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AZ ESZTRAMOS-HEGY NEVÉNEK KÉRDÉSÉHEZ

Dr. Kalász Elek emlékének ajánlom. *

ÖSSZEFOGLALÁS
A hegy nevének k é t  legrégebbi írásos elő fordulása X V I I I .  s zá za d i és m in d ké t helyen E sztra m o s fo rm á b a n  

szerepel. A  X I X .  szá za d  fo ly a m á n  általánosan haszná lt térképen  azonban O sztram os fe l ir a t  áll, íg y  a  térképpel 
dolgozó sza kem b erek , fő le g  a  geológusok és pa leonto lógusok ezen  a  néven ír ta k  a  hegyrő l do lgoza ta ikban . 
S o ka n  a  m agyarosabban hangzó O strom os néven em legetik . A  kö rn yék  lakossága azonban, aká rcsa k  a X V I I I .  
század i leírásokban, /na is kizáró lag  E sztram osnak nevezi a  hegyet. E z t a  nevet helyes a z  irodalom ban is á lta 
lánosan használni, de a z  idegen nyelvű  szakszövegekben  a fé lre é r té sek  elkerü lése érdekében  célszerű  zárójelben  
az O sztram os nevet is fe ltü n te tn i.

Az Esztramosnak a mészkőbányászat által az 
utóbbi évtizedben megcsonkított, valósággal lefe
jezett hegye a Felső-Bódva-medence messzire látszó, 
jellegzetes tájképi eleme, amely sziklás oldalával 
meredeken emelkedik Tornaszentandrás és Bódva- 
rákó községek között, a Bódva bal partján, szembe
nézve Bódvaszilássál és az Alsó-hegynek a folyó 
túlpartján hosszan elnyúló vonulatával.

Szentandrás és Rákó faluk már az Árpád-korban 
is álltak, több középkori oklevél említi őket. Szent
andrás lakói eredetileg hospesek voltak, ezek cseh 
vagy délnémet bányász.telepesek lehettek, akiket a 
XI. vagy XII. században telepített ide valamelyik 
királyunk valószínűleg az esztramosi ércbányák mű
velésére (1). A színmagyar környezetben a telepesek 
gyorsan elmagyarosodtak, a XV. században hospes 
voltukat már csak kiváltságos jogállásuk jelezte.

Az Esztramos nevet hiába keressük a középkori 
oklevelekben, pedig nem is egy határjárást rögzítettek 
ezen a vidéken a XII! XIV. században. Akkoriban 
esetleg még más, talán magyar neve lehetett ennek a 
jellegzetes, meredek heg>nek: bár ha a szentandrási 
Árpád-kori telepesek cseh nemzetiségűek voltak, 
akkor a szláv eredetű Esztramos név, illetve annak 
valamilyen ősi alakja tőlük is származhat.

A törökdúlás nem kímélte ezt a vidéket sem. 
A török ugyan itt tartósan nem tudta megvetni a 
lábát, de a XVI. század második felében többször 
is végigpusztította a Bódva-völgyét, kirabolva és 
felégetve a faluk egész sorát. Szentandrás is elpusz
tult, lakói valószínűleg északra, biztonságosabb 
vidékre menekültek. Egy 1576. évi feljegyzés 
Szentandrásról mint a törökdúlás miatt elnéptele
nedett puszta-faluról tesz említést (1). Bár néhán\ 
család visszatért, vagy a szomszéd falvakból köl
tözött oda, de ez nem volt elegendő a határ meg
művelésére, ezért a földesúr, a herceg Esterházy 
család, a faluba a XVII. század végén vagy a 
XVIII. század elején szlovák parasztokat telepített 
(I), akik a határ egy részén a maguk nvelvén adtak 
nevet a hegyeknek, völgyeknek és dűlőknek. Bár

napjainkig a színmagyar környezetben Tornaszent
andrás újkori telepesei is elmagyarosodtak, de a 
szlovák helynevek egy része a nép nyelvén ma is él.

