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1. A téma körülhatárolása és az értekezés célkitűzései 

Munkám fő célja a Körösök vízgyűjtőjéhez tartozó folyóvíznevek elemzése a 

HOFFMANN ISTVÁN-féle névrendszertani vizsgálat keretén belül. A tipológiai 

rendszerezésben a magyar és román neveket különválasztom, ez utóbbiakat pedig a 

fordítást követően ugyanúgy elemzem a keletkezéstörténeti egységig, mint a magyar 

neveket, a leíró részek végén pedig összehasonlítom a két nyelvi réteghez tartozó 

nevek vizsgálati eredményeit. 

A több mint kétezer folyóvíznevet felölelő névtudományi vizsgálat mind a 

történeti, mind a szinkrón nyelvtudomány számára olyan lényeges tanulságokat 

kínál, amelyek megbízható képet festenek a hidronimákban tükröződő nyelvi állapot 

változásairól. A 27 ezer négyzetkilométeres terület hatalmas kiterjedése miatt 

azonban a névanyagnak csupán egyik részével, mégpedig a folyóvíznevek 

csoportjával foglalkozom, ezáltal átfogó képet kaphatunk a vizsgált terület 

lakosságának névalkotó tevékenységéről, amely alapvetően a magyar és a román 

nyelv köré csoportosul. Számos, víznévvel kapcsolatos tanulmány látott már 

napvilágot a magyar és nemzetközi szakirodalomban, bemutatva kisebb vagy 

nagyobb vízfolyások névtani rendszerét, de olyan összefoglalás, amely két országot 

összekötő vízgyűjtőterület adattárakban és térképeken fellelhető teljes 

folyóvíznévkincsét elemezze – tudomásom szerint – ezidáig még nem született. 

Köztudomású, hogy a nyelvek történetének megismerésében jelentős szerep hárul a 

helynevekre, hiszen mind a korai, mind a jelenkori víznevek a nyelv állapotára és 

változására is rávilágítanak a maguk módján. Éppen ezért a névanyag rendszerszerű 

vizsgálata általános következtetések levonására is lehetőséget ad a terület 

névanyagának monografikus feldolgozása által. A Körösök vízgyűjtőjének 

kiválasztását az indokolta, hogy a nagy kiterjedésből adódóan változatos földrajzi 

viszonyokkal rendelkezik, ugyanakkor névanyaga rendkívül gazdag, népessége 

pedig többféle etnikumú. 

 

2. A feldolgozás szempontjai és módszerei 

A Körösök vízneveinek vizsgálatát a megadott forrásmunkák alapján végeztem el. 

A vizsgálat időbeli határa az ómagyar kortól napjainkig terjed. A munka első 

lépéseként, az összegyűjtött névanyagot, azaz az adattári és térképi forrásokat 

összeegyeztettem, ezt követően lokalizáltam, majd értelmeztem.. Alapvetően háromféle 

forrásból dolgoztam: földrajzi leírásokat (HUNFALVY, HAÁN és KORBÉLY művei), 

GYÖRFFY GYÖRGY történeti földrajzát, helynévi adattárakat (HA. 1–3., PESTY és az 

ETH. 3., 10. és 11.) és különféle szótárakat, illetve térképeket (EKFT., MKFT., HKFT., 

HUSZÁR, EOTR. stb.) néztem át. 

A víznévkutatás történeti áttekintését követően a víznévi alapelemek értelmezési 

lehetőségeit vázolom föl, amelynek egyik megbízható támpontja a szóföldrajzi 

vizsgálat. Ez a módszer rámutat a vízrajzi köznevek történeti és nyelvi rétegei közötti 

összefüggésekre. 

Munkám két meghatározó részből áll: egy elemző, értekező egységből, illetve az 

elemzés alapjául szolgáló névanyag adattárából. Dolgozatom hat nagyobb egységből 



 

épül fel. Az első fejezetben az anyaggyűjtés és anyagközlés mellett kitérek a 

módszertani kérdésekre, a második részben a víznevek kutatástörténeti áttekintését 

foglalom össze az első szakmunkáktól napjainkig. A harmadik egységben a vízrajzi 

köznevek értelmezési lehetőségeit mutatom be, felsorakoztatva a vizsgált vízgyűjtőhöz 

tartozó közneveket, valamint azok jellegzetességeit, illetve történeti és nyelvi rétegeit. A 

negyedik rész a víznevek tipológiai áttekintését nyújtja, bemutatva a releváns 

rendszerezési lehetőségeket. A következő fejezet a Körösök magyar és román 

vízneveinek névrendszertani vizsgálatát tartalmazza szerkezeti és keletkezéstörténeti 

aspektus szerint. Végül a hatodik, záró szakasz a vizsgálat eredményeit foglalja össze és 

jeleníti meg különféle ábrák segítségével. 

