
Hoffmann István 

A helynevek szerkezeti változása 

1. A magyar helynévkutatás régi törekvése, hogy helyneveinket rendszer-
szerűségükben mutassa be. Azok a helynévelemzési modellek (a szakirodalom 
általában helynévtipológiának nevezi őket), amelyeket az utóbbi fél évszázad-
ban hoztak létre, többnyire a helynevek keletkezését, a névadás motívumait 
állították a figyelem középpontjába. Egy-egy terület helynévadásának jellegze-
tességeit bemutatva a tipológiák szerzői általában megfogalmazták a más terü-
letek névanyagával való összevetés szükségességét is, hogy ily módon a ma-
gyar helynévrendszer egészéről kaphassunk áttekintő képet. Annak föltétele-
zését, hogy a helynevek területi eltéréseket mutatnak, pusztán nyelvelméleti 
szempontból is igazoltnak láthatjuk: a neveknek nyelvi jelként rendelkezniük 
kell a nyelv rendszerszerűségének és területi differenciáltságának sajátossága-
ival. A nyelvjárások mintájára bemutathatok tehát a "névjárások", a sajátos el-
téréseket és egyezéseket mutató helynévföldrajzi területek (ÖRDÖG FERENC 
terminusával: onomatodialektusok /Helynévgyűjteményeink mint az 
onomatodialektológia forrásai. Baranyai Művelődés 1989/3:27-33./). 

Egy adott nyelvben, nyelvjárásban minden korban léteznek olyan szabály-
szerűségek, amelyek a helynevek rendszerét jellemzik, és keletkezésüket is 
meghatározzák. E szabályok összességét a kitűnő cseh helynévkutató, Rudolf 
Srámek nyomán (Zum Begriff "Modell" und "System" in der Toponomastik. 
Onoma 1972/73:55-75) a nyelv vagy nyelvjárás toponímiai normájának ne-
vezhetjük. A helynévrendszerek különbségeit ennek eltéréseként mutathatjuk 
be. A névadási normának alapvetően két összetevője van: a helynevek funkci-
onális-szemantikai, illetőleg lexikális-morfológiai modelljei. 

A nevek funkcionális-szemantikai elemzése azoknak a modellfajtáknak a 
számbavételét jelenti, amelyek a névadás szemléleti alapjául szolgálhatnak. A 
denotátumok különböző sajátosságai, amelyek nevükben is megjelennek, ter-
mészetesen nem nyelvi jellegű kategóriák, hanem extralingvisztikus (nyelven 
kívüli) összefüggésekre vonatkoznak: olyan ismeretelméleti osztályok, ame-
lyekben a denotátumoknak a megismerés folyamán felismert s nevükben is 
tükröztetett sajátosságai fejeződnek ki. Helynévtipológiáink szerzői főleg e ka-
tegóriák bemutatására fordították figyelmüket, s a méret, alak, szín, elhelyez-
kedés, birtoklás stb. tényének a nevekben való megjelenését elemezték. Az 
alapmodellek azonban - a fentiek értelmében - nem nyelvspecifikus jelle-
gűek, kategóriái nem az egyes nyelvek jelkészletének függvényei, hanem az 
emberi gondolkodás általános fogalmi készletével mutatnak összefüggést. A 
denotátumok vizuális és lokális jellemzői, funkciója, esetleges birtoklása stb. 
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minden nyelv helynévrendszerében kifejeződő sajátosságok: azaz névtani 
univerzálék. A funkcionális-szemantikai névmodelleknek a bemutatása ebből 
adódóan kevésbé szolgálhat a területi eltérések ábrázolásának alapjául. E 
névmodelleknek nemcsak a területi differenciáltsága jelentéktelen, hanem tör-
téneti változási üteme is igen lassú, azaz minden helynévrendszer konstans 
elemének tekinthető. 

A lexikális-morfológiai modellek ezzel szemben azon nyelvi kifejezőesz-
közök halmazát (elemkészletét és kapcsolódási szabályait) jelentik, amelyek 
egy adott kor nyelvében meghatározott területen helynévalkotásra felhasznál-
hatók. A dolog természetéből adódóan ezek a modellek nyelvspecifikusak, s 
így területileg jelentősen különbözhetnek egymástól, változásuk - mint bár-
mely nyelvi jelenségé - az időtényezővel szoros kapcsolatban van. 

A funkcionális-szemantikai modellek állandósága és a lexikális-morfoló-
giai modellek változékonysága következtében a névadási normában a név-
szerkezet e két szintje között állandóan felszültségek támadnak: a funkcionális 
modellekhez mindig újabb és újabb nyelvi struktúrák rendelődnek hozzá. Az 
újfajta kapcsolattípusok kialakulása magának a névadási normának az átala-
kulását is jelenti egyúttal. A névtörténeti elemzés során erre a változásra kell 
a figyelmünket fordítani, bemutatva, hogy az új nevek keletkezésében és a 
meglévők átalakulásában szerepet játszó nyelvi tényezők hogyan rendezik át a 
funkcionális és a lexikális-morfológiai modellek kapcsolatát. E folyamatok -
nyelvi jellegük alapján - szintén alkalmasak arra, hogy a névrendszerek terü-
leti különbözőségét érzékeltessük általuk. Az alábbiakban ennek igazolására a 
helynevek szerkezeti változásának néhány jellegzetességét mutatom be. 

