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tőlük és főként szabadon választható szemináriumaikon részt venni olyan tudós egyéniségeknek, mint 
Mészöly Gedeon, Tamás Lajos, Váczy Péter, Szilágyi Loránd, Kniezsa István, Rásonyi Nagy László. 
Tudósi hevületükkel, szakmájuk rejtelmeinek feltáró szándékával és képességével új világot nyitottak 
számomra, külön-külön és együttesen valósággal elbűvöltek, lekötöttek, sorsfordítóan elköteleztek. 
Mai tudatommal úgy hiszem, tudásuk és tudósi hevületük mellett főként történeti és tudománytörténeti 
látásmódjukkal, filológiai apparátusuk föltárásával, a kutatás nemzeti érdekeinek az akkori történelmi 
időkben hangsúlyozásával nyűgöztek le. 

Nemcsak személyes okokból, az útbaigazítás hálájának kifejezéséül soroltam nevüket. Hanem 
hogy Akadémiánknak már akkor is mind tagjaként e helyütt, e közegben egyenként is megemlíttessenek. 
Továbbá azért is, hogy kiemeljem és példázzam annak tudománytörténeti jelentőségét, hogy a Teleki 
Pál irányította akkori magyar tudománypolitika milyen színvonalú anyaországi tudósgárda felvonulta-
tásával járult hozzá az erdélyi magyarság ügyének segítéséhez. 

Életpályám eme meghatározó időszakának emlékezetét nem feledtetheti, hogy Budapestre ke-
rülve ugyanilyen formátumú tudományos miliőbe kerülhettem. De ez már egy másik történet. 

A másik tényező, amit nyelvész-életem ajándékának tekintek, hogy szervezeti keretek adódtak 
számomra terepen végzett nyelvi gyűjtőmunkára, amit egyéb feladataim ellátása mellett több mint egy 
évtizeden át folytathattam. Ezáltal bejárhattam a teljes magyar nyelvterület minden zegét-zugát, olyan 
élményanyaghoz jutva, amelyet csak efféle munka biztosíthat a kutató számára. Háromféle vonatkozása 
is van. Mindenekelőtt általa ismerhettem meg anyanyelvemet köznyelvén messze túlmutató, ezerszínű 
változatosságában. Bízvást mondhatom, ha tudok valamit a nyelvről, annak múltjáról, hagyományőrző 
tartalmáról, valamint működési jelenének mélységeiről, azt a filológiai feltárás világán kívül igen nagy 
mértékben ennek a munkának köszönhetem. Továbbá ezáltal jutottam igen tanulságos, ma már történe-
lemnek számító időkben, a múlt század közepének éveiben akkora lehetőséghez, hogy közvetlen ta-
pasztalatból, emberközelből ismerhettem meg a vizsgált nyelvi közegnek, a magyar falusi, népi társa-
dalomnak a mindennapi életét, gondolat- és érzésvilágát, mely kitörölhetetlen emlékanyagot adott 
tudományszemléletem alakulásához is, különös tekintettel az anyanyelv sajátos ügyeinek problemati-
kájára. Végezetül e munkakör adott rendkívüli színt életemnek, hogy e munka során, mintegy „ráadás-
ként” járhattam be a történelmi Magyarország gyönyörű tájait – köztük rég elhagyott szülőföldemet, 
ahová örökkön vonzódásom munkásságom tematikájában is nyomokat hagyott –, de megismerkedhet-
tem Moldva, Horvátország több vidékével is. 

Íme, ezek a gondolatok jutottak leginkább eszembe, amikor most, élemedett korom emlékezete 
alkalmából munkásságom szóba került, én meg válaszra késztettettem. 

Még egyszer hálásan köszönöm a hozzám intézett, érdemen felüli kedves szavakat. 

Helynévmagyarázatok* 

Naszádos Az Orsovától délnyugatra fekvő helység fontosabb adatai: 1554–79: P?lavič?viča 
(Engel: TemMold. 107); 1700 k.: Plavicsovicza (uo.); 1808: „Plavissevicza h. Plavischevica ill.” 
(Lipszky: Rep. 1: 512); 1908: „Naszádos” (Mező: HivKözs. 2: 857). A szerb Plaviševica hn. a hason-
ló nevű, a falunál a Dunába ömlő patakról van véve; l. 1902/1910: Plavisevica p. Plavisevicza 
(Berzászka und Ógradina 1: 75 000-es térkép). Tövéhez l. szerb-horvát plav ’hajó’, plaviti ’eláraszt, 
elönt; úszik, hajózik’. Az országos helységnévrendezés során a naszádos-oknak hívott dunai hajósok 
emlékére a falu a Naszádos nevet kapta. – A román Plaviseviţa ’Naszádos’ (Suciu 2: 45) a szerbből 
való (Bezlaj 2: 94). – Vö. Hajós, Palocsa, Sajkásszentiván. 