Az. Esztramos névvel — eddigi ismereteink szerint 
Bél Mátyásnak az 1720-as évek táján készült 

latin nyelvű kézirataiban találkozunk először.
Bél Mátyás, a XVIII. század első felének kiváló 

magyar tudósa, évtizedeken át dolgozott fiai és 
tanítványai segítségével az akkori egész Magyar- 
ország földrajzi-történeti leírásának adatgyűjtésén 
és vármegyénkénti feldolgozásán. Az óriási munká
nak. a Notitia Hungáriáé novae historico geogra- 
phica-nak csak egy kis töredéke jelent meg öt ha
talmas folio alakú kötetben. De kéziratban a mű 
nagy része elkészült. Bél Mátyás halála után ki
adatlan kéziratainak többsége az esztergomi Pri- 
mási Levéltárba került. A fontosabbnak ítélt anya
gok mikrofilmjeit az Országos Levéltár Filmtára 
őrzi. Itt bukkantam rá az egyik latin nyelvű kézirat 
fotóján Tornaszentandrás és Bódvarákó néhány 
soros említésére. Mindkét falu leírásában, tehát a 
kéziratban két helyen is szerepel az Esztramos neve. 
Rákónál jelzővel is bővítve: „praecelsus m ons  
E sztram os" ,  vagyis ,,a z igen m agas E sztram os  
hegy"-ként leírva (2).

Bél Mátyás életútjának és müvei megjelenési idő
pontjának ismeretében (3) e kézirat megszületését 
legkorábban az 1710-es, legkésőbben az 1730-as 
évekre tehetjük.

Az Esztramos nevével ezt követően ismét kéz
iratos anyagokban találkozunk. Magyarország első 
nagyszabású, az egész országra kiterjedő, katonai 
célú térképezését Mária Terézia rendelte el, de a 
munka már csak utóda, II. József, a ,,kalapos

* Dr. Kalász Elek (1905 1974) tornaszentandrási születésű tö r
ténész, volt ciszterci rendi szerzetes-tanár emlékének ajánlom 
ezt az írásom at. Hűséges krónikása volt szülőfalujának, önzetlen, 
lelkes és fáradhatatlan gyűjtője és feldolgozója a környék törté
nelmi adatanyagának, ő .  aki az Esztram os lábánál született és 
nőtt fel, ösztönzött, késztetett rá, hogy kiálljak a környék népe 
által egységesen használt Esztram os név egyedüli helyessége 
mellett.
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király” uralkodása idején fejeződött be. Az egyetlen 
kéziratos példányban készült és a maga korában 
természetesen szigorúan titkos és Josephinische 
Aufnahme vagy magyarul I. katonai felvétel néven 
emlegetett térképanyagot a bécsi Kriegsarchív őrzi. 
de mikrofotója a magyar Hadtörténeti Levéltár 
birtokában is megvan. A térképanyagot egy rész
letes szöveges leírás, az úgynevezett Landesbe- 
schreibung egészíti ki. A Felső-Bódva-medence kör
nyékének térképezésére és leírására 1784-ben került 
sor. A Prohászka huszáralhadnagy által készített 
térképlap fotóján a vonalkázással ábrázolt dom
borzat miatt csak bizonytalanul betűzhető ki az 
Esztramos(erg) felirat de a németnyelvű Landesbe- 
schreibung-ban (Coll. XXL Sect. 9.), a Torna megyei 
Szentandrás leírásában félreérthetetlenül olvashat
juk: ,,H ier  is i dér  H öchste  dér E sztram os Berg, 
dér selír s te il und  fe ls ig  is i” , tehát Tornaszentandrás  
határában a  legm agasabb a z  E sztram os-hegy, a m ely  
igen m eredek és sz ik lá s .

Az 1800-as évek elején Görög Demeter kiadá
sában sorban jelentek meg Magyarország várme
gyéinek térképei. A Torna megyei lap 1805. évben 
heKesbitett kiadásán az Esztramos nevét a térkép 
O szt rom osnak  írja. (Nem ez az egyetlen hiba a 
térképen.) A Görög-féle térképsorozat több mint 
fél évszázadon át számos kiadásban került közkézre 
(4) és így akik a térképpel dolgoztak, de nem jártak 
a helyszínen és nem tudták, hogy a hegy nevét a 
nép Esztramosnk mondja, azok a térkép alapján 
Osztramosként emlegették, illetve írtak róla. így 
kerülhetett bele az elírt név Thiele Magyarországot 
részletesen leíró, szélesen elterjedt könyvébe is (5), 
ahonnan ismét többen átvehették az elírt nevet.

A múlt században, a ,.délibábos nyelvészet” idő
szakában vált divattá az idegen hangzású hely
nevek magyarosítása. Az Osztramos névből kézen
fekvő volt Ostromos-t csinálni és a délibábos nyel
vészeket egyáltalán nem zavarta az a körülmény, 
hogy semmi adat, sem pedig nyom nem utal arra. 
hogy a hegyen valaha is erődítmény állt volna, ame
lyet valaki megostromolt.