2. Szerkezeti változásnak nevezzük a helynevek olyan típusú módosulá-
sát, amelynek során a tulajdonnévi jelentés magvának, a denotativ jelentésnek 
a változatlansága mellett a helynév alakját érintő változás megy végbe. Ily 
módon tehát mindig szinonim nevek keletkeznek: az azonos jelentést hordozó 
hasonló, de mégis eltérő hangsorok a neologizmusok és az archaizmusok 
nyelvi viszonyát mutatják. Az ilyenfajta jelenségek a szinkróniában variáns-
ként viselkednek, de egymáshoz való viszonyuk elemzése jól rávilágíthat ma-
gukra a történeti folyamatokra is. Mindez persze nem teszi szükségtelenné a 
történeti névadatok gondos végigkövetését. A régi és az új harcának eredmé-
nyeként ugyanis a mindenkori helynévrendszerek mindig szép számmal tar-
talmaznak olyan szerkezeti változással alakult neveket is, amelyek régebbi 
alakváltozata már kiesett a névkincsből. 

A kérdéskör szakirodalmát áttekintve megállapítható, hogy bár a szerkezeti 
változásokkal rendszerezetten csak jó fél évszázada foglalkoznak helynévkuta-
tóink, s nem is túl nagyszámú tanulmány született e területről, mégis nehéz 
ezeket közös nevezőre hozni a terminológiai, szemléletbeli eltérések miatt. 
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LŐRINCZÉNEK a 40-es években kiformált új néwizsgálati módszere, a névélet-
tan újszerű törekvésként tartalmazta azt, hogy a névelemzés ne csak a nevek 
keletkezésére irányuljon, hanem a nevek változásával is foglalkozzon (vö. FE. 
19). Az általa említett négy változási típus egyike az úgynevezett névelválto-
zás, amely a név alaki átalakulását takaija. 

A helynevekkel foglalkozó dolgozatok az alakszerkezeti változásokról 
szólva főleg a névtest rövidülését említik. Terminushasználatuk távolról sem 
egységes: BENKÖ lekopásról szól (Nyárádmente 48), KÁZMÉR tapadásos je-
lentésátvitelról(Alsó-Szigctköz 55), Nyirkos az ellipszis (NytudErt. 70. sz. 
92), J. SOLTÉSZ a névrövidítés, ráértéses rövidítés terminusokat használja 
(Tulajdonnév 13,42). INCZEFI önálló tanulmányt szentelt a névrövidülés je-
lenségének, a földrajzi nevek ellipszisének (MNy. 68: 310-5), későbbi dolgo-
zatában pedig a helynevek elízióját tárgyalta (SzTFTK. 1972. 77-91). Hajdú 
Mihály egyik tanulmányában (NE. 7: 124-6) a névelemhiányos nevekről 
szólva a szinkróniában meglévő névváltozatok eltérő történeti alakulásmódja-
ira hívta fel a figyelmet. 

E tekintetben szólnunk kell két monografikus munka ide kapcsolható vo-
natkozásairól is. KÁZMÉR MIKLÓS településneveink egy jellegzetes alakszerke-
zeti típusát, -falu utótagú helyneveinket bemutatva a névrész jellegzetes vál-
tozási irányait is felvázolta (-falva > - fa - fala -falu -0) (Falu 64-104). 
MEZŐ ANDRÁS hasonló szerkezeti változásokat említ egy kevésbé egynemű 
helynévtípus, hivatalos helységneveink köréből (Hiv. 211-8, 235-40, 260-4 
stb.). A típusváltás osztályozási lehetőségeit önálló tanulmányban is bemutatta 
( M N Y T K . 183. sz. 143-6). 

A helynevek rövidülését, a névtest kopását a mélyebb elemzéstől az említés 
szintjéig a fentieken kívüli munkák is gyakran tárgyalták. Ennek fényében 
különösen meglepőnek találhatjuk, hogy a helynévalakok terjedelmi bővülésé-
vel, növekedésével egyetlen dolgozat sem foglalkozott, pedig ez is igen gya-
korijelentős változási forma helyneveink körében. 

A helynevek alakszerkezeti változásait a továbbiakban az alábbi szempon-
tok szerint kísérelem meg rendszerezni. Egyik rendező elvként azt vehetjük 
figyelmbe, hogy a névtest terjedelmi változása csökkenést vagy növekedést 
mutat-e. A szerkezeti szempontból figyelembe vehető legkisebb változás a 
morfémányi eltérés (csökkenés vagy növekedés) lehet. Ezeket a változásokat -
a jelzésszerűen említett elemzési modell szerint - két szerkezeti szinten, a 
funkcionális-szemantikai szerkezet, azaz a névrészek, illetőleg a lexikális-
morfológiai szerkezet, a névelemek szintjén vizsgálhatjuk. Névrésznek neve-
zem a névtestnek azt az egységét, amely a név denotátumáról valamilyen in-
formációt ad meg. A névelem a névrész morfémányi egysége. A fentieknek 
megfelelően a név funkcionális névrésszel való csökkenését ellipszisnek, a 
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névrész kisebb egységeként szereplő névelemmel történő csökkenését pedig 
redukciónak nevezem. A névtest növekedésekor a névrésznyi változást a 
kiegészülés, a névelemnyi mértékűt pedig a bővülés terminussal jelölöm. Az 
első két változási forma közös sajátosságai alapján a rövidülés terminussal 
jelölhető, de szóba jöhet ugyanilyen értelemben Mező András terminusa, az 
egy szerűsítés is (Hiv. 213). A helynevek terjedelmi növekedésének jelölésére 
alkalmas lehet az alakbonyolódás (esetleg az alakkomplikálódás) terminus 
technicus. 

