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Kocán Béla

A középmagyar kori Ugocsa vármegye helyneveinek
névrendszertani összefüggései

1. Előadásomban Ugocsa vármegye középmagyar kori helynévanyagával olyan
szempontból foglalkozom, hogy a már meglévő helynevek milyen mértékben
határozták meg az újonnan keletkező nevek létrejöttét, azaz a megye névrend-
szerének a determináló hatását vizsgálom meg az adott korban. E dolgozat
egyben folytatása előző munkámnak, amelyben a megye ómagyar kori
névanyagát elemeztem hasonló szempontból.1 A mostani feldolgozás elsősorban
a vizsgált jelenségnek az ómagyar korban tapasztaltakkal való összevetését tűzte
ki célul, hogy lássuk, a nevek nevekben való felhasználása hogyan változott meg
idővel. Munkám elméleti-módszertani alapjául ezúttal is a HOFFMANN ISTVÁN
által kidolgozott többszintű elemzési modell szolgált (1993).

Előző munkámban részletesen összefoglaltam a téma kutatástörténetét, termi-
nushasználatát, így itt most ettől eltekintek. E névrendszertani jelenség tárgyalá-
sa kapcsán fontosnak tartom azonban két általam használt terminus újbóli meg-
említését: az alapnév és a másodlagos név terminusokét. A l a p n é v n e k  azo-
kat a helyneveket nevezem, amelyekből újabb, más denotátumokat jelölő nevek
keletkeztek, akár úgy, hogy alakjuk módosult, akár úgy, hogy változatlan ma-
radt. M á s o d l a g o s  n é v n e k  pedig az alapnévből alakult neveket tekin-
tem. Így pl. a Batár víznév alapnév a Batár ’település’ és a Batarcs ’víz’ stb.
másodlagos nevekhez képest.

2. A következőkben a változási folyamatok néhány tényezőjét mutatom be
egy példa, a Kadarcs víznév bokrosodása következtében kialakult névcsalád le-
írása segítségével.

A Kadarcs víznév morfematikus helynévalkotással keletkezett, amely egy
*kadar ’kanyarog’ igető -cs névszóképzős (D. BARTHA 1958: 77) formája. A
helynév funkcionális szerkezete bizonyosan azonos a népnyelvi kadarcs ’ka-
nyargós folyó- és állóvíz’ szóval, amely az Ugocsával szomszédos Közép-Tisza
vidékén ilyen jelentésben ismeretes (ÚMTsz. kadarcs); ez a szó a kódorog ige
családjába tartozik (vö. FNESz. Kadarcs). Névbokrosodás következtében e név
a megyében több földrajzi név alapját is képezi. KISS LAJOS és SZABÓ ISTVÁN

                                                
1 „Az ómagyar kori Ugocsa vármegye helyneveinek névrendszertani összefüggései” című előadá-

som a VI. Névtudományi Konferencián hangzott el, s jelenleg megjelenés alatt áll.
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más szerkezetű helynevek esetében (pl. Kadarcs erdeje) elképzelhetőnek tartják
a személynévi eredetet is (FNESz. i. h., SZABÓ 1937: 380: a m. Kádár szn. -cs
formánssal alakult származékának tekinti). A megye névrendszerében a Kadarcs
alapnév folyamatos bokrosodását figyelhetjük meg, amelynek során az alapnév
több másodlagos név alapját is képezte a legkorábbi időktől egészen napjainkig.
Egyrészes másodlagos helynevek morfematikus szerkesztéssel és jelentésbeli
névadással jöttek létre belőle, például a víznévből keletkezett metonímia útján a
Kadarcs tanyanév is, amelynek funkcionális jegye a patak mellettiségre utal.
Kétrészes másodlagos nevek szintagmatikus szerkesztéssel: elő-, illetve utótag-
gal való bővülés következtében alakulhattak ki. Az alapnévhez kapcsolódhat sa-
játosságot kifejező jelzői előtag, így jöttek létre a Karna-Kadarcs, Kis-Kadarcs,
Nagy-Kadarcs ~ Vizes-Kadarcs és Kurta-Kadarcs víznevek. A Karna- és a Kis-
Kadarcs pataknévből másodlagosan (szintagmatikus szerkesztéssel) alakultak ki
a Karna-Kadarcs-hát, valamint a Kis-Kadarcs-hát kétrészes mikronevek. Ebből
adódóan az alapul szolgáló víznevek másodlagos alapneveknek is tarthatók,
ugyanis a másodlagos nevek alapnévi funkciót töltenek be, mivel újabb nevek
alkotására használták fel őket. Emellett az alapnév földrajzi köznévi utótaggal is
bővülhetett — akárcsak az utóbbi másodlagos nevek esetében —, így keletkez-
tek a Kadarcs-köz, Kadarcs köze, Kadarcs erdeje és a Kadarcsi-szurdok mikro-
nevek.