 

3. Az értekezés új, tudományos eredményei 

A vízgyűjtőterület sajátos etnikai viszonyainak következtében átfogó képet 

kaphatunk a térség lakosságának névalkotó tevékenységéről, amely alapvetően a 

magyar és a román nyelv köré csoportosul. Munkám során a víznevekkel kapcsolatos 

magyar és nemzetközi szakirodalom mellett az adattári és térképészeti források közül is 

számosat felhasználtam. Mivel a víznevek lokalizálása elsősorban térképhez kötött, a 

kutatás során másodlagosnak tekintettem a közigazgatási felosztást. A kapott 

névanyagból világosan kirajzolódik, hogy a kisebb vizek nevei változékonyabbak 

(BENKŐ 1947a: 22), amelyekben általában a birtoklási szándék következtében igen 

magas a személynevek aránya. Tovább finomítva a felbontást megállapítható, hogy a 

magyar és román antroponimák közül a román van túlsúlyban, de közülük néhány 

adaptáció is előfordul (pl. Zsiga szn. > Jighi ‘Zsigáé’). 

Az értekezés második nagyobb egységében a vízrajzi köznevek értelmezési 

lehetőségeit mutatom be, felsorakoztatva a vizsgált vízgyűjtőhöz tartozó közneveket, 

valamint azok jellegzetességeit, illetve történeti és eredetbeli rétegeit. A vízrajzi 

köznevek nyelvhasználati kérdéseit követően betekintést nyerhetünk a jelentésbeli és 

alaktani jegyek névalkotó szerepébe. A történeti és nyelvi rétegek összefüggését jól 

nyomon követhetjük a köznévi formák élettanában. A víznevek az idő folyamán 

többféle etnikai hatásnak voltak kitéve, amelyek jellegzetes nyomokat hagytak a 

névkincsben, ugyanakkor a nyelven belüli változások is jellemzik a vízrajzi közneveket 

(pl. egyes nevek elhomályosulása). A függelékben szereplő lista az élő és a 

nyelvhasználatból kiveszett magyar és román formákat tartalmazza a Körösök 

vízgyűjtőjének névkincséből. 

A harmadik rész a víznevek tipológiai áttekintését nyújtja, bemutatva a releváns 

rendszerezési lehetőségeket. Az évtizedek alatt formálódó, csiszolódó kategorizálások 

újabbnál újabb megoldandó feladatokat szültek, amelyeket a nyelvészek más és más 

perspektívából világítottak meg. Jelenleg az összes helynév-tipológiai modell közül 

HOFFMANN ISTVÁN elemzési rendszere számít a legelfogadottabban. 

A következő fejezet a Körösök magyar és román vízneveinek névrendszertani 

vizsgálatát tartalmazza szerkezeti és keletkezéstörténeti nézőpontból. A magyar 

víznévanyag 20%-át az egyrészes, 80%-át pedig a kétrészes nevek alkotják. A magyar 

egyrészesek általában jelöltek, leginkább -s valamivel való ellátottságot jelentő 

képzővel vagy folyamatos és befejezett melléknévi igenevek toldalékával vannak 



 

ellátva. A román víznévanyag 60%-át egyrészes nevek teszik ki, ahol szintén találunk 

képzőket, leginkább kicsinyítő képzőket, de a helységnevek metonimikus átvétele is 

jellegzetes névalkotási módszer, ugyanakkor a vízrajzi köznév lemaradása is igen 

jellemző; továbbá jelentős számban szerepelnek magyar adaptációk is (m. Kis-tag > 

rom. Chiştag, m. Keszend > rom. Chisindia), amelyek egykori magyar névrész- vagy 

névelembeli összetételekről árulkodnak. 

