
Szathmáry József 

Felső-Bodrogköz földrajzi neveinek tipológiája 

Felső-Bodrogköz helyneveit 1980-82-ben gyűjtöttem és dolgoztam fel. 
Munkámban a szinkron nyelvállapotot rögzítettem tekintet nélkül arra, mely 
korból származik a név. 

A 27 község bel- és külterületén összesen 3704 helynevet gyűjtöttem össze, 
ebből külterületen 2322 név, az összes nevek 62,69%-a, belterületen 1382 
név, a nevek 37,32%-a található. 

Munkámban megvizsgáltam a földrajzi nevek nyelvtanát, különösen ami a 
nyelvjárási jelenségeket illeti, a hangtani, alaktani, mondattani és szókészleti 
jelenségeket. A dolgozat második teijedelines részét a földrajzi nevek tipoló-
giája alkotja, amelyet részletesebben is szeretnék bemutatni. 

A földrajzi nevek tipizálásának alapjául, mint tudjuk, a nevek alapeleme 
szolgál, amely a név jelölő funkciójának legfőbb hordozója. Az alapelemek két 
típusát különítettem el: 

1. a köznévit és a 
2. személynévit. 
Külterületen köznévi eredetű 1866 név, ami az összes nevek 80.30%-a, 

személynévi eredetű 456 helynév, ami a külterületi nevek 19,70%-a. 
A köznévi eredetű földrajzi nevek három csoportba sorolhatók: természeti, 

műveltségi és bizonytalan eredetű nevek. 
A természeti nevek 1425 (76, 36%) megnevezést tartalmaznak, és igen sok-

féle alapelemmel, sokféle névtípussal tűnnek ki. Ez a sokféleség a névadó tár-
sadalom szemléleti gazdagságát illusztrálja. A természeti neveken belül meg-
különböztettem a vízneveket, amelyekből 373 (26,17%) található, és földne-
veket. Az utóbbiak 1052 földrajzi nevet képeznek, ami a természeti nevek 
73,82%-a. A víznevek közül 140 név folyóvizet (a víznevek 37,53%), 233 név 
állóvizet jelöl. 

Folyóvízneveink igen változatosak, hiszen 20 alapelem alkotja a névanya-
got, ami tükrözi egyben a vidék jellegzetes névadását. A Tisza, Bodrog, Lat-
orca, Tice, Karcsa, Ondava alapelemek: Új-Tisza, Holt-Latorca, Temető-
Karcsa. A hozzájuk járuló meghatározó elemek megállapítják a víz különféle 
körülményeit: a folyó állapotát: Holt-Tisza; a folyó nagyságát, helyét: Kis-
Latorca; a folyó korát: Új-Tisza, Ó-Bodrog. E csoportban 17 név található, 
ami a folyóvizek összetételeinek 27,4%-át teszi ki. A folyóvizek önálló alap-
elemként 25 esetben fordulnak elő (17,85%). 

A már említett folyóneveken kívül a folyóvizeket alkotó további alapelemek 
a következők: ér, kanális, árok, sánc, csatorna, örvény, rév, forrás, zsilip, 
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gázló, strand, szopogy (szl. "sopot" vízesés jelentésben), lom (szl. patak je-
lentésben), karna (szl. "krina" forrás jelentésben). 

A csoport összetett nevei 15 típust alkotnak. Leginkább megterhelt névtípus 
a helymeghatározás+víznév: Szentesi-csatorna, Abari-rév; nagyság-meg-
határozás+víznév: Nagy-örvény; a víz jellege+víznév: Tiszta-ér. A cso-
portba tartozó 140 víznéven kívül még 63 név meghatározó eleme tartalmaz 
folyónevet. 

Gazdagabb az állóvizek csoportja, bár csupán 14 alapelemmel keletkeztek, 
de a meghatározó elemek gazdagsága enyhíti az alapelemek egyhangúságát. 
Túlsúlyban a tó alapelem van, amely önmagában nem alkot helynevet. Alap-
elemként szerepel továbbá a kút, kernyice, mocsár, molyva (ingovány), 
mocsoly, morotva (szl. holt folyóág), nyárjas, posvány, víz, áztató, láp és 
iszap. 