így tehát amikor a Magyar Tudományos Aka
démia megbízásából Pesty Frigyes történettudó
sunk 1864-ben nyomtatott kérdőívet küldött szét 
az ország minden községébe, hogy írják össze a 
falu határának helyneveit, és ha tudják a nevek 
eredetét is írják meg. akkor Bellus Mihály, Szent
andrás és Rákó jegyzője azt írja róla a szentandrási 
jegyzőkönyvben: ..Ostromos vagy Stormos.. .éj
szakról majd járhatatlan hegy . . .  nevét vagy 
hadakozási emlékből vette, vagy a meredek szót 
jelentő stormi szótól. . .. vannak benne oly üregek, 
ahol ember és állat csontok találtatnak.” A rákói 
jegyzőkönyvben ezt olvashatjuk: ..Ostromos hegy 
(némelyek szerint Sztormos) . . .  magaslati része 
megjárhatatlan meredek, miért is többek állítása 
nyomán Sztrmi tót szótól kaphatta nevét . . .  de 
mások állítása után az is lehet oka elnevezésének, 
hogy több üregeiben ember és állatok csontvázai 
találtatván . . .  hadakozási helynek tűnik fel vagyis 
ostrom hely.” — (A névproblémától függetlenül 
itt találjuk az esztramosi barlangok első említését!)

Minden bizonnyal helyes úton járt Bellus MiháK 
jegyző úr, amikor a strmy =  meredek szláv szó
ból vezette le az akkor még részben szlovák népe - 
ségü falu határában emelkedő hegy nevét. (Erről 
konzultáltam dr. Kiss Lajossal, az MTA Nyel\- 
tudományi Intézete tud. főmunkatársával, akinek 
ezúton mondok őszinte köszönetét készséges segít
ségéért.)

A strmy szóból kialakult helynévbe nyilván a 
környezet magyar lakosságának hatására kerültek 
bele újabb magánhangzók, hiszen a négy egymást 
követő mássalhangzó a magyar ember számára 
kimondhatatlannak tűnik. Ezért a magyar nyelvbe 
beépült jövevényszavakban szereplő szókezdő más- 
salhangzótorlódások feloldása általános gyakorla
tának megfelelően a népnyelv előtéthang és bonto- 
hang alkalmazásával oldotta fel a torlódást (ö>. 
Az előtéthang az adott esetben e és o  egyaránt 
lehetett volna, talán előfordulhatott egy időben 
mindkét változat is, de a Bél Mátyás kéziratában, 
valamint az I. katonai felvétel mellékletét képező 
Landesbeschreibungban fennmaradt és mindkét 
esetben kétségtelenül helyszíni felvételekből szár
mazó adatok már a XVIII. századra is az e előtét
hang használatát igazolják. A mai teljesen egységes 
névhasználat pedig egyértelműen bizonyítja, hog> 
a népnyelvben az e előtéthang végérvényesen rög
ződött.

Azt azonban ma már nehéz lenne biztonsággal 
eldönteni, hogy az Árpád-korban Szentandrási a 
telepített hospesek vagy az Esterházyak által a
XVII. század végén XVIII. század elején oda
hozott szlovák jobbágyok adták-e a hegy nevét 
Az a körülmény azonban, hogy Bél Mátyásnak a
XVIII. század első évtizedeiben készült kézirata 
már nemcsak Szentandrás, de Rákó leírásánál is 
a magyar népnyelv által, a magyar nyelv törvényei 
szerint átalakított, ma is használt formájában 
Esztramos-ként rögzíti a hegy nevét, inkább a 
középkori elnevezés mellett szól, hiszen a név át
vételéhez, átalakulásához és a környéken való el
terjedéséhez hosszabb idő kell, és ez az Esterhá/>- 
féle telepítéstől Bél Mátyásig nem igen állt ren
delkezésre. Ha a hegy neve valóban az Árpád-kori 
telepesektől származna, akkor ez újabb adalék 
lenne azok cseh volta mellett.

