabén, Bajsán, Péterrévén, Teme-
rinben, de Kót, Nagypiszanica, Kórógy lakói szívesebben használ ják a 
-kodik képzőt. (Más szótövet használnak tévesen gondolkozik jelentésbe 
Kupuszinán, Várdarócon, Tordán: gondoskodik.) Ha ál ta lában a -kőzik 
képző el terjedtségét vizsgáljuk, akkor kiderül, hogy a Duna—Tisza 
köze, a Jászság, a Palócság, a Tiszántúl, Románia, a Szovjetunió, Cseh-
szlovákia kuta tópont ja in jegyezték fel, -kodik képzővel élnek a Dunán-
túlon, Baranyában, Ausztriában. 

A pipázik lap szerint egyforma mértékben j á r j a a pipál ~ pipázik. 
Áthozza, átmennének igekötői érdekes vál tozatokra h ív ják fel a 

f igyelmte: hátai- (Kórógy), áti- (Kót). 
Kínozza kínoz- tövének és ragozásának több változata kerü l t elő: 

á l talában kínoz-za; kinyoz-za (Kót); kínoz-a (Kupuszina, Temerin, Piros, 
Péterréve, Debeljácsa); kénz-i (Nagypiszanica); kínz-i (Várdaróc, Bara-
nya); kínoz-i (Kórógy); kénoz-i (Torda). 

A várják lap számot ad a gy váltásról, valamint a -ják, -jék 
ragnak az -ik raggal való váltásáról is: várgyák (Kót), várik (Nagy-
piszanica, Kórógy, Várdaróc, Torda). Ez a jelenség található meg az 
írjon lap irgyon, va lamint a törje lap törgye adatában is. 

A megjavult lapon ismét kitetszik Kórógy hagyományőrző tu l a j -
donsága: a mégjavilt a lakban az -ul képző régi -il a lak já t konzerválta. 

Ütötte címszó alatt ütte összevont múl t ide jü alakra bukkanunk 
Péterrévén, Temerinben (megtalálható még a palócoknál és a széke-
lyeknél is.) 

Az -l végű igék felszólító módja csak Kóton: halla, másu t t hajja. 
A főnévi igenév képzője általában -ni, Kóton és r i tkán Nagypisza-

nicán, Temerinben: -nyi, -nya (hínya kell, csépünyi). Említésre méltó 
a régies személyragozott kötnija, innija, rínija Kórógyon. 

A határozói igenév -va, -ve képzője -l-el bővült a Dél-Dunántúlon. 
Er re nincs adat nálunk, de van a hasonult vál tozatra: csukka, köt te : 
Várdaróc, Kórógy, Kupuszina, Bajsa, Temerin, Piros. 

A NÉVSZÓTÖVEK 

A változatlan tövű gyűszű, koldus, Károly, tanító, iskola, püspök, 
király, koporsó, ördög, csoda, választás, papír, kőműves, fuvar, műhely, 
lyuk, festék, abroncs, drót idő, bokor, kamra stb. szavak fonet ikai vá l -
tozatainak kikérdezése és a kapot t adatok té rképre vitele volt a cél. 
Az ö-zés, i-zés, ézés, illabiális á-zás, diftongálás, valamint a hangzó-
nyújtás, hangzórövidítés, hangkivetés, ejtéskönnyítő magánhangzók 
használata, az űrtöltő mássalhangzók közül való válogatás gazdago.bb 
lehetősége, a zöngétlenedés, a zöngésülés, zártabbáválás, nyíltabbáválás, 
affrikálódás, depalatalizáció, palatálizáció, a szóvégi mássalhangzó el-
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hagyása és még sok általános és egyedi fonetikai jelenséget muta tó 
adat, mlyek esetleg máshol nem vagy r i tkán tűnnek fel: kuporsu (Kót), 
adat, melyeik esetleg máshol nem vagy r i tkán tűnnek fel: kuporsu (Kót), 
kűmíhes (Várdaróc), fór ( fuvar — Nagypiszanica, Őrség, Hetés), mihel 
(műhely — Kót), folu (Kót), vállú (Kót, Nagypiszanica, Dunántúl) , 
verü ~ velü (Kót), kehés (kelés — Várdaróc), tő (tű — Kót), vőfér (Kót, 
Hetés, Őrség) stb. 

