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• Hochbauer Mária

Az alsó/felső reláció Négyfalu
helyneveiben
(Folytatás előző számunkból.)
Az ALSÓ/FELSŐ reláció a folyóvizek
neveiben
A folyóvizek neveiben látható ALSÓ/
FELSŐ reláció egy harmadik fajta tago
lódást jelent, mely elsősorban abban kü
lönbözik ennek a relációnak az előző két
típusától, hogy a fizikai észlelés terén erő
teljesebben jelentkezik benne a horizontális
dimenzió, a vertikalitás rovására. A függő
leges szintkülönbség még mindig mérvadó,
de a KÖZEL/TÁVOL dimenzió felerősö
dik, a falu mint viszonyítási alap egyre fon
tosabbá válik, hisz a folyóvizek egy része
érinti a települést vagy keresztülfolyik rajta.
Itt voltaképpen arról van szó, hogy a nyelvi
világban alsó-/felső- dimenzió van, azaz
vertikalitás, de a valóságban ez vízszintes
ként jelenik meg. Vagyis annak ellenére,
hogy látszólag ezek a vízszintes dimen
zióhoz tartoznak, és a két szakasz, illetve
két ág között kicsi a szintbeli különbség, a
nyelvi világban mégis a vertikális dimenzió
szerint tagolódnak. A felső rész mindig a
patak folyási irányához viszonyítva felső.
A folyóvizek neveiben szereplő ALSÓ/
FELSŐ relációk úgy tűnik, kevésbé diffe
renciálódtak, mint a hegyek vagy völgyek
komplementáris neveiben jelentkező ilyen
jellegű relációk típusai.
Ennek az eddig tárgyaltakhoz képest
másfajta ALSÓ/FELSŐ relációnak az első
típusára az jellemző, hogy a képzeletbeli
kordinátarendszer vertikális tengelyének
pólusain elhelyezkedő földrajzi objektumok, amelyek létrehozzák ezt a fajta relációt, ugyanannak a hasonló nemű, de más
nevet viselő földrajzi objektumnak (esetünkben folyóvíznek) ugyanazon az oldalán
elhelyezkedő és vele egy bizonyos felületen
érintkező mellékpatakai. Ezek a mellékpatakok a vertikális tagoltság szempontjából
egymás alatt helyezkednek el, de az a
tulajdonságuk, hogy egymással majdnem
párhuzamosak, eléggé eltolja ezt a fajta vertikalitást a horizontalitás irányába. Ezeknek
a földrajzi helyeknek nincs közvetlen érintkezési felületük. Ebbe a típusba tartozik az
Alsó-Bejer-patak/Felső-Bejer-patak, illetve
az Alsó-Havas-patak/Felső-Havas-patak,
ahol az Alsó-Bejer-patak ’a Döjtöne bal

oldali mellékpataka’ és a Felső-Bejer-patak
’a Döjtöne bal oldali mellékpataka, az AlsóBejertől északra’, Alsó-Havas-patak ’az
Alsó-Kecskeláb oldalában a Felső-Havaspataktól északra folyó, a Kecske-Tatrangba
torkolló patak neve’ és a Felső-Havas-pa
tak ’az Alsó-Havas-pataktól délre, vele
párhuzamosan folyó, a Kecske-Tatrangba
torkolló patak neve’.
A következő csoportba azok a helyek
tartoznak, amelyek nevében az ALSÓ/
FELSŐ/KÖZÉPSŐ olyanfajta hármas
tagolódást jelent, amilyennel mostanáig
még nem találkoztunk: ezek az objektumok
közvetlenül is érintkeznek egymással, kettő
közülük (az ALSÓ és a KÖZÉPSŐ) csak
egy-egy pólusán, egy pedig (a FELSŐ)
mindkét póluson. Ha egy nagyon leegysze
rűsített geometriai térben gondolkodunk,
mint ahogy azt eddig is tettük, akkor ez
azt jelenti, hogy míg az előző csoportba
tartozó helyek két, a vertikális dimenzióban
egymással párhuzamosan futó képzeletbeli
egyenes mentén helyezkednek el, addig
az ebbe a csoportba tartozóak összefutó
egyenesek mentén találhatók. Ilyen típusú
relációra névanyagunkban (legalábbis
a víznevek kategóriájában) egyetlen
példát találunk: Alsó-Kecske-Tatrang/
Felső-Kecske-Tatrang/Középső-KecskeTatrang, ahol az Alsó-Kecske-Tatrang
’az Alsó-Kecskeláb-havasból eredő patak
neve’, a Felső-Kecske-Tatrang ’az AlsóKecske-Tatrang bal oldali mellékvize’ és a
Középső-Kecske-Tatrang ’a Felső-KecskeTatrang jobb oldali, Kecske-Tatrang felőli
mellékvize’.
Külön csoportba tartozókként meg
említjük itt az Alsó-Hideg-völgy vize ’az
Alsó-Hideg-völgyben folyó patak neve’ és
a Felső-Hideg-völgy vize ’a Felső-Hidegvölgyben folyó patak neve’ típusú nevet
viselő helyeket is. Ezek a helyek közvetlenül nem érintkeznek egymással, és nincs
is közös érintkezési felületük. Az összetett
bővítményrészekben szereplő viszonyjelölő lexémák tulajdonképpen a bővítményrész bővítményrészei. Ez azt jelenti, hogy
funkcionális-szemantikai szempontból a
bővítményrész (esetünkben az Alsó-Hideg-völgy, illetve a Felső-Hideg-völgy)

