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phia) válaszoltak a résztvevık írásban elıre leadott kérdéseire. Több kérdés firtatta a statiszti-
kai módszerek kifinomultsága és a normális emberek nyelvhasználata közti esetleges mód-
szertani buktatók lehetséges kezelési módjait, a kutatók és a kutatottak viszonyát s az 
elıbbiek etikai és társadalmi felelısségének problémáit stb. Magam a szociolingvisztikai in-
terjúk hangfájljainak internetes közlésével kapcsolatban kérdeztem Labov véleményét, aki a 
publikus adatbázisok és a szociolingvisztikai interjúk közti feszültségre utalt: az interjúkat 
úgy készítjük, hogy adatközlıink lehetıleg maximálisan megbízzanak bennünk, ık abban a 
tudatban beszélgetnek velünk, hogy amit nekünk mondanak, abból semmilyen káruk nem 
származhat. Egyáltalán nem véletlen – teszem ehhez hozzá –, hogy a most megjelent „ICE-
Ireland: A User’s Guide”-ban, vagyis az International Corpus of English írországi kompo-
nensében (szerzık: Jeffrey L. Kallen és John M. Kirk, kiadó: Cló Ollscoil na Banríona, School 
of English, Queen’s University, Belfast, 2008.) azt olvassuk a 2. lapon, hogy az ICE-corpus 
az interneten nem hozzáférhetı, s a korpusz beszédfelvételei sem hozzáférhetık  
a világhálón. Kutatóknak, kutatási célra, a megfelelı írásbeli kötelezettségvállalás után, a CD-t 
és a kézikönyvet viszont jutányos áron (összesen 20 angol fontért) elérhetıvé teszik. 

A konferencia végén William Labov és Dennis Preston bejelentették egy új, kizárólag 
elektronikus folyóirat beindítását, melynek címe „The Journal of Dialect Geography” lesz, 
kiadója pedig a Mouton de Gruyter. A szerkesztık (Labov és Preston) célja a dialektológia 
és a nyelvelmélet közti szakadék megszüntetése és a leírások gazdagítása. A közlemények-
ben mód lesz színes térképek, hangfájlok és adatsorok internetes publikálására is. A kiadó 
által Leedsben terjesztett szórólap szerint a folyóiratnak nem lesz papírra nyomtatott ver-
senytársa, „online” fogják olvasni, nem gyenge minıségő, fekete-fehér nyomtatványként. 
2009-ben egy próbaszámot fognak széles körben terjeszteni, a következı évtıl pedig rend-
szeresen megjelenik a folyóirat. Az elektronikus publikációval kapcsolatos tudnivalókat  
a következı címrıl lehet megkérni: dialectgeography@okstate.edu 

A következı Methods konferenciát a University of Western Ontario (London, Ontario, 
Kanada) rendezi 2011-ben, a rákövetkezı helyszíne majd ott fog nyilvánosságra kerülni. 

KONTRA M IKLÓS 

Helynévmagyarázatok* 

Szócsán A Resicabányától északra fekvı helység fontosabb adatai: 1452: Zachel 
(Suciu 2: 138); 1492: Zochel (uo.); 1554–79: Sočan (Engel: TemMold. 130); 1808: 
„Szocsán h. Szocseni val.” (Lipszky: Rep. 1: 653) 1909: Szócsán (Mezı: HivKözs. 2: 1061). 
A román Soceni hn. (Suciu 2: 138) átvétele. Ez a román soc ’fekete bodza’ származéka 
(Iordan: TopRom. 101, 411). 

Szılıshegy A bánsági Fehértemplomtól keletre fekvı helység fontosabb adatai: 1569–79: 
Qalug’?rava (Engel: TemMold. 72); 1723: Rebenberg (uo.); 1808: „Rebenberg g. Ka-
lugjerova ill.” (Lipszky: Rep. 1: 553); 1913: Szıllıs-hegy (Hnt. 1200). A helység elsıdleges 
neve a szerb Kaludjerovo (tkp. ’Kalugyerfalva, Barátlak’). Az 1717–23-ban betelepült né-
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metek a Rebenberg (tkp. ’Szılıhegy’) nevet kezdték használni. Ezt fordították magyarra 
Szılıshegy-ként (Mezı: HivHn. 69). – Vö. Szıled. 