A háromszintű szerkezeti elemzés során láthatjuk, hogy alapvetően milyen 

jelentésbeli és formai eszközök vesznek részt a víznévalkotásban a Körösök vízgyűjtő 

területén, továbbá azt, hogy ezek milyen kölcsönhatásban vannak egymással. 

A funkcionális-szemantikai vizsgálat során egy- és kétrészes neveket különítettem el, 

mindegyik névrésznek külön szerepet tulajdonítva. Az egyrészes nevek névrészbeli 

meghatározottságuk alapján három csoportba sorolhatók: fajtajelölő, sajátosságot jelölő 

és megnevező funkciójú névrészek. A szóösszetételek esetében általában a fajtajelölő 

elem mellé társul vagy egy sajátosságot jelölő névrész (S+F: Nagy-ér, Kertes-patak), 

vagy egy megnevező szerepű tag (M+F: Tusza pataka, Körös-ér), de ritkábban az is 

előfordul, hogy a megnevező rész utólag kap egy sajátosságra utaló névrészt (S+M: 

Sebes-Körös, Fehér-Körös). 

A névrendszertani elemzés szerkezeti szintjén elkülönítettük a funkcionális-

szemantikai, a lexikális-morfológiai és szintagmatikus struktúrákat (vö. KISS M. 2012a: 

82). Az első, a funkcionális, jelentéstani kategorizáció több lehetőséget kínál annak 

függvényében, hogy a vizsgált névrész mit fejez ki: fajtát (F), sajátosságot (S) vagy 

megnevez egy helyet (M). A névanyag nagyobb hányadát természetesen összetételek 

alkotják, így a fenti osztályok a következőképpen csoportosulnak: S+F, M+F, S+M. 

Ezeknek besorolását nem mindig könnyű elvégezni (például ha a vízrajzi köznév 

kihalóban van), de ha az adatállományt nyelvi szinten vizsgáljuk, láthatjuk, hogyan 

változik ugyanannak a pataknak a neve a másik nyelvben, egyúttal miként sorolódik át 

egyik funkcionális kategóriából a másikba (pl. m. Hollód > rom. Holod; m. S > rom. 

M). Az összesítés kimutatja, hogy a három fő szemantikai jegy közül a megnevező 

szerepű névrész jelenik meg a legtöbbször (12,6%), és csak kevéssel marad le mögötte a 

sajátosságra utaló funkció (10,8%), míg a fajtajelölés 1,8%-os arányt mutat a teljes 

névanyagban, tehát több mint kétezer lexéma esetében ez utóbbi mennyiség legalább 40 

adatra értendő. Összetételek esetében található a legnagyobb eltérés a magyar és a 

román víznévkészletben. A sajátosság és fajta (67,3%) funkcionális kapcsolata a magyar 

nevekben a legelterjedtebb (46,1%), a román adatok viszont ennek az aránynak a felét 

sem érik el (21,2%). Ennek oka a román adatok esetében a megnevező szerepű 

névrészekben keresendő, ahol a magyar adatok 2,3%-os arányával szemben a román 

víznevek 10,3%-kal rendelkeznek. Ez azzal magyarázható, hogy a román 

nyelvhasználat az átvétel során a kéttagú magyar neveket egytagúnak tekinti, így annak 

névszerkezete a következőképpen módosul: m. S+F > rom. M (pl. Kis-érHiba! A 

hivatkozási forrás nem található. > Chişer, Budi-ér > Budieru, Jakab-ér > Iacober, 

Vár vize > Varvizel). Ez az eljárási mód a legelterjedtebb, de egytagú magyar nevek 

esetében is létrejön hasonló szemantikájú váltás, ahol a sajátosságot vagy fajtát jelentő 

magyar név a román nyelvbe kerülve megnevező funkciót nyer (pl. Közép > Cuzap, 

Patak > Potoc). Ahhoz, hogy egy jövevénynév beleilleszkedhessen a befogadó nyelvbe, 

az idegen név gyakran olyan köznévi utótagot kap, ami a nevet használóknak 

megkönnyíti az illető objektum azonosítását (pl. m. Száraz-ág > rom. Zărzag > rom. 

Valea Zărzagului). 



 

Míg az előző részben a jelentéstani kategóriákat vizsgáltuk, a lexikális-morfológiai 

elemzés során a szótő és a toldalékmorfémák névalkotó szerepét követjük nyomon. 