Tomos Tünde: Hétfalusi ház kapuval
funkciója az, hogy kifejezze a helynek egy
másik földrajzi helyhez való viszonyát (ese
tünkben egy folyóvíznek egy völgyhöz való
viszonyát), annak pontos elhelyezkedését
a másik helyhez viszonyítva. Minthogy a
viszonyjelölő lexémák a bővítményrészek
bővítményrészeiként szerepelnek, tulajdon
képpen nem azok között a helyek között
létezik egy ALSÓ/FELSŐ reláció, amelye
ket használóik ezekkel a nevekkel illetnek,
hanem azok között, amelyeket az összetett
bővítményrészek jelölnek (az Alsó-Hidegvölgy, illetve a Felső-Hideg-völgy között).
Figyelembe véve, hogy ebben a relációban a két földrajzi objektumnak van egy,
a helyfajta szempontjából azonos nemű,
közvetlen érintkezési felülete (a Döjtöne
völgye), az Alsó-Hideg-völgy vizének és
a Felső-Hideg-völgy vizének is lesz egy
közvetett, másodlagos érintkezési felülete.
Ugyanebbe a típusba sorolhatjuk a Len-földek alsó ága vizét, illetve a Len-földek felső
ága vizét, ahol a Len-földek alsó ága vize ’a
Len-földek alsó ágában folyó patak neve’,
a Len-földek felső ága pedig ’a Len-földek
felső ágában folyó patak neve’. Itt a Len-földek alsó ága, illetve a Len-földek felső ága
nevű völgyek a Len-földek nevű rét két különböző oldalán helyezkedik el úgy, hogy
közvetlenül nem érintkeznek egymással, de
mind a kettőnek van érintkezési felülete egy
tőlük független, harmadik hellyel.
Ennek a relációnak a negyedik típusába
azok a bipoláris földrajzi nevekkel jelölt
helyek tartoznak, melyeknek észlelésekor

a következő feltételek teljesülnek: a két
azonos nemű földrajzi objektum két képze
letbeli ferde egyenes mentén helyezkedik
el, melyek egy bizonyos pontban metszik
egymást, és attól a ponttól kezdődően egy
másra tevődnek. Éppen ezért, erről a fajta
ALSÓ/FELSŐ relációról nem mondhatjuk
azt sem, hogy teljes egészében a vertikális
dimenzióhoz tartozik, de azt sem, hogy a
horizontálishoz. Ha mindenáron be kéne
sorolnunk valamilyen kategóriába, akkor
egy harmadik dimenziót kellene rá kitalálnunk, amelyet kvázivertikális, azaz inkább
vertikális mint horizontális dimenziónak
neveznénk. Ebben a kvázivertikális dimenzióban az ALSÓ póluson helyezkedik el a
víznek az alcsonyabban fekvő, a faluhoz
közelebb levő ága, míg a FELSŐ póluson
levő ág a falutól távolabb eső, magasabban
fekvő ág neve. Ebben a jelentésben fordul
elő a nyelvileg konkrétan is kifejezett
ALSÓ/FELSŐ reláció a Horvátka alsó
ága/Horvátka felső ága típusú nevekben,
ahol a Horvátka alsó ága ’a Horvátka vize
jobb oldali, Türköshöz közelebbi ágának
neve’, míg a Horvátka felső ága ’a Horvátka vize bal oldali, Türköstől távolabbi
ágának neve’. Itt a Horvátka vize alsó
eredő ágáról, illetve felső eredő ágáról van
szó, melyeket a névhasználók a falutól
közelebb esőnek, illetve távolabb esőnek,
valamint a két ág egyesülése folytán létrejött nagyobb pataktól jobbra, illetve balra
levőnek észlelnek.
(Folytatása a 2. oldalon.)
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2. oldal

H É T F A L U

XIII. évf. 6. szám

• Hochbauer Mária

Az alsó/felső reláció Négyfalu helyneveiben

(Folytatás az 1. oldalról.)
Az ALSÓ/FELSŐ relációk típusai
azokban a helynevekben, melyeknek
denotátumát a tapasztalati világban
inkább a horizontális dimenzió mentén
szerveződőként észleljük
Dolgozatomnak ebben a részében meg
különböztetem azokat a földfelszíni for
mákat, melyeket a tapasztalati világban
inkább a vertikális (vagy kvázivertikális)
dimenzió mentén létezőkként látunk (ilyenek a hegyek és a völgyek, valamint az
erdei utak, erdei ösvények), valamint azokat, melyeket inkább a horizontális (vagy
kvázihorizontális) dimenzió mentén elhelyezkedőkként látunk (ilyenek az utcák,
utcarészek, települések, településrészek,
mezei dűlők, mezei utak). Véleményem
szerint ebből a szempontból külön csoportot képez a folyóvizek kategóriája, mely
mindkét csoportba besorolható, aszerint,
hogy észlelésének feltételeiben a kvázivertikalitás vagy a kvázihorizontalitás
dominál-e.
Még egyszer hangsúlyoznunk kell itt,
hogy az a (képzeletbeli) koordinátarendszer, melynek mentén ezeket a térbeli
dimenziókat elképzeljük, nem egy geometriai értelemben vett koordinátarendszer, és
a térdimenziók sem matematikai pontossággal mért horizontális, illetve vertikális
dimenziók, hanem többnyire torzítottak.
Ez azt jelenti, hogy azok a tengelyek,
amelyeket mi itt vertikálisnak, illetve horizontálisnak nevezünk, a legtöbb esetben
kvázivertikális, illetve kvázihorizontális
tengelyek, horizontalitás és vertikalitás között. Attól függően hogy ezeket a képzeletbeli tengelyeket a horizontális tengelyhez
vagy a vertikálishoz érzékeljük-e közelebb
esőknek, nevezzük őket kvázihorizontális,
illetve kvázivertikális tengelyeknek.
A következőkben azoknak az ALSÓ/
FELSŐ relációra utaló kétrészes földrajzi
neveknek a szemantikáját fogjuk megvizs
gálni, amelyek esetében az általuk jelölt
hely a horizontális vagy kvázihorizontális
dimenzió mentén terül el. Látni fogjuk,
hogy ezeknek a neveknek az esetében az
általunk tárgyalt ALSÓ/FELSŐ reláció
szemantikai mezejében annyira felerősödik a KÖZEL/TÁVOL, ELSŐ/HÁTSÓ,
illetve KÜLSŐ/BELSŐ dimenziója, hogy
ez válik elsődlegessé, míg az alsó, felső
lexémák eredeti, konkrét jelentése (’alul,
illetve felül lévő’) háttérbe szorul. Így a
konkrét, vertikális tagolódásra utaló jelentés mellett kialakulhatnak a földfelszín
horizontális tagolódására utaló elvontabb
jelentések: alsó ’1. közelebb, bennebb
eső hely, 2. valaminek az első fele’, felső
’1.távolabb, kinnebb eső hely, 2. valaminek
a hátsó része’. Ezek a horizontális tagoló-

