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A BARLANGI HELYNÉVADÁS ANTROPOLÓGIÁJA

Dr. Balázs Géza

Ö S S Z E F O G L A L Á S

A névtan a nyelvtudomány egyik ága. A barlangnevek etimológiájához, a barlangnévadás szempontjaihoz 
Dénes György szolgált alapvető forrásmunkákkal.
A dolgozat bemutatja Dénes György legfontosabb barlangnévadási szempontjait, majd egy újabb 
rendszerezés a névadás indítékait sorolja fel. Hat antropológiai nyelvészeti tétel mutatja be a legfontosabb 
névadási törvényszerűségeket. Végül a nevek típusainak rendszerezése következik.
A barlangi nevek témakörét a szpeleológia, a nyelvtudomány (azon belül az antropológiai nyelvészet és a 
névtan), valamint a szemiotika (jeltudomány) gyümölcsözően csak közösen tárgyalhatja. Erre tesz kísérletet a 
tanulmány.

Névtani kutatást igényel a barlangi (külső és belső) 
helynevek vizsgálata. Ez hagyományosan a nyelvészet 
feladata, de a névélettan vizsgálatában a néprajz, a folklo
risztika, illetve a tudományszakok szövetségét mutató 
antropológiai nyelvészet vagy etnolingvisztika is a segít
ségünkre lehet (vő. BALÁZS. 1994a).

A barlangkutatás és a nyelvtudomány kapcsolatá
ról Dénes György készített áttekintést (DÉNES 1980: 56- 
59). Ebből megtudhatjuk, hogy' a barlangok tudományos 
kutatásának XX. század eleji föllendülése nyomán a 
Magyarhoni Földtani Társulat Barlangkutató Bizottság
ban fölvetődött az igény az egységes terminológia kidol
gozására. Ebben nagy szerepe volt Kadic Ottokárnak 
(KAD1Ó 1913) és Strömpl Gábornak. Strömpl publikáci
ójában figyelme már nem csak az egyes üregtípusok, 
hanem a szpeleológia egész akkor művelt területének 
terminológiájára kiterjedt (1914).

A régi, de különösen az újonnan felfedezett, feltárt 
barlangok és barlangrészek elnevezése, névhasználata — 
egy szóval: névvilága — tipikusan névtani megfigyelést, 
kutatást igényel. A figyelem eddig különösen a külső 
barlangnévre terjedt ki. Az „utolsó polihisztor”. Hermán 
Ottó ebben is irányt mutatott, amint azt Kadic Ottokárnak 
írott levele tanúsítja: „Én azt a felkapott barlangkereszte- 
lést, úgy ahogyan sokan gyakorolják, tudományos szem
pontból helytelennek tartom. Az ilyen földirati objektu
moknál. mint amilyenek a barlangok, a födolog, hogy 
népies neve állapíttassák meg; ha (ilyen) nincs, (csak) 
akkor adassák név; ne alkalmaztassák élők neve ” (Ha 
elhunyt személyről kívánnak elnevezni barlangot, akkor 
is) „csak elért igen nagy eredmények okolhatják meg

neveknek tudományszakokba, különösen a földrajzba 
való bevezetését és csak akkor, ha népszáján élő 
elnevezés nincs, mert ha van, akkor ez a történeti 
szempontok alá tartozik és meghagyandó, hogy 
mindenkorra biztos kalauz lehessen” (KADIÓ 1913: 164).

Dénes György így foglalja össze a barlangelneve
zésekben kialakult elvi szempontokat (DÉNES, 1980: 
57.): 1. fel kell kutatni a barlang eredeti, népi nevét; 2. ha 
ilyen nincs vagy fel nem deríthető, akkor a legközelebbi 
helységről célszerű elnevezni; 3. ha ott több barlang van. 
akkor a barlangot körülvevő területrész, hegy, hegyoldal, 
erdőrész, közeli szikla, kút stb. népi nevéről; 4. élő sze
mélyről ne nevezzünk el barlangot: 5. elhunyt személyről 
is csak kivételesen, ha annak a barlangkutatásban ki
emelkedő érdemei voltak.