A Kadarcs víznévből kiegészüléssel keletkezett a Kadarcs-patak, a Kadarcs
tanyanévből pedig a Kadarcstanya forma. E változások azonban nem tartoznak
jelen vizsgálataim körébe, itt ugyanis az alaki változások mellett a denotatív je-
lentésben nem történt eltolódás. Feltehetőleg a Nagy-Kadarcs alio nomine Vizes-
Kadarcs név is ide tartozhat, mint a Kadarcs alapnév szinonim neve.

3. Vizsgálatomban csak olyan forrásadatokat tárgyalok, amelyek első előfor-
dulásuk alapján a kijelölt időszakon belül (tehát 1526-tól 1772-ig) szerepelnek.
A középmagyar korban megjelenő névanyag azonban nem tárgyalható elszige-
telten a korábbi és a későbbi korok névanyagától. Az ómagyar kor névanyagá-
nak egy jelentős része tovább él, így ezzel a réteggel a középmagyar kor név-
rendszerében is számolnunk kell.

Olyan másodlagos neveket is felvettem a vizsgálat alá vont rétegbe, amelyek
alapneve nem adatolható a korból, csak a vizsgált koron túl szerepel először, ám
a másodlagos névre a középmagyar korból is van adat: pl. Régi-Tisza-járás
(1580–90 k.: Regi Tiza Jaras, SZABÓ 1937: 509) < Régi-Tisza (1865: Regi Tisza,
L13). Emellett azokat a helyneveket is elemzem, amelyeknek egyáltalán nem
adatolható az alapnévi előzményük, mégis például névbokruk, esetleg a magyar
nyelvterület más részén említett analóg nevek alapján kikövetkeztethető belőlük
valamilyen előzmény. Az alapnevek sorába így 40 feltételezett alapnév is
beiktatható volt. Névrendszertani szempontból bizonyos típusú névminták egyes
névbokrok esetében egy nem adatolt alapnév felvételét nagy valószínűséggel le-



A középmagyar kori Ugocsa vármegye helyneveinek…

97

hetővé teszik. Ezek között két jól szétválasztható csoportot különíthetünk el az
előtagjuk alapján. Az elsőbe azok a kétrészes nevek tartoznak, amelyeknek elő-
tagjában egy egytagú alapnevet fedezhetünk fel. Ilyen például az ugocsai Ragoz-
na-hát szláv helynévre támaszkodó magyar névadással keletkezett jelöletlen bir-
tokos jelzős szerkezetű mikronév, amely esetében egy primer *Ragozna vízrajzi
névre gondolhatunk. Más területen is találunk ilyen előtaggal szerkesztett hely-
nevet, ehhez lásd a szomszédos Szatmár megyei Kisszekeres határában említett
Kis- és Nagy-Ragozna patakneveket a 20. sz. első feléből: 1935–6: Kisragozna
(SzamSz. 518), 1935–6: Nagyragozna (i. h. 721). Továbbá ilyen a Hordozló-hát
(< *Hordozló), Konyha-hát (< *Konyha), Picskor útja (< *Picskor), Nadány-
hát vége (< *Nadány) stb. Ezekben az alapnév legtöbbször víznévre vezethető
vissza. Kevésbé biztosan ismerhető fel az alapnév a Nyíres háta (< *Nyíres) tí-
pusú nevek esetében, ehhez apró névrendszertani fogódzók nyújthatnak segítsé-
get (például a település határában az adott primer névvel elő- és utótagjukon
szerkesztett másodlagos neveket találunk). A második csoportba az olyan hely-
nevek tartoznak, amelyek elő- vagy utótagjukban „jól kivehető” kétrészes alap-
nevet tartalmaznak. Több ilyen feltehető kétrészes primer nevet is találunk az
anyagban: pl. Tőke forrása útja (< *Tőke forrása), Kis-Csorgó-szőlőcske (<
*Kis-Csorgó), Köz-Őz-hát (< *Őz-hát) stb.

