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Póczos Rita 

A Garam és az Ipoly víznévrendszerének nyelvi rétegei 

A Felvidék vízneveinek a tanulmányozása a XX. századi névkutatás gazdag szak-

irodalommal rendelkező területei közé tartozik: már a 30-as években olyan mo-

nográfiát jelentetett meg VLADIMÍR ŠMILAUER, melynek eredményei mindmáig 

hivatkozási alapul szolgálnak a szláv víznévkutatásban (Vodopis starého Slo-

venska, 1932), a század közepétől pedig számos tanulmány jelent meg az akkori 

Csehszlovákiában, melyek részben vagy egészben a szlovák terület régi víznév-

rendszerét vizsgálták. A rendkívül gazdag irodalomból mindenképpen megemlí-

tendő két munka, melyek központi témája a felvidéki folyóvizek neveinek ere-

dete: ŠIMON ONDRUŠ “Slovenské rieky — pôvod mien” című tanulmánya 

(1979), illetve BRANISLAV VARSIK “Slovanské (slovenské) názvy riek na Slo-

vensku a ich Madarni v 10.–12. storočí” című munkája (1990). A magyar név-

tudomány számára a szláv kutatók által végzett vizsgálatok eredményeit első-

sorban KISS LAJOS közvetítette, aki több tanulmányában ismertette a szláv víz-

névkutatás fontosabb publikációit (1969a és 1969b), a “Földrajzi nevek etimoló-

giai szótárá”-ban pedig a terület vízneveit tárgyaló szócikkek végén a kapcsoló-

dó magyar irodalom mellett szláv hivatkozásokat is bőven közöl. 

A magyar névkutatás történetében önálló monográfia ugyan nem jelent meg a 

Felvidék régi vízneveiről, de a magyar nyelvterület egészére kiterjedő vizsgála-

tok általában részletesen foglalkoznak ennek a régiónak a vízneveivel is. A ré-

gebbi szakirodalomból ORTVAY TIVADAR vízrajzát (Magyarország régi vízrajza 

a XIII. század végéig, 1882), a XX. század első feléből pedig MELICH és KNIE-

ZSA átfogó jellegű tanulmányait (MELICH JÁNOS, A honfoglaláskori Magyaror-

szág, 1925–29; KNIEZSA ISTVÁN, Magyarország népei a XI. században, 1938) 

kell megemlítenünk. Az újabb magyar névtani szakirodalomban a Felvidék víz-

neveinek vizsgálata kapcsán elsősorban KISS LAJOS munkássága emelkedik ki: a 

FNESz.-ben minden jelentősebb felvidéki folyóvízhez közöl eredeztetési lehe-

tőséget vagy lehetőségeket, emellett számos munkájában érinti ennek a terület-

nek a víznévrendszerét. Egyik terjedelmesebb írását teljes egészében ennek a 

témának szentelte: “A Felvidék víznevei” című tanulmányában a vizsgált terület 

mintegy félszáz víznevét rendeli “kronológiai, valamint származásbeli réte-

gek”-hez (1994: 2). E névrétegeknek vagy más szemlélettel: nyelvi rétegeknek, 

azaz a névadó közösség által használt nyelv alapján elkülönülő névcsoportoknak 

a vizsgálata döntő bizonyítéknak számít mind a nyelvemlékes kor, mind az azt 
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megelőző időszak népességének megítélésében etnikai hovatartozásuk szem-

pontjából. KISS LAJOS — másokhoz hasonlóan — úgy véli, hogy településtörté-

neti kérdésekben a víznevek vallomásának nagy a súlya, és “Vegyes nemzetisé-

gű lakosság esetében azt a népet számíthatjuk korábbi települőnek, amelynek 

nyelvéből az illető terület víznevei megfejthetők.” (1969a: 165). 

Írásomban KISS LAJOSt követve az Árpád-kori víznévrendszerben fellelhető 

névrétegeket keresem, a korpuszt viszont területileg két egymáshoz közel eső 

vízgyűjtő vidékre, a Garam és az Ipoly mellékvizeinek a neveire korlátoztam. A 

két névrendszerben a kisebb folyóvizek neveit is bevontam a vizsgálatokba, for-

rásként GYÖRFFY GYÖRGY “Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza” 

című munkájának köteteit és a már említett ŠMILAUER-monográfiát használtam. 

A két forrás összes folyóvíznévi adatából összeállított adattárba a Garam víz-

gyűjtő területén 56 denotátum 59 nevének összesen mintegy 300 adata, míg az 

Ipoly mellékvizei között 127 denotátum 160 nevének összesen mintegy 400 

adata került be. (Mindkét névrendszerben az adatok több mint egynegyedét a 

főfolyóra utaló előfordulások teszik ki.) A korpusz elsősorban folyóvizek neve-

iből áll, de felvettem azokat a -tő és -fő utótagú neveket is, melyek folyóvíznévi 

előtagot tartalmaznak, az elemzésbe viszont ezeket az utótag nélkül, tehát lé-

nyegében kikövetkeztetett víznévként vontam be: például az 1262-ből származó 

Gyospotokteu (Gy. 3: 153, Š. 374) adatot a -tő névrésztől eltekintve Di-

ós-patak-ként elemzem. 

Az egyes nevek eredetének vizsgálata mellett további célom volt a két név-

rendszer, illetve a névrendszereken belül felfedett nyelvi-kronológiai rétegek 

összevetése, ezért a névcsoportokat a HOFFMANN ISTVÁN által kidolgozott 

helynévelemzési keret (1993) kategóriái szerint mutatom be. 

1. A magyar réteg 

A két víznévrendszerben eltérő arányban képviseltetik magukat a belső ke-

letkezésű nevek: a Garam mellékvizeinek mintegy harmada, az Ipoly mellékvi-

zeinek pedig körülbelül hatvan százaléka viselt az Árpád-korban magyar név-

adással létrejött nevet. 

1.1. Az ide tartozó víznevek jelentős része kétrészes név. A nevek alaprésze 

funkcionális-szemantikai jellegét tekintve általában a denotátum fajtájára utaló, 

azaz vizet, vízfolyást jelölő földrajzi köznév. Ebben a szerepben mindkét víz-

gyűjtő területen a patak vízrajzi köznév a leggyakoribb. A bővítményi részek 

változatos szemantikai tartalmat mutatnak. 

Az Ipoly vidékén legjellemzőbb a vízfolyás környékének növényvilágára tör-

ténő utalás, mint a Berkenye pataka (1268: Brekene potoka: Gy. 4: 210, 271, Š. 

162, 375),1 a Diós-patak(-tő) (1262: Gyospotokteu: Gy. 3: 153, Š. 374) és a 

 
1 A víznevek után zárójelben első előfordulásuk évszáma és betűhív adata áll, a Gy. rövidítés 

GYÖRFFY történeti földrajzára, az Š. pedig ŠMILAUER fent említett vízrajzára utal a megfelelő kö-
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Meggyes-patak (1219: Meges potach: Gy. 3: 152, 250, Š. 156, 373). A gyako-

ribbak közé tartoznak még az állatvilágra utaló névrészek: ilyen szerepű előtag 

van a Csóka pataka (1271: Chokapotoka: Gy. 4: 210, 267, Š. 142, 364), a kere-

csen madárnévből keletkezett Kércsen pataka (1268: Keercen potoka: Gy. 4: 

210, 271, Š. 162, 374), valamint a Ménes-patak (1274: Menuspatak: Gy. 4: 210) 

víznevekben. Közeli települést jelöl a Várad pataka (1333: Waradpataka: Gy. 4: 

210, 316), a Varsány-patak (1327: Wassyanpatak: Gy. 4: 210, 317), a Zahora 

pataka (1277: Zohora potoka: Gy. 4: 320, Š. 145, 366), a Zellő pataka (1300: 

Zeleu potoka: Gy. 4: 321), és talán ebbe a csoportba sorolható a végső fokon 

személynévre visszavezethető Károly pataka (1283: Karulpotoca: Gy. 3: 205, Š. 

163, 376) és Sárkányos pataka (1262: Sarkanuspotoka: Gy. 3: 153, 200) is, bár 

ilyen formájú településnév nem mutatható ki a környékükön a korai ómagyar 

korban. 

A többi tulajdonságkategória csak egy-két névvel képviselteti magát az Ipoly 

víznévrendszerében: a denotátum időszakos, kiszáradó jellégére utal az 

Aszó-patak ([1252]/1252: Ozowpotok: Gy. 3: 153, 225, Š. 163, 376) és a Szá-

raz-patak (1227: Zarozpotok: Š. 162, 375), színére a Fekete-patak (1278: Fekete 

potok: Gy. 4: 211, 253, Š. 163, 375), alakjára a Kengyeles-patak (1333: Ken-

geluspatak: Gy. 4: 210), elhelyezkedésére a Közép-ér (1327: Kuzeper: Gy. 4: 

210, 269, 305), funkciójára a Megye pataka (1266: Megepotoka: Š. 152, 372) és 

olvasattól függően talán a Megyés-patak (1219: Meges potach: Gy. 3: 152, 250, 

Š. 156, 373). A denotátum valamely sajátosságára utal még a Romlott pataka 

(1266: Rumluthpataka: Gy. 4: 210, 282), a Sáros-patak (1268: saros potok: Gy. 

4: 271, Š. 162, 375) és a Szép-patak (1260: Zeppatak: Š. 146, 367). A folyóvíz 

közelében található építményt jelöli a Vár pataka (1266: Warpathaka: Š. 144, 

365) víznév előtagja. 

A Garam vízvidékén lényegesen ritkábban fordulnak elő sajátosságot jelölő 

névrészek. A denotátum tulajdonságára csak az alábbi víznevek utalnak: 

Nagy-sár (1255: Nogsar: Gy. 1: 413, 472, Š. 135, 358), Keskeny-ér (1331: Ke-

sekuner: Gy. 3: 153, 258), Kálnás-ér (1331: Kalnaser: Gy. 3: 153, 258), amely a 

nyelvjárási kálna, gálna, gánya ’kecskerágó, vadlabdarózsa stb.’ növénynévvel 

állhat kapcsolatban (vö. ÚMTsz. gálna, gálnafa); a településnévi előtagú Zseli-

zi-sár (1274: Selyzy sar: Gy. 1: 413, 488), illetve a Fancsal ere (1228: Fontsco-

lere: Gy. 2: 208, 302), amelynek előtagja vélhetően személynévi származék, te-

hát tulajdonosra vagy településre, birtokra utalhat, vö. 1055: Fanchel szn. 

(FNESz. Fancsal). 