                                                           
* L. MNy. 2007: 370–5. 
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Nemcse A bánsági Facsádtól kelet-északkeletre fekvő helység fontosabb adatai: 1427: 
Nempche (Suciu 1: 423); 1548: Nemesest (uo.); 1808: „Nemesesty h.” (Lipszky: Rep. 1: 455); 1913: 
Nemcse (Hnt. 972). Az elsődleges Nemcse hn. előzményeként l. a régi Nempchen és Nenche szn.-eket 
(1269/1343: Nempchen ~ Nemchen szn.; 1211: Nenche szn.: ÁrpSzt. 578, 579–80). Ehhez vö. cseh 
Němče hn. (Šmilauer: PřSlTop. 128), orosz Немча hn. (uo.). Ezek alapszava az ősszláv *němьcь ’né-
met ember’. A lengyel Niemcza hn. (Rospond: SEMG. 246) korábbi Niemcy (tkp. ’németek’) hn. mó-
dosulata. – A román Nemeşeşti hn., amely Nemesest alakban meghonosodott a magyarban is,  
a román Nemeş szn. (< magyar Nemes szn.) származékának látszik. Ám keletkezése nem függetlenít-
hető a vele azonos kezdetű Nemcsé-től. A részletek tisztázásra szorulnak. – Az országos helységnév-
rendezés során felújították a középkori Nemcse névalakot (Milleker 117; Iordan: TopRom. 171; Mező: 
HivHn. 187). 

Németszentpéter A Fönlaktól nyugatra fekvő helység fontosabb adatai: 1554–79: Mali Sen 
Petre (Engel: TemMold. 126); 1564: Kys Zent Peter (Suciu 2: 132); 1717: St. Peter (Engel: TemMold. 
126); 1808: „Szent Péter (Német-) h.” (Lipszky: Rep. 1: 642). A Szentpéter hn. a falu templomának 
védőszentjével kapcsolatos. A régi Kis- előtag Nagyszentpéter előtagjával van korrelációban. Az újabb 
Német- előtag a faluba költöztetett, nagyszámú német telepesre utal. – A román névalak Sînpetru 
German (Suciu 2: 132; Bodor: Délm. 11, 17, 44). – Vö. Nagyszentpéter, Szentpéter. 

Nérasolymos A Fehértemplomtól délnyugatra fekvő helység fontosabb adatai: 1554–79: 
Ş?qalofce (Engel: TemMold. 121); 1717: Sakalovaz (uo.); 1808: „Szakalovacz val. Sakalovac ill.” 
(Lipszky: Rep. 1: 619); 1909: Nérasolymos (Mező: HivKözs. 2: 1064). Az elsődleges Szokolovác ~ 
Szakalovác hn. a szerb Sokolovac (vö. sokolovac ’solymász’ < sokol ’sólyom’) hn. átvétele. Az orszá-
gos helységnévrendezés során a helység részére a Nérasolymos nevet állapították meg, az előtaggal 
utalva a folyó mellékére. A mai román névalak Socol (Suciu 2: 138). – Vö. Solymos, Szakoly. 

Néraszlatina Az Illyédtől dél-délkeletre fekvő helység fontosabb adatai: 1554–79: Islat?na 
(Engel: TemMold. 129); 1700 k.: Szlatina (uo.); 1808: „Szlatina val.” (Lipszky: Rep. 1: 651); 1909: 
Néraszlatina (Mező: HivKözs. 2: 1058). A Szlatina hn. a román Slatina hn. (< slatină ’sósforrás’ < dé-
li szláv slatina ’ua.’) átvétele. A megkülönböztető Néra- előtag a folyó mellékére utal. – A román név-
alak Slatina-Nera (Suciu 2: 137; Iordan: TopRom. 126; Kiss: Nyr. 115: 123). – Vö. Szalatnak. 