A középmagyar kori Ugocsa vármegyéből 1331 helynevet ismerek, amely
1437 alak- és írásváltozatban realizálódik (ehhez természetesen hozzászámoltam
a fentebb említett 40 feltételezett alapnevet is). Az említett számarányokba bele-
számítottam még a helyneveknek azon rétegét is (202 névváltozat), amelyek már
az ómagyar korban kialakultak, s azóta is folyamatosan adatolhatók a megye te-
rületén; itt főleg településnevek és fontosabb helynevek szerepelnek, így például
a víznevek, jelentősebb kiemelkedések nevei stb. Az 1331 név között 279 (21%)
másodlagos név fordul elő, azaz ezek már meglévő helynév újbóli felhasználásá-
val alakultak ki. A másodlagos nevek alapját 188 alapnév képezi, amely 14%-a a
névkincsnek, ez a réteg adja a vizsgált jelenség magját. Az alapnév és a másod-
lagos név együtt 35%-ot tesz ki, ami valamivel több mint a harmada az összes
névnek. Az ómagyar korban meglévő névanyag az alábbi arányokat mutatta e je-
lenségvizsgálat során: 497 névalakból 92 (19%) a másodlagos, a másodlagos ne-
vek alapját 58 (12%) alapnév képezi. Az alapnév és a másodlagos név együtt a
nevek 31%-át adja. Tehát a két kor névanyagának a fenti szempontok szerinti
számarányai az alap- és a másodlagos nevek kis mértékű aránybeli bővülését
mutatják.

másodlagos nevek alapnevek együtt
ómagyar kor 19% 12% 31%
középmagyar kor 21% 14% 35%

1. ábra. A másodlagos nevek és az alapnevek aránya az összes névhez viszonyítva.
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4. A továbbiakban a korpusz névanyagát az eddigiekben felvázoltak alapján
az alapnevek és a másodlagos nevek összefüggésében vizsgálom meg. Elsőként
a két névréteget helynévfajták szerint tekintem át. Itt főként arra lehetünk kíván-
csiak, hogy az ómagyar koron túl a vizsgált jelenség fajtaspecifikus-e, azaz
vannak-e olyan helynévfajták, amelyek gyakrabban funkcionálnak alapnévként.
Másrészt az is fontos lehet, hogy milyen fajtájú denotátumok jelölésére szolgál-
nak az alapnevek a létrehozott másodlagos névben. Így a feldolgozásban három
összefoglaló helynévfajta (víznév, lakott terület neve, mikronév) szerint csopor-
tosítom a vizsgált anyagot, abból a célból is, hogy könnyen egybevethető legyen
az ómagyar kori anyagon végzett ilyen szempontú elemzésnek az eredményei-
vel.