A belső keletkezésű nevek speciális csoportját alkotják azok a kétrészes víz-

nevek, amelyek előtagja szláv eredetű víznév, utótagja pedig magyar földrajzi 

                                                                                                                                   
tet- és lapszámmal. A víznevek történeti adatait csak a szövegben való első említésük mellett adom 
meg. 
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köznév: ez utóbbi mindkét víznévrendszerben kivétel nélkül a patak(a) földrajzi 

köznév. Így keletkezett például a Hrenóc-patak (1295: Potok Hrenocz: Š. 125, 

352), Kálnok-patak (1291: Kalnukpotok, fl.: Š. 124, 352) a Garam környéki víz-

nevek közül, az Ipoly névrendszerében pedig többek között az Iszkornya pataka 

(1260: Scornapotoca: Š. 148, 367), a Kemence pataka (1283: Kemencepotoca: 

Gy. 3: 153, 206), a Hurusó pataka (1279: Hurusso Potoka: Š. 150, 370) és a 

Lúzsna-patak (1222: Lvzna pothok: Gy. 3: 152, 250, Š. 156, 373). A névcsoport 

mindkét vízgyűjtő területen a leggyakoribb névtípusok közé tartozik, de nem 

egyforma arányban jelenik meg az egyes vízvidékeken: a Garam mellékvizei 

közül minden tizedik, az Ipoly mellékvizei közül viszont minden negyedik név 

így épül fel. Ezek a nevek az utolsó névadási mozzanat alapján a magyar névré-

tegbe sorolandók: a szláv nevekre nem jellemző módon, összetétellel hozták 

őket létre a névadók úgy, hogy egy már meglévő (szlávból átvett) idegen nevet 

egészítettek ki magyar fajtajelölő utótaggal. (A szláv előtagot és magyar közszói 

utótagot tartalmazó víznevek eredetéről, a névadó nép meghatározásról bőveb-

ben lásd BENKŐ 1948 és KNIEZSA 1948). 

Ugyanakkor több érv is szól amellett, hogy a már eredetileg is víznévként 

funkcionáló alakulatot (a magyar név előtagját) annak a névrétegnek az elemei 

között is felsoroljuk, amelyben keletkezett. Egyrészt ugyanis a Szuha-patak víz-

név előtagja értelemszerűen számos közös vonást mutat a többi szláv névadással 

keletkezett víznévvel, másrészt — az egyes nevek elemzésén túl — magának a 

szláv rétegnek a szempontjából is érdemes együtt bemutatni valamennyi olyan 

nevet, illetve névrészt, amelyről feltételezhetjük, hogy szláv névadók hozták lét-

re, ezek nélkül ugyanis az adott rétegnek mint rendszernek jelentős része rejtve 

maradna előttünk. Mindezek miatt a magyar névrendszer elemeinek idegen ere-

detű, megnevező funkciójú névrészeit a szláv, illetve óeurópai réteg elemei kö-

zött részletesebben is bemutatom. 

A szerkezeti és keletkezéstörténeti szempontból homogén csoportot alkotó 

jövevénynév + patak(a) felépítésű víznevek mellett a jövevénynevekből létrejött 

alakulatok határterületeként jelentkezik két további névtípus is: 1. Az átvett név 

jelzői előtagot kap. Ez a változás funkcionális szempontból tulajdonság + meg-

nevezés struktúrát eredeményez. 2. Előtagjukban jövevényszót vagy jövevény-

nevet tartalmazó, magyar utótagú víznevek, amelyek az első névrész megítélé-

sétől függően tulajdonság + denotátumfajta vagy megnevezés + denotátumfajta 

funkcionális szerkezetet mutatnak. Az alábbiakban e típusokat tekintem át. 

Az elsőként említett alcsoportba sorolhatók a Garam vízvidékén a Bükk-Sevnice 

(1345: Bykschewnycze: Gy. 1: 413, 482), Fenyő-Sevnice (+1075/+1124/+1217: 

Feniosaunicza: Gy. 1: 413, 443, 482), [Nagy]-Isztebna (1263: magna ystubna: 

Š. 351) víznevek. Az első két név esetében bizonyára megkülönböztető előtagról 

van szó, a harmadik víznévnek viszont sem antonim párja, sem megkülönböztető 

előtag nélküli alakja nem adatolható. Mivel a nagy előtag is csak latin formában 
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szerepel a név mellett, elképzelhető, hogy a melléknév nem a név része, hanem 

jelzői szerepben áll a víznév előtt. Ugyanígy bizonytalan a csak latin formában 

előforduló előtag státusza az Ipoly mellékvizei közül a [Nagy]-Paróca (1271: 

Procha: Gy. 4: 210, 267, Š. 142, 364; 1271: Magna Procha: Gy. 4: 267), 

[Nagy]-Sőnce (1245/1270: Seuniche: Š. 158, 371; 1266: Magna Seunche: Š. 

152, 371) víznevekben. Egyértelműen megkülönböztető szerepű azonban az 

Aszó-Klaszita (1245: Kalasta: Gy. 3: 152, Š. 138, 373; 1338: Oscywlascitha: Š. 

373), a Holt-Tugar (1327: Tugar: Gy. 4: 210, 270, 299; 1299: Holuthtugar: Gy. 

4: 210, 306, Š. 140, 363) és a Meddő-Sőnce (a Sőnce víznév adatait lásd fent; 

1266: Meddeu Seunche: Š. 152, 371) nevek előtagja, mert az összetett alakula-

tokkal egyrészes, előtag nélküli víznevek állnak szemben. 

Jóval nagyobb számban fordulnak elő mindkét vízgyűjtő területen azok a 

kétrészes víznevek, amelyek előtagjában olyan szláv eredetű jövevényszó sze-

repel, amely a szláv víznevek alapszavaként is előfordulhat. A Láz pataka (1268: 

Laz potoka: Gy. 4: 210, 271; S: 162, 375) víznév előtagja származtatható egy-

részt a szláv *lazъ ’tisztás, irtvány, hegyi falu’ alapszóból, mivel ez víznevekben is 

gyakori: szln. Laznica, or. Lazovka víznevek (BEZLAJ I, 331), le. Lazy, Lazowa, 

Lázna víznevek (HE. 15: 77), szlovák Laz, Lazy, Lazsky potok víznevek (HE. 

13: 50), cseh Laziště, Láz helynevek (ŠMILAUER 1970: 110), másrészt pedig a 

hasonló jelentésű, ugyancsak szláv eredetű magyar láz jövevényszóra is vissza-

vezethető (FNESz. Lászka, Lázi, Laziszkó; KNIEZSA 1974: 307). Hasonló módon 

a Megye pataka (1266: Megepotoka: Š. 152, 372) víznevet is tekinthetjük a szláv 

névhasználóktól átvett, majd földrajzi köznévvel kiegészített névnek, ekkor a 

szl. *meda ’határ’ közszóból származtatható, vö. szb.-hv. Megja < 1269: Mege 

potok víznév (DICKEMANN II, 36), szb.-hv. Međa, Međe, szln. Meja, le. Miedze, 

Miedza víznevek (BEZLAJ II, 16), ugyanakkor a szláv köznév a magyar nyelvbe 

is átkerült, így a magyar jövevényszó is szolgálhatott a víznév alapszavául (vö. 

ehhez KNIEZSA 1974: 333). 

Amint azt a szláv köznévi és víznévi példák is mutatják, ezeknek a neveknek 

a besorolása azért lehet kérdéses, mert — korábbi források hiányában — nem 

lehet eldönteni, hogy a víznevek jövevényszó + földrajzi köznév szerkezetűek-e 

vagy pedig jövevénynév + földrajzi köznév felépítésűek. Általában támpont le-

het az, hogy a szláv víznevek ritkán jönnek létre formáns nélkül, metonimiku-

san, így az előtagjukban képzetlen köznevet tartalmazó neveket többnyire elsőd-

legesen is magyar névadói közösség által létrehozott neveknek tekinthetjük, míg 

a formánssal ellátott előtagú víznevek mögött nagyobb valószínűséggel inkább 

szláv víznevet kell feltételeznünk. A fenti adatok viszont bőven kínálnak ellen-

példát is: ezek főként a megye szó szláv megfelelőiből létrejött szláv víznevek, 

de a *lazъ köznévre visszavezethető cseh és szlovák nevek között is előfordul-

nak olyanok, amelyek formáns nélkül állnak. 
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1.2. A Garam és az Ipoly víznévrendszerének magyar eredetű rétege lexiká-

lis-morfológiai szempontból is mutat eltéréseket. Mindkét névrendszerre igaz, 

hogy a vízneveket alkotó lexémák között a vízrajzi köznevek a leggyakoribbak. 

Az Ipoly vízvidékén ilyen szerepben csak a szláv eredetű patak(a) fordul elő, 

egyetlen kivétel ez alól a Közép-ér. A Garam vízgyűjtő területén viszont a patak 

földrajzi köznév csak a szláv eredetű víznevek kiegészítő névrészeként szerepel, 

míg a tulajdonságot kifejező névrészek a magyar sár, illetve ér ~ ere köznevek-

kel állnak. Kivételt talán az Elő-patak (1307/XVII.: Előpatak: Gy. 3: 153, 195) 

víznév képez, KISS LAJOS viszont ennek alapjaként egy előpatak ’forráspatak, 

forráság, eredőág’ jelentésű közszót is feltételez (1982: 481). Mindkét vízvi-

déken adatolhatók továbbá Patak és Ér formájú víznevek is (Garam: 1261: Er: 

Gy. 2: 208, 292; Ipoly: 1225: Patak: Š. 163, 376; 1268: Heer: Š. 571), kérdéses 

azonban, hogy ilyen esetekben tényleges tulajdonnévi használatról vagy csupán 

közszói előfordulásról van-e szó az oklevelekben. 