Az állóvízneveknek 28 névtípusa lelhető fel a névanyagban. Nagyobb típu-
sok a helymeghatározás+víznév, alakmeghatározás+víznév, vízminő-
ség+víznév, növény+víznév, állatnév+víznév, funkciójelölés+víznév: Mosó-
tó, Nádas-tó, Bika-tó. A 233 állóvíznévből ma valójában már csak mintegy 
120 név jelöl vizet, ami a kategóriába tartozó nevek 42,40%-a. 

A föld megnevezése igen sokrétű, számuk jóval meghaladja a víznevekét, 
1052 név a természeti nevek 73,82%-a. A legtermészetesebb névadási mód a 
föld alaki és felszíni sajátságainak a megjelölése, és ezen a szemléleten ala-
pulnak a felszín- és talajnevek. A földnevek között 129 felszínnév (12,26%) 
található. Az alapelemek közül a legnagyobb megterhelésű a domb és a hely. 
Ezután következik a gödör, zátony, bánya, lapos, part, lapály, mart, sziget, 
eszterkó (szl. ostrov), gorony ( szl. gorin, gora), melena (ukr. miiina, zá-
tony), lapis, gorond (szl. halom), dobogó, garád (földhányás). A felszínnévi 
alapelemű összetett név 22 névtípust alkot. A legfrekventáltabbak az ese-
ménynév+felszínnév 13 névvel, és a víznév+felszínnév 10 névvel: Forrás-
zátony, Pese-hegy, Vér-domb. 

A talaj neveket alkotó alapelemek száma területünkön mindössze 8, csupán 
a meghatározó elemek színessége eredményez változatosabb névanyagot. 
Alapelemek a föld, homok, rét, fekete (a talaj minőségét jelöli), fövenyeske, 
csér (löszös föld), tisztás, depónia. Az utóbbival azt a helyet jelölik, ahová a 
Latorca szabályozásakor az új mederből a földet hordták. A talaj nevek 8 
alapelemmel 233 nevet alkotnak, ami a földnevek 21,19%-a. Az összetett ne-
vek típusainak szám 36. Legnagyobb megterhelésű a növénynév+talajnév 29 
névvel, Len-fid, Virág-rét stb. és az állatnév+talajnév 19 névvel Varjú-ho-
mok, Bika-rét. Az alapelemek megterhelése aránytalan, mert háromnak jut 
jelentékeny szerep a névadásban, a többieké elenyésző. így a homok 100 
esetben alkot nevet, ami a talajnevek 44,84%-a, a rét 69 helynevet, ami 
18,38%-a a talajneveknek. 
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A testrésznevekből alakult földneveket 9 alapelem alkotja, de túlsúlyban itt 
is 3 alapelem van: hát, oldal, tag. További alapelemek: torok, fenék, láb, sa-
rok, fark, gerinc. 

E csoportba tartozó nevek szám 56, ami a földnevek 5,3%-át teszi ki. Az 
összetett nevek megoszlása a típusok szerint arányos pl. Tisza-hát, Nagy-
hegy-oldal. 

A terület alakmeghatározó alapelemekből alkotott neveinek száma 218, 
ami a földnevek 20,72%-a. Leggyakoribb alapelemek a szög, köz, tábla, 
amelyek együttesen felülmúlják a többieket, mint szugoly, szer, sor, rész, 
szél, kanyar, mert 129 névvel a csoport névanyagának 59,16%-át képzik. Az 
alakmeghatározó alapelemekhez leginkább helymeghatározás és növénynév 
járul: Bolyi-szer, Nádas-szugoly. 