4.1. A 2. ábra az alapnevek másodlagos nevekbe való beépülését mutatja meg
a helynévfajták megoszlása szerint. Itt 188 alapnévvel számolhatunk, ebből 11
másodlagos névként vált alapnévvé, pl. a Tisza > Kis-Tisza ’víz’ > Kis-Tisza-hát
’határnév’.

alapnévként másodlagos névben
ómagyar középmagyar ómagyar középmagyar

víznév 45% 34% 53% 41%
lakott terület neve 26% 20% 24% 21%
mikronév 29% 46% 23% 38%

2. ábra. Az alapnevek helynévfajták szerinti megoszlása.
Az itt bemutatott viszonyító adatok szemléltetik az alapnevek helynévfajták

szerinti megterheltségét, s azok arányait a másodlagos nevek körében. A vízne-
vek az alapnevek 34%-át teszik ki, s belőlük keletkezett a másodlagos nevek
41%-a. Az ómagyar kori anyagban ez a következő képet mutatta: a víznévi alap-
nevek 45%-ot képviselnek, és a másodlagos nevek 53%-ában mutathatók ki. A
lakott területek nevei az alapnevek 20%-át alkotják, s belőlük 21%-nyi másodla-
gos név keletkezett. Az ómagyar korban ezek aránya 26% és 24%-os. A közép-
magyar kori mikronevek az alapnevek 46%-át alkotják, s felhasználásuk által
keletkezett a másodlagos nevek 38%-a. Az ómagyar korban ez 29% és 23%-os
arányban mérhető.

A táblázat jól mutatja az ómagyar és a középmagyar kori alapnevek helynév-
fajták szerinti elmozdulását. Az ómagyar korban a víznevek rétegének meghatá-
rozó szerepét 45%-os alapnévi arányuk jelzi, amely egyrészt e helynévfajta ősi-
ségével lehet kapcsolatos, másrészt pedig azt mutatja, hogy a vizek biztos viszo-
nyítási alapul szolgálnak más helyek megjelölésében. E megterheltségi mutatók
alapján a középmagyar korban a víznevek némileg visszaesést mutatnak az aktív
alapnévi rétegben, de a 34%-os alapnévi jelenlétük követketkeztében e korszak-
ban a másodlagos neveknek még mindig majdnem a fele keletkezett a felhaszná-
lásukkal (41%). A lakott helyek alapnévi megterheltsége a korai ómagyar korhoz
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képest szintén némi viszszaesést mutat. E tendencia azzal is kapcsolatos lehet,
hogy a megye településnév-rétege nagyjából már a korai ómagyar korban
kialakult (KOCÁN 2006), tehát a kései ómagyar korban nagyjából lezártnak te-
kinthető. Erre utal az a körülmény is, hogy alapnévi víznév vagy mikronév nem
alkotott települést jelölő új másodlagos nevet e korban. Lakott terület nevéből
másodlagos víznév ritkán keletkezett, annál gyakrabban mikronevekből. Az
alapnévi mikronevek jelentős gyarapodását jól mutatja az összevetés, az óma-
gyar korban 29%-os felhasználtságuk a középmagyar korban 46%-ra módosul.
Megfigyelhetjük tehát, hogy a névbokrosítás valójában egyre kevésbé támaszko-
dik a régebbi makrotoponimákra, egyre erősebb viszont a felszaporodó mikrone-
vek szerepe e folyamatban.

4.2. A 3. ábra a másodlagos nevek helynévfajtáinak megoszlása szerint mu-
tatja be az alapnevekből való építkezés irányait.

ómagyar kor középmagyar kor
víznév 25% 10%
lakott terület neve 27%  1%
mikronév 48% 89%

3. ábra. A másodlagos nevek helynévfajták szerinti megoszlása.
A másodlagos nevek döntően tehát mikronevek: 89% (247). E rétegnek az

ómagyar korban mutatkozó megterheltsége a középmagyar korban csaknem a
duplájára emelkedett. Ennek megfelelően a település- és víznevek aránya a má-
sodlagos nevek között visszaszorult. Ennek fő oka az lehet, hogy a nagyobb vi-
zek és a települések döntő többsége egy-egy terület benépesítésekor szinte azon-
nal nevet kap, míg a határ kisebb részeinek egyre aprólékosabb megnevezése
hosszabb folyamat eredménye. Az eltérések oka azonban részben az adatolás
jellegzetességeiben is kereshető, mivel az ómagyar korban adatolható összes
névben eleve jóval magasabb a településnevek aránya.