A lexikális-morfológiai elemzés a nyelvi kifejezőeszközök típus- és aránybeli 

összetételét vizsgálja. A névalkotásban résztvevő szavak (köznév, személynév, helynév, 

melléknévi jellegű szavak csoportja, számnév) és a szószerkezetek megoszlása a 

helynévi jellegű névrészekben a legmagasabb arányú (32%), ami azt bizonyítja, hogy a 

hegy-, erdő-, településnevek, illetve további mikrotoponimák nagymértékben 

befolyásolták a víznév keletkezését. 

A vizsgálandó névállomány egy- és kétrészes nevekre oszlik, amit további 

csoportbontások követnek. Az egyrészeseken belül jelölt és jelöletlen lexémát 

tartalmazó nevek vesznek részt a névalkotásban, főnévi (köz- és tulajdonnév) vagy 

melléknévi jegyeik alapján, illetve szószerkezetek szerint. A toldalékolt egyrészes 

nevek létrejöttében leginkább növényneveket találunk, továbbá állat-, anyag-, 

építményneveket a magyar és a román névadatok között egyaránt. A kétrészes víznevek 

lexikális-morfológiai felépítése további két csoportra bontható: elő- és utótagra, azaz 

bővítményi- és alaprészre. Alaptag szerint elsősorban vízrajzi közneveket értelmezünk 

és csoportosítunk, bemutatva a szóföldrajzi vizsgálat eredményeit, ami rávilágít a 

régióban leggyakrabban előforduló köznevek (pl. ér, patak, fok, folyás) elterjedtségére. 

A vizsgált főrész lehet tulajdonnév, amely nagyobb folyó egyik jelentősebb mellékágát 

megnevezve új név felvétele helyett csupán bővítményi taggal egészíti ki (pl. m. Anya-, 

Ásott-, Fehér-, Fekete-, Hármas-, Kettős-, Kis-, Középső-, Nagy-, Petrószi-, Rossz-, 

Váradi-KörösHiba! A hivatkozási forrás nem található.; rom. Crişul Pietros, Crişul 

Poienii). A kétrészes víznevek előtagjának szerkezete nagyobb változatosságot mutat az 

utótagok lexikális felépítéséhez viszonyítva, amelyben a melléknévi előtagok (a víz 

mérete, alakja, színe, hőmérséklete, kora, állapota, szaga, íze), valamint a deverbális és 

denominális képzőkkel alakult szavak a víz mozgását, folyásának sebességét nevezik 

meg. A folyóvíz valamilyen jellegzetességét tükröző lexémák mellett megjelennek 

olyan motivációs tényezők is, mint a népnév (cseh, orosz, rác; magyar, székely, kun, 

besenyő; szász; zsidó; cigány; román), valamint a foglalkozás-, személy- és anyagnév, 

ugyanakkor a folyóágak szétválasztását követhetjük nyomon a tőszámnevet tartalmazó 

víznevekben (Két-ér, Kettős-patak; Hármas-Körös). A szószerkezetek, illetőleg 

összetételek közül általában a minőségjelzősek jelennek meg a Körösök magyar 

vízneveiben, határozós szintagmák pedig inkább a román névanyagra jellemzőek. Az 

alfejezet végén a szófaji és szószerkezeti megoszlást kísérhetjük figyelemmel a magyar 

és román nevek tekintetében, megállapítva, hogy a helynévi jellegű nevek aránya 

mutatja a legnagyobb eltérést a két nyelvi rétegben. 

A szintagmatikus elemzés a szókapcsolatok szerkezetének névrészekbeli 

szintaktikai viszonyát tárja fel. A HOFFMANN-féle csoportbontás szerint 

megkülönböztettünk alárendelő (jelzős és határozós), illetve mellérendelő szerkezeteket. 

Összehasonlítva a jelzős és a határozós szószerkezeteket megállapíthatjuk, hogy 

szintagmatikus szerkesztéssel keletkezett neveinek a 87%-a jelzős összetételű, ahol a 

magyar és román adatok közti különbség nem számottevő, ellentétben a határozós 

szerkezetű nevek alacsony hányadával (13%), melynek tekintélyes része a román 

névállományban lelhető fel. A szintagmatikus szerkesztéssel alakult neveket az előző 

részben részletesen kifejtett gondolatok alapján jellemezhetjük, kiemelve azt, hogy a 

jelöltség és jelöletlenség tekintetében a jelölt jelzős szerkezetek dominálnak. 