Dénes megemlíti, hogy az elveket következetesen 
nem mindig tartották be. 1920-ban a személyeskedésig 
fajuló sajtópárbaj robbant ki, sőt: „Nemegyszer fordulnak 
elő élő személyekre vagy személyekhez kapcsolódó 
eseményekre utaló vagy 'tréfás' (valójában idétlen), 
gyakran erőltetett, mesterkélt névadások, és a föl fedezők 
többnyire jogot formálnak a maguk szülte barlangnevek 
publikálására anélkül, hogy azt a Társulat illetékes bizott
sága megvitatta és jóváhagyta volna. E téren is akad még 
hét évtized múltán is tennivaló” (DÉNES 1980:58).

A  barlangnevek élete kapcsán különösen érdekes a 
kettős-többes névadás, a névrögzülés, a névmegállapodás, 
illetve a névváltás figyelemmel kísérése. Példaként tekint
sük át az Aggteleki-barlangrendszer (itt fontos a rendszer 
utótag) elnevezéseit. A Baradla barlang elnevezéssel pl. 
már a legrégibb írásokban is találkozunk.
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A barlangrészek, barlangi „helynevek” elnevezése 
jóval kevésbé volt viták kereszttüzében. A politikát és a 
szakmai közéletet se nagyon érdekelte; ezért 
..szabályozni” és összegyűjteni sem igyekezett ezt a 
spontán névcsoportot senki. Az egyetlen barlangi hely
név-vizsgálat — négy budai barlang kapcsán — 1977- 
ben az ELTE Magyar Névtani Dolgozatok sorozatában 
jelent meg. Ebben a Ferenc-hegyi, a Mátyás-hegyi, a 
solymári Ördög-lyuk és a Szemlöhegyi-barlang helynév- 
anyaga található meg (R. NAGY 1977). Egy korábbi 
publikáció a most tárgyalt négy barlangból egynek a nem 
teljes névanyagát már közölte rövid elemzés kíséretében 
(.BALÁZS 1994b).

Mi is az a barlangi helynév? A barlangi helynév a 
barlang részeinek (szakasz, ág, természeti jelenség, pl. 
cseppkő, forrás, patak) megkülönböztető neve. A bar
langi helynév (több-kevesebb pontossággal) térben és 
időben meghatározott, egyetlen valóságelemre 
(denotátumra) vonatkoztott. Ezek a vonatkozások: bar
langág. szakasz (rész), terem (csarnok, fülke), folyosó 
(átjáró, hasadék. járat, kerülő, körút, ..kuszoda", labirin
tus. rész. sajt, szifon, út), akna, kürtő (átjáró, átlépő, 
kémény, kút, lyuk), egyéb barlangi tereptárgy és térforma: 
forrás, gödör, (csepp)kö, patak, tó.

Kezdeti „névfejlödési" fokon előfordulhat, hogy a 
barlangi köznév tulajdonnévként funkcionál: a kuszoda 
Kuszoda, a patak Patak stb.

A névadás leggyakoribb indítékai: a) hasonlóság 
(metaforikus, ikonikus viszony), valamire hasonlít, úgy 
néz ki; b) azonosság, érintkezés (indexikus viszony), 
tulajdonság (méret, anyag, szín- és hanghatás, elhelyez
kedés alapján); c) elvontság (szimbolikus viszony), 
történeti, emléknév, fantázianév stb.

A leggyakoribb barlangi névadási szokások: a) 
emléknév (jelnév): felfedező, híres barlang-kutató vagy az 
egyesület neve, esetleg a feltárás ideje; b) metaforikus 
név: külalakból következő nevek; c) túraútvonalak nevei: 
(Kis körút, Hármas járat).

Jakucs László, a Béke-barlang fölfedezője szűk
szavúan csak ennyit mondott a barlangkutatók, felfedezők 
névadási szokásairól: ,.A legtöbb név mindjárt az első 
felfedezöúton spontán felkiáltásként hangzott el vagy a 
munkatársaim szájából, vagy az enyémből, s minthogy 
ezek a nevek konkrét kutatási élményeinkhez, vagy a 
látott alakok nagy fogalom-megjelenítő erejéhez kötőd
tek. nyomban megrögzültek s később meg is maradtak. 
Repertoárunk tehát itt nem volt, amiből választhattunk 
volna, vagy amit (nemtetszés esetén) cselesen elmellöz- 
hettünk volna. A béke-barlangi elnevezések egyszerűen 
úgy születtek, mint a személyek becenevei vagy gúnyne
vei; egyszerűen senki se tudja ma már megmondani, ki 
használta őket először” (Jakucs László levélbeni közlése).