Aki megfordult a helyszínen annak rendszerint 
feltűnt, hogy a nép a hegyet Esztramosnak ne\e/i 
és persze akadtak nyelvészkedő kedvű emberek, 
akik magyarázatot is kerestek erre. Minthog> 
pedig régente a magyar középiskolákban kötelezi - 
volt a latin nyelv tanulása, szlovákul pedig kevesen 
tudtak Magyarországon, a nyerészkedők többsége 
az Esztramos nevet a latinos hangzású ..extra 
mons”-ból próbálta levezetni, mondván. hog> e/ 
a hegy kiáll a hegycsoportból, külön áll. meg kü
lönleges is. Ezt a szellemesnek tűnő. tetszetős 
magyarázatot napilapjaink többször is felelevení
tették, de nyelvészek soha (pl. 7). Eltekintse 
attól, hogy ez a szóképzés a latin nyelv szabásai
nak sem felel meg. teljesen elképzelhetetlen. hoe> 
a szomszédos faluk magyar vag\ tót jobbágyparas/t 
lakossága latin nevet adna egy hegynek. Még ha
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egy tréfás kedvű plébánosnak vagy ott terepmunkát 
végző térképésznek, geológusnak eszébe jutna is 
ilyesmi, soha nem gyökerezne meg egy ötletszerűen 
bedobott, a nép számára idegen és érthetetlen név 
a parasztok között.

Ezzel szemben kézenfekvő, hogy egy hegyet, 
amelynek szembetűnő jellegzetessége a rendkívül 
meredek sziklás oldala, a lábánál levő falu szláv 
lakossága a maga nyelvén mint meredélyt emlegeti. 
Emlékeztetnek rá, hogy az 1784. évi Landesbe- 
schreibung és a Pesty-féle kérdőívre 1864-ben adott 
jegyzői válasz egyaránt kihangsúlyozzák a hegy 
meredek voltát.

A földrajzi helynév gyűjtésben és feldolgozásban 
jártas Strömpl Gábor óvatosságból mindhárom 
nevet felsorolja, midőn a hegyet megemlíti egy 
cikkében: „Osztramos (Extramos vagy Ostromos) 
hegy.. . ” (8).

Boros Adám professzor, aki a hegyet többször 
is megmászta, Magyarország mohaflóráját fel
dolgozó nagy német nyelvű szakmonográfiájában 
következetesen Esztrámosnak nevezi, csupán egy 
helyen írja le, de ott is az Esztrámos után — nyílván 
a félreértések elkerülése érdekében az Ostromos 
nevet (9). Utóbb egy kis cikkében megmagyarázta, 
hogy a helyes Esztrámos nevet ,,ál-népetimológiával 
magyarosították Ostromosra” , és hogy az Ostromos 
név új keletű magyarosítási törekvések szüleménye. 
Egyébként az Esztrámos név eredetét — mint 
sokan mások — ő is latin extra mons-ban keresi (10).

Minthogy a múlt század eleji Görög-féle 
térképeken majd a II. katonai felvétel nyomán 
készült térképeken is Osztramos néven szerepelt 
a hegy, a térképekkel dolgozó szakemberek, köz
tük a geológusok és paleontológusok a múlt század 
óta máig is többnyire Osztramos néven írtak a 
hegyről (pl. 11, 12).

Csakhogy a térképek sem következetesek. Míg 
a XVIII. század térképésztisztje Esztramos-t írt, 
a XIX. századi térképeken Osztramos állt, a XX. 
század első felének térképein már Esztrámos. 
Nyilván a helyesbítő bejárások során a térképészek 
észlelték, hogy a lakosság a hegyet egységesen és 
kizárólagosan csak Esztramosnak nevezi és a 
térképek újabb kiadásain már a helyesbített nevet 
szerepeltették.

Hogy a zűrzavar még nagyobb legyen, az Agg
teleki-hegyvidék ma forgalomban levő turista- 
térképén Ostromos-hegy néviratot olvashatunk.

A névproblémát sajátos módon, afféle salamoni 
ítélettel „oldja meg” az 1960-as években kiadott 
1 : 10 000-es méretarányú térképsorozatunk, ahol 
a hegy egy része a bódvaszilasi lapra esik és ott a 
hegy lábánál az Esztromos nevet olvashatjuk, a hegy 
másik fele viszont a tornaszentandrási lapon Ostro- 
mos-hegy nevet visel.

A nevek ilyen kavarodásában felmerül a költői 
kérdés: „Minek nevezzelek?”

Figyelemre méltó, hogy a megye napilapja, 
illetve annak riporterei, akik híranyagukat nem múlt 
századi térképekből, hanem a helyszínen járva, a 
helyi lakossággal beszélgetve, az életből merítik, 
következetesen Esztramosnak nevezik a hegyet (pl.