dásra utaló jelentések az előző alfejezetben
tárgyalt ALSÓ/FELSŐ relációk típusainál
is mind megtalálhatók, de csak utalásszerűen, hisz ott az elsődleges jelentés a lexémák
konkrét jelentése.
Ha a viszonyítást jelölő lexémák helyett
azoknak konkrét, illetve elvont jelentését
írjuk rá két képzeletbeli koordinátarendszer
pólusaira, melyek közül az egyik koordiná
tarendszeren a vertikális dimenzió térbeli
relációit ábrázoljuk, a másikon pedig a
horizontálisét, és a horizontális dimenziót
ábrázoló koordinátarendszert 90°-os -os
szögben átfordítjuk jobbra, látni fogjuk,
hogy ezek a jelentések (a szolidáris értékek vonzásának elvének megfelelően)
két tömbbe csoportosulnak, a következőképpen:ALSÓ: KÖZEL, ELSŐ, BELSŐ
- FELSŐ: TÁVOL, HÁTSÓ, KÜLSŐ.
*
Az ALSÓ/FELSŐ reláció típusai a
falurészek neveiben
A falurészek neveiben mutatkozó ALSÓ/
FELSŐ relációt azért tárgyaljuk elsőként,
mert hegyvidéki településről lévén szó,
a falu részeinek megkülönböztetésére
használt elnevezésekben a horizontális ta
goltságra való utaláson kívül itt erőteljesen
jelen van a vertikalitásra való utalás is.
Ennek a kvázihorizontális relációnak
az első típusába soroljuk az Alsó-Epres
alja /Felső-Epres alja komplementáris
névpárban kifejeződő relációt, melynek jel
legzetessége, hogy a vízszintes tengely két
pólusán található két, egymástól világosan
elkülöníthető földrajzi objektum egymással
közvetlenül nem érintkezik, de van egy
közös érintkezési felületük: az Epres nevű
domb alatt, egymással párhuzamosan he
lyezkednek el. Az Alsó-Epres alja közelebb
van a falu központjához, és ahogy Hosszú
falu felől Tatrang felé haladunk, a két Epres
aljának nevezett hely közül sorrendben az
első. Ezeknek az elnevezéseknek azonban, a jelentésnek egy harmadik szintjén,
nemcsak térbeli, hanem – településtörténeti
szempontból – időbeli vonatkozásuk is
van: az Alsó-Epres alja az a hely, amely a
központhoz közelebb esik, így természetes,
hogy ez a rész népesült be legkorábban,
s csak jóval később a Felső-Epres alja.
Érdekes itt, hogy míg a viszonyító elemet
tartalmazó nevek legtöbbjénél a megfe
lelő román elnevezés ugyanazt a névadói
szemléletet tükrözi, mint a magyar, az
Epres-alja kivételt képez ez alól a szabály
alól. Míg a magyar névhasználók az Epres-alja megnevezést az Alsó-Epres alja és
a Felső Epres alja összefoglaló neveként
használják, a román anyanyelvű beszélőközösség névhasználatában az Epres alja
(Sub-Obrej) jelenti azt a helyet, amelyet a
magyarok Alsó-Epres aljaként ismernek,

