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A kéziratos térképek történettudományi és névtudományi forrásértéke köz-
tudomású és vitathatatlan. Ezek között is különös figyelmet érdemelnek az ura-
dalmi levéltárak térképei. Névtudományi szempontból azért, mert más levéltári
források mellett elsősorban e térképek alapján tudjuk nyomon követni a föld-
rajzi nevek életét, változásait, születését és esetleges elhalását az úrbéri elkü-
lönzési ésa kataszteri térképek elkészítése elötti kerban. A baranyai monog-
ráfiában megjelenő Baranya megye földrajzi nevei círnű kőtetekhez ezért vé-
geztük el a Pécsett lévő levéltárakban és a Somogy megyei Levéltárban őrzött
lehetőleg valamennyi kéziratos térképről a földrajzi nevek kigyűjtését.

A Baranya megyei Levéltárban levő uradalmi levéltárak közül a Batthyány-
Montenuovo uradaiam és a pécsváradi közalapítványi uradalom levéltárának
kéziratos térképei a legjelentősebbek. Azonban ezeket számban is, teljességben
is messze megelőzi a Pécsi Káptalani Levéltárban található káptalani, székes-
egyházi és szemináriumi uradalmi levéltárak kéziratos térképeinek gyűjtemé-
nye. A térképek száma itt 300 felett van. Hozzászólásomban a Káptalani Levél-
tár térképeinek feldolgozása során szerzett tapasztalataimból szeretnék néhá-
nyat ismertetni.

Az első megoldandó feladat az egy helységre jutó térképek nagy számából
fakadt. Ugyanis annak ellenére, hogy - mint gondolom, szinte minden más le-
véltárban - itt sem maradt fenn az uradalom gazdálkodása folyamán készült
valamennyi térkép, így egyes falvak anyaga sajnálatosan hiányos, mégis az
uradalom legtöbb falujánál öt-tíz térképből gyűjthettem ki helyneveket. De
szép számmal akadt olyan falu is, ahol ennél több térkép is rendelkezésre ál-
lott. A feladat itt az volt, hogy az egy helyre vonatkozó nevek sorából szem-
léletesen kitűnjön az illető hely nevének fejlődése, változása. Ugyanakkor a név
forrását jelentő térkép levéltári jelzete is rendelkezésére állhasson a kutató-
nak. Ennek elérése érdekében sorszámmal ellátott K (=kéziratos térkép) jel-
zetbe soroltuk az egyes térképtípusokat. Igy alakult ki a Kl, K2, K3 ... jelzet-
sor:

IG: XVIII. századi határjárási térképek;
K2: Az 1. úrbéri felmérés térképei (1775-1790);
K3: XIX •. századi úrbéri felmérések térkép ei (1797-1845);
K4: A birtokelkülönzés előtti egyéb (vízrendészeti, erdőgazdasági, birtoktest-

kialakítási stb.) térképek;
K5: A birtokelkülönzés után kialakított uradalmi gazdál'kodással kapcsola-

tos térképek a XIX. század végéig.
A térképek névanyagát teljes egészében igyekeztem a gyűjtés számára hasz-

nosítani. Szám os térkép több példányban is fennmaradt. Ezenkívül akadtak
felvételi lapok (Maculatura Plan) is. Az így előkerült valamennyi névváltoza-
tot felvettem a gyűjtésben. Több határjárási térképhez kikerestem a vonatkozó
tanúvallomásokat is. Ezekből további névanyag került elő. Hasonlóképpen az
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úrbéri felmérésekhez csatlakozó földkönyvekből (Liber Fundualis, Grundbuch)
is. Az 1760 körüliévekből maradt térképmelléklet nélküli, de faluleírást is
tartalmazó faluösszeírások (Conscriptio terrarum) helyneveit a K2-höz sorol-
tam. Itt jegyzem meg, hogy hasonló módon dolgoztam fel a Baranya megyei
Levéltárban és a Pécsi Püspöki Levéltárban levő uradalmi kéziratos térképe-
ket is.

Sokszor jelentett nehézség et az írásbeli (történelmi) nevek pontos lokalizá-
lása. Ugyanis a folyóvizek szabályozása, berkek, vízállások lecsapolása, asrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmű-

velési ág többszörös megváltoztatása nyomán alapvetően megváltozott a táj
arculata. A felhasznált források bősége olykor csak növelte a megoldás ra vá-
ró vagy megoldhatatlan feladatok számát.