A neveket alkotó magyar köznevek közül a gyakoribbak közé tartoznak még 

az Ipoly vidékén a növénynevek (öt ilyen név adatolható), melyek részben mel-

léknévi formában, -s képzővel ellátva váltak névrésszé, mint az Egres pataka 

(1296: Egrespathaka: Š. 147, 367), részben pedig képző nélküli alakban, mint az 

Éger pataka (1341: Egerpataka: Gy. 2: 460, 493). A Garam vidékén puszta nö-

vénynévi jelzővel mindössze két névben találkozunk (Bükk-Sevnice, Fe-

nyő-Sevnice), egy víznév, a Kálnás-ér bővítményi része pedig -s képzős nö-

vénynevet tartalmaz (adataikat lásd fent). Képzetlen közszó (a vízrajzi közneve-

ken kívül) névelemként ritkán és csak az Ipoly vidékén fordul elő, mint például a 

más összefüggésben már említett Vár pataka, Csóka pataka víznevekben. Fő-

névképzővel ellátott közszó alkotja a Horhod víznevet (1281: Hurhud: Š. 150, 

370). Összetett főnév csak a Kútfő pataka víznévben fordul elő (1278: Kuutfe-

upotoka: Gy. 4: 210, 265, Š. 143, 365). Viszonylag gyakori a helynévi elem az 

Ipoly névrendszerében, például a Nyék (1351: Nyék: Š. 367), Süllye 

(1269/XVIII.: Sula: Gy. 4: 210, 298), Varsány pataka víznevek előtagjukként 

képzetlen településnevet tartalmaznak, a Garam víznevei közül viszont csak 

egyben szerepel képző nélküli helynév (Ladoméra: +1075/+1124/+1217: Rad-

mera: Gy. 1: 425, 456, Š. 131, 356), egyhez pedig melléknévképző kapcsolódik: 

Zselizi-sár. Személynév ritkán fordul elő a víznevekben névelemként, és az ilyen 

esetekben nem zárhatjuk ki a helynévi áttétel lehetőségét sem. Ahogy fentebb 

utaltam rá, mindkét víznévrendszer nagy számban tartalmaz olyan neveket, 

amelyek egyik néveleme szláv víznév, ezeket részletesen a 2.2. pontban muta-

tom be. 

A belső keletkezésű víznevek a főnevek mellett gyakran jönnek létre mellék-

névből, melléknévi igenévből is. Képzetlen melléknevek az általam vizsgált kor-

puszban ritkán váltak névelemmé. Mindössze két ilyen lexéma mutatható ki a 

Garam területén: a Keskeny-ér és a Nagy-sár előtagjai, de hasonlóan ritka ez a 
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szerkezet az Ipoly vidékén is: csupán a Száraz-patak, Fekete-patak, Szép-patak 

tartalmaz ilyen szót. A képzett változatokban csak -s képző szerepel: a növény-

névi alapúakat már fentebb említettem, ezeken kívül csak az Ipoly vidékén je-

lentkezik ez a típus a Ménes-patak, Kengyeles pataka, Nyerges-patak, Sá-

ros-patak nevekben. Szintén az Ipoly vidékén fordul elő két igenévi származék, 

a Romlott-patak és az Aszó-patak. Egyéb szófaji csoport a két vizsgált víznév-

rendszer magyar rétegében nem szerepel. 

1.3. A keletkezéstörténeti vizsgálat is több eltérést mutat a két víznévrend-

szerben. A Garam mellékvizei közül körülbelül minden tizedik név jött létre 

szintagmatikus szerkesztéssel. Ez a névadási mód az Ipoly víznévrendszerében 

lényegesen gyakoribb: a nevek több mint egyhatoda ilyen módon keletkezett. Az 

ide sorolható nevek minden esetben jelzős szerkezetet alkotnak: egy részük mi-

nőségjelzős összetétel, mint például a Kálnás-ér, Keskeny-ér, Nagy-sár víznevek a 

Garam területén, a Fekete-patak, Kengyeles-patak, Meddő-Sőnce, Mogyo-

rós-patak stb. az Ipoly vidékén. Mások formailag birtokos jelzős struktúrát al-

kotnak, mint a Fancsal ere a Garam mellékvizei közül, illetve a Berkenye pata-

ka, Bükk pataka, Csóka pataka, Éger pataka az Ipoly mellékvizei közül. Tény-

leges birtoklás azonban talán csak a Károly pataka víznév esetében vethető fel, a 

többi alakulatban a birtokos személyjel használata pusztán formális. A két név-

rész között leggyakoribb az osztály–egyed viszony, ez főként az idegen eredetű 

előtagot tartalmazó (kiegészüléssel keletkezett) nevekre jellemző, mint például a 

Lukva pataka víznévre, de előfordul településnévi előtagú víznevekben ’a tele-

pülésen eredő vagy a határán keresztülfolyó vízfolyás’ szemantikai tartalom is, 

mint a Kesző pataka névben. Más objektumhoz, térszínformához viszonyítja a 

denotátumot többek között a Láz pataka víznév, ha az előtagját közszóból való-

nak tekintjük (az alakilag birtokos jelzős szerkezetű nevek funkcionális osztá-

lyozásához lásd TÓTH V. 1996). 

A vizsgált víznevekre alig jellemző a morfematikus szerkesztés, vagyis a 

névképző formánssal történő névadás. A Garam mellékvizeinek magyar rétegé-

ben egyáltalán nem adatolható ilyen módon keletkezett név, az Ipoly vízvidékén 

is csupán az alábbiakról tehetjük fel a képzéssel történő névadást: Horhod, Kür-

tös (1245: Curtus: Gy. 4: 210, 264). 

Szintén ritka lehetett a régiségben mindkét területen a jelentésbeli, azaz a 

formai változás nélkül történő névadás. A Garam vízrendszerének nevei között 

gyakoribbnak tűnik ezen a csoporton belül a földrajzi köznévből jelentéshasa-

dással való névalakulás, így jöttek létre — amennyiben valós tulajdonnévi hasz-

nálatúak — az Ér, Sár (1274: Saar, aqua: Gy. 1: 413, 488); Üver (1261: Iuver ~ 

Iver: Š. 131, 359) víznevek és talán az Előpatak neve is. Az Ipoly vízvidékén 

ilyen módon keletkezhettek az Ér és Patak víznevek. 

A jelentésbeli névadás másik típusa, a metonímia a Garam vidékén ritkább: 

itt mindössze egy név, a Ladoméra víznév vezethető vissza a közeli település 
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nevére. Az Ipoly víznévrendszerében viszont a két jelentésbeli kategória közül 

ez a gyakoribb névalkotási eljárás: a Nyék, Süllye, Zellő és a Zsarnószeg (1291: 

Sorlozyg: Š. 154, 372) vizek a közeli településről kapták a nevüket (a település-

nevek és víznevek viszonyához, elsődlegességük kérdéséhez vö. BENKŐ 1947, 

1948: 96–8; 1998: 149, 153–5). A Sárkányos név minden bizonnyal személyről 

vagy ilyen nevű személynek a birtokáról (falváról, földjéről) vonódhatott át a 

patakra. A Bánya neve (1270: Bana: Gy. 3: 153, 241, Š. 163, 376) vélhetően 

közeli bányára utal. A jelentésbeli névadás kategóriájába sorolható még a Kürt 

is, de a motiváció nem egyértelmű: KISS LAJOS szerint talán a torkolat alakjára 

vagy a vízpart jellemző növényzetére (például egy növény levelének vagy vala-

mely gombafajnak a tölcsérszerű alakjára) vonatkozhat az alapszó (1994: 12). 

A szerkezeti változás mint keletkezéstörténeti folyamat ritkán adatolható köz-

vetlen módon e területek víznévkincsében. A Garam környéki víznevek közül 

azonos denotátumra utal a Mócsa és a Mócsa-patak (első előfordulásaik: 1263: 

Mulscha: Š. 122, 353; 1282: Molchapotok: Š. 125–6, 353). Az egyrészes név és 

kétrészes megfelelőjének az első előfordulásai között a kronológiai különbség 

mindössze két évtized, ez alapján az elsődlegességet nem lehet teljes bizonyos-

sággal meghatározni. Az Ipoly vízgyűjtő vidékén lényegesen több azonos deno-

tátumra utaló névpár mutatható ki. Ezek közül az adatok időbeli sorrendje alapján 

egyértelműen kiegészülésről van szó az alábbi esetekben: Béna és Béna pataka 

(1246/1383: Bilna: Gy. 4: 210, 288, Š. 140, 362 és 1335/1336: Benapataka: Gy. 

4: 210), Bor ~ Bor vize ~ Bor pataka (1276: Bor: Gy. 3: 152, 218, 249, Š. 159, 

373; 1310: Bor vyze: Gy. 3: 152, 218 és 1312: Burpathaka: Gy. 3: 180). A többi 

névpár egy- és kétrészes tagja vagy azonos oklevélben fordul elő először, vagy 

csak néhány évnyi, évtizednyi különbség van első adataik között, így csak a szer-

kezeti változás ténye állapítható meg, iránya viszont nem. A kiegészülés és az 

ellipszis lehetősége is felvethető többek között a Bánya és Bánya-patak (1270: 

Bana: Gy. 3: 153, 241, Š. 163, 376; +1258: Banya patak: Gy. 3: 153, 241, Š. 

163, 376), a Horhod és Horhod pataka (1281: Hurhud: Š. 150, 370; 1281: Hur-

hudpotoka: Š. 150, 369), valamint a Zellő és Zellő pataka (1300: Zeleu: Gy. 4: 

210, 321; 1300: Zeleu potoka: Gy. 4: 321) névpárok esetében. 

A szláv eredetű névrészt tartalmazó nevek eredetileg minden bizonnyal egy-

részesek voltak, és a magyar névhasználók egészítették ki őket földrajzi köz-

névvel. A Lúzsna és Lúzsna-patak (1388: Luzna: Š. 156, 376; 1222: Lvzna 

pothok: Gy. 3: 152, 250, Š. 156, 373), az Iszkornya és Iszkornya pataka (1272: 

Scorna: Š. 148, 367; 1260: Scornapotoca: Š. 148, 367), továbbá a Rocska és 

Rocska pataka (1271: Rochka: Gy. 4: 210, 266, 267, 287; 1271: Rochkapotoka: 

Gy. 4: 210, 267, 287, Š. 142, 364) nevek közül tehát az utótag nélküli változatot 

tekinthetjük elsődlegesnek. A nőnemű végződést tartalmazó szláv víznevek ese-

tében ez közvetlenül bizonyítható: a szláv nyelvekben hímnemű potok a hiányzó 

nembeli egyeztetés miatt csak a magyar névrendszerben, jövevényszóként vál-
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hatott a név részévé (vö. HOFFMANN 2003: 670). Ennek megfelelően viszont ki-

egészüléssel létrejött neveknek kell tekintenünk valamennyi olyan víznevet, 

amelyek szláv (vagy más nyelvrétegbeli) víznévi előtagot tartalmaznak, utótag-

juk pedig magyar földrajzi köznév, még akkor is, ha egyrészes változatuk nem 

adatolható. A Garam területén így a kiegészüléssel keletkezett nevek körébe tar-

tozik még a Hrenóc-patak, a Kálnok-patak és a Lukva pataka (adataikat lásd 1.1. 

alatt). Az Ipoly vízvidékén ez a névadási mód lényegesen gyakoribb: az összes 

víznévnek csaknem a negyede a szláv víznévből kiegészüléssel létrejött nevek 

csoportjába tartozik, mint például a Beberc pataka (1281/1416: Beberchpataka: 

Gy. 3: 153, 188, Š. 163, 375), a Béla-patak (1138/1329: Bela patak: Gy. 3: 153, 

189, 199, Š. 163, 376), a Bozó-patak (1266: Bozoupotok: Š. 152, 368) és a Ke-

mence pataka (1283: Kemencepotoca: Gy. 3: 153, 206). 