a Felső-Epres alját pedig Tei-nek nevezik
(r. tei ’hárs’). Valószínűnek tartom, hogy
az Alsó-/Felső- megkülönböztetés eleinte
sem a magyarban, sem pedig a románban
nem létezett, az egész területet Epres aljának, illetve – egy régebbi térkép adatai
szerint – Sub-Obrejnek nevezték (T1 é. n.).
A magyar Alsó-Epres alja, illetve FelsőEpres alja megkülönböztetés a románban
újabban (az utóbbi 40 évben) megjelent
differenciálódás mintájára jöhetett létre.
Jellemző, hogy míg az ott lakó magyarok
csak románul teszik meg ezt a megkü
lönböztetést, felszegi adatközlőm már a
magyar névben is: [És ennek a résznek itt
hogy mondják?] Há, Epres alja... [Végig
Epres alja?] Nem, csak itt... A tulsó része...
[a férjéhez:] Cum vine asta ungureşte?
Tei... (Constantin Drăganné, Epres alja)
[Kertek alja, Kertek möge?] A Kertek
alja a Sub-Obrej, igen, s Tei... [A Kertek
alja a Sub-Obrej, s a Kertek möge a Tei...]
Igen... [...] Van Sub-Obreju de jos, Sub-Obreju de sus... az Tei, ugy mondják, tudod,
az Alsó-Epres alja, Tei... Alsó-Epres alja...
magyarul... de ők már románul azt mondják, Tei... igen... [Én csak ennyit tudtam,
hogy Epres alja...] Igen... Epres alja ez
itt fenn... s alsó az, ahol laknak a Bogdan
nem tudom én micsodáék... (Serbán István,
Hosszúfalu).
Ehhez a fajta kvázihorizontális tagoltságot jelentő ALSÓ/FELSŐ relációhoz
sokmindenben hasonlít az Alsó-Cigănia/
Felső-Cigănia névpárban jelenlévő reláció, ahol a Felső-Cigănia ’Hosszúfalu
legfelső része, ahol cigányok laknak’, az
Alsó-Cigănia pedig ’a Felső-Cigănia jobb
oldali, alacsonyabban fekvő elágazása’. A
két falurész egy bizonyos felületen érintkezik egymással úgy, hogy az Alsó-Cigănia
a Felső-Cigăniának a jobb oldali, kisebb
elágazása. Ezzel a jelentős méretbeli elté
réssel magyarázható a párhuzamos román
névadás, mely a magyartól eltérő névadói
szemléletet tükröz: Ţigănia-Mare ’FelsőCigănia’, Ţigănia-Mică ’Alsó-Cigănia’.
Ennek mintájára keletkezhettek a magyar
ban a Kicsi-Cigănia/Nagy-Cigănia elneve
zések, melyek az Alsó-Cigănia/Felső-Ci
gănia szinoním névpárjaiként élnek.
[Gârcinul... Gârcinul-Mic, GârcinulMare...] CD-né: Acolo la vale... CD: Aici...
[Dar au fost aceste două denumiri?] CD:
Gârcin ştiu... [Ţigănia-Mare, ŢigăniaMică...] CD-né: Este... CD: Da, da, este...
[Şi care e Ţigănia-Mare şi care e ŢigăniaMică?]CD: Aia mare e aici... deasupra...
şi cea mică e pă... pă dreapta... se lasă pe

Gârcin, pe vale... [A nőhöz: Felső-Cigănia
az a Ţigănia-Mare, s Alsó-Cigănia az a
Ţigănia-Mică...] CD-né: Igen, igen... a
Garcsin felé... [Şi Ţigănia-Mare de ce e
Ţigănia-Mare?] CD-né: Acolo au fost
mai mulţi ţigani, şi dincolo mai puţini...
(Constantin Drăgan és Constantin Drăganné, Epres alja).
Hogy van? Me azér mondom: a legel
ső Cigănia volt a Felső-Cigănia. Onnan
kezdődtek ők terjedni. Na azután ők lejöttek ide, s csináltak egy Kicsi-Cigăniát a
Garcsinba. Egy pár házzal. Most aztán ugy
megterjedtek, hogy a Tatrang vizét, s az
egész oldalt béöntötték oda a Garcsinba.
[De fennebb... Az nem magasabban van...]
Hogyne! Felmentek egész a Csuklyon aljáig! [...] A Felső- ahogy átmész a Tatrang
vizibe. [...] Az Ósánc felől. (Vajda János,
Hosszúfalu)
Az előző típushoz hasonlóan, ennek
a fajta térbeli relációnak szintén erős
kapcsolata van az idődimenzióval: az
Alsó-Cigănia nemcsak a falu központi részétől felfele, eléfelé haladva, sorrendben
az első, hanem időben is, mert ez a rész
népesült be korábban.
Bár a későbbiekben szó lesz még erről,
érdemes itt is megjegyeznünk azt, hogy a
kicsi, illetve nagy névrész értékű lexémák,
melyek a hagyományos, leíró névtan
funkcionális-szemantikai szempontú osz
tályozási rendszere szerint a hely méretére
vonatkozó tulajdonságot fejeznek ki, itt
kétszeresen is horizontális térbeli relációkra utaló jelentéstartalommal bővülnek,
egyrészt a horizontális dimenzió mentén
elhelyezkedő földrajzi objektumok hos�szára, másrészt pedig telítettségük fokára
vonatkozóan. Telítettségi fok alatt itt azt
értem, hogy ugyanazon a kvázihorizontális
belterületi felületen hány más természetű, szintén belterületi hellyel érintkezik,
mennyire sűrűn helyezkednek el ezek
egymáshoz képest. Ilyen értelemben a
Felső-Cigănia, ahol többen laknak, így
az épületek és az utcák száma is nagyobb,
telítettebb térbeli helynek minősül, mint az
Alsó-Cigănia.
(Folytatása a 4. oldalon.)
Lapszámunkat a
Communitas Alapítvány
támogatta.
Lapszámunkat a
Nemzeti Kulturális
Örökség Miniszté
riuma támogatta.
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• Kicsi Orsolya - részletek az államvizsga dolgozatból