A helyzetviszonyító nevek a terület ismertebb pontjához viszonyítanak. Ide 
soroltam a ragos neveket is, névutós neveket. A 122 helynév (11,59%) alap-
elemei számnéviek, mint sokas, tizenkettes, pl. Kis-tizenkettes; helymegjelö-
lők, mint vég, járó, hajló; helyzetet jelölő alapelemek, mint alsó, belső, pl. 
Tajba-köz felső; két hely közötti viszonyt jelölő alapelemek ugyanazt a vi-
szonyt fejezik ki személyragos főnévvel és névutóval, mint alja, alátt, eleje, 
megett, pl. Ihó alja, Gát-elő; határozóragos helyjelölés, mint a nál-, nél-, 
hoz-, hez-, höz stb. pl. Nyárfához, Magyar Kunyhónál. 

A 116 növény név, ami a földnevek 11,02%-a, 56 alapeleme faneveket, kul-
túrnövényeket és vadon termő növényeket tartalmaz. Egy-egy alapelem meg-
terhelése csekély. Leggyakoribb a gaz (9), rakottya (7), topolyka (6), mo-
gyorós (5), szőlő (5), de elég szép számmal fordulnak elő tájszavak, mint 
gyakor, repcsinyés (repce), maloggyás (füzes "salix"), cikora (csíra), 
kalokányos (vízi árticsóka "alcides"). A növényi alapelemű összetett föld-
rajzi nevek a meghatározó elemekkel 15 névtípust alkotnak, leggyakoribb a 
nagyságnév+növénynév, amelybe 17 név (47%) tartozik, Kis-topolyka, 
Nagygaz stb. 

Külön kategóriába soroltam a 74 erdőnevet, amelyek a földnevek 7,03%-át 
adják és 21 alapelemet alkotnak, mint erdő, berek, avas, luzsanya, akácos, 
tölgyes, ficfás, haraszt, bakotnya, eresztvény stb. Nagyobb megterhelésű az 
erdő, tölgyes, ficfás, a többiek viszont csekély számban alkotnak helynevet, a 
legjobban megterhelt csoport a nagyság-meghatározás+erdőnév pl. Kis-ju-
haros, Nagy-erdő. 

Az állatnevek csoportjába mindössze 38 név (3,61%) tartozik, de még 102 
név meghatározó eleme állatnév, s ezek együttesen mutatják a terület valódi 
állatvilágát. A legtöbb állatnévi alapelem azonban nem alkot névcsaládot, ha-
nem egymagában áll, mert mindössze 7 név összetett (18.42%). Alapelemek: 
gelicke (5), madaras(3), zsuzsír (5), piókás, gödinke (gödény), szalonka 
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stb. Itt is szép számmal fordulnak elő tájszavak, mint a növénynévi csoport-
ban. 

A birtoklástörténeti nevek száma szintén csekély, a természeti nevek 
3,23%-a, azaz 35 név sorolható a kategóriába. A föld birtoklásának alapját, a 
birtokhatárokat jelölik az olyan alapelemek, mint irtás, nyilas, birtok, pótlás, 
közös, vágás, igényelt, törés, határ pl. Szihatár, Kisközös stb. 

A föld neve keletkezhet úgy is, hogy az ember a róla alkotott véleményét 
sűríti a névbe. Ide soroltam a tréfás hanghatású neveket, azokat, amelyek a 
föld becsmérlését fogalmazzák meg egészen az obszcén nyelvi megformálásig. 
Az ide sorolt 41 név alapelemei: bitang, nyögös, csóré, ordító, büdöske, 
pukkanc, szardóka, duccantó, ördöngös, tarbucka stb. 

A 425 műveltségi nevet, ami a köznévi eredetű helynevek 22,77%-a, fog-
lalkozásnevekre (139 helynév a műveltségi nevek 32,70%), a létesítményne-
vekre (223 helynév, ami a műveltségi nevek 52,47%-a) osztottam, továbbá 
eseménynevekre (helynév, a műveltségi nevek 6, 35%-a) és településnévi 
alapcleinű helynevekre (36 helynév, a műveltségi nevek 8, 47%-a). 