Csak az Ipoly vízgyűjtő területén található példa a szerkezeti változások kö-

réből a bővülésre, illetve a redukcióra, azaz egy névelemnek (lexikális vagy tol-

dalékmorfémának) a hozzácsatolására, illetve elmaradására, de az adatok időbeli 

közelsége (sőt gyakran egybeesése) miatt ennek a változásnak az irányáról álta-

lában nem mondhatunk biztosat. A csupán egy morfémányi eltérést mutató 

alakváltozatokkal kapcsolatban felvethető a párhuzamos keletkezés lehetősége 

is, mint a Bor és Bori (1276: Bor: Gy. 3: 152, 218, 249, Š. 159, 373; 1291: Bury: 

Gy. 3: 152, 182), illetve a Sipek és Sipeki (1327: Sypek: Gy. 4: 210, 289, 292, 

318; 1327: Sypeky: Gy. 4: 210, 289, 292) variánsok esetében. Ez a váltakozástí-

pus leggyakrabban a patak(a) utótagú névpárokban tapasztalható, például Sze-

kelce-patak és Szekelce pataka (1327: Zekelchepatak; 1327: Zekelchepataka: 

Gy. 4: 210, 251), Várad-patak és Várad pataka (1333: Waradpatak; 1333: Wa-

radpataka: Gy. 4: 210, 316). Bár az adatok időrendje alapján az ilyen kétrészes 

névpárokkal kapcsolatban sem állapítható meg az elsődlegesség, a névrészek 

funkciója, illetve kapcsolata alapján mégis következtethetünk a fejlődés irányá-

ra. A tulajdonságot jelölő előtagot tartalmazó kétrészes víznévpárok körében így 

elsődlegesnek tarthatjuk a jelöletlen formát, melybe analogikus úton kerülhetett 

az eredetileg birtokviszonyra utaló -a morféma. Vélhetően bővülés történt tehát a 

következő víznevekben: Mély-patak és Mély pataka (1335/1336: Mylpatak; 1335/ 

1336: Mylpataka: Gy. 4: 210), Mogyorós-patak és Mogyorós pataka (1275/1835: 

Monurospotok: Gy. 3: 152, 181, Š. 159, 373; 1295/1330/1744: Monyoros pata-

ka: Gy. 3: 152, 180). 

Az idegen névrendszerekből átvett vízneveket részletesen az alábbiakban, az 

egyes nyelvi rétegek tárgyalása során mutatom be. 

2. Szláv réteg 

A két vízrendszer folyóvizeinek Árpád-kori nevei között nagy számban talá-

lunk elsődlegesen szláv neveket. A szláv névhasználóktól átvett nevek egy része 

formai (morfológiai) változtatás nélkül került be a magyar névrendszerbe, mint 

például a Bokóca < szl. *Bukovica (1287: Bobocha: Š. 353) Jeszenice < szl. 
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*Jesenice ~ Jasenice (1250: Iesenicze: Š. 126–7, 354). Lukóca < szl. *Lukovica 

(1228: Lvcovcha: Gy. 1: 433, Š. 357) víznevek a Garam vízvidékén; a Bebre < 

szl. Bebre (1266: Bebre: Š. 152, 368), Dobroda < szl. Dobra Voda (1335/1336: 

Dubravoda: Gy. 4: 210), Paróca < szl. Pravica (1271: Procha: Gy. 4: 210, 267, 

Š. 142, 364), Recske < szl. Recska (1278: Rechke: Gy. 4: 210, 265, Š. 143, 365) 

víznevek az Ipoly vízvidékén. Az átvett nevek egy jelentős részét a magyarság a 

kölcsönzés során, illetve után magyar földrajzi köznévvel egészítette ki, így jöt-

tek létre a fentebb már említett Hrenóc-patak << szl. *Chrenovec, Kálnok-patak 

<< szl. *Kalnik, Lukva pataka << szl. *LYkъva víznevek a Garam vízgyűjtő te-

rületén; illetve a Béna pataka << szl. *Belina, Bozó-patak << szl. *Buzov; Bukó-

ca-patak << szl. *Bukovica, Iszkornya pataka < szl. *Skorna víznevek az Ipoly 

vízgyűjtő területén. A szláv réteghez tartozó nevek aránya más-más megoszlást 

mutat az egyes vízvidékeken: a Garam vízgyűjtő területének folyóvíznevei közül 

minden második átvétellel került a névrendszerbe, és kb. tíz százalék jövevény-

névből keletkezett kiegészüléssel, vagyis a víznevek mintegy kétharmada szláv 

előzményre vezethető vissza. Az Ipoly vidékén lényegesen gyakoribbak a belső 

keletkezésű (magyar) nevek, az Árpád-kori víznévrendszernek csak a negyede 

jött létre szláv víznév átvételével és a nevek további egynegyede jövevénynév-

ből kiegészüléssel. 

2.1. A szláv eredetű nevek, névrészek mögött húzódó motivációrendszer (funk-

cionális-szemantikai tartalom) a magyar névrétegben tapasztaltakhoz hasonló 

képet mutat, de az egyes névadási indítékok arányában eltérés mutatkozik. A 

szláv rétegben mindkét vízvidéken leggyakoribbak a vízpart jellemző növényze-

tére utaló nevek, ezen belül is a fanevekből létrejött nevek. A Garam mellékvizei 

közül növénynévre vezethető vissza a Bokóca (< szl. *bukъ2 ’bükk’; 1287: Bo-

kocza: Š. 353), Hrabic (< szl. *grabъ ’gyertyán’; 1228: Hrabich: Gy. 1: 469), 

Hrenóc(-patak) (< szl. *chrěnъ ’torma’; adatait lásd 1.1. alatt), Jeszenice (< szl. 

*(j)asenь ’kőris’; adatait lásd fent), Lisna (< lěska ’mogyoró’; +1075/+1124/+1217: 

Lisna: Gy. 1: 443, Š. 133, 357), Olcsva (< szl. *jelcha ’éger’; 1263: Olchua: Š. 

 
2 A víznevek alapjául szolgáló közszavakat a kikövetkeztetett ősszláv formában közlöm (mai 

közszói megfelelőikhez és további szláv helynévi származékaihoz lásd ŠMILAUER 1970), ugyanis 
ezeket az esetek nagy többségében nem lehet az egyes szláv nyelvekhez hozzárendelni: a nevek 
egy része az őslakos nyugati szláv névadói közösség tevékenységének lehet az eredménye, más 
részüket viszont a magyar államszervezés során, illetve a tatárjárás után, esetleg még később bete-
lepített szlávság hozhatta létre, a két kronológiai csoport elhatárolása pedig legtöbbször teljesen 
lehetetlen. A telepesek pontosabb származása általában bizonytalan, mert az oklevelek nagyon 
ritkán szólnak a lakosság etnikai hovatartozásáról. A rendelkezésünkre álló adatok szerint a Fel-
vidéken a hospesek részben cseh, részben lengyel területről érkeztek, de a hegyvidékekre a gyak-
ran oláhnak nevezett ruténok egy-egy csoportja is eljuthatott. A szlovák szó mai jelentésében a 
korai ómagyar korban még nem értelmezhető, a szlovákság a korszak végén kezdett a térség sok-
féle etnikumából összekovácsolódni. A szlovák népnév 1444-ben jelent meg először (vö. KRISTÓ 
2003: 81–119). 
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129, 354), Szikince (< szl. *sitъ ’szittyó, nád’; 1248: Scithnice: Gy. 3: 208, Š. 

162, 359), Tarnóka (< tьrnь ’tövis’; 1300: Tornoka: Š. 358) és talán a Dercsina 

(+1282, 1284: potok Dercina: Š. 352) neve, melyet ŠMILAUER a szl. *dernъ 

’som’ származékának tart, de kapcsolatba hozható az ismeretlen etimológiájú 

drieka ’folyómeder’ szóval (Š. 352, 482) és a szl. *dьrati ’szakít; ömlik, omlik’ 

igével is (vö. BEZLAJ I, 130, ŠMILAUER 1970: 59). Az Ipoly vízgyűjtő területén 

az alábbiak származtathatók növényt jelentő alapszóból: Berzence (< szl. *berza 

’nyírfa’; 1279: Berzenche: Gy. 4: 231, Š. 362), Bor (< borъ ’fenyő, fenyőerdő’, 

de visszavezethető a magyar népnyelvi bor ~ búr ’ua.’ növénynévre is, vö. eh-

hez BENKŐ 2003: 149, TÓTH V. 2001: 184, ÚMTsz.), Bozó(-patak) (< szl. *bъzь 

’bodza’; adatait lásd fent), Bukóca(-patak) (< szl. *bukъ ’bükk’; adatait lásd 

fent), Drenó (< szl. dьrnъ ’gyep’; 1291: Dreno: Š. 154, 372), Hurusó (pataka) 

(< szl. *gruša, kruša ’körte’; 1279: Hurusso Potoka: Š. 150, 370), Ilsók(-patak) 

(< szl. *jelьcha ~ olьcha ’égerfa’; 1282: Ilsank potok: Š. 151, 370), Lipóc (pa-

taka) (< szl. *lipa ’hársfa’; 1282: Lypouch potoka: Š. 151, 368), Lipolc (pataka) 

(< szl. *lipa ’hársfa’; 1266: Lypolchpathaka: Š. 151, 370), Liszkóc (a név olva-

sattól függően a *lěska ’mogyoró’ növénynévvel vagy a *lisa ’róka’ állatnévvel 

is kapcsolatba hozható), Losonc (< szl. *lučь ’fenyő’; 1299: Lusunch: Gy. 45: 

210, 269, 306, Š. 140, 363), Sipek (< szl. *šipъ ’tüske, szög; vadrózsa’, az alap-

szó a magyar csipke szónak is előzménye; 1327: Sypek: Gy. 4: 210, 289, 292, 

318). 