A morfematikai kompozíciók létrejöttében fontos szerepet kapnak a helynévképzők, így 



 

a derivációs lehetőségek bősége és rugalmassága elsősorban az -s, -d, -ó/-ő, 

másodsorban a -gy, -cs, -ás/-és és -i képzők névalkotó tevékenységében érhető tetten. 

A képzőrendszer elemeivel szemben a vizsgált nevekben kevesebb alkalommal 

fordulnak elő névszójellel, határozóraggal vagy névutóval ellátott víznevek. 

A keletkezéstörténeti vizsgálat során figyelemmel kísérhetjük azoknak a nyelvi 

szabályoknak a működését, amelyek a név létrejöttekor aktiválódnak. A belső és a külső 

szóalkotás lényegi szintjei magukba foglalják egyrészt a szintagmatikus, morfematikai, 

jelentésbeli és szerkezeti változással, másrészt a névátvétellel alakult nevek csoportját. 

A szerkezeti változástól eltérően a jelentésbeli névalkotás nem a névtest alakulásait 

követi, hanem azt a folyamatot, amely során a nyelv a meglévő elemkészletet úgy 

használja fel egy új név megalkotásában, hogy az új jelentés kialakulása a szerkezet 

módosulása nélkül megy végbe. Ennek nyelvi eszközei a jelentéshasadás (pl. ér vízrajzi 

köznév > Ér víznév), jelentésbővülés (az Érmellék nem csupán az Ér folyó vízgyűjtőjét 

jelenti, hanem ide értendő a Kraszna bizonyos területe is), a jelentésszűkülés, a 

névátvitel (esetünkben a metonímia) és a névköltöztetés (pl. Küsmöd). Ezek közül a 

csoportok közül a névátvitelen belül a metonímia előkelő helyet foglal el a névalkotás 

folyamatában, hiszen víznevek keletkezhetnek növény-, állat-, személy-, épület- vagy 

domborzatnévből, ugyanakkor a víznév is alapul szolgálhat egy-egy település (KISS M. 

2010b: 83) vagy egyéb terület névalkotásában (pl. Kalota). A szerkezeti változással 

alakult nevek különválasztását követhetjük nyomon HOFFMANN rendszerezésében, ahol 

a névrésszel történő gyarapodást kiegészülésnek, a névelemmel történőt bővülésnek 

tekinti, a névrésszel való csökkenést ellipszisnek, a névelemmel valót pedig 

redukciónak nevezi. Ezek a változások különösen jellemzik a Körösök víznévanyagát, 

ahol a román nevekben az ellipszis erőteljesebb megjelenése figyelhető meg, míg a 

magyar névanyagot a településnevekből metonimikusan keletkezett víznevek elterjedése 

a jellemzi. A deetimologizáció során a nevek funkcionális-szemantikai és lexikális-

morfológiai szerkezete elhomályosul (Hejő, Berettyó stb.). Ezek értelmezése 

nyelvtörténeti elemzést igényel, ugyanakkor hasonló eljárás szükséges a népetimológiás 

nevek megfejtésére is (pl. Vércsorog). 

Névátvétel során általában a nagyobb folyók neve örökítődött meg a Körösök 

névkincsében. Ezek a külső keletkezésű nevek többféleképpen épülnek bele az új 

helynévrendszerbe: végbe mehet hangalaki változással vagy anélkül, továbbá ide 

sorolandók a párhuzamos helynévadások esetei is. A Körösök vízneveinek 61%-a 

magyar, a maradék arányok pedig megoszlanak a román és elenyésző részben az egyéb 

(pl. szláv) eredetű adatok között. Jóllehet, a román névállomány jelentős mennyiségű 

magyar átvételt tartalmaz, a magyar és a román nevek területi megoszlása északról dél 

felé haladva a román nyelvű adatok térhódítását mutatja, ami a Fekete-Körös jobb 

oldalának víznév-arányaiban tetőződik, míg az Ér jobb oldalán éri el a legalacsonyabb 

mutatót. 