13). Esztramosként írnak róla a helyi származású, 
tehát a helynevet illetően közvetlenül a forrásból 
merítő szakemberek is, akik személyes helyi isme
reteikre és nem sokszorosan közvetett irodalmi 
adatokra támaszkodnak (pl. 14).

Az Ostromos névre vonatkozólag minden bizony
nyal helytálló Boros Ádám professzor megálla
pítása, hogy az újabb keletű magyarosítási törek
vések, afféle álnépetimológia szüleménye.

Marad tehát egyrészt a kétségtelenül eredeti, 
a Bél Mátyás által 1720 körül, valamint az I. ka
tonai felvétel és a hozzá tartozó Landesbeschreibung 
által 1784-ben hitelesített Esztrámos név, amelyet 
a közel és távoli vidék népe és a helyi sajtó ma is 
általánosan és kizárólagosan használ;

másrészt a múlt századi térképek révén a föld
tani és őslénytani szakirodalomban többnyire, az 
idegennyelvű szakpublikációkban pedig jóformán 
kizárólagosan használt Osztramos név.

A hegy két elnevezése között Jánossy Dénes a 
közelmúltban már hidat vert, midőn egy az esztra- 
mosi őslénytani kutatások során felfedezett, eddig 
ismeretlen ősrágcsálónak az Estramomys rendszer
tani nevet, a pliocénnak egy az esztramosi leletek 
révén megismert szakaszának pedig az estramontium 
rétegtani elnevezést adta. Az esztramosi paleonto
lógiái kutatásokról beszámoló idegennyelvű publi
kációiban Jánossy a hegyet azonban továbbra is 
Osztramosnak nevezi, mert különben a külföldi 
szakemberek azt hihetnék, hogy a régebbi publiká
ciókban előforduló Osztramos és az újabban emle
getett Esztrámos két különböző lelőhely. Ugyan
akkor Jánossy az idegennyelvű publikációiban leírt 
Estramomys és estramontium tudományos elnevezé
sekhez magyarázatul hozzáfűzte, hogy a rendszer
tani, illetve rétegtani elnevezéseket a hegy eredeti 
népi nevéből formálta.

Ezzel a kérdés megoldásához érkeztünk.
Az Esztrámos élő helynév, amelyet a Felső-Bódva- 

medence és környékének lakossága egységesen így 
használ E-vel és soha másképp. Egy újonnan fel
fedezett barlang neve fölött vitatkozhatunk, hogy 
az Gőte-zsomboly vagy Cickány-zsomboly legyen-e, 
de egy élő, népi földrajzi nevet el kell fogadnunk 
úgy ahogy van, ezúttal tehát Esztramosként.

Az más lapra tartozik, hogy a nemzetközi szak- 
irodalom számára fontosabb a félreérthetetlen 
egyértelműség, mint a magyar nyelvészeti helyesség. 
Minthogy pedig a korábbi idegennyelvű földtani, 
de különösen az őslénytani publikációkban kö
vetkezetesen az Osztramos név szerepelt, ott — de 
csakis ott — megengedhető az Osztramos hasz
nálata, de még ott is helyesebb lenne azt az Esztra- 
mos név mögött azt zárójelben feltüntetni.

A magyar nyelvű dolgozatokban, közlemények
ben és ismertetésekben azonban használjuk a jö
vőben egységesen és kizárólagosan az élő, népi 
Esztrámos nevet.

D r. Dénes György
Vízgazdálkodási Tudom ányos K utató
Intézet
H — 1088 Budapest, Rákóczi út 41.
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TO THE PROBLEM OK 
MT. ESZTRAMOS’ NAME

On account of the presence of iron őre, fossils, 
caves and a peculiar dóra on Mt. Esztramos 
soaring on the bank of the Bódva river in Northeast 
Hungary, this area is kept on record and mentioned 
in numerous publieations by geologists, paleontolo- 
gists, speleologists and botanists alike.

The two earliest written records of the nanie 
date from the 18th century and both refer to it as 
Esztramos. On the map generally used during the 
19th century, however, the name Osztramos ean be 
read. Therefore the specialists, mainly geologists and 
paleontologists, who used the map, referred to the 
mount under thsft name in their papers. Many 
workers used the name Ostromos sounding more 
Hungarian-like. The population of the region, 
however, still calls it Esztramos exclusively, like 
was referred to in the 18th-century descriptions.