A Felső-Bodrogközben főleg az állattartás és földművelés szókincséből al-
kottak helyneveket. A 70 állattartási helynevet (a foglalkozási nevet 50,35%-
a) 14 alapelem képezi. A leginkább megterhelt a legelső, amely 38 helynévben 
fordul elő (54,28%). A többi alapelem, mint mező, pajinka (szl. polina), pá-
zsit, puszta, tarónk (bekerített föld, kaszáló), kosár (juhok szállása), kert 
névalkotó képessége messze elmarad mögötte. Az összetett nevek között a 
legnagyobb megterhelésű az állatnév+állattartás 21 névvel (34%), Gelicke-
legelő, Juh-kosár, Vadkert (vadak területe) stb. 

A földművelési nevek szám 69, ami a foglalkozásnevek 49,64%-a. 
Leggyakoribb alapelem a dűlő (37%-a a csoport neveinek) és a kert (34%), és 
így a kategória helyneveinek 72,46%-át teszik ki. A további 9 alapelem név-
alkotó képessége kicsi, szántó, gyepű, telek stb. A 26 névtípuson belül a nevek 
megoszlása arányos. 

A létesítménynevekhez tartalmuk szerint az utak, építmények és települé-
sek nevei sorolhatók. Az útnevek közé az út, országút alapelemeken kívül az 
olyan neveket is besoroltam, amelyek irányjelölést fejeznek ki, mint ösvény, 
lejáró, járás, felé, vontató. A 41 útnév ( a létesítménynevek 18,38%-a) 6 
alapeleme közül csak az út megterhelése jelentős s e névalkotási sajátság kö-
vetkezik a típus természetéből. 

Az építménynevek szám 126, a létesítménynevek 56,50%-a. Leggyakoribb 
alapelemek a híd, tanya, töltés, temető. A többiek (malom, ház, major, kapu, 
pálya stb) 1-3 földrajzi név alkotói. Az összetett helynevek típusai közül leg-
több a helymeghatározás+építménynév típushoz tartozik, pl. Szolnocski-ke-
reszt. A többi típuson belül a helynevek megoszlása egyenletesebb. 
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A tárgynevek szám 56, ami a létesítménynevek 25,11%-a és 37 alapelem 
alkotja a csoportot, amelyeknek megterhelése igen csekély, mert 1 alapelemre 
átlagban 2 földrajzi név jut. Jellemző a kategóriára a sok tájszó pl. palonya 
(halásztó), hamvas (vászonból készült lepedő), csomak (ék-fejsze), kerengő 
(malomkerék), szütyőke (tarisznya), zubolló (szövőszék hengere) stb. A típu-
son belül a nevek megoszlása arányos. 

A 27 eseménynév alapját a területen lejátszódó események, esetleg képzelt 
események adják. A csoportot 14 alapelem alkotja, elmondható, hogy a név-
adásban jelentéktelen a szerepük, pl. ásvány, szemszúró, szakadás, kubik, 
peres, kelerás, omlás, nyesés stb. 

Mindössze 36 településnévi alapelemű nevünk van (8,47%). Alapelemek: 
géresi, Vécs, szög, szentesi, Lác, radi. Külön csoportosítottam a mezőgazda-
sági üzemek neveit, amelyekből 6 van (16,62%). Ezek a határban olyan lakott 
helyek, amelyek a hozzájuk tartozó megművelt területek központjai voltak 
egykor, esetleg ma is, pl. Keresztúr, Keresztúr-puszta, Rozsos-bánya stb. 

A felsoroltakon kívül 20 helynév, a településnévi helynevek 55,51%-a, el-
pusztult falvak nevét viselő határrésznevek. Alapelemek: Abaházi, Buró, 
Csernyő, Katrony, Pamacs, Marásza, Tajba, Semjén stb. Leggyakoribb 
névtípus a nagyság-meghatározó+településnév: Nagy-Katrony, Kis-Pa-
macs. 