R. Nagy Vera könyvében a barlangi helynévadás 
és -rögzülés folyamata a következőképpen szerepel: „A

felfedező vagy felfedezők elnevezik a barlang egyes 
részeit. Ezután beszélgetéseikben, beszámolóikban, a 
barlangi túrák útvonalainak leírásában ez a név szerepel. 
Kérdés, hogy egy nagyobb barlang esetében tudnak-e az 
egyesület tagjai minden nevet az elmondás alapján lokali
zálni. Náluk még fönnáll a javítás lehetősége, hiszen egy 
olyan túrán, amelyiken részt vesz a felfedező is, helyes
bítheti a név rossz helyhez kötését. Aztán idővel (néha 
azonnal) ismertetik a barlangot a Karszt- és Barlangkuta
tási Tájékoztató vagy a Karszt és Barlang lapjain. Jobb 
esetben már a felmérést is elvégezték, így a leírással 
együtt méretarányos térképet is találunk a folyó-iratban. 
Ezek alapján próbálja meg a többi barlangász az azono
sítást, vagyis „felfedezik maguknak” a barlangot. Ha 
ismerik is a térképen jelzett neveket, előfordulhat, hogy 
rosszul lokalizálják, mert a névadás indítéka az elneve- 
zetten kívülálló egyéni, esetenként túlságosan távoli 
asszociáció (Orion-terem, Bocskai-kiirtő. ITE-terem stb.). 
Találnak rá jobb nevet, vagy — mint annyi helyet — 
névre sem méltatják. Így szinte minden társaságban 
kialakul egy belső névhasználat, aminek egyes elemei 
megegyeznek a közismertekkel. Az egyesületek átvehetik 
egymástól a találó elnevezéseket" (R. NAGY 1977: 3-4). 
Nyilvánvaló, hogy a barlangi helynevek mozgalmasabb, 
változatosabb csoportot alkotnak, mint a helynevek más 
típusai. A barlangi helynevekben megragadható a spontán 
névkeletkezés, a csoportonként változó névhasználat”.

Jakucs László a barlangrész-elnevezések megszü
letését a nyelv-keletkezésben már ismert „spontán 
felkiáltással” magyarázza. Ez a „spontaneitás”, pontosab
ban a spontaneitásban rejlő szükségszerűségek — amely
nek mélyén művelődési, gondolkodásbeli és természete
sen politikai hatások lappanganak — érdekelnek most 
bennünket. A barlang-névtannak ez a területe folklorisz
tikai érdekeltségű (a névadás külső és belső indítékai, a 
névhasználat közösségi-csoportos jellege stb. miatt).

A „spontán felkiáltás” mellett nyilván van hosszas 
töprengés, illetve tréfálkozás, vitatkozás eredményeként 
megszületett név is (pl. Retyi-kiirtő. Pénzpataki-barlang: 
„Ne retyizzetek be, csak megcsapoltam egy tavat”). De 
miből fakad a „spontán felkiáltás"? A spontán felkiáltás
sal, indulattal magyarázott káromkodások esetében is 
megfigyelhetjük, hogy a hirtelen felkiáltás, indulatkitörés 
nagyon is kötött, ismert frazeológiában jelenik meg. A 
barlangi névadás során a „spontán felkiáltás” mögött 
törvényszerűségek vannak.