A szerkezeti változással alakult egyes helynevek átalakulásának jellegzetes-
ségeit biztonsággal nemritkán csak történeti adataik nagy előfordulási gyako-
risága esetén állapíthatjuk meg. A történeti adatolás folytonosságának, a fi-
gyelembe vehető adatok nagy számának jelentőségére a szakirodalom is fel-
hívta a figyelmet (Benkő, Nyárádmenti 48; Inczefi: MNy. 68: 310 stb.). A 
lielynévszerkezeti változások irányának kijelölése egy-egy névben azonban 
nemcsak az adatolás hiányosságai miatt bizonyulhat nehéz feladatnak, hanem 
azért is, mert a változások igen gyakran ellentétes hatóerejű tendenciái egy 
időben vannak jelen minden helynévrendszerben, egymás kölcsönhatásaitól 
át- meg átszőve jelentkezik, párhuzamos szerkezeti átalakulások sorát létre-
hozva. Ebben a nyelvi helyzetben egy-egy névbokor minden egyes tagja nem 
mindig mutatható be egyértelműen, egyetlen változási folyamat eredménye-
ként, mivel valójában nem is ily módon, "vegytisztán" alakultak, hanem 
nyelvi minták, analógiák nemegyszer kuszának tűnő erőterében. 

A továbbiakban két, ellentétes irányú szerkezeti változási folyamat, az el-
lipszis és a kiegészülés tömör jellemzésére vállalkozom. 

3. Az ellipszis 
Az ellipszis során a helynévből egy funkcionális-szemantikai egység, azaz 

az egyik névrész eltűnik: a kétrészes helynév egyrészessé alakul. (E jellegze-
tessége alapján a folyamatot akár a névreszelhagyás terminussal is jelölhet-
jük.) Vajon mivel magyarázható, hogy a magyar helynevek meghatározó szer-
kezeti változatának tekinthető kétrészes nevek olyan változáson mehetnek át, 
amelynek eredményeként egy ritkább névtípusba kerülnek át? Nem mond-e 
ellent ez a fajta átalakulás a modellhatás általános elvének? 

A változás okait a szakirodalom ritkán elemzi, jórészt inkább csak regiszt-
rálja a folyamatot. J. SOLTÉSZ KATALIN szerint "a túlságosan hosszúnak érzett 
tulajdonnévi szintagmákat a mindennapi használat gyakran lerövidíti" 
(Tulajdonnév 13), INCZEFI e kiváltó mozzanatot megtoldja a változást elszen-
vedő név jelentésére történő utalással: szerinte e jelenség "előidézője legin-
kább a rövid megnevezésre való törekvés általános tendenciája, mely azért ér-
vényesülhet, mert részletezőbb valóságvonatkozás nélkül is kielégítő a lokali-
záció" (MNy. 68: 313). Itt csupán azt érdemes ismét felidéznünk, hogy a lo-
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kalizációt - azaz a denotativ jelentést - a név egész egységes tartalmának kell 
tekintetnünk, nem porciózhatjuk szét többé-kevésbé az egyes névrészek között. 
BENKŐ LORÁND a folyamat jellemzői közül azt tartja kiemelendőnek, hogy 
"Ha a földrajzinév egyik tagja önmagában is elég erős képzettartalmú, akkor a 
másik tag feleslegessé válik és elmaradhat" (Nyárádmente 48). Ilyen élénk 
képzetek szerinte gyakran kapcsolódnak a személynevekhez és a tulajdonság-
jelzőkhöz, így ezek az elliptikus nevekben sűrűn szerepelnek önmagukban is. 

Az elliptikus változáson átesett nevek döntő többségükben a hely fajtáját 
megjelölő földrajzi köznévi főtagjukat veszítik el. A jelenség jelentéstani jel-
lemzésére a közszói változások köréből vett fogalmat, a tapadást szokás fel-
hozni, hiszen az érintett helynevek többnyire jelzős szerkezetek, s "A jelzett 
szó jelentésének a jelzőhöz való tapadása a legáltalánosabb módja a tapadás-
nak a magyar nyelvben. A minősítő jelzőhöz való tapadás eseteiben a jellemző 
tulajdonsággal jelöljük magát a tárgyat (Károly, Jelentéstan 29). Ezen elv ál-
talános megvalósulása valóban megfigyelhető a helynevek ellipszise során is, 
specifikus érvényesülésének bemutatása, a változást kiváltó okok gazdagabb 
elemzése, a változás belső típusainak árnyaltabb jellemzése végett a további-
akban azonban konkrét példaanyagon szükséges vizsgálódnunk. (Forrásként a 
Nyírbátori és Pápai járás névanyaga szolgált.) 

Az elmaradó főtag jellemzését már önmagában azért is nehéz elvégezni, 
mert a főtag hiányára gyakran csak a változás eredményeképpen létrejött név 
utal, s így előfordul, hogy pozitív nyelvi adatunk egyáltalán nincs is róla. Az 
elemzett adatok alapján úgy tűnik, az ellipszis a megművelt földterületek ne-
veiben jelentkezik elsősorban, mégpedig leginkább a nagyon általános jelen-
tésű főtagot tartalmazó helynevekben; a dűlő, tag, tábla, föld névrész marad-
hat el főképpen. Más objektumfajták nevében is azt tapasztaljuk, hogy több-
nyire az általános helyfajtákat jelölő névrészek (tanya, major, hegy) elmara-
dása történhet meg. Egyes névkategóriákban (pl. a víznevekében, az útneve-
kében) alig találunk példát e szerkezeti változásra. 