Szintén a gyakori névadási indítékok közé tartozik a denotátum típusának 

megjelölése, így jött létre a Garam területén adatolható víznevek közül a Kál-

nok(-patak) (< szl. *kalъ ’mocsár’), a Lukóca és a Lukva (mindkettő a szl. *loky 

’tó, pocsolya’ vagy *lYka ’rét; kanyar’ származéka lehet; vö. UDOLPH 1979: 

514, FNESz., KISS L. 1994: 7; adataikat lásd fent), a Szalatna, amely bizonyára 

a szláv *soltъ ’(sós) mocsár, sós forrás’ származéka, így egyben a vízfolyás ízét 

is jelöli (1263: Zlathna: Š. 354). Ebben a csoportban megemlítendő még két bi-

zonytalan etimológiájú név a Garam mellékvizeinek köréből: a Dercsina szár-

maztatási lehetőségeiről a növényzetre utaló nevek között már szóltam. A Dra-

gunya (1228: Draguna: Gy. 1: 469, Š. 132, 357) víznév levezethető a szl. *dręg- 

’mocsár’ tőből, ennek a szónak lehet a származéka a hasonló formájú ukrán 

Drahina is (UDOLPH 1979: 476–7). ŠMILAUER a szl. *dorga > draga ’hegy-

szoros, lejtő’ földrajzi köznévvel hozza kapcsolatba (Š. 357, 475), ilyen etimo-

lógiai előzmény esetén valamely közeli térszíni formára utalhat a név. 

Körülbelül hasonló arányban jelenik meg a fajtajelölő funkció az Ipoly szláv 

névrétegében is. Ide sorolható a Lúzsna víznév (1222: Lvzna pothok: Gy. 3: 152, 

250, Š. 156, 373), melyet KISS LAJOS a szl. *lYgъ ’rét, berek’ szóval hoz rokon-

ságba, ugyanakkor összefügghet a vizet jelölő *luža földrajzi köznévvel is 

(FNESz., UDOLPH 1979: 186–8). Ebbe a kategóriába tartozik a Recske (< szl. 

*rěka ’folyó’; 1278: Rechke: Gy. 4: 210, 265, Š. 143, 365), illetve a vélhetően 
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hasonló eredetű Rocska víznév is (1271: Rochka: Gy. 4: 210, 266, 267, 287), 

továbbá a Bernece (pataka) (< szl. *brьn-, bryn- ’sár’; 1281/1416: Bernechepa-

taka: Gy. 3: 153; 188, Š. 163, 375). Néhány bizonytalan etimológiájú folyóvíz-

név az Ipoly mellékvizei közül talán ugyanilyen szemantikai tartalommal bír: a 

Lókos-patak (1255: Lulkus: Gy. 4: 211, 316, Š. 163, 375) előtagja a szláv *loky 

’víztócsa’ köznévvel lehet kapcsolatban (vö. ehhez FNESz., ŠMILAUER 1970: 

113), a Klaszita (1245: Kalasta: Gy. 3: 152, Š. 138, 373) a szl. *kalъ ’mocsár’ 

közszó származéka lehet, de a névképző formáns alakja nem egyértelmű (a több 

szláv nyelvben is adatolható kalište ’mocsár, vízzel elöntött föld’ a magyar 

nyelvbe kalista formájú jövevényszóként is bekerült; vö. KNIEZSA 1974: 245, 

UDOLPH 1979: 171, 177). A Sztregova patak nevét KISS LAJOS a szláv *stergti 

’őriz’ igével hozza összefüggésbe, a névadás motivációja viszont így nehezen 

magyarázható. Tekintve, hogy a víznév első adatai csak veláris magánhangzókat 

tartalmaznak, és csak viszonylag későn jelenik meg az első szótagban a palatális 

magánhangzó (1269: Sztorgoua ~ Sztorgova, 1327: Ztorgowa ~ Ztorgoua ~ Ztrig-

ua: Gy. 4: 210, 232, 249, 298, 302, 303, Š. 142–3), alapszavaként feltételezhet-

jük a szláv *struga ’keskeny folyó, patak, árok, folyómeder’ földrajzi köznevet 

is, ennek származékai például szláv nyelvterületen az alábbi víz- és helynevek: 

szb.-hv. Struga, szlovák Struha, cseh Struhy (ŠMILAUER 1970: 172; UDOLPH 

1979: 268). 

A két leggyakoribb motivációtípuson túl előfordulnak állatvilágra utaló víz-

nevek is: a Garam területén ez a szerepe a Varanica (< szl. *vorna ’varjú’, de 

lásd 3.1. pont alatt is; 1250: Varanicza: Š. 127, 353), a Velcsena (< szl. *vьlkъ 

’farkas’; 1250: Vlcunge, 1293: Welchena: Š. 127, 351), a Vidric(s)ki (< szl. *vydra 

’vidra’; 1075/1217: Viduchky: Š. 130, 356) vízneveknek; az Ipoly víznévrend-

szerében pedig a Beberc (pataka) (< szl. *bebrъ ’hód’; 1281/1416: Beberch-

pataka: Gy. 3: 153, 188, Š. 163, 375), a Rákóc (< szl. *rakъ ’rák’; 1266: Ra-

kouch: Gy. 4: 210, 282, Š. 144, 365) és talán a Korpona (1135: Korpona: Š. 

151, 367) bír hasonló funkcióval. A Korpona víznévnek több elfogadható ma-

gyarázata is létezik: visszavezethető egyrészt a szl. *kropъ ’ponty’ halnévre, 

mint a szlovén Krapina hn. (vö. ŠMILAUER 1970: 95), másrészt a *krYpъ ’rövid, 

zömök’ melléknévre és a szl. *krupa ’dara, morzsa’ közszóra is (ezek szárma-

zékaihoz lásd FNESz., KISS L. 1994: 7, ŠMILAUER 1970: 102, 103). Ez utóbbi 

két magyarázat szerint a névadás indítéka a denotátum alakja vagy vízbősége, 

illetve a medrének anyaga lehet. 

A denotátum ízét jelöli a Garam vízvidékén a (Bükk-, Fenyő-)Sevnice (ada-

taikat lásd fent), illetve a Sőnce (1287: Seunce: Š. 351), amelyek a szl. *ščava 

’savanyú’ melléknév származékai, valamint a Szalatna (1263: Zlathna: Š. 354), 

amelynek alapszava, a szl. *soltь ’sós mocsár, sós forrás’, egyben a denotátum 

fajtáját is jelöli. Talán ide sorolható még a Zolna víznév is (+1282: Zolna: Š. 

354), melyet KISS LAJOS és ŠMILAUER a szl. *zola ’hamu, lúg’ főnévvel hoz 
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összefüggésbe (FNESz., illetve 1994: 10, Š. 354, 466), ugyanakkor nem zárható 

ki a névnek a szl. *solь ’só’ főnévvel való kapcsolata sem. (Az sz > z zöngésülés 

nem ritka jelenség helyneveink körében, legismertebb példája talán a Szala > 

Zala változás, további adatokhoz vö. KISS L. 1995: 42.) Az Ipoly vízgyűjtőjén a 

fentiekkel azonos alapszavú Szalatnya (1269: Zlatna: Š. 142, 364), illetve a 

Sőnce és a (Meddő-)Sőnce (1245/1270: Seunicehe: Š. 158, 371) jelöli a denotá-

tum ízét. A vízfolyás színére utal a Garam mellékvizei közül a Béla (1228: Bela: 

Š. 356) és a Belecs (1283: Belechpataka: Gy. 1: 460, Š. 132, 357) neve, az Ipoly 

névrendszerében pedig a Béla-(patak) (1138/1329: Bela patak: Gy. 3: 153, 189, 

199, Š. 163, 376) és a Béna (1246/1383: Bilna: Gy. 4: 210, 288, Š. 140, 362), 

valamennyi a szl. *bělъ ’fehér’ melléknév származéka lehet. A folyó, patak 

medrének, környékének anyagára, a víz állagára vonatkoznak a következő ne-

vek: a Garam területén a Lampna (< szl. *lomъ ’kő, törmelék’; 1256: Lampna: 

Š. 355), Peszek (vö. szlovén pěski ’homokos talaj’ köznév, szln., szb.-hv. Pesek 

víznév: BEZLAJ II, 84; [1335]/1335: Pezeek: Gy. 3: 153, 196), az Ipoly vidékén 

pedig a Kemence (< szl. *kamy ’kő’; 1283: Kemencepotoca: Gy. 3: 153, 206), 

Lamiszta (szl. *lomъ ’kő, törmelék’; 1298: Lamiztha: Š. 181, 362) és talán a 

fentebb már említett Korpona víznév is, ha az a szláv *krupa ’dara, morzsa’ 

szóból származik. 

A ritkább funkcionális-szemantikai kategóriák közül csak a Garam víznév-

rendszerében találunk hőfokra utaló nevet: a Tepla (+1075/+1124/+1217: Tapla: 

Gy. 1: 413, 425, Š. 131, 356) és a Tapolca (1254: Tapulcha: Š. 128, 354) a szl. 

*teplъ ’meleg’ melléknév származéka. Méretre csupán egy víznév utal az Ipoly 

vízvidékén: a Vilicske (1271: Wylichke: Gy. 4: 210, 267, Š. 142, 363) település-, 

illetve víznevet a FNESz. a velky ’nagy’ melléknévből eredezteti. Ennek a szár-

maztatásnak némiképp ellentmond a tőhöz csatlakozó kicsinyítő képző, ezért 

felvethetjük talán azt a lehetőséget is, hogy a víznév alapszava — a Garam terü-

letén folyó Velcsená-hoz hasonlóan — a *vьlkъ ’farkas’ állatnév (így mindkét 

név hangalakja szláv palatalizációs folyamat, illetve a mássalhangzó-torlódás 

feloldásának eredménye lehet). Az elfogadott eredeztés alapján elhelyezkedésre 

utal a Paróca neve (1271: Procha: Gy. 4: 210, 267, Š. 142, 364), melynek alapja 

a szlovák pravica ’jobb kéz’ köznévvel állhat kapcsolatban (FNESz.), de 

DICKEMANN a hasonló formájú Proucha < Pravica víznevet a szb.-hv. pr&v 

’egyenes’ melléknévvel is összefüggésbe hozza (DICKEMANN II, 77). 