Az egykor káptalani birtokhoz tartozó Kemse földrajzi neveit 15 térképről,
2 határjárási iratból és 2 földkönyvből gyűjtöttem ki. Gyűjtésem eredménye 53
lokalizált tételben 67 földrajzi név szám os változattal, további 11 nevet nem
sikerült pontosan lokalizálni. Néhány ezek közül határjárási iratból került elő.
Ugyanis Kemse határának DNy-i nyúlványában a múlt század végi uradalmi
térkép szerint már nagy kiterjedésű uradalmi .szántó terült el, a Nagy erdei

vető (1886: DMT. 46.). Egy század dal korábban, az 1779-es úrbéri térképen e
terület még Zehi pusztához tartozó erdő (GL. fasc. 408. No. 4.), melynek Ny-i
vége a Dráva mellett Sziget erdő néven szerepel. Az 1762. évi határ-újrajárás
alkalmával (ML. fasc. 469. No. 39.) az emlí tett erdőnél többek között még a
következő határjelneveket jegyezték fel: Nyáros Döngör, Ország töltés, Nagy

Ferencz képe, Fekete Malaka. Ezek lokalizálása ma már szinte lehetetlen. A ha-
tárjárásokról 1797-ben készített térképen (ML. fasc. 465. No. 32.) nem jegyez-
ték fel helyüket. E térképen az emlitett Sziget erdő neve Gradistye puszta. Ez
utóbbi is hiányzik ma már az élő nevek sorából. Gradistye vagy Geredistye

Arpád-korí templomos falu. Györffy nem tudta lokalizálni (GYÖRFFY I,
307). A XVI. században a káptalan Dráva melletti birtoktestének központja
(Baranyai Hely történetírás. 1974-75. 50). Egy 1632~ből származó birtokősz-
szeírás (PPL. K. 59.) szerint a Dráva vize árasztotta el. A névfejtéshez is hasz-
nosítható szöveg : "olim erat castellum, sed jam nunc per aquarn, et quidem
Dravam absorpturn.'

Sok hasonló példát sorolhatnék fel részint az élő helynevek közül már ki-
halt, részint a ma már térképre sem helyezhető történelmi (írott) helynevek
bemutatására. De erre itt nincs szükség, Meglehetősen közismert jelenség. Mé-
gis hadd ismertessek még két számadatot a korai kéziratos térképekről törté-
nő gyűjtés várható eredményével kapcsolatban.

Amikor Reuter CamilIo befejezte Garé élő helyneveinek gyűjtését, és ezt
saját cédulakatalógusának anyagával egybevetette, 65 tételben 75-80 nevet so-
rolt fel. Ezután jegyzeteltem ki a Káptalani Levéltár 5 térképét Garéról. Ezek-
ből további 12 név került elő.

A Káptalani Levéltárban találunk egy 1750 körül készült, korábban nyilván
ahiteshelyi anyaghoz tartozó térképet (GT. 76.) Lad és Patosfa kompromisz-
szummal zárult határvitájáról. E térképen 20 olyan nevet találtam, mely nem
szerepel a SMFN.-ben.

A térkép és az Explicatio Mappae feliratai a SMFN. mutatójának számozásá-
val kiegészítve: 1. Terrenum Possessionis Hedrahely 188 2. Visnye 189 3. Kis-

kut hot töltés erányában 4. Berek középi határjel 5. Rudera Capellae: Kétágu

nagy tölgyfa a régi puszta templom alatt 6. Hod töltés : Hot töltés 7. Molnár-

kert 8. Praedium Máriafa 226/77, 229/31. 9. Ladi Malom Berke 226/49 10. Bi-



Az umdalmi kézimtos térképek névtudományi forrásértéke 167

zonyos árokban lévő kopolyazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA11. Köblös folyása : Kétágu szilfa a köblös viz-