A kötetben domniáló igetövek mellett aránylag kevés névszótő sze-
repel, a névszók között is a közfőnevek vannak túlsúlyban, csak egyet-
len tu la jdonnév szólapját szerkesztették meg a szerkesztők. A ragok, 
képzők, jelek megterheltségével is adósak maradtak . Valószínűleg a kö-
vetkező, a VI. kötet anyagát képezik majd . Ezért is és egyébként is nagy 
érdeklődéssel vá r j uk az utolsó, a záró kötetet, ma jd a Szómutatót . 

A kötet kiállítása a szokásos módon mintaszerű, az Akadémiai 
Kiadó szép, gondos m u n k á j á t dicséri. Külön dicséret illeti az Akadé-
miai Nyomda munkaközösségét a nem éppen könnyű, sok mellékjeles 
szöveg hibát lan szedéséért és kinyomásáér t (egyetlen saj tóhiba lopta be 
magát ebbe az i rdat lan sok adatba, a 909. lap megjegyzései között 
vissaható lapul meg). 
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Molnár Csikós László 

KISS LAJOS: 
FÖLDRAJZI NEVEK 
ETIMOLÓGIAI SZÖTARA 

Budapest, 1978, Akadémiai Kiadó. 

Kevés olyan ember van, akinek a fe jében nem fordul t még meg, 
hogy mit jelent annak a helységnek a neve, amelyben lakik, akit nem 
foglalkoztatott a lakóhelyének közelében található térszíni formák, föld-
rajzi alakulatok nevének eredete. Sokan különféle önkényes névma-
gyarázatokkal, hangzatos, de téves etimológiákkal próbál ják megfej teni 
a földrajzi nevek jelentését. A szakember igényeit az efféle magyará -
zatok nem elégítik ki, neki pontos, tudományosan megalapozott et imo-
lógiára van szüksége. A szakszerű névszármaztatás nem alapulhat ön-
kényes képzettársításon, véletlén összecsengésen. 

A földrajzi nevek etimológiáját legátfogóbban és leghívebben az 
összehasonlító-történeti módszer segítségével lehet vizsgálni. Ennek a 
névszármaztatási módszernek alapján a tanulmányozot t névnek legré-
gibb alakjából kell ki indulnunk, számon ta r tva minden alakváltozatát , 
kapcsolatot kell keresnünk a név és az általa jelölt földrajz i ob jek tum 
között, valamint f igyelembe kell vennünk az egyes nyelvek névrend-
szerét, névadási törvényszerűségeit, szokásait. 

Már régóta fontos kutatási te rü le te a magyar nye lv tudománynak 
a földrajzi nevek etimológiájának vizsgálata. A magyar nyelvészek 
jelentős eredményeket ér tek el benne, úgyhogy a magyar név tudomány 
külföldön is megbecsültté vált. Ezeknek a kutatás i e redményeknek kor -
szerű szintézisét hozta létre a Földrajzi nevek etimológiai szótára. 

Kiss Lajos mögött már másfél évtizedes etimológiai és lexikográ-
fiái munkásság állt, amikor 1970-ben hozzáfogott a szótár készítéséhez. 
Azért vállalkozott arra, hogy a földrajzinév-et imológiákat szótár a lak-
jában összegyűjtse és rendszerezze, mert tuda tában volt annak, hogy ily 
módon elősegíti a nyelvtudomány, a tör ténet tudomány, az etnográfia , a 
földrajz, a térképészet stb. szakembereinek, va lamint az egyéb érdeklő-
dőknek gyors és pontos tájékozódását. Az a tény is egy efféle szótár 
összeállítását sürgette, hogy a magyar név tudomány etimológiai jel legű 
kutatási eredményei folyóiratokban, gyűj teményes m u n k á k b a n vagy 
önálló művekben jelentek meg és emiatt nehezebben hozzáférhetők, 
sok időt kell fordí tani fellelésükre. 
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A Földrajzi nevek etimológiai szótára előtt mindössze két összefog-
laló jellegű próbálkozás érdemel említést. Az egyik Pesty Frigyes tor-
zóban maradt , több kötetesre tervezett műve, a „Magyarország hely-
nevei történeti, földrajzi és nyelvészeti tekintetben" (Budapest, 1888.), 
a másik pedig Virágh Rózsa munká ja , a „Magyar helységnevek erede-
te" (Szeged, 1931.). Pesty gazdag történelmi és földrajzi ismeretanyagot 
dolgoz fel, munká jában azonban kevés az etimológiai jellegű fejtegetés. 
Virágh viszonylag rövid ter jedelmű, stí lusában tömör művében 2000 
magyar helység nevének etimológiájával foglalkozik, de csupán a ma-
gyar szakirodalom alapján, külföldi szerzők adataira nem támaszkodik. 