Ha a név megmaradó, eredetileg többnyire valamilyen sajátosságot jelölő 
bővítményrészeit vesszük vizsgálat alá, némileg ellentétes megállapításokra 
jutunk: ezen névrészek általában rendelkeznek valamiféle olyan jellemző sajá-
tossággal, aminek következtében elmaradhatnak. Úgy is fogalmazhatnánk, 
hogy bizonyos alaki, jelentésbeli jellemzőkkel rendelkező bővítményszerepű 
névrészek nem specifikus főtagok mellett szerepelve előírhatják a 
névrészelhagyás lehetőségét (ami azután vagy bekövetkezik vagy nem). 

Igen gyakori, hogy az előtag valamilyen (legtöbbször -s vagy -i) képzőt tar-
talmaz. Az ellipszis útján létrejött -s képzőt tartalmazó nevek: Cserepes<— 
Cserepes/tanya, Zsindelyes/(tanya), Dobos/(dűlő), Pincés/(dűlő), Sze-
nes/(dűlő), Tízöles/(út), Hatos/(tábla), Tulipános/(ti. ház) meglehetősen 
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gyakoriak. Keletkezésüket az -s képző sajátos szerepe - másutt helynévképző-
ként funkcionál, sok földrajzi köznévben is szerepel, a grammatikai szerkesz-
téssel alkotott nevek gyakori eleme - kétségkívül nagy mértékben elősegíti: a 
képzőt tartalmazó nevek egyrészes névként is könnyen beilleszkednek más 
alakszerkezeti típusok közé. 

Az ellipszissel átalakuló név előtagja gyakran -i képzőt tartalmaz; 
Kúti/(dűlő), Legel ői/(d ülő), Gerencei/(dúlő), Teveli/(dűlő), 
Szerecsenyi/(dűlő), Fényi/(erdő). Az -i igen sok kétrészes név előtagjában 
fordul elő, ez már önmagában is magyarázza az elliptikus nevekben való gya-
koriságát. Kétségtelen azonban, hogy főnévi szófajukat kevésbé érezzük ál-
landósultnak, mint a megfelelő -s képzős helynevekben. 

Feltűnően gyakori az -i képző lexikálisan két- vagy többrészes nevekben: 
Pusztakerti/(dűlő), Vargakúti/(dűlő), Gyulaiúti/(dűlő), Rókaliki/(dűlő), 
Hársfai/(dűlő), Bogdántagi/(csatorna), Kistólapi/(dűlő), Szentegy-
házi/(dűlő). Az ilyen nevek ellipszisét minden bizonnyal elősegíti az is, hogy 
az eredeti, két funkcionális névrészt tartalmazó név előtagja lexikálisan össze-
tett, több - közszói jelentésében jól azonosítható - lexémából áll. A funkcio-
nális szerkezet kéttagúságát e nevekben mintegy helyettesíti a lexikális két-
(néha több) tagúság. E jelenség nemcsak - i képzős előtagokban gyakori: 
Antalfő/(puszta), Patonaihatárra/(dűlő), Nagyhantaihegyre/(dűlő), 
Lakiútielső/(dűlő). Ez utóbbi nevek bonyolult lexematikus szerkezete mintegy 
megkívánja, hogy tipikusabb, helynévszerűbb szerkezetűekké, azaz rövidebbé 
alakuljanak. 

A személynévi előtagú helynevek közül inkább azok hajlamosak az ellipti-
kus átalakulásra, amelyek ritkább használatú, etimológiailag nem áttetsző 
személynevet tartalmaznak: Barkóczi/(tag), KJugi/(tag), Domahidi/(tag), 
Szömöre/(dűlő), Tóbiás/(dűlő), Silbck/(tanya), Kutrovác/(maIom), 
Cseke/(ér), GyulaZ(puszta). Nem találtam viszont a Kovács/dűlő, Né-
met/tag, Péter/tag, Laci/dűlő típusú kétrészes neveknek elliptikus változatát. 

A közszói előtagok mellől leginkább akkor maradhat el a fötag, ha a jelző 
egyébként ritkán szerepel helynevekben, s így információs értékét nagyobb 
fokú affektivitás jellemzi: Józan/(hegy), Remete/(dűlő), Árgyilus/(tag), 
Vaskondér/(dűlő), Űrbárista/(dűlő), Francia/(hegy), Húshagyó/(hegy), 
Cifra/(hegy), Liliom/(major). A jelző képzett volta elősegítheti e jelentéskör-
ben is az ellipszist: Fényes/(hegy), Fényes/(kocsma), Szabados/(föld). 

Viszonylag gyakori jelenség, hogy tipikus, sűrűn előforduló, közvetlen 
szemléletet tükröző jelzői névrészek önállósulnak a főtag elmaradásával: 
Keskeny/(rét), Széles/(dűlő), Hosszú/(tag), Hegyes/(tábla), Görbe/(dűlő), 
Középső/(dűlő), Fekete/(föld). A képzett jelleg itt is segítheti a folyamatot 
(hegyes, széles, középső), de igen nehéz lenne megmondani, mely jelzők 

2 7 1 



önállósulhatnak, s miért nincs például * Nagy, * Kis *Kicsi * Öreg * Új 
nevű helyünk. Ennek jelentésbeli vonatkozásai éppúgy lehetnek, mint akár a 
szótagszámmal is összefüggő morfofonetikai feltételei. A jelenség alaposabb 
vizsgálata azonban valóban nagy névanyag áttekintését feltételezi. 