H é t f a l u s i
A hétfalusi népmesék közül A hercegfiú
és a medvék, farkasok, rókák királya cí
mű mesét fogom elemezni V. J. Propp
tipológiája szerint. A mese egy hercegfiúról
szól és ennek hugáról, akik szüleik halála
után elvándoroltak. Egyszer a fiú egy kő
alatt egy tányért talál, melye a mellére tesz
és ettől nagyon erős lesz. Továbbmenve,
egy házhoz érnek, ahol éppen falatozni
készülnek mikor tizenkét tolvai érkezik
meg. Ezekkel a fiú harcra kell és le is
vágja mindannyiuk fejét, majd testvérével
boldogan élnek a házban. Egyetlen kikötése
van a legénynek, az, hogy huga soha be ne
nyísson abba a szobába, ahol egy tolvaj van
hordóba zárva. Ezt a parancsot azonban a
lány megszegi, bemegy a szobába és vizet
ad a tolvajnak, mire ez a hordót szétüti és
kiszabadul. Ekkor megszeretik egymást
és azon kezdenek tanakodni, hogy hogy
szabaduljanak meg a testvértő. A lány be
tegnek teszi magát és arra kéri bátyját, hogy
hozzon neki élő-haló vizet, mert attól meg
gyógyulna. A legény el is megy a vizért,
azonban ahhoz, hogy megszerezze, le kell
győzze a világ összes rókáját. Ezt meg is
teszi, csak hármat hagy életbe, ezektől kap
nagylelküségéért egy sípot. A lány, látván,
hogy ne pusztult el a testvére, továbbra is
betegnek teszi magát és három aranyalmát,
majd három aranykörtét kér azért, hogy
meggyógyuljon. A fiú újra elindul, de most
a világ összes farkasával, majd medvéjével
kell megbirkoznia. Ezek közül is hármathármat életbe hagy, amiért sípokat kap.
Mikor látják, hogy semmiképp nem tudják elpusztítatni, fürdöt készítenek neki, a
lány ráveszi, hogy tegye le a csodás tányért,
majd a rabló elveszi. Birkozásban egyeznek
meg és a hercegfiú megfújja három sípját,
erre összegyül a világ összes rókája, far
kasa és madvéje. Ezek szétsszaggatják a
tolvajt, a lányt pedig testvére hordóba ab
rancsoltataja, ott fog majd meghalni.
A mese kiinduló szituációja a két gyere
kes herceg és felesége halála. Ezt követik
a következő funkciók:
I. Eltávozás. A két árva elmegy otthonról, elvándorol. Ebben az esetben kettős
eltávozásról is beszélhetünk, hiszen úgy
a szülök, mint a gyermekek elmennek, de
most inkább csak a másadikat tekintsük
relevánsnak.
II. A varázseszköz elnyerése. A testvérek
egy olan követ találnak, amelyen írás van,
ezt azonban csak a fiú tuda elolvasni. Ebből
az írásból tuja meg, hogy a kő alatt csodás
erejű tárgy van, amely őt erősse teszi.
III. A hős helyet változta. A két testvér
tovább vándorol, míg eljutnak egy házhoz
ahol ételszagot éreznek. Épp enni készül
nek, mikor tolvajok érnek oda. Itt azonban
a cselekmény nem sorolható Propp által

m a g y a r
megnevezett típusok egyikébe sem, mert
a hőst nem vezette senik, nem repült, nem
mutatták neki az utat.
IV. A hős és ellenfelei összecsapnak. A
tolvajokkal a hercegfiú a mezőn viaskodik,
a legrosszabb kardot kapja.
V. Az ellenség legyőzése. A tolvajok mind
fejüket vesztik.
VI. A kezdeti baj megszűnik, a hős test
vérével a házban marad.
E szerencsés megoldás után azonban
nincs vége a mesének, csak most kezdődik
el igazából a bonyodalom.
VII. A hős háza egyik szobájában egy tol
vajt talál, ezért tiltja meg testvérének, hogy
valaha is bemenjen oda.
Itt Propp meghatározásától, és általában
a népmese felépítésétől eltér ez a változat,
hiszen nem a hősnek adnak tiltó parancsot,
hanem ő az, aki ezt megteszi.
VIII. A tilalom megszegése. A lány nem
bír kiváncsiságával, mikor testvére elmegy
otthonról, benyít a szobába és vizet ad a tol
vajnak, majd megszereti és elbújtatja.
IX. Károkozás. Itt nem a klasszikus érte
lemben vett kárról beszélhetünk, hiszen az
ellenfél nem rabol, nem lop, nem öl meg
senkit, hanem elcsábítja a lányt, és ezzel

Tomos Tünde: Az Emberidomító
saját testvére ellen fordítja.
X. Tudakozódás. Ehhez a funkcióhoz so
rolható a töténetnek az a mozzanata, mikor a
lány és a tolvaj a hős ellen próbál valamilyen
cselszövést kigondolni, mellyel elpusztít
hatnák. Így szerez értesülést a az ellenség
a hősről, habár itt is eltér a magyar változat,
hiszen a mesében nincs részletezve az, hogy
hogy és mit beszélt a lány a tolvajjal, hogy
mondta el neki a hőssel kapcsolatos dolgokat.
XI. Cselvetés. A két ellenség (a lány is an
nak tekintendő, hiszen testvére ellen fordul)
megpróbálja becsapni a hőst, azzal, hogy a
herceglány betegnek teteti magát, és szerre
kéri az élőhaló vizet, a három aranyalmát,
majd a három aranykörtét.
XII. Kézrejátszás. A hős hisz a testvéré
nek, elmegy megszereni azokat a dolgokat,
melyek szükségesek a gyógyuláshoz.
XIII. Hiány. A lánynak hiányzik a víz, az

n é p m e s e
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almák és a körték.
XIV. A hős tudja, hogy mi hányzik testvé
rének, tudatában van a hiánynak, mert a lány
megmondta neki, hogy mire van szüksége
a gyógyuláshoz.
XV. Induló ellenakció. A hercegfiú el
szánja magát a keresésre, még akkor is ha
életébe fog kerülni.
XVI. Útnak indulás. A hős megoldja a
feladatot, elmegy egy nagy kertbe, itt keresi
a gyógyulás eszközeit.
XVII. Az adományozó első funkciója. A