Kategorizálhatatlan nevek csoportjába 16 helynevet soroltam, mert jelenté-
sük nem egyértelmű, etimológiájuk nem világos. Ilyen a Menite, Bid rie, 
Öbris, Zajonca, Pendőcs stb. A köznévi eredetű neveknek mindössze 0,85%-
át teszik ki. 

A névadásnak régi formája a személynévvel történő helymegnevezés. Ma-
gyar nyelvterületen, így Bodrogközben is jelentős számú csoportot alkotnak, 
456 helynév a külterület névanyagának 19,63%-a. Ebből 138 név alapeleme 
személynév, ami 30,26%. 

Utónévi alapelemű földrajzi neveinek száma 11, a kategória 7,97%-a pl. 
Micus, Martinya, Mikse stb., de két szentnévi alapelemű nevünk is van, a 
Szentiványi és Szentgyöri. A szentnevek jelentéktelen szerepet visznek a terü-
let névalkotásában (1,44%). 

A legtekintélyesebb csoportot a családnévi alapelemű 125 név képezi, 
amely a személynévi alapelemű helynevek 90,57%-a. Túlsúlyban vannak az 
egytagú helynevek (80,8%), míg az összetett helynevek száma csak 24. A 
köznévi előtagok leginkább az alapelem nagyságát (17 helynév) és helyzetvi-
szonyát (4 helynév) határozzák meg, pl. Nagy-Jutó, Középső-Korcsák. 
Egyébként a családnév+utónév kategória teljesen hiányzik a terület névanya-
gából, ilyenek csak meghatározó elemekben szerepelnek. 
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A köznévi alapelemű földrajzi nevek száma azonban jóval meghaladja a 
személynévi alapeleműekét, mert 318 helynév meghatározó eleme személy-
név, s ezek képezik a személynévi eredetű nevek 69,73%-át. 

Utónévi meghatározó eleme 26 névnek van, ami 8,17%. Típusaik száma: 9. 
A leggyakoribb névtípus a víznév: Györgyi-tó, Dénes tava. A család- és utó-
névből alakult földrajzi nevekből 10 van, ami 3,14%. A leginkább megterhelt 
névtípus a talajnévi és a földművelési 3-3 földrajzi névvel, pl. Tóth János 
homoka, Kis Pesta Ferenc-dűlő. 

Névanyagunkban a családnevek nagy része ma is élő. Vannak azonban kö-
zöttük ismeretlenek vagy elhomályosult nevek. Ilyen a Kohány (szl. Kochan 
szn.-ből), a Bótova (a Bot szn. származéka az -ova birtokos személyraggal 
ellátva), Kácsánd (a Kács szn.-ből), de személynévre vezethető vissza a 
Csorna, Nekcse, Csíz, Kupacs földrajzi nevek is. A kategóriába 282 helynév 
tartozik, ami 88,67%. Többségük természeti név (208 név 73,75%). Ezek két-
harmadát viszont a földnevek (140), egyharmadát a víznevek képezik. 

A folyóvízneveknél az ér alapelem a legnagyobb megterhelésű, a másik 
kettő, az árok és sánc 12,13%-át adja a csoport helyneveinek. Az 51 állóvíz-
név a víznevek 73,52%-át teszik ki, s uralkodó alapelem itt is a tó, amely az 
összetételek 82%-a, megterheltsége 12%-kal nagyobb, mint a köznévi eredetű 
földrajzi nevek esetében, pl Mihók-tó, Török lápa, Lebovics-kút. 

A felszín megjelölésére 9 alapelem szolgál, de csak kettő dominál, a 
domb, és a bánya, mert együttvéve 12 helynevet (a felszínnevek 52%-át) al-
kotnak. A hegy, gore (a föld dombos része), part, sziget stb. kisebb jelentő-
ségű. A csoport 23 névvel (16,42%) szerepel. 

A talajneveket csupán 4 alapelem, a homok, rét, föld, láblóka (zsombékos 
terület) alkotja, pl. Rác-homok, Szckely-rét, Deák-féle föld. 