Az ellipszis sajátos megnyilvánulásának fogható fel az a jelenség, amely-
nek során egy kétrészes helynevet úgy használnak fel új helynév alkotására, 
hogy csupán az egyik névrészt emelik a névbe főtagként: Ponyvádi/dűlő — > 
Régi-, Új-, Alsó- és Fclső/Ponyvádi; SzarkavTöId — > Kis- és 
Nagy/Szarka; Koldus/telek — > Külső és Belső/Koldus. E nevek természe-
tesen grammatikai szerkesztéssel alakultak, s nyelvi realitásként szükségtelen 
feltennünk egyfajta *Alsóponyvádi/dűlő alakulatot, mégis keletkezésükhöz az 
elliptikus nevek nem kisszámú, főtagot nem tartalmazó csoportja is hozzájá-
rulhat. 

A helynevek főtagjának ellipszisére a tőlem vizsgált anyag tanúsága szerint 
jellegzetesen az áttekintett esetekben kerül sor. Mindezt az is megerősíti, hogy 
a jelenséget legrészletesebben tárgyaló - bár az itt kifejtettektől teljesen eltérő 
szempontokat alkalmazó - Inczefi-tanulmány (MNy. 68: 310-5) példaanyaga 
kitűnően beilleszthető az általam bemutatott jelenségtípusok közé. 

Az elliptikus helynévalakulás a helynevek jelentésszerkezetét nem hagyja 
érintetlenül. Az osztályfogalmat jelölő névrész eltűnésével a név információ-
tartalma kétségkívül csökken ugyan, sőt akár formálisan téves asszociációkat 
is sugallhat, főleg akkor, ha az eredeti bővítményrész lexikálisan összetett és 
földrajzi köznévi utótagot tartalmaz (Kishíd/dűlő > Kishíd 'dűlőnév'). Ilyen 
anomáliákat INCZEFI is idéz említett dolgozatában (i. m. 310). Ugyanilyen kö-
vetkezménye lehet az ellipszisnek az etimológiai áttetszőség eltűnése is 
(Barkóci/tag > Barkóci). Az etimológiai jelentés elhomályosulását a további-
akban akár népetimológiás újraértelmezés is követheti (lásd Inczefi példáját: 
Zemekhaza > Szemlek > Szemlak /i. m. 312/). Az információtartalom és az 
etimológiai jelentés a tulajdonnév bonyolult jelentésszerkezetének azonban 
csak egy-egy összetevője, s mindkettő meglehetősen független a denotativ je-
lentéstől. Ezt a függetlenséget maga az ellipszis jelensége is kifejezi, hiszen az 
említett két jelentéssík úgy változik meg ennek során, hogy a tulajdonnév 
fukcionálását alapvetően biztosító denotativ jelentés eközben változatan ma-
rad. 

Az ellipszis jóval ritkább esete az, amelynek során a kétrészes név determi-
nánsa marad el, s a - többnyire földrajzi köznévi - főtag marad mag. Az ilyen 
neveknek már a kiszűrése is jóval bizonytalanabb, hiszen ha egy szinkron 
névpárban az Erdő - Nagy/erdő áll együtt, igen nehéz megmondani, hogy 
közülük melyik az elsődleges, illetőleg a két név nem párhuzamos alakulású-
e. A nyelvhasználatban emögött akár a tulajdonnév-közszó használatának 
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párhuzama is rejtőzhet: azt, hogy bizonyos esetekben tulajdonnévi vagy köz-
szói megjelölést használunk-e, nem közvetlenül nyelvi, hanem kommunikatív 
szempontok (beszédhelyzet, beszédpartner stb.) határozzák meg (pl. A Kos-
suth Egyetemen dolgozom. - Az egyetemre megyek.). 

A bővítményrész ellipszisével alakult neveket ritkán említi a szakirodalom. 
J. SOLTÉSZ ráértéses rövidítésként tartja számon az Akadémia használatát a 
Magyar Tudományos Akadémia helyett (Tulajdonnév 11), a jelzői szerke-
zettagok elmaradására pedig nem magyar példákat hoz illusztrálásképpen (i. 
m. 14). INCZEFI Péterlaka > Laka-féle neveket említ a körből (MNy. 68 : 
310). De ugyanígy alakult ki a fenti példa, a debreceni Nagy/erdő Erdő vál-
tozata is. Névtárainkból a többszálú fejlődési lehetőségek megléte miatt nehéz 
lenne egyértelműen ide sorolni bármely nevet is. Az így keletkezett változatok 
elkülönítéséhez a hasonló szerkezeti megfelelést mutató rövid-hosszú névpá-
rok ezreinek elemzése szükséges. 

Mint minden névtípust, az elliptikus alakulású nevekét is természetesen 
jellemzi az ide tartozó helynevek használati köre. Tapasztalatból minden név-
gyűjtést végző szakember tudja, hogy kéziratos térképeink mikrotoponímiai 
anyagában különösen gyakoriak az elliptikus nevek. Ezek használatát külön-
böző gyakorlati szempontok magyarázzák. A térképi névalakok tekintélye, 
normatív szerepe kétségkívül befolyásolhatja az efféle alakváltozatok előszó-
beli elterjedését, de az ellipszis jelenségét távolról sem tarthatjuk csupán e ha-
tásra visszavezethetőnek. A névrendszer belső struktúrája, a különböző szer-
kezeti típusok, névmodellek érintkezési felületei a névrendszeren belül is 
megteremtik azokat a feltételeket, amelyek az ellipszis, az elliptikus nevek 
kialakulásához vezetnek. 

4. A kiegészülés 
Kiegészülésnek nevezzük azt a névalkotási eljárást, amelynek során egy 

meglévő helynevet osztályjelölő szerepű földrajzi köznévvel toldanak meg. A 
létrejövő új név denotativ jelentése azonos marad a kiindulásul szolgáló hely-
névvel, szerkezete azonban föltétlenül megváltozik: kiegészüléssel mindig 
olyan kétrészes név keletkezik, amelyben a névrészek funkciója a megnevezés 
és a hely fajtájának a megjelölése. 