Tomos Tünde: Álom I.
hős legyőzi az állatokat, de hármat-hármat
meghagy belőlük.
XVIII. A hős reagálása, megkegyelmez
a könyörgő állatoknak.
XIX. A varázseszköz a hős birtokába ke
rül. Nagylelküségéért minden fajtól egy-egy
sípot a kap hercegfiú, de emellett megszerzi
minden alkalommal azokat is, amiket keres.
XX. A kezdeti baj, hiány megszűntetése.
Ez abban áll, hogy miután már mindent
megkapott amit kért, a leány nem színlelheti
többet a betegséget.
XXI. Cselvetés. A két gonosz kitervleli,
hogyan veszi el a hőstől az erejét biztosító
tányért, hogy majd viaskodásban legyőz
hesse a tolvaj.
XXII. Kézrejátszás. A fiú elhiszi, hogy
testvérének jó szándékai vannak, leteszi
tányérját.
XXIII. Károkozás. Az ellenfél ellopja a
hős tulajdonában levő tárgyat.
XXIV. A legény erre reagál, kimennek
az udvarra, itt akarnak viaskodni, de ettől
úgy szabadul meg a hős, hogy felhasználja
három varázseszközét. Megjelennek az
állatok, azok pedig legyőzik az ellenséget.
XXV. Az ellenség megbüntetése. A go
nosz testvért arra itéli bátyja, hogy a hordó
ba zárva sírjon tele egy kádat, utána pedig
meghalhat.
Ezt a fejlemény tekinthetjük egy újabb
kiinduló szituációnak, melyet újabb bo
nyodalmak követnek. Miután megbünteti
hugát, a hős újra útnak indul a rókakirállyal,
medvekirállya és farkaskirállyal.
XXVI. A hős elmegy otthonról. Baráta

ival elindul a nagyvilágba, négyen bandu
kolnak mígcsak el nem érnek egy gyászba
borult városba.
XXVII. A hős értesül a veszélyről, mely
a király leányát fenyegeti.
XXVIII. Ellenakcióra szánja el magát,
vállalja a sárkánnyal való viaskodást, be
jelenti a királynál, hogy ő megpróbálja le
győzni az ellenfelet, mire a király neki igéri
fele királyságát és leánya kezét.
XXIX. Küzdelem. A hős és ellenfele köz
vetlenül összecsap.
XXX. Az elleség legyőzése, a három
segítőtársnak köszönhetően. A hercegfiú
levágja a sárkány két fejét, de ebbe nagyon
elfárad és amíg ő megpihen, az állatok szag
gatnak szét egy-egy fejet, majd a küzdelmet
is inkább ők nyerik meg, hiszen az utolsó
fejjel végeznek.
XXXI. A kezdeti baj megszünik, a király
lány megszabadul a veszélytől.
XXXII. Esküvő, de nem valósul meg,
elhalasztja a legény, mert ő még egy éveig
akar szerencsét próbálni. A lány viszont
nem marad el tőle.
XXXIII. Most már öten indulnak a nagy
világba. Egy nagy erdőbe érve, a fiatalok el
alusznak, az állatok pedig vadászni mennek.
XXXIV. Megjelenik egy újabb ellenség,
a cigány, aki feldúlja a szereplők nyugodt
életét, levágja a hős fejét, a királykisasszony
pedig megesketi, hogy felesége lesz, ezzel
kettőst kárt okozva a hercegnek.
XXXV. A visszatérő állatok megtalálják
a halott fiút, de sikerül az élő-haló fű segít
ségével feltámasztaniúk, majd mindannyian
visszamennek a király városba.
XXXVI. Újabb veszélyről értesül a hős:
a királylányt a cigány elveszi feleségül. A
lakodalomba elmegy ő is, az állatok is meg
jelennek és a lány fel is ismeri őket.
XXXVII. A vendégek meséket mondnak, de
a cigány nem akarja, hogy a herceg is meséljen.
A hallgatóság kérésére azonban elmondja a fiú
asárkánylegyőzésénektörténetétésmegmutatja
a levágott nyelvek hegyét.
XXXVIII. A gonosz elnyeri méltó bünte
tését: a ló farkához kötve szaggatják széjjel
a város utcáin.
XXXIX. Esküvő. A hős megkapja jutal
mát: a királylány kezét és a fél királyságot.
A vizsgált mesében a cselekmény több
szörösen bonylodik, először a tolvajokkal
kell megküzdenia a hősnek, a saját testvére
fordul ellene és ezért elnyeri méltó bünteté
sét, majd megmenti a királylányt a sárkány
tól, később pedig elrablójától, a cigánytól. A
sok bonyodalom és ezek megoldása azt az
érzést kelti, hogy talán nem is egy mesébe
tartoznának, mintha két vagy több hasonló,
talán hasonló mitívumokból felépített szöveg lenne összeillesztve.
(Folytatása a 4. oldalon.)
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H é t f a l u s i . . . Az alsó/felső reláció Négyfalu helyneveiben
(Folytatás a 3. oldalról)
A lány megbüntetésével azt várná el az
olvasó, hogy valamilyen formában vége
lesz a mesének, szinte oda illene a „máig is
él ha meg nem halt” záróformula, azonban
újabb hőstettek várnak a főszereplőre.
*
Az új cselekménysor térben is eltér az
előzőtől, a legény elhagyja otthonát má
sadszor is és egy idegen városba érkezik.
Az új próbatétel a sárkány legyőzésében áll,
ezt is kiállja a szereplő, elnyeri a királylány
kezét és fél királyságot is, mégsincs meg
elégedve. Még egy évig szerencsét akar
próbálni, így indul el menyasszonya és
szolgálói (a medve, farkas és róka) kíséretében. Az elvándorlás megint ahhoz vezet,
hogy a szereplők más bajba keverednek: a
lány elrabolják tőle, őt pedig ideiglenesen
megölik. Ez azonban nem maradhat így, a
hősnek ezt az ellenfelét is le kell győznie
és meg is teszi.
*
Amint azt már láttuk, a mese hármas
szerkezetként van felépítve, de itt egy másik szinten is megfigyelhető ez: nemcsak
az egyes epizódokon belüli próbatételeket
kell háromszor kiállnia a hősnek, hanem új
és új kell hőstettekbe kezd.
A tizenkét tolvajjal való küzdelem
epizódja nem igazán releváns a mese kifejletéhez, el tudnánk képzelni a történetet
anélkül is, hogy a hős egy egész bandát
egyedül elpusztít. Ennek azonban abban
van jelentősége, hogy érzékeltesse a hallgatóval, olvasóval a csodás tárgy, tányér
érejét, sejtesse velünk már kezdetben a hős
további cselekedeteinek rendkívüliségét. A
mesélő ezt másképp is meoldhatta volna,
például úgy, hogy elmondja milyen mágikus ereje van a talált tárgynak, valamilyen
hasonlattal érzékeltethette volna hatását és
jövendőbeli szerepét. Persze ennek nem
lett volna ugyanolyan erős a hatása, mint
a bemutatott esetben.
Az előbbi epizódot talán ki is hagyhatjuk
a hármas tagolásból, hiszen legfőbb szerepe
a kiinduló szituáció körvonalazása.
*
A mese többi része azonban már ebben
a tagolásban lép fel. Az első bonyodalom
a tilalom megszegése révén következik be,
de ezt nem a hős szegi nem, hanem testvére.
Innen következik az a cselekménysor, mely
alapján a lány megtalálja az elzárt tolvajt,
inni ad, majd ennek szabadulása után be
leszeret. Ketten cselszövéseket eszelnek ki,
hogy elpusztítsák a hőst. Többféleképpen is
próbálkoznak, de nem sikerülnek terveik.
(Folytatjuk.)