Kiss Lajos m u n k á j a mintegy 6850 szócikkben ad felvilágosítást szá-
mos helység, folyó, tó, tenger, hegy, táj , határrész stb. nevének erede-
téről. Ar ra való tekintettel , hogy az ugyanar ra a földrajzi objektumra 
vonatkozó különféle névváltozatok közös szócikkbe kerül tek, a feldol-
gozott nevek száma jóval többre tehető, mint amennyi címszóként is 
szerepel. A címszavak zöme helységnév. A szerző feldolgozza a mai 
Magyarország területén lévő minden helység nevének etimológiáját, de 
elég nagy teret szentel a magyar nyelvterület többi helységnevének is. 
Önálló szócikkben foglalkozik továbbá a szomszédos országok jelentő-
sebb helységeivel és több ismertebb európai és Európán kívül i várossal 
is. A címszavak másik csoport ját az egyéb földrajz i nevek (folyók, ta-
vak, hegyek, tá jak , országok, határrészek, településrészek stb. nevei) 
alkotják. Ezeknek a megoszlása hasonló, mint a helységneveké, vagyis 
van köztük magyarországi és külföldi is. 

Az elemzett földrajzi nevek kiválogatását a szerző elsősorban az 
Üj Magyar Lexikon alapján végezte. A külföldi földrajz i nevek közül 
főleg azokat vet te figyelembe, amelyek a magyar olvasó számára fonto-
sak vagy érdekesek. 

A szócikkek ál talában tömörek, nem terjedelmesek, mivel számos 
rövidítést, forrásjelzést használ a szerző. Részletezőbb fogalmazással 
olvasmányosabb lett volna a szöveg, abban az esetben viszont akár 4—5 
kötetre is szükség le t t volna a címszóanyag feldolgozásához, etimológiá-
jának leírásához. Szerkezetileg a szócikkek a következő felépítést kö-
vetik. A címszó után az illető földrajzi objektum helyének rövid megha-
tározása (lokalizálása) következik. Ezután szögletes zárójelben a föld-
rajzi név magyar adatként való első előfordulásának ideje és helye ta-
lálható. Ezt követően a szóban forgó név eredetére, et imológiájára vo-
natkozóan kapunk rövid ismertetést. Az etimológiai megállapítások u tán 
kerek zárójelben az irodalomjegyzék következik. A szócikk végén a szó-
tár egyéb szócikkeire való utalások találhatók. 

A legkorábbi magyar nyelvtörténeti adat gyakran nem is magyar 
nyelvű, hanem latin, középkori okleveleink ugyanis sokszor la t inra for-
dítva említik a magyar földrajz i neveket. A szerző a földrajzi nevek-
nek ezeket az előfordulásait is fel tüntet i . Egyébként is a magyar nyelv-
terület földrajzi neveinek első előfordulása néha nehezen határozható 
meg, különösen azoknak a vármegyéknek az esetében, amelyek nem 
szerepelnek Csánki vagy Györ f fy történeti földrajzában. Más nyelv terü-
letek földrajzi neveinek a magyar nyelvbe való bekerülését vizsgálva 
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a szerző megfelelő névkönyv hiányában teljes egészében sa já t gyűj té-
sére volt utalva. 

Etimológiai megállapításaiban Kiss Lajos főleg a szakirodalom ered-
ményeit foglal ja össze, de számos esetben maga is javasol ú j megoldást, 
részint olyankor, amikor nem talál t szakirodalmat a földrajz i név erede-
téhez. Említést tesz azokról a származtatásokról is, amelyeket nem tar t 
megbízhatóknak, azért hogy az olvasó róluk is tudjon. Felhívja a f i -
gyelmet a további kutatások előmozdítása céljából a tisztázatlan, isme-
retlen származású földrajzi nevekre is. Ha egy névelem azonos f u n k -
cióval több földrajzi névben is előfordul, akkor csak az egyik szócikk-
ben ad rá magyarázatot , a többiben csupán utal rá. 