Nermed A bánsági Krassóvártól északra fekvő helység fontosabb adatai: 1569–79: Nörmig’ 
(Engel: TemMold. 95); 1723: Nermis (uo.); 1808: „Nermed ill.” (Lipszky: Rep. 1: 459); 1882: 
Nermeth (Ihász: Hnt. 235). Talán összetartozik a bihari Nermegy hn.-vel (l. ott). A román névalak 
ugyancsak Nermed (Suciu 2: 424; Mező: HivHn. 169). – Vö. Nermegy. 

Nermegy A bihari Béltől kelet-délkeletre fekvő helység fontosabb adatai: 1580: Nyrmeogh 
(Jakó 306); 1692: Nyermigz (Suciu 1: 424); 1808: „Nyermegy val.” (Lipszky: Rep. 1: 468); 1910: 
Nermegy (Mező: HivHn. 192, az évszámhoz l. Hnt. 1944. 655). A magyar nyír ’nyírfa, nyíres, nyírli-
get’ és a mög ~ meg ’mögöttes hely’ összetétele. Azonos hn. másfelé is előfordul: 1341: „Silue 
Nyrmegh” (OklSz. 670, 698); 1438: „prata Nyrmegh” (OklSz. 671, 698). – A román Nermiş hn. (Suciu 
1: 424) a magyarból való (Jakó 306; Mező: HivHn. 192). – Vö. Nermed. 

Nyitraborosznó A Privigyétől keletre fekvő helység fontosabb adatai: 1225: Bruzna 
(UrkBurg. 1: 106; Györffy 4: 361); 1430: Brus (VSOS. 2: 485); 1773: Bruszno (LexLoc. 143); 1808: 
„Bruszno h . Brusno s.” (Lipszky: Rep. 1: 81); 1910: Nyitraborosznó (Mező: HivHn. 242, az évszám-
hoz l. Hnt. 1944. 655). A Brusznó hn. a szlovák Brusno hn. átvétele. Olyan helyre utal, ahol fenőkőnek 
való kövek találhatók, ahol fenőkövet csiszolnak. A Nyitraborosznó névalakot hatósági úton állapítot-
ták meg. A megkülönböztető szerepű Nyitra- előtag a megyei hovatartozást jelöli. – 1960-ban a hely-
séget egyesítették Nyitratormással. A ma használatos nevük Chrenovec-Brusno (Hosák–Šramek 1: 
117; ZJČ. 64; Györffy 4: 361). – Vö. Borosznó. 

Nyitrafenyves A Németprónától (Nitrianska Pravno) nyugatra fekvő helység fontosabb adatai: 
1614: Chvojnica (VSOS. 1: 487); 1733: „Chvojnicza, Funtschuh, Chwognicza” (LexLoc. 143); 1808: 
„Chvojnicza rectius Chwognice s. Füntzl g.” (Lipszky: Rep. 1: 95); 1910: Nyitrafenyves (Mező: 
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HivHn. 252; az évszámhoz l. Hnt. 1944. 655). A helység a Nyitra jobb oldali mellékvize, a Chvojnica 
mentén települt, s róla kapta nevét. A víznév alapszavához l. szlovák chvoj(a) ’fenyőág, fenyőgally’. 
Az országos helységnévrendezés során megállapított Nyitrafenyves névalak tükörfordítás eredménye. 
A Nyitra- előtag a megyei hovatartozást jelöli. 

Nyitranádas A Simonytól (Partizánske) északnyugatra fekvő helység fontosabb adatai: 1232: 
Nadas (CDES. 1: 279; Györffy 4: 424); 1773: Nedassocz, Nedaschowitz, Nedassowcze (LexLoc. 144); 
1808: „Nedasócz h. Nédassowce s.” (Lipszky: Rep. 1: 452); 1900: Nyitranádas (Majtán 284; l. még 
Mező: HivHn. 155). A Nádas hn. náddal benőtt területre utal. Ebből a szlovákban a Nedaš [< Nedamir] 
szn. (Svoboda: SOJ. 149) beleértésével Nedašovce (tkp. ’Nedaš emberei, Nedašék’) hn. keletkezett, s 
Nedasóc-ként meghonosodott a magyarban is. A Nyitranádas névalak a felújított régi Nádas névelemet 
tartalmazza, megtoldva a megyei hovatartozást jelölő Nyitra- előtaggal (Györffy 4: 424). – Vö. Nádasd. 