4.3. A vizsgált jelenség szempontjából tanulságos lehet annak a bemutatása
is, hogy az alapnevek és másodlagos nevek hogyan oszlanak el a korban. Elő-
ször a másodlagos neveket részletezem ilyen szempontból (4. ábra): 1526-tól
egy-egy századnyi időintervallumot kitevő korszakolást alkalmazva mutatom be
a vizsgált névréteget, az e korszakban tapasztalt arányokat párhuzamba állítva az
ómagyar korban mutatkozó arányokkal.

Az ómagyar korban jól kirajzolódik a másodlagos nevek számának és arányá-
nak fokozatos és folyamatos gyarapodása: 17–37–46%-os erősödő megterhelt-
séggel. A középmagyar kori névanyagban a helynevekre épülő nevek állománya
tovább bővül, bár nem egyenletes arányban. Ennek némileg oka lehet a három
időmetszet eltérő hosszúsága is, de még inkább a jelentősen felszaporodó forrá-
sok egyenetlen megoszlása. Ettől függetlenül azonban megállapítható, hogy a
másodlagos nevek keletkezése, tehát az újabb neveknek a régi helynevek segít-
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ségével történő alkotása mind az ó-, mind a középmagyar korban igen fontos té-
nyezője volt a névrendszer bővülésének.

ómagyar kor középmagyar kor
1210–1310 16 (17%) 1526–1600 37 (13%)
1311–1410 34 (37%) 1601–1700 181 (65%)
1410–1526 42 (46%) 1701–1772 61 (22%)
összesen:  92 (100%)  279 (100%)

4. ábra. A másodlagos nevek alakulása az ómagyar és a középmagyar korban.
4.4. A másodlagos nevek keletkezésében szerepet játszó alapnevek időbeli

rétegzettségét is tanulságos lehet megvizsgálni: az 5. ábra az alapnevek időbeli
megoszlását mutatja az ómagyar és a középmagyar korban előforduló másodla-
gos nevekben.

ómagyar kor középmagyar kor
–1310 25 (43%)  –1300 27 (14%)

1311–1410 17 (29%) 1301–1400 21 (11%)
1411–1526 7 (12%) 1401–1525  16 (9%)
kikövetkeztetett
alapnév

9 (16%) 1526–1600  15 (8%)

1601–1700 42 (22%)
1701–1772  16 (9%)
kikövetkez-
tetett alapnév

51 (27%)

összesen  58 (100%) 188 (100%)
5. ábra. Az alapnevek alakulása az ómagyar és a középmagyar korban.

Az ómagyar kori alapnevek 43, 29 és 12%-os időszakonkénti megterheltséget
mutatnak, emellett a 16%-nyi későbbről adatolható, kikövetkeztetett alapnevek
csoportja is itt veendő figyelembe. Az arányok az idő előrehaladtával az alapne-
vek körének a leszűkülését mutatják, az e tendenciával ellentétes irányú módo-
sulást a másodlagos nevek gyarapodása jelzi. A középmagyar kori másodlagos
nevekben előforduló alapnevek természetszerűen az ómagyar korból is származ-
hatnak, sőt, mint a fenti adatok jelzik, kimutatható, hogy a középmagyar kori
alapnevek tekintélyes része (34%-a) már 1526 előttről adatolható. Ezt a réteget
az alapnév első megjelenéséhez kötötten mutatom be egy-egy századnyi tagolás-
ban, s így az adatok nagyjából párhuzamba állíthatók az ómagyar kori alapnevek
mutatóival: az 1300 előttről adatolt alapnevek aránya 14%-ot, a 14. században
11%-ot, a 15. században 9%-ot mutat. A középmagyar kori másodlagos nevek-
ben előforduló alapnevek korszakonkénti előfordulásának arányai a korábbi (az-
az az ómagyar) kor alapneveinek változási mintáit mutatják: az alapnevek egyre
kisebb részét képezik az egész névanyagnak. Ez a csökkenő tendencia a közép-
magyar korból adatolható alapnevek körében megállni, sőt némileg erősödni lát-
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szik. Az itt mutatkozó egyenetlenségek azonban részben az adatolás már ko-
rábban említett esetlegességeiből, s a korszakok nem azonos időtartamából is
adódhatnak. Emellett a kikövetkeztetett nevek csoportja, amelyeket nem lehet
kronológiai rétegekbe sorolni, szintén szükségszerűen fokozza a vizsgálati bi-
zonytalanságot.