(Folytatás a 2. oldalról.)
Egy harmadik jellegzetes ALSÓ/FEL
SŐ reláció az a fajta viszony, amellyel az
Alszeg/Felszeg bipoláris névpárban talál
kozunk. Kálmán Béla szerint az Alszeg/
Felszeg típusú neveknek rendszerint sem
miféle kapcsolatban nincsenek a tájjal,
véletlenszerű az, hogy a falu melyik részét
fogják Alszegnek nevezni, és melyiket Fel
szegnek. A továbbikaban ezt próbálom majd
megcáfolni.
Ezekben az esetekben ugyanis a két pólust
jelentő helyek közvetlenül is érintkeznek
egymással. Így a vertikális dimenzió viszo
nyai között tárgyalt, egymással érintkező
objektumokkal szemben, melyeknél a két
pólus mindig valamilyen szöget zár be
egymással, az Alszeg és Felszeg egymás
meghosszabbításaként kerül ALATT/FÖLÖTT relációba, azaz az általuk bezárt szög
180°-os lesz. Míg az Alszeg ’Hosszúfalu ala
csonyabban, a központhoz közelebb fekvő,
déli, rövidebb része’, a Felszeg ’Hosszúfalu
magasabban fekvő, a központtól távolabb
eső, hosszabb, északi része’. Az Alszeg/
Felszeg elsődleges ’alvég’, illetve ’felvég’
jelentése révén egy horizontális ELŐ/
VÉG reláció irányába tolja el az ALSÓ/
FELSŐ reláció jelentésmezejét (Az alszeg/
felszeg/középszeg hármasból itt hiányik a
középszeg, sem Árvay adatközlői, sem az
én adatközlőim nem ismerik, nem használ
ják). A Felszeg gyakran használt szinoním
névpárja a Kodán. A név román kölcsön
szóból alakult, a kodán ’vég’ főnévből. A
magyarban pejoratív jelentéssel használják,
olyankor, ha a felszegiekről elmarasztalólag
beszélnek. Ennek a pejoratív jelentésnek va
lószínűleg erős antropológiai vonatkozásai
vannak, hisz Hosszúfalu felszegi része a
település legszélső, a központtól (és Bras
sótól, a várostól) legtávolabb eső, legkésőbb
benépesített része, ahová kezdetben minden
bizonnyal a lakosság szerényebb anyagi
lehetőségekkel rendelkező, szegényebb
része települt.
*
Az ALSÓ/FELSŐ reláció típusai az
utcák neveiben
Az utcanevekben jelentkező ALSÓ/
FELSŐ relációk abban hasonlítanak a
falunevekben kifejeződő ALSÓ/FELSŐ
relációkhoz, hogy bár ezeket a földrajzi
objektumokat a tárgyi világban inkább a
horizontális dimenzió mentén tagolódókként
észleljük, nevükben, azaz nyelvileg itt is a
vertikális dimenzió viszonyai képeződnek le.
Elsőként említem itt az utcanevekben
megjelenő ALSÓ/FELSŐ reláció típusai
közül azt, amelyben a két földrajzi objektum, két olyan utca, melynek nincs közvetlen érintkezési felülete, és a fizikai térben
közvetve sem érintkeznek egymással. Ez az