A végső fokon szláv etimonra visszavezethető víznevek körében találkozha-

tunk olyanokkal is, amelyek egy másik földrajzi objektumról kapták a nevüket: 

térszíni formáról nevezték el a Garam vidékén a Gáj patakot (< szl. *gajъ ’liget, 

nedves rét; esetleg: mocsár’; 1075: Gai: Š. 357), talán a korábban már említett 

Dragunyá-t és a Kompá-t (< szl. kępa ~ *kYpa ’bozóttal benőtt folyami sziget’; 

+1075/+1124/+1217: Compa: Gy. 1: 413, 489, Š. 135, 360), az Ipoly mellékvi-

zei közül pedig a Láz pataká-t (a víznévnek magyar származtatása is lehetséges, 
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lásd fentebb), a Dónapataka-tő előtagját (< szl. dolina ’völgy’; 1262: Dolnapa-

takateu: Gy. 3: 153, 199, Š. 374) és esetleg a Losonc víznevet is (növénynévi 

származtatása mellett talán a *lYka ’rét’ közszóra is visszavezethető, vö. KISS L. 

1994: 7). Településre utal a Garam mellékvizének, a Celnicé-nek a neve (< szl. 

*se(d)lo ’falu, település’; 1255: Chelnice: Š. 122, 351), azonos alakú település-

név viszont a patak közvetlen környezetében nem adatolható a korban. Az Udur-

na (1255: Vdurna: Š. 351) víznevet ŠMILAUER a szl. *dvorъ ’udvar’ szóval 

hozza kapcsolatba, ha magyarázata helyes, akkor ez a név is közeli lakott tele-

pülésre utalhat. 

Mindkét vízgyűjtő területen felvethető néhány víznévvel kapcsolatban a szláv 

személynévi származtatás lehetősége is. Az Ipoly mellékvizeként adatolt Bába 

(1246/1383: Baba: Gy. 4: 210, 226, Š. 140, 362) víznév alapja végső fokon a 

személyre utaló szláv baba ’szülésznő’ vagy a magyar bába ’ua.’ köznév, mely 

vélhetően személynévi, majd településnévi áttételen keresztül vált víznévvé, így 

a víznévadás közvetlen motivációja bizonyára a partján fekvő település, nem pe-

dig személy lehetett. A Libercse (1271: Lyberche: Gy. 4: 210, 267, 287, Š. 142, 

364, 266, 267) vélhetően szintén településnévi áttétellel vált víznévvé, és a tele-

pülésnév, nem pedig a víznév előzménye lehet a szl. Luborьcь szn. (vö. FNESz. 

Nagylibercse, de lásd még 3.1. alatt is). Ugyanilyen okok miatt nehezen képzelhető 

el, hogy a Garam víznévrendszerében található Ladoméra (+1075/+1124/+1217: 

Radmera: Gy. 1: 425, 456, Š. 131, 356) és Lipcse (1263: Lypche: Š. 350) vízne-

vek közvetlen személynévi származékok lennének: mindkét pataknév azonos 

nevű települések határában adatolható, így ezekkel kapcsolatban is a személynév 

> településnév > víznév folyamatot tekinthetjük valószínűnek. Egyedül a Ková-

csov (Kovácsó) víznév közelében nem ismerünk a korban hasonló formájú tele-

pülésnevet (1254: Koachou: Š. 352), így itt talán valóban közvetlen személynévi 

származékkal van dolgunk. Tekintve azonban, hogy a személynév > víznév tí-

pusú névadás csak ritkán és általában bizonytalanul adatolható, itt sem zárhatjuk 

ki a településnévi vagy dűlőnévi áttétel lehetőségét. Meg kell jegyeznünk 

ugyanakkor, hogy a korai források hiányában nem lehetünk biztosak abban, 

hogy a helynév vagy személynév > víznév folyamat szláv fejlemény lenne. 

2.2. A szláv eredetű vízneveket alkotó lexémák közül a leggyakoribbak — a 

funkcionális-szemantikai elemzésben tapasztaltaknak megfelelően — a növény-

nevek, a vizet, mocsarat, folyót, patakot jelentő földrajzi köznevek, illetve az ál-

latnevek. Néhány név tövében felszíni formát vagy települést jelentő földrajzi 

köznevet találunk. Egyéb köznévi csoportok, például építmények nevei csak 

egy-egy példával jelentkeznek, és tulajdonnév is ritkán jelenik meg a szláv ere-

detű víznevek alapszavaként. A szláv eredetű víznevek felépítésében a főnevek-

nél ritkábban vesznek részt melléknevek, ezek közül csupán kettő fordul elő 

többször is: a fent már említett belъ ’fehér’, illetve a *teplъ ’meleg’. 
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A szláv névréteg víznevei (alapszótól függetlenül) szinte kivétel nélkül for-

mánssal vannak ellátva. A névképző morfémák közül a Garam vízgyűjtő terüle-

tén leggyakrabban az eredetileg melléknévképző szerepű *-ьn- fordul elő, mely 

kizárólag főnévi tőhöz járul. Ez a képző szerepel a Dragunya, Lampna, Lisna, 

(Nagy-)Isztebna, Szalatna, Zolna, Udurna víznevekben. Viszonylag sok név jött 

létre ebben a névrendszerben a *-ьn-ica, illetve az *-ov-ьc- képzőbokrokkal is: 

Moholnica, Szelnica, Szikinica, Sevnice, Sőnce; illetve Bokóca, Hrenóc, Lukóca, 

néhány névben pedig az *-in- formáns szerepel: Dercsina, Velcsina. Az Ipoly 

területén az *-ov-ьc- képzőbokor hozzákapcsolásával keletkezett a legtöbb szláv 

eredetű víznév: Bukóca, Lipóc, Liszkóc, Paróca, Rákóc. Emellett gyakoriak még 

az eredetileg birtoklást jelölő *-ov- formáns szármázékai: Bozó(-patak), Drenó, 

Hurusó (pataka), Sztregova; illetve az *-ьc- képzővel ellátott alakulatok: Berne-

ce (pataka), Szekelce, Beberc (pataka), ez utóbbi néhány esetben a *-ьn-ьc- 

kombinációban adatolható: Berzence, Kemence (pataka). A Garam mellékvíz-

rendszerétől eltérően az Ipoly vízvidékén meglehetősen ritka az *-ьn- képző, ez 

található például a Korpona, Lúzsna, Szalatnya nevekben (a szláv nyelvterület 

víznévképzőihez vö. UDOLPH 1979: 539–99). 

A víznevek egy jelentős részén felismerhető a nőnemű ragozás végződése: 

például Béla-patak, Béna, Dobroda < Dobra Voda, Szuha az Ipoly mellékvizei 

közül, illetve Béla, Tepla, Tapolca a Garam vízgyűjtő területéről. Figyelemre 

méltó, hogy formáns nélkül szinte csak olyan főnevekből képzett víznevek ada-

tolhatók, amelyek a magyarba jövevényszóként is átkerültek: Bor, Csolnak-(pa-

tak) (illetve képzetlen változata, a Csolna; 1291: Cholna: Š. 159, 374; 1270: Chol-

nukpotok: Š. 145, 367), Láz pataka, Megye-patak, Patak. Ez látszólag amellett 

szolgálhat érvként, hogy az adott nevek elsődlegesen is magyar névadással (me-

tonimikusan, illetve szintagmatikus szerkesztéssel) jöttek létre. Ugyanakkor (bár 

ritkán) a szláv víznevek körében is kimutatható képző nélküli struktúra, például 

lengyel, macedón Potok (Š. 456, ŠMILAUER 1970: 146), cseh Láz (Š. 477, 

ŠMILAUER 1970: 110). Néhány víznév esetében nem egyértelmű, hogy névképző 

formánssal vagy az alapszó részével van-e dolgunk, ezeknek a vízneveknek az 

alapszava ugyanis képzett és képző nélküli formában is kimutatható, ilyen pél-

dául a szlovák slatina ’sós vagy savanyú vizű forrás; (sós) mocsár’, mely a szláv 

*soltъ ’ua.’ tőre vezethető vissza (ŠMILAUER 1970: 167, UDOLPH 1979: 261–2, 

KISS L. 1994: 8–9), illetve a cseh člunek ’csónak’, orosz čelnók ’ua.’, melyek 

alapja a szl. *čьlnъ ’ua.’ (ŠMILAUER 1970: 51, KNIEZSA 1974: 139–40). 

2.3. A szláv névréteg elemei keletkezéstörténeti szempontból rendkívül ho-

mogén csoportot alkotnak: néhány periférikusnak tekinthető alakulaton kívül va-

lamennyi morfematikus szerkesztéssel, azaz névképző formánssal jött létre (lásd 

2.2.). A névcsoport egyetlen szintagmatikus szerkesztéssel keletkezett eleme, a 

Dobronabukóca pataka víznév előtagja (1327: Dobronabukocha potoka: Gy. 4: 

210, 303) mindössze egyszer fordul elő az oklevelekben, szerkezete pedig an--
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nyira idegen a szláv víznévrendszertől, hogy megkérdőjelezhetjük az adat valós 

létezését. Szintén periférikusnak tűnik a jelentésbeli névalkotás is: mindkét víz-

névrendszerben nagyon kevés név tartozik ebbe a csoportba, és még ezek beso-

rolása sem mentes a problémáktól: a formánst nem tartalmazó víznevek elhatá-

rolási nehézségeit az előző pontban érintettem. 

3. Az óeurópai réteg 

A HANS KRAHE német nyelvtörténész és névkutató nevéhez fűződő terminus 

olyan víznévréteget jelöl, melynek elemei az egyes mai, illetve a nyelvemlékes 

korból ismert nyelvekből közvetlenül nem fejthetők meg, ugyanakkor egy vi-

szonylag jól körülhatárolható indoeurópai elemhalmazból épülnek fel azonos 

képlet alapján: az óeurópai elmélet ezeket a sokáig ismeretlen eredetűnek vagy 

bizonytalan etimológiájúnak tartott vízneveket általában vizet, folyó- és állóvíz-

fajtát, illetve ezek tulajdonságait jelentő tövek szűk köréből és toldalékmorfé-

mák zárt csoportjából származó elemek kombinációinak tekinti. KRAHE ezt az 

elméletét 1964-ben publikálta “Unsere ältesten Flussnamen” címmel. Munkájá-

ban azonos tőre vezeti vissza például a magyar Zala, a német Saale, a norvég 

Sala, a spanyol Saja (< Salia), skót Seile, francia Seille és belga Salm víznevet 

(további példákat lásd i. m. 49), melyek közös alapja az ie. *sal- ’patak, folyó-

víz, áramlat, folyam’ tő -a képzős változata. A nagyobb magyar folyók közül 

ebbe a rétegbe sorolja KRAHE a Dráva folyónevet is, mely többek között a né-

met Drawa, Drawe, litván Drevena, San-dravŕ, brit Drawen (< *Drawina), 

olasz Trinto (< *Dravant-) víznevekkel mutat rokonságot. Előzményük az in-

doeurópai *dro˛os ’vízfolyás’ köznév lehet, melyhez -a, -n, illetve -nt formánsok 

kapcsolódtak. KRAHE téziseit tanítványa, W. P. SCHMID több ponton is korri-

gálta. Újraértelmezte az “óeurópai” terminust: a korábbi használattal szemben 

nem nyelvtörténeti korszakként, hanem víznevek nyelvi-kronológai rétegeként 

definiálta. Megállapította a névcsoport kialakulásának és elterjedésének időbeli, 

illetve területi határait: a kb. i. e. 1500-tól keletkező névréteg SCHMID szerint az 

egész mai értelemben vett Európát behálózza (KRAHE keleti határként a germán 

nyelvhatár keleti szélét jelölte meg). SCHMID értelmezésében a KRAHE által 

megállapított tő- és szuffixumkészletnél bővebb elemtár jellemzi az óeurópai 

víznévréteget, mely viszont láthatóan nyelvjárási különbségeket, a Baltikum te-

rületén pedig csomópontszerű sokszínűséget mutat (SCHMID 1981). 