nél 229/55 12. Beczi ut 226/85 13. Köblös vize bészakadása 14. Pmedium Vörös-

fa 229/51 15. Praedium Gyöngyös 228i130 16. Azon víz folyásba Király kuttya

folyása bészakadáea 17. Porré Malom 18. Király kuttya folyása régi nyomdoka

19. Megyecseri szőlők 20. Terrenum Homok Szent György 228/21. Pap tava

Vö. 22. Gőkér töltés : Győkér töltés 23. Kopolya : Szigethi derék utnál Kopolya

24. Megyecserben Hársfa hele 25. Praedium Szetit Mihály 226/129 26. Szaka-

dék 27. Macskó Nyírése sz. 28. Képes sz. 29. Király Kuttya F 226/127 30. Malom

31. Máthé Gátya 32. Tolvai Völgy 226/115 33. Megye Cser : Csont egy a
vitatott területen lévő sz. két neve vö. 229/112. 34. Kis Biik hegy orra 35. Ladi

nagy Erdő 36. Roka Lukak : Roka vagy borz lukak 37. Dobaki árok 38. Szent

Miháli Sarok 39. Kadar Kuti ut 237/35 40. Dorogi Gertyános 41. Nagy Kopo-

lya : Szigethi Ország útnál nagy kopolya 229/123 42. Dobszai ut 43. Papp Ge-

czi Földek 44. Praedium Dorog 229/126 45. Dorogi rétek 229/126 46. Terrenum

Possessionis Kalmantsa 237 47. Soldos Földek : Soldos földeknél határhányás

48. Via Regia Szigethi már nem létező út 49. Agi híd 229/135 50. Terrenum

Czeglediense 229/150, 153, 156, 157.
Főleg a korai kéziratos térképek helyneveinél gyakori jelenség az olykor szin-

te felismerhetetlenségig eltorzult írásmód. Ezeknél szívesen elhárít juk magunk-
tól a további vizsgálódást azzal, hogy az egyébként esetleg igen jól képzett tér-
képrajzoló az ortográfia útvesztőiben eltévedt. Ismételten tapasztaltam, hogy
ilyenkor is érdemes tovább kutatni. Épp ezért közölni kell az első látásra téves-
nek tűnő neveket is.

Az 1929-ben Hernádfa és Rónádfa egyesüléséből alakult Gyöngyfa község
nevét a Rónádfa határában lévő Gyöntyfa (OrmSz.) dűlő nevétől kölcsönözte.
Az 1856-ban készült kataszteri felvétel szelvényén (BamL. BmK. 265) azonban
Gyögyfa olvasható. Hogy ez nem elírás, azt Sumony határvonalának XVIII.
századi leírásából (GL. fasc. 408/B. no. 41. 43.) tudjuk. Gyögyfalva középkori
falu neve a XVI. századi rovásadó összeírásokban ismételten előkerül (Baranyai
hely történetírás. 1972. 101). KALDY-NAGY a török ,kincstári adóösszeírások-
ban (MNyTK. 103. sz. 26) Györgyfalva néven hozza, és ezt veszi át tőle KAz-
MÉR MIKLÚS is (Falu 206); ugyan KALDY-NAGYnál van egy Gyögyfalva

olvasat is. A falu már az Arpád-'korban is létezett, GYÖRFFYiflél (305) Gég-

falva olvasattal találjuk. Ugyanitt 'Olvasható a Gég személy- és nemzetségnév is.
Egy egész megyére kiterjedő földrajzinév-gyűjtésnél a felkutatható kéziratos

térképek minél teljesebb fölhasználása - tapasztaltuk - meglehetősen munka-
igenyes feladat. Az így gyűjtött nevek nek az élő névanyaggal való egybevetése
ugyancsak nagy figyelmet igényel a közreadóktól. De mindez nem elérhetetlen,
és a. feladat megoldható. A baranyai kötetközzétevői bizonyítják ezt.

A FNESz.-ben nem szereplö rövidítések: DMT.srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA= Pécsi Káptalani Levéltár,
a Dóm Múzeum Térképtára; GL. = Pécsi Káptalani Levéltár, Gazdasági Le-
véltár; GT. = GL. Térképtár ; ML. = Pécsi Káptalani Levéltár, Magánlevél-
tár ; PPL. = Pécsi Püspöki Levéltár.
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Mappa Plagae Controversae Possessionis Lad, praedium item Mariafa, Dorog
et Szent Mihaly. P. Kápt. L. GT. 76. térkép helynevei.CBA
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