ALSÓ/FELSŐ relációnak egy olyan esete,
amellyel eddig semmilyen más helyfajta
esetében nem találkoztunk. A nevükben sze
replő névrész funkciójú alsó, felső lexémák
szerepe kizárólag a homonímia feloldása, a
differenciálás, a hely pontos megjelölése:
az Alsó-Új utca ’az alszegi Új utca neve’,
a Felső-Új utca ’a felszegi Új utca neve’.
Bár ezek az Utcák a fizikai térben valóban
nem érintkeznek, de a mentális térben köz
vetett kapcsolatba kerülnek egymással,
oly módon, hogy közvetlen kapcsolatban
vannak egy-egy más természetű földrajzi
objektummal, melyek már a fizikai térben
is érintkeznek. Az ALSÓ/FELSŐ reláció
utcanevekben jelntkező típusai közül, hori
zontalitás és vertikalitás hangsúlyosságának
szempontjából ez hasonlít leginkább a
falurészek neveiben jelentkező típusokhoz,
mert ezek a helyek a másik típusba tartozó
helyekkel érintkeznek (legalábbis a mentális
térben), melyekben erőteljesebb a vertikális
dimenzió, mint az utcanevekre vonatkoztat
va. Felszeg a falu magasabban fekvő, erdő
felöli része, Alszeg pedig az alacsonyabban
fekvő. Ugyanígy az Alsó-Új utca alacsonyabban fekszik mint a Felső-Új utca.
Ennek az ALSÓ/FELSŐ relációnak a
második típusaként azt a fajta relációt
fogjuk tárgyalni, amelyben a komplemen
táris nevek két olyan földrajzi objektumot
jelölnek, amelyek a vízszintes tengelyen
egymással párhuzamosak, tehát közvetlenül
nem érintkezhetnek, de van közös érint
kezési felületük: mindkettő ugyanabba a
más természetű földrajzi helybe (itt: mezei
rétbe) torkollik. Ilyen típusú viszonyban
van az Alsó-Szénafű utca a Felső-Széna
fű utcával, ahol az Alsó-Szénafű utca ’a
Türkösi-Szénafűbe torkolló utca neve’, és
a Felső-Szénafű utca ’a Türkösi-Szénafűbe
torkolló utca neve, az Alsó-Szénafű utcától
nyugatra’. Ennek a fajta relációnak köze van
a vertikalitáshoz is, mert az Alsó-Szénafű
utca és a Felső-Szénafű utca között szint
különbség is van. A horizontális dimenzi
óban szerveződő ALSÓ/FELSŐ reláció
úgy jelentkezik, hogy míg az Alsó-Szénafű
utca Négyfalu központjához közelebb van,
a Felső-Szénafű utca tőle távolabb esik
(Brassóhoz van közelebb).
Egy harmadik fajta ALSÓ/FELSŐ re
láció az Alsó-Páter utca/Felső-Páter utca
(Kicsi-Páter utca/Nagy-Páter utca) típusú
nevekben jelentkező térbeli viszony. Ennek
az a jellegzetessége, hogy a két póluson levő
két különböző helyet úgy észleljük, hogy a
felső póluson lévő magasabbról indul (on
nan folyik az esővíz lefele), és távolabb esik
a főúttól. A kettő közvetlenül, de közvetve
is érintkezik egymással. Közvetlenül úgy,
hogy az Alsó-Páter utca a Felső-Páter utcá
nak a bal oldali elágazása, közvetve pedig

úgy, hogy mindkettő a főútba torkollik, de
két különböző ponton, vagyis van közös
érintkezési felületük, de a közös érintkezési
pont nem ezen a felületen található. Észlelési
feltételeik között a méret tekintetében is
jelentős különbség van: az Alsó-Páter utca
jóval kisebb, mint a Felső-Páter utca. Erre
utalnak a megfelelő szinoním névpárok is:
Kicsi-Páter utca, illetve Nagy-Páter utca.
Az utcanevekben jelentkező ALSÓ/FEL
SŐ relációnak a negyedik típusa a csonka
vagy hiányos ALSÓ/FELSŐ reláció. Ezt a
fajta relációt azért nevezzük itt csonka vagy
hiányos relációnak, mert nyelvileg csak az
egyik pólusra utaló viszony fejeződik ki:
Alsó-Vásár utca/Vásár utca. Valószínűnek
tartom, hogy a névhasználók soha nem
érezték szükségét annak, hogy a felső pólust
is explicitté tegyék, mert a felső Vásár utca
éppen Csernátfalu központjában található,
így a központ központjában lévő helyként
abszolút központ, és egyben abszolút
viszonyítási alap is. Az Alsó-Vásár utca a
Vásár utcának a mezei határ felőli része,
mely az abszolút központtól kinnebb esik,
és a függőleges dimenzióban is lennebb
lévőként észleljük, mert az abszolút központtól lejtősen halad a mező felé. A két
különböző nevet viselő objektumot egynek
észleljük, a kettő egymás folytatásában
van, a két pólus teljes felülete érintkezik a
horizontális dimenzióban úgy, hogy az alsó
pólus felső pólusa találkozik a felső pólus
alsó pólusával.
*
Az ALSÓ/FELSŐ reláció típusai a
dűlők neveiben
A dűlőnevekben kifejeződő ALSÓ/FEL
SŐ relációnak mindössze egyetlen típusára
találunk példát Négyfalu helyneveiben. A
dűlők nevében jelentkező ALSÓ/FELSŐ
relációt a horizontális dimenzióban szerve
ződő relációk alapértelmezés szerinti AL
SÓ/FELSŐ relációjának kell neveznünk.
A dűlők neveiben, az általuk jelölt földrajzi objektumok esetében a tapasztalati
világban jelentkező erőteljes horizontalitás
ellenére, nyelvi szinten megmarad a vertikális dimenzió. A két pólus közül az alsó
a faluhoz közelebb eső, déli részt jelenti,
míg a felső a falutól távolabb eső, a falu
külső határához közelebb lévő északi részt.
Jellemző rájuk, hogy ugyanannak a földrajzi objektumnak a két különböző pólusát
jelölik. Vízszintesen egymás folytatásában
helyezkednek el úgy, hogy az alsó pólus
felső pólusának teljes felülete érintkezik a
felső pólus alsó pólusának teljes felületével.
Az ALSÓ/FELSŐ relációnak ez a fajtája
érvényesül az Alsó-Horgasok/Felső-Hor
gasok, Alsó-Kövecs/Felső-Kövecs, illetve
Alsó-Kormány/Felső-Kormány dűlőnevek
bővítményrészeinek a jelentésében.
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