Szörénybúzás Az Al-Duna melléki Ómoldovától kelet-északkeletre fekvı helység 
fontosabb történeti adatai: 1569–79: Garnik (Engel: TemMold. 55); 1835 elıtt: Weitzenried 
(Bodor: Délm. 28); 1878: „A község [= Weitzenried] mellett emelkedik a Gornik hegy” 
(Pesty: Szörény 2: 655); 1880: Weitzenried (Hátsek: MegyTérk. Szörény m. a.); 1909: 
Szörénybuzás (Mezı: HivKözs. 1204); 1913: Szörénybúzás (Hnt. 1201); 1967: Gîrnic 
(Suciu 1: 265). Az elsıdleges Garnik névváltozat déli szláv eredető; vö. szerb-horvát 
granik ’magyartölgy, Quercus farnetta, Quercus conferta; magyartölgyes’ (SKNJ. 3: 566), 
granica ’magyartölgy’ (i. m. 3: 568); bolgár гранік ’egyfajta tölgy’ (EtSlSJaz. 7: 104), 
граніца ’egy fajta tölgy, Quercus pedunculata’ (i. m. 7: 107). A román gîrniŃa ’magyartölgy’ 
(Borza: DicŃEtnobot. 143) a déli szlávból való. Etimológiailag mindez összetartozik a ma-
gyar gránic és granicsár szláv eredetijével. Az ısszláv *grana ~ *granъ ~ granь egyik je-
lentése ’gally, ág’ volt; a tölgy terebélyes ágai alapján kapott efféle nevet (BEtReč. 1: 273). A 
magyar Garnik hn. hangátvetéssel keletkezett a déli szláv Granik-ból. A román Gîrnic hn. 
(Suciu 1: 265; Iordan: TopRom. 71) a régi magyar Garnik-hoz kapcsolódik. 1826-ban az 
oláh bánsági határırvidék területére I. Ferenc nagyobb számban telepített csehországiakat. E 
csehországi telepesek honosították meg a Weitzenried helységnevet. Ilyen név Felsı-
Bajorországból ismeretes Waitzenried < régi Watzinrieth (FörstOn. 2: 1260). A bizonyára 
’Wazo irtványa’ jelentéső helységnévbe idıvel a Weizen ’búza’ fınevet értették bele. Az or-
szágos helységnévrendezés során ezért változtatták meg az akkor még Szörény vármegyé-
hez tartozó Weitzenried idegenszerő nevét Szörénybúzás-ra. (Pesty: Szörény 2: 564; Bodor: 
Délm. 28, 45; Iordan: TopRom. 71; Suciu 1: 265; Mezı: HivHn. 250.) – Vö. Buzamezı. 

Tamásd A Marzsinától dél-délkeletre fekvı helység fontosabb adatai: 1554–79: 
Tomy?št (Engel: TemMold. 138); 1700 k.: Tomest (uo.); 1808: „Tomest vel Tomesty val.” 
(Lipszky: Rep. 1: 686); 1909: Tamásd (Mezı: HivKözs. 2: 1115). Az elsıdleges Tomest hn. 
a román Tomeşti (tkp. ’Toma emberei, Tomáék’) átvétele. Az országos helységnévrendezés 
során a falu nevét Tamásd-ra magyarosították (Suciu 2: 199; Mezı: HivHn. 175). – Vö. 
Tomesd. 

Tamáslaka A Nagybecskerektıl délkeletre fekvı helység fontosabb adatai: 1554–79: 
Tomašofče (Engel: TemMold. 138); 1660: Tomaševci (uo.); 1808: „Tomassovacz cr. Tho-
mashovac ill.” (Lipszky: Rep. 1: 686); 1882: Tomasevácz (Ihász: Hnt. 343); 1908: Tamáslaka 
(Mezı: HivKözs. 2: 1114); 1973: Tomaševac (ImMesta. 1973. 396). Az elsıdleges névalak 
a szerb-horvát Tomaševci [tkp. ’Tamás emberei, Tamásék’] volt, amelyet idıvel a Tomaše-
vac névalak váltott fel. A magyarban Tomasevác-ként használatos helységnevet az országos 
helységnévrendezés során Tamásházá-ra magyarosították (Marković: ImVojv. 182; Mezı: 
HivHn. 197). – Vö. Tamásváralja. 

Tárcsó A Pancsovától délkeletre fekvı helység fontosabb adatai: 1554–79: Istarč?va 
(Engel: TemMold. 131); 1723: Starzova (uo.); 1808: „Sztarcsova h. Starcsova ill.” 
(Lipszky: Rep. 1: 659); 1909: Tárcsó (Mezı: HivKözs. 2: 1072). Az elsıdleges Sztarcsova 
hn. a szerb Starčevo hn. átvétele. Ez egy Starac ~ Starec szn. (l. LPH. 612) birtoklást kifejezı 
-evo képzıs származéka. A hatósági úton megállapított Tárcsó névalak tudatos magyarosítás 
eredménye (Mezı: HivHn. 166). – Vö. Sztára. 