4.5. Tanulságos lehet annak a bemutatása is, hogy az alap- és másodlagos ne-
vek milyen szerkezeti típusokba tartoznak, azaz az egy- és kétrészes nevek mi-
lyen arányban fordulnak elő a vizsgált korszakban. Az ómagyar kori névanyag
ilyen szempontú vizsgálatát a középmagyar kori anyaggal összevetve a 6. ábra
mutatja.

alapnevek másodlagos nevek
ómagyar középmagyar ómagyar középmagyar

egyrészes név 79% 65% 27% 6%
kétrészes név 21% 35% 73% 94%

6. ábra. Az alapnevek és a másodlagos nevek szerkezeti megoszlása
az ómagyar és a középmagyar korban.

Az ómagyar korban az alapnevek 79%-a egyrészes, ez a középmagyar kori
anyag esetében 65%-ot mutat; az ómagyar korban a kétrészes alapnevek 21%-ot
tesznek ki, míg a középmagyar korban 35%-ot. A belső arányok azt mutatják,
hogy az alapnevek között domináns rétegnek az egyrészes nevek csoportja szá-
mít, ami meghatározó modell a korai időszakban. Az egyrészes alapnevek köré-
ben mutatkozó csökkenés oka egyrészt a mikronévi alapnevek arányának a
növekedésével magyarázható, ezek ugyanis általában kétrészesek, másrészt ezt
magyarázza az is, hogy a másodlagos kétrészes nevek is egyre gyakrabban szere-
pelnek alapnévként. Az arányváltozás összefüggésbe hozható még a terület
magyar–szláv nyelvi érintkezésével is, amely főleg a magyarság
megtelepedésekor számos egyrészes alapnévvel: átvett szláv nevekkel
gazdagította a névrendszert.

Az alapnév felhasználásával keletkezett másodlagos nevek megoszlása az
alábbiakat mutatja: az ómagyar korban 27%-uk egyrészes, míg a középmagyar
korban ez a típus 6%-ot tesz ki. A másodlagos nevek meghatározó része mindkét
korban kétrészes szerkezetű: az ómagyar korban 73%, a középmagyar korban
94% ezeknek az aránya. A folyamat az egyrészes nevek arányának fokozatos és
határozott csökkenését mutatja, ami azzal magyarázható főképpen, hogy a néval-
kotásban a metonímia és a képzés jelentősége egyre inkább visszaszorul, és nő a
grammatikai szerkesztés, az összetétel szerepe.