A szerző rendkívül gazdag, bőséges magyar és idegen nyelvű iro-
dalmat használt fel a szótár elkészítéséhez (több mint 3 000 bibliográfiai 
egység). Elsősorban olyan tanulmányokat , műveket említ meg, amelyek-
ben a földrajzi név eredetéről részletes magyarázatot lehet találni és 
fellelhető a további szakirodalom jegyzéke. Az egyes szócikkekben levő 
szakirodalmi utalások mennyisége változó, részben az etimológiai és 
történeti vizsgálatok ter jedelme, részben pedig a szerző hozzáállása 
miatt . 

A Földrajzi nevek etimológiai szótáráról e lmondottakat k íván juk 
szemléltetni az alábbi szócikk teljes egészében való közlésével: 

DUNASZEKCSÖ .helység Baranya megyében' [1808: Lipszky: Rep. 
1: 627, de 1. 1150 k./13—14. sz.: Secuseu: An. 47. is]. A Szekcső hn . a m. 
szökik ige gyakorító képzős szökős származékának folyamatos mel lék-
névi igenevéből keletkezett, etimológiailag tehát azonos a szöcske <C R. 
szökcse rovarnévvel . Valószínűnek látszik, hogy a középkorban volt egy 
*szekcső hangalakú és ,sebesen, fodrozva haladó víz, sellő, zuhatag' , va-
lamint ,gázló'-féle jelentésű magyar földrajzi köznév, és ez vál t hn.-vé. 
A megkülönböztető szerepű Duna- előtag a Duna mellékére utal. (Pais: 
MAn. 139, SRH. 1: 96; Kniezsa: SzlJsz. 954 szöcske a.; Kiss: NytudÉr t . 
92. sz. 174.) — Vö. Kaposszekcső. 

Külön kell szólnunk a bennünket közelebbről érdeklő jugoszláviai, 
romániai, szlovákiai, ká rpá t -uk ra jna i és ausztriai magyar vonatkozású 
földrajzi nevekről. Ezek a nevek rendszerint két vál tozatban élnek, az 
egyik a magyar név, a másik pedig a szerbhorvát, szlovén, román, szlo-
vák, ukrán, illetve német megnevezés. A szótárban a magya r név sze-
repel címszóként, hivatalosan használt idegen nyelvű változata (vagy 
néha eredetije) a címszó lokalizálása után következik. Sajá tos alcsopor-
tot alkotnak a magyar nyelvterületnek a mai Magyarországon kívüli 
részeire vonatkozó régi megyenevek (Bars vármegye, Torontál vá rme-
gye stb.). 

Véleményünk szerint a m a g y a r nyelvterület névanyagának megosz-
lása nemcsak Magyarorság és a szomszédos országok viszonylatában 
aránytalan, hanem azok az országok között is, amelyekben a magyarok 
nemzetiségként élnek. A magyar nyelvterület szlovákiai és románia i 
része arányta lanul több földrajzi névvel van képviselve, mint a jugo-
szláviai. Fel tűnően szerény a szócikkben feldolgozott vajdasági föld-
rajzi nevek száma. Hiányoljuk például Topolya, Kanizsa, Törökkanizsa, 
Törökbecse, Kishegyes, Kúla, Horgos, Mohol, Péterréve, Csóka, Ba jmok 
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bácskai és bánáti , zömmel magyar lak ta vagy jelentős magyar lakosságú 
helységek névetimológiáját . Ezek az aránytalanságok valószínűleg az 
"Új Magyar Lexikon fö ldra j zinév-anyagának megoszlására vezethetők 
vissza, tehát nyilván nemcsak a Földrajzi nevek etimológiai szótáranak 
a szerzője tehet róla. 

Kiss Lajos nagyon helyesen megál lapí t ja a Gunaras címszó alatt, 
hogy ilyen nevű helység a Bácskában is van, viszont Nagykanizsa szó-
cikkében említést sem tesz arról (nem is utal rá), hogy Észak-Bácská-
ban, a Tisza pa r t j án található egy azonos névetimológiájú, Adához ha-
sonló nagyságú kisváros, Kanizsa. 

Természetesen ezek az aránytalanságok miatt a szótár nem sokat 
veszít jelentőségéből és értékéből. Mindenképpen használni t ud j ák ma jd 
adatai t a jugoszláviai magyar nyelvészek, történészek, helytörténet írók 
és más (magyar vagy magyarul tudó) szakemberek, valamint haszonnal 
fo rga t j ák a laikus érdeklődők is, mert a földrajzi nevek etimológiáján 
keresztül közelebb kerül hozzájuk a múlt. 
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