Az általam vizsgált két víznévrendszer néhány eleméről szintén többen fel-

vetették, hogy azok az egyes egyedi nyelvek keletkezésénél korábbi alakulatok, 

és egy ősi víznévréteg emlékét őrzik. A kutatók véleménye általában megegye-

zik abban, hogy a két nagy folyó, a Garam és az Ipoly neve preszláv ősiségű. 

Korábbi illír és kelta származtatásuk mellett KISS LAJOS az indoeurópai eredez-

tetésüket is elképzelhetőnek tartja (FNESz., 1994: 3, 16). 
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A két névrendszer feltételezett óeurópai rétegének a bemutatása előtt fontos 

megjegyezni, hogy az egyes nevek idesorolása számos kérdést, problémát vet 

fel. Túl azon, hogy maga a KRAHE-, illetve SCHMID-elmélet is csupán hipotézis, 

és megjelenése óta számos érvet hoztak fel egy egységes, egész Európára kiter-

jedő víznévrendszer létezése ellen, a víznévi alapszóként szóba jöhető indoeu-

rópai tövek között egyszerűségüknél fogva (általában egy vagy két mássalhang-

zó és egy magánhangzó kombinációi: *el-, *ol- ’folyik’, *ser-, *sor- ’ua.’, *ab- 

’víz, folyó’, *adu-/*adro- ’ua.’, *sal- ’patak, folyóvíz, áramlat, folyam’, *am- 

’folyómeder’ stb.) szinte mindig lehet olyat találni, amely egy ismeretlen eredetű 

víznév előzménye lehetett. Tovább nehezíti a megfeleltetést, hogy a magyar 

magánhangzórendszer éppen a vizsgált korban, illetve az azt megelőző írásbeli-

ség nélküli időszakban olyan jelentős változásokon ment keresztül, amely az 

esetleges indoeurópai tövek azonosításának egyik jelentős kritériumát, az ún. 

Ablautot (azaz a tövek magánhangzó-váltakozását) teljesen elmosta. 

3.1. Funkcionális-szemantikai tekintetben az óeurópai réteg nevei egyszerű 

képet mutatnak: definíció szerint a névadás indítéka nem is lehet más, mint a víz 

víz voltának a kifejezése vagy a víz (esetleg a medre) valamely tulajdonságának 

a megnevezése. A fajtajelöléshez állhatott legközelebb a Garam (+1075/1124: 

Gran: Gy. 1: 413, Š. 348) neve, amely az ie. *ghren- ’földet túr, váj’ tőből szár-

maztatható, így etimológiailag rokonságban áll a német Grane < Grana víznév-

vel és a Márvány-tengerbe ömlő Kocabaş Çayˇ ókori Graniuks nevével (FNESz.; 

KISS L. 1994: 3). Hasonló szerepű lehetett kialakulásakor az Ipoly (1135/1262/ 

1566: Ipul: Š. 360–1) víznevünk is: alapja talán az ie. *eÇbhros ’meglocsoló, 

befröcskölő’ tő, ugyanerre a tőre vezethetők vissza a bolgár Ибър, szb.-hv. Ibar, 

ukrán Ибр víznevek is (FNESz.). Az óeurópai nevek körében az -l- formáns 

ugyan ritka, de nyomokban kimutatható, ez található például a lett Adula, a len-

gyel Odła és Isla, német Eichel < Aquila víznevekben is (KRAHE 1964: 41, 42, 

56, 64). 

A Garam és az Ipoly mellékvizeinek neveit a víznévkutatók a főfolyókénál 

későbbi keletkezésűnek tartották: magyar, szláv, esetleg germán eredetet tulaj-

donítottak a kisebb vízfolyások neveinek. A korpusz néhány további nevének 

hangalakja és más, a nemzetközi irodalomban óeurópainak tartott nevek hang-

alakja között azonban feltűnő hasonlóság, formai megfelelés tapasztalható. Az 

alább tárgyalásra kerülő nevek főként kisebb vízfolyások, patakok nevei, arra 

azonban KISS LAJOS is felhívta a figyelmet, hogy a kisebb folyóknak is lehet 

óeurópai nevük, a hosszúság nem döntő kritérium (2000: 7). Ahhoz viszont, 

hogy ezek a nevek mintegy két évezreden át fennmaradjanak, folyamatosan jelen 

levő népességet, illetve az egymást követő népcsoportok megszakítatlan érint-

kezését szükséges a környékükön feltenni. Források hiányában a víznevek ilyen 

típusú átörökítődése közvetlenül nem bizonyítható, így a kisebb vízfolyások ne-
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vének óeurópai származtatása mindenképpen erősen hipotetikusnak tekintendő, 

eredeztetésük csak hangalakjuk szerkezetére épül. 

Míg a Garam és az Ipoly nevének származására csak az óeurópai eredeztetés 

adhat kielégítő magyarázatot, az alább következők egy része levezethető szláv 

vagy magyar alapszóból is: ez utóbbiaknak talán éppen az segítette a fennmara-

dását, hogy hangzásuk a névhasználókat saját nyelvük egy-egy szavára emlé-

keztette. Ez a jelenség — lényegét tekintve — a népetimológiás változásokkal 

rokon. 

A Garam vízvidékén található Varanica neve magyarázható szláv alapszó 

képzett formájaként (*vorna ’varjú’ vagy *varъ ’forró; meleg vizű forrás, hőség; 

mész’ közszóból, vö. szb.-hv., szln. Varnica hn.: BEZLAJ II, 290, Š. 353, 484; 

ŠMILAUER 1970: 188). A Varanica emellett esetleg az ie. *˛er-/˛or-/˛•- ’víz, eső, 

folyó’ tő származéka is lehet. KRAHE ebből a tőből eredezteti többek között a 

német Warnau < *Varuna vagy *Varina, olasz Varenna, francia Varenne, német 

Wörnitz < *Varantia (vö. 9. sz.: Warinza) vízneveket (1964: 38–40). 

Az Ipoly mellékvizei közül több is kapcsolatba hozható hasonló alakú óeuró-

painak tartott víznevekkkel. A Litva (1135: Litua: Š. 149, 150, 368) nevének 

számos magyarázata létezik. KISS LAJOS a FNESz.-ben a germán *Litahwa 

alapalakból vezeti le, melyet a Lajtá-val hoz etimológiai kapcsolatba. Ugyanak-

kor a Lajta címszó alatt az indoeurópai *loidhos ’sár’ alapszót találjuk (FNESz. 

Lajta, Litva). Később a Felvidék vízneveiről írott tanulmányában ugyanennek a 

víznévnek szláv eredetet tulajdonít: a *ljutъ ’bősz, gonosz, kegyetlen’ melléknév 

képzett formájából hangtörténetileg ugyan valóban levezethető a Litva (a szl. lju- 

> m. li- gyakran bekövetkező változás), az alapszó viszont funkcionális-sze-

mantikai szempontból nehezen igazolható (FNESz., KISS L. 1994: 7). UDOLPH a 

ljut- tövű víznevek vizsgálata során arra a megállapításra jut, hogy ezek a szl. 

*ljutъ melléknévből legfeljebb személynévi áttételen keresztül jöhettek létre, vi-

szont a lehetséges alapszavak között említi a fenti melléknévvel bizonyára eti-

mológiai rokonságban álló ljut ’szikla’ közszót is, mely adott esetben víznevek 

etimonja is lehet. A szláv eredeztetés mellett viszont néhány ljut- tövű víznév az 

ie. *leu-, *leuä-, *leę- ’piszok, bepiszkol’ tő -t- képzős alakjából is levezethető, 

a közszavak közül ebből az alakulatból származtatható például a latin lutum ’sár, 

piszok’ is (UDOLPH 1990: 145–52), és talán ez rejlik a Litva víznév mélyén is. 

A Libercse neve egyrészt az azonos alakú településnévvel hozható összefüg-

gésbe, mely szláv személynévre vezethető vissza (FNESz. Nagylibercse). UDOLPH 

jó néhány lib-, lub- kezdetű víznévvel kapcsolatban felveti az óeurópai eredez-

tetés lehetőségét is, ezek alapja az ie. *leib-, loib-, lib-, lib- ’öntöz, folyik, ned-

ves’ tő lehet, -r képzős származékai azonban főleg a kelta területen jellemzőek: 

Libre, Libhir < *Liber#, Libron stb. (UDOLPH 1990: 136–45). Talán ennek a tő-

nek a származéka a Lobos víznév is. 
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A Poltál alakban is adatolható Poltár (1246/1383: Poltal: Gy. 4: 209, 242, 

285, Š. 139, 362; 1332: Poltar: Gy. 4: 309, 286) víznevet KISS LAJOS az ukrán 

проталий ’hóolvadásos’ melléknévvel hozza kapcsolatba, vö. Протал hn., a 

szó eleji mássalhangzó-változásokat azonban nehézkes megmagyarázni. Esetleg 

ezt a nevet is eredeztethetjük indoeurópai tőből, vö. ie. pol-, pel-, pq- ’önt, fo-

lyik’ tő, melynek származékai között találjuk a magyar Boldva, német Fulda, 

spanyol Polota, Palancia vízneveket (KRAHE 1964: 49, PÓCZOS 2003: 492, 

UDOLPH 1981: 95–9). 