A testrésznevek csoportját 5 alapelemmel (tag, oldal, torok, fenék, hát) 20 
név, azaz 14,28% képezi. A tag megterhelése a legnagyobb, mert a testrészne-
vekből alakult földnevek 50%-a, ami nyilván a tagosítás következménye itt is. 

A helyzetviszonyító helynevek kategóriájában 15 név található, ami a föld-
nevek 10,71 %-a. Az 5 alapelem közül az alja képezi a legtöbb nevet (60%). A 
legnépesebb csoport a családnév+helyzetviszonyítás: Dimicske alja, Csortos-
alj, Agárdi felső, Koncka megett. 

Az alakmeghatározó földrajzi nevek képzésében 3 alapelem a tábla, köz és 
a szög tölti be a legfontosabb szerepet. A 28 helynév közül 19 tartozik ide. A 
szugoly, rész, szer, sor kisebb szerepet játszik a névalkotásban. Csekély a nö-
vénynévi csoport jelentősége, mindössze 6 név 1 alapelemmel található a terü-
leten, pl. Hurka-szőlő. Feltűnő jelenség, mert a köznévi eredetű nevek kate-
góriájában 116 növénynév képviseli 51 alapelemmel. Még ennél is kisebb az 
erdőnevek szerepe, mert csak 3 név tartozik a típushoz (2,14%) Besenyő-
erdő, Liszkai-erdő. 
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Birtoklástörténeti nevünk 1 van, a Megyesi-írtás, ami a földneveknek 
0,71%-át teszi ki. Ha összehasonlítjuk a köznévi eredetű nevek csoportjával, 
ahol 22 alapelem 35 helynevet adott, akkor az összes birtoklástörténeti hely-
neveknek csak 2,77%-át alkotják a személynévi birtoklástörténeti nevek. 

A műveltségi nevek kategóriájába 74 név tartozik, ami a családnévből ala-
kult helynevek 26,24%-a. Ezek közül a foglalkozásnevek csak 19 névvel 
(25,67%), a létesítménynevek 55 névvel (74,33%) vannak képviselve. Ami a 
foglalkozásneveket illeti, jelentősebb a földművelési alapelemű nevek cso-
portja 16 helynévvel (84,22%), mivel az állattartás 3 alapeleme egyben 3 föld-
rajzi név alkotója (15,78%). Három alapelem, a dűlő, kert, birtok megterhe-
lése arányos, a telek és hely nem számottevő. Az állattartási alapelemek a le-
gelő, puszta, járó (Vitéz-legelő, Bencsik-járó, Altmányi-puszta). Mindkét 
névcsoport jelentéktelen, ha összehasonlítjuk a köznévi helynevek csoportjá-
val, ahol csak az állattartási 13 alapelem 70 helynek a névadója. 

A létesítménynevek esetében az építménynevek jelentékenyek 44 földrajzi 
névvel, ami a csoport neveinek 80%-a. A 14 alapelem közül kiemelkedő sze-
repet visz a tanya (15 név), ház (8 név), híd (6 név), kereszt (5 név), töltés 
(3 név). Az alapelemek megoszlása nem mondható arányosnak, akárcsak a 
köznévi eredetű neveknél, ahol 4-5 alapelem tekinthető termékenynek. 

Az útnevek 9 helynévvel (16,36%) kis jelentőségű kategória 1 alapelem-
mel, ami nem feltűnő, mert a köznévi helynevek csoportjában sem sok az út-
név (46), bár 7 alapelem változatosabb neveket eredményezett, mint a sze-
mélynévi eredetű útnevek. 

Végül jelentéktelen névcsoportot adnak a tárgynevek 2 földrajzi névvel 
(3,63%), csupán két alapelemmel, erszény, kelincses. A tárgynévi alapele-
mekre jellemző, hogy nem képeznek gazdag névcsaládot Bodrogközben. A 
köznévi csoportban is a 37 alapelem csupán 1-2 földrajzi név megalkotására 
volt képes. 
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