Tasnádbalázsháza A szilágysági Tasnádtól délkeletre fekvı helység fontosabb adatai: 
1454: Balashaza (Csánki 1: 551); 1733: Blasa (Suciu 1: 84); 1854: Balásháza (uo.); 1910: 
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Tasnádbalázsháza (Hnt. 1944. 569, az évszámhoz l. 655). A Balázsháza hn. a Balázs [cr. 
1267: Balas: ÁrpSzt. 84] személynévnek és a birtokos személyraggal ellátott ház fn.-nek az 
összetétele. A Tasnád- elıtag a járási hovatartozást jelöli. A román Blaja (Suciu 1: 84) 
’Tasnádbalásháza’ a magyarból való. 

Temeres A Facsádtól északkeltre fekvı helység fontosabb adatai: 1514–16: Thy-
homeresth (Suciu 2: 187); 1700 k.: Tomerestj (Engel: TemMold. 136); 1723: Themerest 
(uo.); 1808: „Temeresty val.” (Lipszky: Rep. 1: 676); 1909: Temeres (Mezı: HivKözs. 2: 1098). 
Az elsıdleges névalak a román Tihomireşti volt. Ez a déli szláv eredető román Tihomir ’Ti-
hamér’ származéka ’Tihomir emberei, Tihomirék’ eredménnyel. Az idıvel Temereşti alakú-
vá formálódott román helységnév a magyarban Temerest-ként honosodott meg. Az országos 
helységnévrendezés során a falu részére a magyarosabb hangzású Temeres névalakot állapí-
tották meg (Mezı: HivHn. 172). – Vö. Tihamérdülı. 

Temesfalva A Temesvártól kelet-délkeletre fekvı helység fontosabb adatai: 1442: 
Draxafalwa (Csánki 2: 35); 1554–79: D?raqš?ns (Engel: TemMold. 48); 1700 k.: Dragsina 
(uo.); 1808: „Dragsina h.” (Lipszky: Rep. 1: 152); 1913: Temesfalva (Hnt. 1221). Egy 
Dragsa [1389: Draxa: DocVal. 361; l. még szerb Drakša: Grković: RIS. 83; román Dracşa 
csn.: Iordan: DicŃFam. 180] nevő birtokos falva a magyarban Dragsafalva, a szerb-
horvátban pedig a Drakšina nevet kapta. A magyar Dragsina hn. (> román Dragşina hn.) a 
szerbbıl való. Az országos helységnévrendezés során a Temes bal partvidékén települt falu 
a Temesfalva nevet kapta (Milleker 179; Kázmér: Falu 198; Mezı: HivHn. 205). 

Temeskirályfalva A Temesrékastól északkeletre fekvı helység fontosabb adatai: 
1517: Kyralkwtha (JusthLt. 254); 1519/1520: Kyralkwtha (i. m. 264); 1554–79: Q?ralofče 
(Engel: TemMold. 81); 1723: Gralovaz (uo.); 1808: „Kralovecz val.” (Lipszky: Rep. 1: 350); 
1893: Temes-Királyfalva (Mezı: HivHn. 100). Az elsıdleges Királykuta hn. a király méltó-
ságnév és a birtokos személyraggal ellátott kút ’forrás’ fn. összetétele. A szerb Kraljevac ~ 
Kraljevec (> román CralovăŃ: Suciu 1: 172) magyar mintát tükröz. Az idıvel a magyarban 
is meghonosodott Kralovec-et Temeskirályfalvá-ra magyarosították, kiegészítve a megyei 
hovatartozásra utaló Temes- elıtaggal is. – Vö. Király-kút. 

Temeskutas A Versectıl északkeltre fekvı helység fontosabb adatai: 1358: Kutres 
(Csánki 2: 104); 1362: Kutrez (uo.); 1554–79: Qutrič (Engel: TemMold. 82); 1660: Kutrica 
(uo.); 1808: „Kudricz h.” (Lipszky: Rep. 1: 358); 1897: Temes-Kutas (PallasLex. 16: 62. 
utáni térképen); 1922: Gudurica (Marković: ImVojv. 73). A Kutrec > Kudric hn. eredete 
nincs tisztázva. Talán kapcsolatba hozható a szláv eredető, és ’vejsze’ jelentésben is haszná-
latos magyar ketrec (katroc, katruc, kotrec stb.) fn.-vel. A Temeskutas névalak tudatos ma-
gyarosítás eredménye. A szerb Gudurica névalakot hatósági úton állapították meg a szerb-
horvát gudura ’szakadék, mélység’ (< magyar gödör) felhasználásával (TESz. 2: 474; Had-
rovics: UngElSkr. 247). – Vö. Kutas. 