A Vidaszó pataka (1240: Wydozoupothoka: Gy. 2: 460, 492, Š. 139, 362) és a 

Vidos pataka (1341: Viduspataka: Gy. 2: 460, 493) víznevek előtagjai a m. Vid 

személynévvel hozhatók összefüggésbe: előbbiben az aszó földrajzi köznévvel 

alkothat összetételt, az utóbbiban személynévképzős származéka állhat. Ugyan-

akkor hangalakjaik alapján ezek az előtagok esetleg az ie. ˛eid-, ˛oid-, ˛id- ’ka-

nyarodik, hajlik, görbül’ tővel is kapcsolatba hozhatók, vö. lengyel Widawa 

víznév, illetve ennek német megfelelője a Weide, ukrán Vydava víznév (UDOLPH 

1990: 289–96). 

3.2. Lexikális-morfológiai tekintetben az óeurópai réteg definíciójából adó-

dóan az itt felsorolt nevek rendkívül homogén csoportot alkotnak: alapjuk nem 

közszó, hanem (hipotetikus) tő, amely minden esetben vizet vagy vízre jellemző 

tulajdonságot jelent. A tőhöz mindig képző járul, de a két víznévrendszerben 

fellelhető óeurópai nevek kis száma miatt területspecifikus névképző formánst 

nem lehet kiemelni. A Varanica víznév szláv képzőt tartalmaz, ez viszont nem 

egyértelmű bizonyíték a név tövének szláv etimológiája mellett, ugyanis gyakran 

tapasztalható, hogy a szláv névhasználók az átvett indoeurópai nevet a saját víz-

névrendszerükben használatos képzővel bővítik ki. A jelenségre számos példát 

hoz UDOLPH a lengyel nyelvterületről (1990: 321, 324–5). Figyelemre méltó, 

hogy 1293-ból Waranysta (Š. 353) formájú adat maradt fent. Az *-st- formáns 

az óeurópai nevek viszonylag gyakori névképzője (vö. német Harste < *Karista, 

francia Narais < *Naristos, osztrák Aist < *Agasta/Agista víznevek; KRAHE 

1964: 48, 54, 65), míg UDOLPH a szláv víznevek körében csak ritkán és csak bi-

zonytalan esetekben tudja kimutatni az *-ist- képzőt (UDOLPH 1979: 575). Vég-

ződését tekintve feltűnően elválik a névréteg többi elemétől a Lobos és a Vidos: 

az -s képző sem az óeurópai, sem a szláv víznévrendszernek nem jellemző kép-

zője, magyar víznevekben pedig főként növénynévi vagy állatnévi alapszó mel-

lett fordul elő. Mivel a formáns indoeurópai eredete fontos kritérium a víznevek 

óeurópai származtatása során, a három név ide sorolása nagyon bizonytalan. 

3.3. Szintén az óeurópai réteg definiálásából adódik, hogy a fent bemutatott 

nevek csak morfologikus szerkesztés útján jöhetnek létre. A magyar névrend-

szerbe bekerülve természetesen számos formai változáson mehetnek keresztül, 

ennek legtipikusabb fajtája a kiegészülés: csakúgy, mint a szláv eredetűek, a 
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szlávok által közvetített óeurópai víznevek is kiegészülhetnek magyar földrajzi 

köznévi utótaggal: Lobos pataka, esetleg Vidos pataka. 

4. Egyéb rétegek 

Magyar, szláv és óeurópai névadáson túl egyéb névadóközösség által létre-

hozott nevek nem mutathatók ki biztosan a két vizsgált víznévrendszerben. ŠMI-

LAUER víznévtárában az Ipoly-nak illír származást tulajdonít, pontosabb etimo-

lógiát, alapszót azonban nem talál (Š. 361). Az Ipoly illír származását KISS LA-

JOS is elképzelhetőnek tartja, de a részletek szerinte is bizonytalanok (1994: 16). 

A Kompá-t ŠMILAUER kelta gyökerekre vezeti vissza (1932: 360, 459), KISS 

LAJOS viszont meggyőzőbben eredezteti a víznevet szláv etimonból (FNESz., 

illetve 1994: 6). A Litva kapcsolatba hozható germán alapszóval (FNESz.), de 

— mint fentebb részletesen bemutattam — valószínűbbnek tűnik a víznév szláv 

vagy óeurópai származtatása. A germán eredet felmerült a Garam-mal kapcso-

latban is (Š. 350). 

5. Összegzés 

5.1. Az egyes névrétegek bemutatásakor látható volt, hogy a víznévrendsze-

rek mind területileg (azaz mint vízgyűjtő vidékekre jellemző nevek), mind pedig 

kronológiailag (vagyis mint nyelvi rétegek) számos vonásukban különböznek 

egymástól. A funkconális-szemantikai vizsgálat során elsősorban az egyes név-

rétegek között fedezhetők fel jelentősebb eltérések: a legváltozatosabb névadási 

indítékokat a legfiatalabb, azaz a magyar névréteg mutatja: főként a víz környé-

kének jellemző növénytakarója, állatvilága szolgál motivációként, de előfordul-

nak nagyságra, alakra, anyagra, közeli településre, esetleg birtokosra utaló név-

részek is. A kétrészes nevek alaprésze kevés kivétellel a denotátum fajtáját jelöli 

meg. A bővítményi rész a tulajdonság, sajátosság kifejezése mellett mindkét víz-

vidéken gyakran áll megnevező funkcióban: az idegen névrendszerekből átvett 

nevek a magyar beszélő számára névként funkcionálnak, de a denotátumnak 

semmilyen tulajdonságáról nem adnak információt. A két vízgyűjtő terület név-

rendszerei között a magyar rétegen belül is tapasztalható különbség: mivel a 

Garam vidékén lényegesen kevesebb a belső keletkezésű név, és ezeknek a je-

lentős része is kétrészes, előtagjában szláv eredetű víznevet tartalmaz, ezért a tu-

lajdonságjelölés mint névrészi funkció jóval ritkábban jelenik meg ezen a vidé-

ken, mint az Ipoly mellékvizeinek nevei között. 

A szláv réteghez sorolt nevek mögött húzódó névadási indítékok köre alig 

szűkebb, mint amit a magyar rétegben tapasztaltunk: a leggyakoribb szemantikai 

tartalom ebben a névcsoportban is a növényzetre, illetve a denotátum fajtájára 

történő utalás, ezen kívül a víz vagy a vízpart jellegzetes állatának a neve jelen-

het meg a névben. A magyar névrétegtől eltérően a szláv nevek több esetben je-

lölik a víz ízét, színét vagy a medrének az anyagát is, ritkábban pedig a hőmér-
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sékletét, nem jellemzőek viszont a többi, a magyar rétegben előforduló sajátos-

ságok. Bár kevés névben, de jelen van a szlávság által adott nevekben is az ún. 

“műveltségi” jelleg: egy-egy névben megjelenik a más objektumra, például te-

lepülésre vagy építményre történő utalás. Ha elfogadjuk azt a tézist, hogy a régi 

víznevek szinte kivétel nélkül “természeti” nevek, vagyis a vizek természeti 

adottságaival kapcsolatosak (vö. KISS LAJOS 1969a: 165–6, 2000: 2), akkor a 

lakott helyre vagy épületre utaló vízneveket újabban (azaz a nyelvemlékes kor-

ban) keletkezett szláv alakulatoknak kell tekintenünk. 

Lényegesen eltér a két korábbi névrétegtől az óeurópai nevek alapját képező 

motívumok rendszere: csak a denotátum fajtáját jelölő névrészeket lehet ebben a 

csoportban kimutatni, illetve talán a Vidos, Vidaszó nevek utalnak alakra, ameny-

nyiben óeurópai etimológiájukat fogadjuk el. 

5.2. A neveket alkotó nyelvi elemek morfológiai felépítésében elsődleges 

különbség az óeurópai réteg és a másik két névcsoport között, hogy az előbbie-

ket mindig (hipotetikus) indoeurópai tövekből, szócsaládok gyökereiből, nem 

pedig szavakból, lexémákból származtatjuk. A magyar és a szláv réteg között az 

alapszavak struktúrájában az egyetlen lényegi különbség az, hogy a magyar víz-

nevek lényegesen gyakrabban jönnek létre formáns nélküli alapszóból, a vizsgált 

korpuszban ellenben csak olyan képzetlen szláv szóból keletkeztek víznevek, 

amelyek a magyar nyelvbe jövevényszóként is bekerültek, tehát elképzelhető, 

hogy ezekben az esetekben nem szláv, hanem magyar névadással van dolgunk. 

A névelemek alapszavainak jelentésbeli megoszlása is mutat eltérést, de ez ter-

mészetszerűleg megegyezik a névadási indítékok arányában tapasztalt eltéréssel. 

A belső keletkezésű névcsoport leggyakoribb lexémája a patak(a) közszó, amely 

a két víznévrendszerben más-más szerepben válik névrésszé: a Garam vidékén 

csak szláv eredetű előtagokhoz kapcsolódik, míg a denotátum sajátosságát kife-

jező névrészek az ér ~ ere, illetve sár közszókkal állnak, ezzel szemben az Ipoly 

névrendszerében szinte egyedüli vízrajzi köznév a patak(a), amely bármilyen 

bővítményi rész után állhat, a sár itt egyáltalán nem, az ér pedig mindössze két-

szer jelenik meg a korpuszban. 

5.3. Keletkezéstörténeti szempontból a szláv és az óeurópai réteg mutat ha-

sonlóságot: a szláv réteg néhány vitatott eredetű, illetve besorolású elemétől el-

tekintve mindkét névcsoport valamennyi tagja morfematikai szerkesztéssel ke-

letkezett. A magyar névrétegre ez a névalkotási mód egyáltalán nem jellemző, 

csak az Ipoly területén adatolható néhány képzett név. Ezzel szemben bőven ta-

lálunk példát olyan keletkezési módokra, amelyek a másik két rétegben alig 

vagy egyáltalán nem mutathatók ki: a belső keletkezésű nevek jelentős része 

szintagmatikus szerkesztéssel, összetétellel jött létre, és bár ritkán, de szintén elő-

fordul a jelentésbeli névadás is. A szerkezeti változás az Ipoly vidékén gyakori: 

mind a magyar eredetű, mind a szláv eredetű egyrészes neveknek gyakran ada-
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tolható ezen a vidéken földrajzi köznevet is tartalmazó kétrészes megfelelője. A 

két vízgyűjtő terület közötti eltérések közül kiemelendő az, hogy míg a Garam 

vidékén a szláv neveket a magyar névhasználók általában alaki változás nélkül 

vették át, az Ipoly környékén a szláv származású nevek szerkezetileg jobban 

idomultak a magyar névrendszerhez: földrajzi köznév hozzácsatolásával általá-

ban kétrészessé váltak. 
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