A jelenségre még utalást is alig találunk szakirodalmunkban. A szerkezeti 
változások közül inkább a rövidüléses tendenciák hívták föl magukra a kuta-
tók figyelmét. A helyneveknek a közszói szerkezetekre való visszavezethető-
ségének a tétele is ebbe az irányba terelte a kutatásokat: a fokozatos 
tulajdonnevesiilést az alaki szerkezet egyszerűsödésével együtt járó jelenség-
nek tekintették. Ez néha még olyan szélsőséges niegközelítéseket is eredmé-
nyezett, amelyek a hosszabb alakok rövidülését abszolutizálva szinte kizárták 
más irányú, ettől eltérő típusú változások lehetőségét. 
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Mások az ilyen változások hatókörét korlátozzák elsősorban: az írásbeliség, 
illetőleg az alkalmi névhasználat jellegzetességének tekintve e névváltozato-
kat. A térképek helynévhasználatát kétségkívül jellemzi a szokványos, tipikus, 
ezáltal "szabályosának tekintett névformák használatára való törekvés. A tér-
képészeknek szóló utasítás még 1966-ban is azt kívánta, hogy a Rét feletti-
féle "csonka" neveket mindig ki kell egészíteni (Ifj. HŐNYI EDE: NytudErt. 
70. sz. 351) . KÁZMÉR - és a későbbiekben sokan mások is - felhívják a fi-
gyelmet arra, hogy PESTY FRIGYES gyűjtésében kevésbé megbízható adatok, 
például önkényesen kiegészített alakulatok (1768: Följáró, 1864: Feljáró dűlő) 
is előfordulnak (Alsó-Szigetköz 8). 

A hivatalos helységnévadás is él azzal a névalkotási formával, hogy föld-
rajzi köznévvel toldja meg a korábbi településnevet: Csorna > Csoma/falva, 
Szentmargit > Szentmargit/bánya. Mező a jelenséget bővítésnek nevezi 
(Hiv. 211, 214-6). 

A névgyűjtés sajátos kommunikatív helyzete szintén sok itt említhető név-
formát felszínre hoz. MEZŐ szerint ilyenkor az adatközlők "valósággal 
gyártják a laza szerkezetű » földrajzi neveket«. Zavarja őket az idegen 
gyűjtő jelenléte, a magnetofon, és ilyenkor köznyelviesítik a neveket is azzal, 
hogy mindegyiket megtoldják egy értelmezővel (...), leggyakrabban a dűlő 
szóval (MNy. 64: 51-2). A gyűjtőnek az ilyen esetekben valóban nagyon nehéz 
megítélnie, hogy a kiegészült névforma csakis neki szól-e, vagy alkalmisága 
nem tekinthető teljesen egyedi használatúnak. A szokatlan helyzet valóban ki-
válthat a névhasználóból olyan nyelvi reakciót, hogy a konvencionális név-
formát megtoldja még egy földrajzi köznévvel (vö. MEZŐ, HÍV. 33 -4 ) , de ezek 
a sajátos helyzetek nem korlátozhatók a névgyűjtési alkalmakra. Ilyen, értel-
mezővel megtoldott névváltozatokat mutat be az élőnyelvi használatból KA-
SZÁS JÓZSEF (Né. 1: 27-32). 

A beszélők sűrűn kerülhetnek olyan helyzetbe, hogy heszédpartnerük hely-
névismerete a sajátjukétól lényegesen különbözik. Ilyenkor fontos lehet szá-
mukra, hogy az általuk használt helynév jelentéstartalmából - denotativ jelen-
tésének ismerete hiányában - ne csupán annyi jelenjék meg a hallgatónak, 
hogy az 'egy bizonyos hely', hanem legalább a helyfajta ismert legyen szá-
mára. Ezt a jelentésmozzanatot minden névben a fotagként álló földrajzi köz-
név fejezi ki. Nem elenyésző e tekintetben a névmodellek hatása sem. Ha egy 
településen a szántók többségét olyan kétrészes név jelöli, amelynek az utó-
tagja a dűlő, a tag vagy bármely hasonló közszó, akkor az ettől eltérő szerke-
zetű neveket is átalakíthatják ezek mintájára. A helynevek ilyenfajta természe-
tes szerkezeti változására már BÁRCZI is utalt: a Fertő típusú nevek "gyakran 
k i e g é s z ü l n e k /én ritkítottam: H. I./ az idők folyamán: Fertő-tő 
(Szók. ̂  147) 
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A nyelvi változásoknak a változatokon keresztül történő megvalósulásából 
adódóan a kiegészülés és az ellipszis ellentétes irányú folyamatait az egyes 
névelőfordulásokban igen nehéz - néha egyenesen lehetetlen - elkülöníteni. 
A történeti adatok vizsgálatán túl erre azonban gyakran a szinkróniában 
meglévő rövid-hosszú névváltozatok nyelvi összefüggéseinek elemzése is lehe-
tőséget ad. 