5. A következőkben e fenti megállapításnak megfelelően a másodlagos hely-
nevek keletkezéstörténeti csoportjait mutatom be, az egy- és kétrészes nevek tí-
pusai szerint tárgyalva a korpusz alapneveiből keletkezett másodlagos neveket.
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5.1. Az e g y r é s z e s  másodlagos helynevek többsége (13) jelentésbeli
névátvitellel (metonímiával és jelentésszűküléssel), kisebb részük (3) morfema-
tikus szerkesztéssel keletkezett. A korpuszban 7 egymásra épülő helynév jött lét-
re metonimikus névadással, mindegyik mikronevek alkotásában: v í z n é v  ké-
pezi az alapját a Hódos, Csortos, Köves-patak, Szányó-patak, Szemerdek mikrone-
veknek és a Rosztoka malomnévnek, t é r s z í n i  f o r m a  szerepel a Hetényi
út mikronévben. Jelentésszűkülés következtében 6 másodlagos mikronév alakult
ki, e változási folyamat olyan névalkotási mód: „amelynek során egy helynévnek
a meglévő mellé újabb jelentése is kialakul, s ezek azonos fogalmi osztályba
tartozó denotátumokra vonatkoznak” (HOFFMANN 1993: 99). Egykori elpusztá-
sodott t e l e p ü l é s n é v  képezi az alapját az Andrásfalva, Csatóháza, Kérő,
Láp, Laskod és a Szénamező határneveknek. Morfematikus szerkesztéssel 3 má-
sodlagos név keletkezett: feltehetőleg -ke kicsinyítő-becéző formánssal jött létre
a Verbőcke mikronév az e területen ismeretes Verbőc település- vagy víznévből.
Határozóraggal alakult az Újhelyi útra másodlagos név, névutóval pedig a Ti-
szán túl mikrotoponima.

5.2. A helynévi elemet tartalmazó k é t r é s z e s  nevek csoportja csakis
szintagmatikus szerkesztéssel jöhetett létre. A jelzős szerkezetű másodlagos ne-
vek változatos csoportjait mutatja e névréteg.

5.2.1. A m i n ő s é g j e l z ő s  s z e r k e z e t ű  helynevek (81) csoport-
ján belül az alábbi típusok emelhetőek ki. A kiemelő jelzői összetételek közé 3
másodlagos név sorolható: a Holt-Tisza és a Sásas-Mély-ér víznevek, valamint a
Nyakas-Dobonyos határnév. A kijelölő jelzői összetételek (27) sorában említhe-
tők a Kis-Tisza, Nagy-Csonkás, Alsó- és Felső-Hódos, Kis- és Nagy-Jámbor-
szőlő, Alsó-Abláz, Kurta-Kadarcs, Kisebbik-Sajtos stb. A megkülönböztető jel-
zői összetételeket (51) több név képviseli: a Fancsiki-mező, Vénsásvár, Ardai-
ösvény, Szőlősi-ösvény, Pásti malom, Mátyfalvi országút, Tekeházi-rév, Csepei
híd, Kankói-hegy stb.

5.2.2. A b i r t o k o s  j e l z ő s  szerkezetű kétrészes helynevek a jelöltség
és a jelöletlenség alapján különíthetők el a másodlagos nevek körében.

A jelöletlen birtokviszonyt tartalmazó nevek (82) némileg kisebb számban
vannak jelen. Ezek között víz- és mikroneveket találunk: Szalva-fő, Szelis-fő,
Batár-tő, Éger-fark víznevek; továbbá a Borzsova-mező, Köves-mál-hát, Rákóc-
liget, Egres-szeg, Tisza-hát, Tekeres-láz, Teknős-hát, Nakol-rekettye, Nyáraska-
hát, Szilas-palaj stb. mikronevek.

A jelölt szerkezetű másodlagos nevek (97) az előzőhöz hasonló helynévfaj-
tákban találhatóak meg: Teknős folyása, Csontos pataka, Szennyes folyókája,
Kenderáztató patakja, Dobonya pataka, Ilonok örvénye stb. vízrajzi nevek; Per-
gős alja, Rakasz füzese, Macska köze, Nakol rétje, Csonkás ligete, Halmi út fele,
Csecseg köze, Bolya füzese, Tice tövise stb. mikronevek képviselik a típust.
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5.2.3. Egyetlen h a t á r o z ó s  s z e r k e z e t ű  helynév fordul elő a vizs-
gált másodlagos nevek között: a Túrra függő mikrotoponima.