A barlangrész-nevek természetesen földrajzi ne
vek; de a földrajzi nevek egyik legmozgékonyabb kategó
riáját jelentik. Tulajdonképpen közel állnak a ragadvány
nevekhez; sajátos földrajzi ragadványnevek. A nép lelkű
idét, humorát eláruló nevek ritkák a nyelvtörténetben. De 
azért akad ilyen: Bolhás, Bolhagyomor, Anyádvalaga. 
Változatosabbak, humorosabbak a mai, ún. „beszélő 
nevek”, vagyis a földrajzi ragadványnevek. Pl. kocsma
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nevek: Bögrecsárda, Hotel Okádó, Zöldtakony. Utcák, 
településrészek: Gatyaszár, Lebbencsoldal, Három
Rózsa, Szalonnás város, Volt Órömltáz utca. Vállalatok: 
Babagyár (játékgyár). Üvegpalota, Fehér Ház. Iskolák, 
kollégiumok: Érparti Egyetem, Kancakolostor. Vagy 
egészen új — mozaikszavas — elnevezések: Köki 
(Kőbánya-Kispest), Pecsa (Petőfi Csarnok).

A barlangrész-nevek vázlatos bemutatása előtt né
hány egyszerűbb barlang névtani léteit fogalmazhatunk 
meg. Az évről-évre újabb barlangok, barlangszakaszok 
fölfedezése nagy lehetőséget ad a névadásra. A névadás
ban pedig az antropomorfizáció (emberiesítés), a jelha
gyás („itt jártam”), a tulajdonlás („ez az én általam adott 
név, tehát az én tájam”), a megjelölés-megkülönböztetés, 
a pontos tájékozódás, a róla való referálás érdekében (ez 
az objektum más, mint a többi), sőt pszichoanalitikai 
értelemben bizonyos defloreációs (a szűz táj meghódí
tása) antropológiai sajátosság nyilvánul meg. Mindez 
együtt, komplex módon: a föl fedezői vággyal van össz
hangban. Ennek okán:

I. tétel: Feltárt barlang, barlangrész nem maradhat 
elnevezetlen.

n. tétel: A földrajzi ragadványnevek keletkezésé
ben nagy szerepet játszik a spontaneitás, a játékosság, az 
alkotó fantázia, az (ön)irónia, a humor.

III. tétel: A földrajzi ragadványnevekben ősi. de 
ma is ható névadási indítékokat, ösztönöket, formákat 
érhetünk tetten.

A barlangi helynevek száma, sűrűsége ugyancsak 
fontos jellemző:

IV. tétel: Minél nagyobb, tagoltabb egy barlang, 
annál több bariangnév található benne.

Ennek alapján természetesen a Baradla-barlang 
névanyaga a leggazdagabb. Ezt követi a Béke-barlang; s a 
kisebb (részben feltárt) barlangok esetleg csak egy-két 
tucat barlangrész névvel rendelkeznek.

V. tétel: A barlangi helyneveket többnyire kicsiny 
és zárt közösségben használják ezért a nevek könnyebben 
változtathatók.

A barlang leírása (tudományos publikációja), turisz
tikai megnyitása a barlangnevek állandósulásához vezet.

VI. tétel: Minél régebbi és minél látogatottabb 
(nyilvánosabb) egy barlang, a névanyaga annál gazda
gabb és változatosabb.

A Baradla barlang esetében a névanyagban is ta
nulmányozhatjuk a történelmi korok lenyomatait, válto

zásait. Egy-egy barlangrészre, képződményre sok a 
kettős-, sőt akad hármas névadás is.

Egy-egy barlangban, barlangterületen hasonló jel
legű, egymásra vonatkoztatott nevek, név-csoportok 
(névbokrok) is kialakulnak. Pl. a nagy, központi csarno
kot gyakran nevezik Színház-nak, Opera-nak, Cirkusz
nak. A Mátyás-hegyi-barlangban a Színház nevű terem 
névbokra: Erkély, Páholy, Súgúlyuk, Színészbejáró. A 
Baradlában ilyen pl. a Hentesüzlet: Háj, Szalonna-olda
lak, Tőke. Paca! és „Sztalagmitvásárlók”.

VI. tétel: Egy területen belül a névadásban hason
lósági vonzás, név-családosulás (névbokrosítás) alakulhat 
ki.

Vizsgáljuk meg ezek után a barlangi nevek szerke
zetét is!