A kiegészülés jellegzetes esetét figyelhetjük meg azokban a névpárokban, 
amelyekben a kiegészült név földrajzi köznévi főtagja mintegy tautologikusan 
van jelen: a változáson átmenő név ugyanis eredetileg is tartalmazott a hely 
fajtáját megjelölő névrészt (vagy akár csupán egyetlen ilyen részből állt). A 
név etimológiai jelentésének elhomályosulása - amely általában a megfelelő 
közszó szókészletéből való kiesésének a következménye - teszi lehetővé, 
gyakran pedig egyenesen kívánatossá az efféle kiegészüléseket, a tautologikus 
nevek létrejöttét. A Séd a Dunántúlon gyakori folyónév: általában hasadással, 
a séd 'patak' közszó tulajdonnévi jelentésének kialakulásával jöttek létre e 
nevek. A közszó kihalásának következményeként különféle alakváltozatai 
alakulhattak ki: a Pápai járásban a 13 Séd mellett 13 Séd/patak, 2 Séd/árok 
és 2 Séd/folyó is létezik, sőt van Sedi/ér is. E változatokban a Séd-megnevező 
funkciójú névrészként szerepel (éppúgy, mint például a Tapolca/patak elő-
tagja), s a nevek funkcionális szerkezete 'Séd nevű (1) vízfolyás (2)' formában 
írható le. Ezt legadekvátabban a (tulajdonnévi) helynév+köznév morfológiai 
szerkezetű kiegészült nevek is léteznek. A nem ritka jelenséget a kiegészülés 
altípusának tekinthetjük, s képzéses kiegészülésnek nevezhetjük. 

A képzéses kiegészüléssel alakult nevekről egyértelműen megállapítható 
másodlagos jellegük: a Diós - Diósi/erdő névpár csak kiegészülés útján jöhe-
tett létre, az ellipszis csupán egyfajta Diós - Diós/erdő névpár esetében lenne 
föltételezhető. A képzéses kiegészülés más névtípusok lexikális modelljeinek 
hatására alakulhat ki: a helyet jelölő helynévi determinánsok ugyanis általá-
ban képzett formában szerepelnek a grammatikai szerkesztéssel alkotott ne-
vekben. A Bodzás nevű határrészen van a Bodzási/kút, oda vezet a 
Bodzási/út; a Bodzási/dűlő lexikális szerkezete ilyen értelemben tehát moti-
vált, ugyanakkor - A Bodzás szinonimájaként - félrevezető is, hiszen név-
szerkezete 'a Bodzáson levő (1) dűlő (2)' értelmezést sugall, pedig valójában 
azt fejezi ki, hogy 'Bodzás nevű (1) dűlő (2)', 'dűlő (1), amit Bodzásnak hívnak 
(2)'. " 

A képzéses kiegészülés során a szerkezeti változáson átmenő név általában 
-i képzős formába kerül: Nyáras/hegy > Nyárashegyi/dűlő, Nagy/árok > 
Nagyároki/folyó, Rizikó > Rizikói/dűlő. Gyakori, hogy az -i képzős 
kiegészülés -s képzőt tartalmazó helynévvel történik meg: Csonkás > 
Csonkási/dűlő, Szeles > Szelesi/legelő, Vitás > Vitási/dűlő. Az így kialakult 
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neveknek is szerepe lehet abban, hogy a képzéses kiegészülésben a -sí képző is 
előfordul: Rontó > Rontósi/dűlő, Hágó > Ilágósi/dűlő, Pap/tag > 
Paptagosi/dűlő. 

Nem ritkák a helynevek között az olyan szinonimasorok, amelyekben a rö-
vid névalak egy képzett és egy képző nélküli hosszabb formával együtt fordul 
elő: Szenté - Szente/rét - Szentei/rét, Szekercés - Szekerccs/dűlő -
Szekercési/dűlő, Rózsás - Rózsás/dűlő - Rózsási/dűlő, Ürgcs - Ürgés/dűlő 
- Ürgési/dülő. Ezek keletkezése többféle módon is elképzelhető: a Szekercés 
az elsődleges, belőle kiegészüléssel alakult a Szekercés/dűlő, vagy éppen 
fordítva: ez utóbbiból ellipszissel jött létre a Szekercés; esetleg: a két név 
nyelvileg egymástól függetlenül, képzéssel, illetőleg grammatikai szerkesztés-
sel jött létre. A Szekercési/dűlő viszont egyértelműen a Szekercés-ből szár-
maztatható: annak képzéses kiegészüléssel keletkezett változata. Közvetve ez 
a Szekercés/dűlő kiegészüléses létrejöttét is némileg valószínűbbé teszi. A 
Szekercés típusú helynevek képzője mint sajátos funkciójú névszerkezeti elem 
csak töredékesen tölti be a hely fajtáját jelölő névrész szerepét, jelentése 
('hely') ebben az értelemben túl általános, ezért egészülhet ki a név földrajzi 
köznévi résszel. Ritka eset a Fordulók-é, ahol a névalkotó szerepű többesjel 
elmarad a képzéses kiegészülés során: Fordullósi/dűlő. 

A kiegészülésen átmenő helynevek funkcionális szerkezetük szerint jórészt 
három nagy csoportba tartoznak: az egyrészes képzett és képző nélküli, vala-
mint a kétrészes nevek közé. 

Mint láttuk, -s képzős neveink gyakran kiegészülnek (a jelenségre egyéb-
ként INCZEFI is idéz példákat: MNy. 66: 313). Ezzel a változással lexikálisan 
is megjelenik a névben az a jelentésmozzanat, amit a képző általánosabban 
képvisel. Azt azonban, hogy nem pusztán a funkcionális-szemantikai szerke-
zet nyelvi kifejeződéséről van szó az ilyen esetekben, mutatja az eleve képzett 
nevek nem ritka képzéses kiegészülési folyamata. 