A névátvételek történeti rétegződését tekinthetjük át az Ér vidéke víznévanyagának 

részletes bemutatásával kronológiai megközelítésben, így tanúi lehetünk a víznevek 

keletkezésének, illetve átalakulásának a különböző történeti korokban. Bár szláv eredetű 

víznevekkel is számolhatunk a Körösök területén, elsősorban a magyar és a román 

nevek eloszlása került előtérbe. 

Végső összegzésként megállapíthatjuk, hogy a Körösök víznévanyaga rendkívül 

színes képet nyújt. Ami a névalkotásban részt vevő lexémák etimológiáját illeti, a főág 

nevének eredete – ősi mivoltából kifolyólag – nem következtethető ki olyan 

pontossággal, mint a többi kisebb szakasznév. A három Körös-ág jelentősebb 



 

mellékfolyóinak neve nagyrészt a magyar nyelvből eredeztethető, és mindössze négy 

esetben számolhatunk szláv eredetű hidronimával, míg a kisebb pataknevek magyar, 

román és szláv névelemeket őriznek. A későbbi névváltozatok létrejötte meglehetősen 

felduzzasztotta a névanyagot, hiszen több esetben a magyar nevet a román névhasználók 

adaptálták, azaz különösebb változtatás nélkül átvették vagy lefordították. Ezeknek a 

neveknek az összegyűjtése és egyeztetése, majd lokalizálása a térképen nem volt mindig 

zökkenőmentes, továbbá a leíró és keletkezéstörténeti szempontok szerinti besorolást a 

vizek ugyanazon nyelven belüli két- vagy többnevűsége is megnehezítette. Ez is arra 

késztetett, hogy a magyar és román neveket különválasszam, a vizsgálati eredményeket 

párhuzamosan mutassam be és hasonlítsam össze egymással. A kapott eredmények a 

magyar víznevek folyamatos kiszorulását mutatják, ez a tendencia egyenesen arányos a 

magyarság ritkulásával és asszimilálódásával. Nagyban segítené a tudományos kutatást, 

ha a területről korszerű, naprakész és alapos élőnyelvi helynévgyűjtés állna a 

rendelkezésünkre. 

A párhuzamosan elemzett névanyag olyan problémákat vet fel, amelyek mind a 

magyar, mind pedig a román (víz)névadás sajátosságait érintik, de az értekezés 

korántsem aknázza ki teljességgel a kínálkozó egyéb irányú tudományos lehetőségeket, 

mert a részletezés a terjedelmi korlátokat túlfeszítené. Névélettani szempontból fontos 

ugyanakkor látnunk a régió jellegzetes népcsoportjainak térbeli és időbeli 

elhelyezkedését, mozgását, változó szerepét a névadásban. Az elemzés során 

bebizonyosodott, hogy a vizsgált terület etnikai összetétele alapjaiban befolyásolta 

minden névtípus, így a hidronimák alakulását is. Ezeknek a külső körülményeknek a 

számbavétele több tudományterületet érint, hiszen a történeti földrajz, a 

társadalomtörténet és a néprajz kutatási eredményeinek a bevonásával számos 

bizonytalanság szűrhető ki. 

Névrendszertani vizsgálatom a román nevek esetében a keletkezéstörténeti részig 

terjed. Etimológiai elemzéseket magam is végeztem az Ér és a Berettyó folyóvíznevei 

körében, ahol az elenyésző számú szláv eredetű adatok mellett a magyar és a román 

formák kontrasztív vizsgálata jól példázta a két nyelv egymásra hatását. Munkám 

második fejezetében, a víznévkutatás történeti bevezetőjében igyekeztem bemutatni az e 

témakörben megjelent tanulmányokat, de nyelvi kölcsönhatásról kevés helyen 

olvashatunk, kétnyelvű térség párhuzamos bemutatásával pedig a román 

szakirodalomban – eddigi ismereteim szerint – még senki nem próbálkozott, így e 

vizsgálat remélhetőleg kiindulási támpontokat tud nyújtani egy hasonló tematikájú 

elemzés során. 

Munkám során arra törekedtem, hogy a névrendszertani elemzésen túl olyan új 

perspektívákat villantsak fel, amelyek a kutatást más-más szempontok szerint viszik 

tovább. 
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