A barlangi nevek jellemző szókészlettel rendelkez
nek. nyelvtani jellemzőik nem különülnek el szemmel 
láthatóan az egyéb földrajzi nevekétől. De talán mégis 
jellemző barlanghelynévi képzőnek tarthatjuk r la, -de 
képzőt. Pl. Kuszoda. Csúszda, Lemászda, I ászda,
Nyúzda stb. A dal-de képzőnek erre az eleven re már
fölhívtam a figyelmet (pl. BALÁZS 1994b: 80).

Az egyik leggyakoribb barlangi-helynév érkezet: 
a birtokos szerkezet — valakinek vagy valaminek a 
valamije. Pl. Adám oltára, Hannibál útja. Indiánok sátra, 
Misztérium dómja, Mórea hegye, Mózes oltára. A birto
kos szerkezetek föltűnő gazdagsága egy névkeletkezési 
folyamatot is jelez: a birtokos szerkezet a metaforává 
alakulás egyik fokozata: Olyan, mint a Mózesinek az) 
oltára —> Mózes oltára —> *Mózesoltár.

A barlangi helynevek szerkezetileg lehetnek (a) 
egy- és (b) többeleműek. Az egyeleműek egy szóból áll
hatnak (Tó. Kesergő. Mixer), de lehetnek összetett szavak 
is: Gyémántfülke. Hópalota. Nagyköves. Fenyőfa stb.

A többeleműek két- (Hosszú-folyosó, Meteor-ág) 
vagy több szóból (Aki keres, az talál) állhatnak. Ez 
utóbbiak „névszerüsége” korlátozott; rögzülésének esélye 
csekély.

R. Nagy Vera a fő barlangi területek (kő. terem, 
folyosó, ág-szakasz, akna-küitö. egyéb) szerint, azon 
belül ábécérendben sorolja föl a barlangi helyneveket. 
Egy névről közli hogy melyik barlangban is található (F = 
Ferenchegyi-, M = Mátyáshegyi, Sz = Szemlöhegyi- 
barlang és S = Solymári-ördöglyuk. közelebbi jellemzőt 
nem sorol föl), a névadás indítékát, valamint a névadás 
nyelvi eszközét. Pl.:

NÉV
Kő
Bástya 
Csengő kő 
Hévforráscsö 
Hód lépcső 
Súgólyuk

BARLANG

S
F
F
S
M

NÉVADÁS INDÍTÉKA

alaki hasonlóság 
tulajdonság, hanghatás 
azonosság 
ismeretlen 
alaki hasonlóság

NYELVI ESZKÖZE

metonímia
metafora
közvetlen megnevezés 

metafora
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Terem
Aki keres, talál S fölirat (sok járat) hangulatfestő
Akna-terem F tulajdonság közvetlen, megnevezés
Állatkert F azonosság (agyagállat) metonímia
Bocskai-terem F ismeretlen hangulatfelidéző
Földgömb-terem M alaki hasonlóság metafora

Folyosó
Baritok F tulajdonság metafora
Bejárat S azonosság közvtl. megn.
Egyes S szükségszerűség számjelölés
Cső S névadási szokás metafora
Hatvan fokos agyaglejtő 
fölfelé

S azonosság körülírás

Ág/szakasz
Egérfogó M tulajdonság metafora
Sajt S alaki hasonlóság exmetafora
Kadic-szakasz Sz tisztelet, emlék közvtl. megn.
Meteor-ág M emlék közvtl. megn.
Tűzoltó-ág M ismeretlen —

Akttá/kiirtö
Alvilág F tulajdonság metafora
Zseb S ilyen alakú fogás metonímia
Nagy travi M mászásmód közvtl, megn.
Sas kürtő Sz tulajdonság közvtl. megn.
Tornász járat Sz tulajdonság, információ metafora

Egyéb
Ásatás S azonosság közvtl. megn.
Csiga F ismeretlen —
Sírgödör M alaki hasonlóság metafora
Tavacska Sz azonosság közvtl. megn.
Tó M azonosság közvtl. megn.

A barlangi helynevek mint a földrajzi ragadvány
nevek egyik eleven, mozgékony egyre gazdagodó cso
portja a névadás ősi antropológiai örökségét hordozza 
magában. Egy mozzanata a mában a múltnak, vagyis az 
örök emberinek. Ezért további dokumentálásra, vizsgáló
dásra érdemesek
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