Etymologically, the name derives from the 
Slavonic vvord strmy steep, which according 
to the laws of the Hungárián language, has been 
widened to include vvovels easing Hungárián spelling

The name seems to have been introduced by 
Bohemian miners whom the Hungárián kings

brought to neighbouring Szentandrás viliágé in the 
12th century fór working the iron őre deposit of 
Esztramos, or possibly by Slovak peasants let settle 
there by the feudal landowner in order to com- 
pensate fór the loss of hands due to lights with the 
Turks.

Since the name used exclusively by local population 
is Esztramos (the same as that referred to in earliest 
written doeuments), this name is considered to be 
proper to have in generál usage in the literature, 
though in non-Hungarian texts it is advisable to 
indicate in brackets the name Osztramos too, in 
order to avoid misunderstanding.

K BOnPOCy HA JBAHHfl TOPbl 
3CTPAMOUI

Topa 3cTpa.\ioui, pacnojiaraiomaaca Ha ceBepo- 
B O cro K e  B e n rp H H , na öepery pckh B o a B a , bbh; i \ 
HajiHMMH 5KCJ1C3HOH pyabi, HCKoriaeMbix oprami- 
mcckhx ocTaTKOB, nemep w CBoeoöpaiHoií <J>jiopbi, 
ynoMHHaeTCA b MnoroHHCJieHHbix ny6;iHKaun«\ 
reo.ioraMH, naaeoHTOJioraMH, cne.ieoaora\in u 
6ot a h h Ka m h .

JXbíI ZipeBHeHUJMX [IMCbMCHHblX ZlOKyMCHTa c Ha 3- 
BaHHCM paccMaTpHBacMoií ropta aouuio ao nac 
ot X V I I I  Béna m b oőohx aokyMenTax 4)MrypnpyeT 
HaiBattHC OcTpaMom. Oanako, Ha KapTC, Bceoömc 
no jib ioB aB LueH C fl b X IX  bckc, H a n n ca H O  lu n B a m te  
OcTpaMom. Tbkhm oőpaiOM, noab30BaBUJnecM 
Kapron cneuMajíMCTbi, b ochobhom reoaorn n 
naaeonToaorn, b cbohx nayMHbix nyÖJiHKaunHx 
ríMcajiH o rope non 3thm Ha3HBanneM. Mnorne 
ynoMHHaior eé noa mnBanneM OtuTpoMom, 3b>- 
HarneM őojiee yjiaHHO no-BenrepcKH. Oünak- . 
Hace.ieHHe paiíOHa b HacTOfliuee bpcm« bcc einc 
CüHnorjiacHo Ha3BbiBaeT ropy 3cTpaMOiueM, tomho 
tbk, Kax 3to nejia;iocb b onncaHMax X V I I I  tieka

HaMMCHOBaHMe npoHcxoziHT ot xapaKTepnoro a. ih 
ropbi caaBAHCKoro caoBa strmy Kpyioft, koto- 
poe, COOTBCTCTBCHHO 3aKOHBM BCHrCpCKOrO H3blka. 
aonoaHHaocb raacHbiMH üjiji oőaerHeHMH npotn- 
HOiueHMH na ycTax Bcurepckoro Hapoaa.

Ha iBaHMC ropbt őbiiio BBcaeno, no-BMHHMOM_\, 
HCUJCKMMH LUaXTepaMH, nOCCJieHHblMH B X I I  BCKC 
BCHrepCKHMH KOPOJIBMH B COCCüHCH ZtCpCBHC 
CcHTanapam pa3paöoTKM MCCTopo>kaemiH
7Keae3HOH pyübl OCTpaMOUI, H.1H >KC CJlOBaUKHMM 
KpecTítnaMH noceaeHHbiMH no.MCutHKOM Ta>K xce c 
ine.ibK) nonojiHCHHít iiaceacHHa CH.ibHO pa3pe*Aen- 
Horo BcaeacTBHe HauiecTBMH TypKOB.

nocKOJibky MecTHoe naceacHHe npMMCnacT TOJibKO 
J1H Llib Ha3BaHHC OCTpaMOUJ (TaK >Ke H a3 blBaCTCH 
ropa h b apeBHCMUJHX nncbMeHHbix aoKy\ieHTa\). 
CMHTaCTCH npaBM.lbHblM npHMeUflTb 3TO >Ke nat- 
Bahne bo bcch cooTBeTCTBytoineH JiMTepaType, no 
b TeKCTax, nyőjiMKyeMbix ne Ha BCurepcKOM ft3bike. 
ueaecoo6pa3no yica3aTb b ckoökax Takxce n Ha3Ba- 
hhc OcrpaMOUJ.
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