Temesliget A bánsági Csáktól észak-északkeletre fekvı helység fontosabb adatai: 
1569–79: Lig?t (Engel: TemMold. 85); 1700 k.: Liget (uo.); 1808: „Liget val.” (Lipszky: 
Rep. 1: 380); 1902: Temesliget (Mezı: HivKözs. 2: 621). A Liget hn. a magyar liget ’kisebb 
erdı’ fn.-bıl keletkezett. A megkülönböztetı szerepő Temes- elıtag a folyó mellékére s 
egyben a megyei hovatartozásra utal. – A román Pădureni (tkp. ’erdılakók’) ’Temesliget’ 
(Suciu 2: 28) tudatos románosítás eredménye hatósági úton. – Vö. Liget. 

Temesmiklós A Versectıl nyugat-délnyugatra fekvı helység fontosabb adatai: 1404: 
Zenthmiklos (ZsigmOkl. 2/1: 343); 1554–79: N?qolinč (Engel: TemMold. 68); 1660–66: 
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Veliki Nikolinci (uo.); 1808: „Nikolincze h. Nikolince ill.” (Lipszky: Rep. 1: 462); 1881: Te-
mes-Miklós (Marković: ImVojv. 128). Az elsıdleges Szentmiklós hn. a falu templomának 
védıszentjérıl vonódott át a településre. A szerbek ennek alapján alkották meg a Nicolinci 
névalakot, amely a magyarban is meghonosodott. A tudatos magyarosítással megállapított 
Temesmiklós hn. elıtagja a megyei hovatartozást jelöli (Milleker 114; Suciu 2: 433; Mezı: 
HivHn. 100, 103; Mezı: Templ. 173; Mezı: Patrocín. 333). – Vö. Miklósháza, Szent-
miklós. 

† K ISS LAJOS 

T Á R S AS Á GI  ÜG Y EK 

Búcsú D. Bartha Katalintól 

Kedves Kati néni! Az egyetemi kollegák utolsó üdvözletével állok itt, mindnyájunk 
szívbıl jövı szeretetének kívánok hangot adni, amikor az Eötvös Loránd Tudományegye-
tem Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszéke nevében búcsú-
zom Tıled. 

Halálod fájdalmas veszteség a tágabb szakmai közösség számára is. Ezért az egész 
magyar nyelvésztársadalom legfıbb képviselıjének, a Magyar Nyelvtudományi Társaság-
nak a búcsúszavát is hozom. A Társaság, amelynek hőséges és aktív tagja, sıt hajdan vá-
lasztmányi tagja is voltál, tisztelettel adózik életmőved elıtt, és megırzi emlékezetedet. 

Szavaimba mindezeken túl természetes módon szövıdnek bele a tanítványok érzései. 
Sokunknak elıször tanára voltál, azután kollegáid lettünk. Kapcsolatunk átalakult ugyan, de 
Te ugyanaz maradtál számunkra: egy idısebb, végtelen bölcsességő társ, akivel jó volt 
együtt lenni, akitıl jó volt tanulni. Ugyanakkor – a kollegák körén messze túl – sok ezer 
hajdani diák szívében élsz, hiszen aki találkozott Veled, az mind hasonló érzésekkel emlé-
kezik Rád. Hadd tolmácsoljam most e sok hálás tanítvány búcsúját is. 

Mindenki által szeretett tanár voltál. Olyan ember, akibıl sugárzott a magától értetıdı, 
határtalan jóindulat és tisztelet mindenki felé. Akinek szavaiból derő, világosság és értelem 
áradt. Ízelítıt kaptunk Tıled a tudomány szeretetébıl, a tudományos alázatból s abból is, 
hogy a személyes integritás, az igazmondás és a bátorság olyan értékek, amelyeknek csen-
des, de annál határozottabb képviseletére egy egész élettel lehet példát adni. Igazi pedagó-
gussal találkoztunk, aki kereste, felismerte és üdvözölte mindenkiben a jót. Ezáltal pedig va-
lóban nevelte – növekedésre késztette – tanítványait. 

Az a kor, amely ennek az életnek a kerete volt, az I. világháborúval kezdıdı „rövid 
XX. század” nem sokra tartotta az emberi szuverenitást, s a megpróbáltatások és szenvedések 
özönét zúdította nemzedékek egész sorára. D. Bartha Katalin sokszorosan részese volt ezek-
nek. Az 1930-as évek végén a beregszászi állami gimnázium tanára lett; itt élte át a II. vi-
lágháborút. Férjét sok tízezer társával együtt elragadta és halálba vitte a kárpátaljai magyar 
férfiakra kirótt „málenkij robot”. A fiatal asszonynak, aki ekkor már négy gyerek anyja és 
egy nagy család fenntartója, innen kezdve egyedül kellett helyt állnia, embert próbáló, el-
képzelhetetlenül nehéz körülmények között. S a csendes, hısies küzdelem végigkísérte 
egész életét. 1947-ben sikerült áttelepülnie, s nem sokkal ezután – Bárczi Géza hívására, sıt 