Ugocsa megye középmagyar kori névrendszerében a meglévő alapnevekből
szerkesztett másodlagos nevek keletkezéstörténeti módját szemlélteti a 7. ábra.

morf. szerk. jelentésbeli névalk. szint. szerk. összesen
1210–1526 3 (3%) 22 (24%) 67 (73%) 92
1526–1772 3 (1%) 13 (5%) 263 (94%) 279

7. ábra. A másodlagos nevek keletkezéstörténeti jellemzői
az ómagyar és a középmagyar korban.

A vizsgálatból jól kitűnik, hogy az időszak legtermékenyebb másodlagosnév-
alkotó módja a szintagmatikus szerkesztés, az ide tartozó nevek 94%-os aránya az
ómagyar kori másodlagos nevek körében kimutatható 73%-ot is jóval meghalad-
ja. A vizsgált korban más névalkotási módok elenyészőek: 1%-ot mutat a morfe-
matikus szerkesztettségű nevek csoportja; 5%-nyi a jelentésbeli névalkotással
létrejött helynevek rétege. Az ómagyar korban a metonímia ugyanakkor még je-
lentős folyamat volt a másodlagos nevek alakulásában, a vizsgált másodlagos
nevek 24%-a ugyanis ennek következtében keletkezett.

6. A középmagyar kori Ugocsa megye alapneveinek és másodlagos neveinek
a vizsgálata és összevetése az ómagyar kori viszonyokkal arra utal, hogy e terü-
let névrendszerében a meglévő nevekre való támaszkodás az újabb helynevek
létrehozásában nagyon fontos szerepet játszott. Ez feltehetőleg általános és tipi-
kus tendenciának tekinthető a magyar nyelvterület más részein is, a fentiekhez
hasonló részletes elemzést azonban erre vonatkozóan máshonnan nem ismerek.
A nevekre támaszkodó másodlagos névadás szerepe az előző időszakhoz képest
némileg nőtt is: az ómagyar korban az alapnevek (12%) és a másodlagos nevek
(19%) az összes helynév 31%-nyi részét alkották, a középmagyar korban az
alap- (14%) és a másodlagos nevek (21%) aránya a kor névanyagának a 35%-nyi
részét képezte. Emellett az is megállapítható volt, hogy minél régebbi egy-egy
név, annál gyakrabban válhatott másodlagos név alapjává. Az alap- és a másod-
lagos nevek helynévfajták szerinti vizsgálata a belső rendszerkapcsolatok általá-
nos jegyeire is utalhat. Az alapnevek között megfigyelhető, hogy az ómagyar
korhoz képest a vízrajzi alapnévréteg produktivitása némi visszaesést mutat
(45%-ról 34%-ra), de ennek ellenére is a középmagyar korban a másodlagos ne-
veknek majd a fele (41%) keletkezett a felhasználásukkal. A másodlagos nevek
névfajták szerinti csoportjai között kiemelkedő arányú (89%) a mikroneveké.

A másodlagos nevek keletkezéstörténeti típusainak aránybeli eltolódása a
vizsgált két korszakban, úgy vélem, az á l t a l á n o s  n y e l v f e j l ő d é s i
t e n d e n c i á k k a l  is összefüggést mutat (vö. ehhez TÓTH V. 2005: 134). A
középmagyar korban a másodlagos nevek körében a képzés aránya 1%-ra, a me-
tonímiáé 3%-ra csökken a korábbi viszonylag aktív szerepéhez képest. A szin-
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tagmatikus szerkesztéssel keletkezett kétrészes nevek meghatározó szerepét mu-
tatja viszont, hogy a másodlagos nevek 94%-a tartozik ebbe a típusba.

Azt a kérdést, hogy a fenti folyamatok és jellegzetességek milyen mértékben
területspecifikus jellegűek és mennyiben jellemzőek a magyar nyelvterület egé-
szére, más vidékek helynévanyagának hasonló szempontú vizsgálata révén lehet-
ne tovább árnyalni. Egy ilyen elemzésben az itteninél fokozottabban figyelembe
veendők lennének az adott vidékek településtörténeti viszonyai és ennek névtani
összefüggései is.
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