Az egyrészes, képzőt nem tartalmazó nevek között meglepően kevés az 
olyan, amelyről kétségtelenül megállapítható, hogy etimológiáikig régóta nem 
áttetsző név (Seg/hegy) vagy esetleg - jövevény volta miatt - soha nem is volt 
az (Gerence > Gerencei/patak, Csige > Csigci/dűlő, Csigc/dűlő). Más ré-
szük etimológiai áttetszősége, közszói jelentéspárhuzama - ahogyan azt a Séd 
folyónévben már láthattuk - a közelmúltban tűnt csupán el, vagy inkább 
napjainkban van eltűnőben: Csapási/út, Bürü/híd. Ritka az olyan név, 
amelyben a kiegészülés aktív, gyakori szóra vonatkozik: Domb/hegy. 

A kétrészes, főtagjukban földrajzi köznevet tartalmazó kiegészült nevek is 
gyakran rávilágítanak arra, hogy mely földrajzi köznevek vannak elhomályo-
sulóban, vagy kerülnek legalábbis perifériális helyzetbe. A kút 'forrás' jelenté-
sének háttérbe szorulását mutatják a Papkút/forrás, Büdöskúti/forrás, Kis-
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kúti/forrás-féle nevek, a szer aktív névalkotó szerepének megszűntét pedig az 
olyan kiegészült névformák mint a Keskenyszer > Keskenyszeri/dűlő, Ba-
rátszer > Barátszeri/dűlő, Nyárszer > Nyárszeri/dűlő. 

Máskor pedig egyszerűen arról van szó, hogy egy aktívabb, gyakoribb 
használatú földrajzi köznév felhasználásával kiegészítve a nevet a névrendszer 
többi tagjához teszik hasonlatossá, legalábbis a név funkcionális szerkezetében 
igen fontos szerepet játszó, fajtát jelölő névrész tekintetében. így kerül be igen 
sok névbe a tag, a mező, a telek mellé a dűlő (Pál/tag > Páltag/dűlő, 
Kis/mező > Kismező/dűlő, Koldus/telek > Koldusteleki/dűlő), az ér után az 
árok (Sűtfejér/árok). A leggyakoribb névminták közé a fajtát jelölő név-
résszel történő beilleszkedés kényszere egyes esetekben olyan erős lehet, hogy 
ezáltal névszerkezeti leg viszonylag ritkább, 3-4 lexikális elemet tartalmazó 
formák is létrejöhetnek. Igaz. még funkcionális névszerkezeti típusok (például 
az elhelyezkedést kifejezők egy jelentős része) ehhez is mintát adhatnak. 
Azokhoz képest legfeljebb az e nevekben található két - gyakran szinte szi-
nonim - földrajzi köznév előfordulása lehet szokatlan. Ezt azonban éppen az 
teszi lehetővé, hogy a köznevek az adott nyelvhasználat síkján nem számít-
hatnak azonos jelentésűnek, sőt az egyik elem perifériára kerülése, netán a 
szókincsből való eltűnése teremti meg a lehetőséget a másik behatolásához. E 
folyamat során az egyes helynevek akár többszörös kiegészülésen is átmehet-
nek: Gyür > Gyür/ioldek > Gyürföldeki/dűlő, Kis/mező > Kismező/hegy > 
Kismezőhegyi/tábla. 

A kiegészült nevek viszonylag ritkán szorítják ki teljesen a változás alap-
jául szolgáló névformát: az eredeti és az újabb névváltozatok együttléte jel-
lemzi a névhasználatot. Ezek között természetesen használatbeli különbségek 
is megnyilvánulhatnak. A hivatalos, az írásbeli nyelvhasználatban, a névrend-
szert kevésbé ismerő beszédpartnerrel szemben inkább a kiegészült névformá-
kat használhatják. 

A kiegészülés, mint a helynevek szerkezeti változásának folyamata ilyen 
értelemben a mindenkori névrendszer modellhatásának érvényesülése követ-
keztében megy végbe, s végső soron ugyanazok a történeti okok befolyásolják, 
váltják ki. mint amelyeket KÁROLY SÁNDOR a hasonló jellegű tautologikus 
szűküléses synecdochéról (pl. gólyamadár) megemlít: " a) könnyebb érthető-
ség, mivel (...) nem mindenki számára világos, milyen dologfajtáról van szó; 
b) divat, részletezésre való törekvés" (Jelentéstan 237). 

Előadásom kiinduló feltevése az volt, hogy az egyes helynévrendszereket 
valóban jellemezhetik a helynevek szerkezeti jellegzetességei, másrészt pedig 
a névstruktúrának a funkcionális-szemantikai és a lexikális-morfológiai 
szintjei közti feszültségekből adódó történeti változási folyamatok. Ez a felté-
telezés a helynevek ellipszisében és kiegészülésében is bizonyíthatónak mutat-
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kőzik. Inczefi megemlíti, hogy a Heves megyei névgyűjteményekben feltű-
nően gyakoriak az elliptikus nevek (MNy. 68: 314). Én magam hasonlókat 
állapítottam meg a Pápai járásban. A Nyírbátori járásban viszont lényegesen 
ritkábban fordul elő e névalkotási mód. A kiegészülés mindkét járás névanya-
gában viszonylag gyakori, a Nyírbátori járásban azonban ez az esetek túl-
nyomó többségében képzéses kiegészülésként zajlik le, míg Pápa környékén ez 
a folyamat jóval ritkább. További apró eltérés, hogy a képzéses kiegészülésben 
a -sí képzőt csakis a Nyírbátori járásban találtam meg. Az ehhez hasonló je-
lenségek szélesebb körű vizsgálatára azonban természetesen csak a magyar 
helynévkincs egységes szempontú feldolgozását követően gondolhatunk. 
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