Nyitranémeti A Nagytapolcsánytól nyugatra fekvő helység fontosabb adatai: *1222/1550: 
Numchuny (VárReg. 246); 1235: Nemchen (CDES. 2: 5); 1283: Nympty (MonBp. 1: 207); 1390: 
Nempthych (ZsigmOkl. 1: 160); 1773: Nemesicz (= Nemcsicz), Nemczice (LexLoc. 147); 1808: 
„Nemcsicz h. Němčice s.” (Lipszky: Rep. 1: 454); 1898: Nyitranémeti (Mező: HivHn. 157). A párhu-
zamos névadással keletkezett magyar Nempti < Németi és szlovák Nemčany hn. német telepesekre 
utal. Idővel a szlovákban a Nemčice névalak honosodott meg, s ez átkerült a magyarba is Nemcsic-
ként. Az országos helységnévrendezés során felújították a régi Németi névalakot, megtoldva a megyei 
hovatartozást jelölő Nyitra- előtaggal (Györffy 4: 426; Hosák–Šrámek 2: 127, 129; ZJČ. 231). – Vö. 
Nemcsény, Németi, Nemti. 

Óasszonyrét Az al-dunai Orsovától délnyugatra fekvő helység fontosabb adatai: 1554–79: 
Ograg’an (Engel: TemMold. 98); 1598: Ogradenia (Suciu 2: 10); 1808: „Ogradina ill.” (Lipszky: 
Rep. 1: 474); 1902/1910: Ó-Ogradina, Új-Ogradina (Frauenwiesen) (Berzászka und Ó-Ogradina. 1: 
75 000-es térkép); 1913: Óasszonyrét, Újasszonyrét (Hnt. 993, 1258). A szerb Ograđena hn. tkp. ér-
telme ’körülkerített, kerítéssel körülvett hely’. Az ófalu mellett települt új falu a németben  
a Frauenwiesen (tkp. ’asszonyrétek’) nevet kapta. Ennek fordításából alakult a magyar Újasszonyrét és 
Óasszonyrét. A román névalakok Ogradena Nouă ’Újasszonyrét’ és Ogradena Veche ’Óasszonyrét’ 
(Dickenmann: Stud. 2: 56; Suciu 2: 10; Mező: HivHn. 200). 

Óbodrog Az Aradtól nyugat-délnyugatra fekvő helység fontosabb adatai: 1422: Bodruch 
(Csánki 1: 767; ZsigmOkl. 9: 311); 1492: Bodrogh (Csánki 1: 767); 1808: „Bodrog h.” (Lipszky: Rep. 
1: 65); 1851: Ó-Bodrog (Fényes: MoGSz. 1: 88). A Bodrog hn. puszta szn.-ből keletkezett magyar 
névadással; vö. 1223: Budurug, 1237–40: Budrug szn. (ÁrpSzt. 157). Az Ó- előtag a Maros túloldalán 
települt Újbodrog [1808: „Bodrog (Új-) h. aliis Hodos val.”: Lipszky: Rep. 1: 65] előtagjával van kor-
relációban. – A román Bodrogul Vechi ’Óbodrog’ és Bodrogul Nou ’Újbodrog’ (Suciu 1: 88) részfor-
dítás a magyarból. – Vö. Bodrog1, Bodrog2, Bodrog3. 

L E V É L S Z E K R É N Y  

Kanizsay Ferenc írja: Nemrégiben NAGY L. JÁNOS (saját, megjelenendő [!?] cikke kapcsán) 
arról tájékoztatja az olvasókat (MNy. 2006: 382), hogy egy 1981. évi kiadvány [?] közli Juhász Gyu-
lának „Anna örök” című versét fotokópiában. S ez bizonyítja számára a (locus nélkül említett) PÉTER 

LÁSZLÓ „egyik legutóbbi [?] közlése” mellett, hogy a verskézirat utolsó sora „Élsz és uralkodol örök-
kön, Anna” volt. Nos: azt, hogy a Pesti Hírlapban 1926. július 11-én megjelent versnek a kézirata, 
amely a közléssel egyező, nem „Amen”-t tartalmaz 18. sorának végén, hanem „Anná”-t, már a költő 
műveinek kritikai kiadásából évtizedek óta lehet tudni (l. PÉTER LÁSZLÓ szerk., Juhász Gyula Ösz-
szes művei. Versek 3. Akadémiai Kiadó, Bp., 1963. 292). 


