
A GÖNCZY-FÉLE ATLASZOKR6L

A mag~ar hel~névg~űjtésnek nélkUlözhetetlen segédeszközei

a térképek, s ezen belül az atlaszok. Legutolsó, az 1920-as

trianoni békét megelőző közigazgatási, heg~- és vízrajzi álla-

potot tUkröző atlasz GÖNCZY PÁL tanító nevéhez fűződik, aki

később a közoktatásüg~ terén államtitkárként igen jelesen mű-

ködött. Hajdúszoboszlón született l8l~ deoember 26-án és Ka-

ráosondon 1892.január 10-én húnyt el. 19lO-ben szUlővárosa

szobrot állított jeles fiának.

A térképkészítésbe is, mint iskolai segédeszköznek ké-

szítésébe korán fogott. 1857-ben a református országos tan-

~i bizottság tagjaként szorgalmazta, majd "Ma~arország tér-

képe" kiadásával a ma~ar iskolai térképkészítés elindítója

lett.

Ismertebbek és nevezetesebbek azonban atlaszai, amel~ek

mind a mai napig nélkUlözhetetlenek..Első atlasza flMag~aror-

szág me~éinek kézi atlasza" címen jelent meg. Tervezte Göncz~

Pál, rajzolta Kogutowicz Manó •.Az atlasz 285x445 mm nagyságú

tek.nté~es album. Budapeeten jelent meg, a megjelenés éve

feltUntetve nincsen. Az előszó 1890. november hóban kelt. A

térképek évszámot viselnek, 1885--1890 között. A térképek j6,

világos szerkesztésűek, hatalmas néva~agot tartalmaznak. A

harmadik katonai felvételen kívül a legna~obb víz- és he~-

rajzi néva~agot tartalmazzák.Számos ol~an kUlterületi lakott-

he~ nevét megőrízté~,ame~eket hel~ségnévtáraink nem tartal-

maznak. Göncz~ Pál másik műve "Mag~arország kézi atlasza" cí-

men jelent meg. Nag~sága 240 x 305 mm, 75 térképlapot tartal-

maz. Bevezető szövegét dr. Thirring Gusztáv írta. Ez is Buda-

pesten, a kiadás évének feltüntetése nélkUl jelent meg.

Petrik Géza "Mag~ar kö~vészet 1886--1890" /Bp•., 1908./

964--5. lapján az első atlasz kiadási évét lS91-re, a másodi-

kát lS97-re teszi. A másodikból 1899-ben eg~ második címkiadás

is megjelent.
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Névtudományi szempontból igen fontos, hogya két atlasz

névanyaga nem azonos! Kívánatos tehát feldolgozáskor mindkét

atlaszban ellenőrízni a keresett nevet, mert íráseltérések

mutatkoznak közöttUk. Elsősorban vonatkozik ez -- az akkor

még nem szabályozott helységnevekre, s így igen jól kiegészíti

Mező András nemrégen megjelent kiváló -- konkordanciaként is

jól használható -- művét, liAmagyar hivatalos helységnévadás"

testes kötetét.

Gönczy művei ma ritkán hozzáférhetők, s éppen ezért szük-

ségesnek láttam, hogy kutatóink figyelmét még a következőkre

hívjam fel. A Pallas lexikon -- még ms is a legjobb hazai mű

-- Gönczy megyei térképeinek teljes sorozatát tartalmazza az

egyes megyék címszavánál. E térképek azonban egy könyvészeti-

leg érdekes variációját jelentik Gönczy "Magyarország kézi at-

laszá"-nak. Vagy helyesebben, a Pallas lexikon megjelenése

után kUlön atlaszként is megjelentek. A kUlönbség nem sok. A

lexikon térképein !Fejér vm. kivételével!! 1892--1897. évszám

van feltUntetve, egyelőre előttem is ismeretlen rendeltetés-

sel. Ugyanis ez nem jelentheti a megjelenés éV8zámát. igy szá-

mos megye térképén !pl. Árva, Baranya, Csanád stb. stb.! ké-

sőbbi évszám van, mint az az év, amikor a lexikon szóbanforgó

kötete megjelent. például Baranya térképén 1895. évszám van,

de az 1893. évben megjelent II. kötetben vanI Másik megkUlön-

böztetés, hogy e térképlapokon alul baloldalt "Pallas nagy

lexikona" feliratot visel, míg az atlasz lapjai ugyan e helyen

"Magyarország atlasza" felirat van. F€y kisebb eltérés, hogy

az első megye térképén a lexikonban "Abaúj-Torna megye", míg

az atlaszban "Abaúj-Torna vármegye" címfelirat van. Később

valamennyi térkép már "vármegye" felirattal jelent meg.

A lexikonban é8 az atlaszban közölt térképek névrajza

azonban azonos, eltérést eddig nem találtam. Sajnos kisebb

mérete miatt, kUlönösen a sötétbarna hegyrajzú megyéknél a

névirat igen sokszor nagyon nehezen olvasható.

Viszont elsőrendűen használható Gönczy első atlasza, ki-

váló nagy mérete miatt igen jól olvasható.
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Meg kell említenem, hog~ a "~arország meg~éinek kézi

atlasza" térképei laponként, azaz meg~énként is kaphat6k vol-

tak. Ezeket elsősorban iskolákban használták, s így azokból az

elhasználás miatt aligha sok maradt fenn. Jómagam is alig

egy-egy példá~tleltem föl.

Még egy érdekes adat -- ame~ről Petrik Géza idézett

alapvető könyvészeti m~ve sem emlékezik meg -- hogy a Horvát-

és SZlavonország megyéirőI hor v á t feliratú kiadás is

volt. A horvát ~elvezet azonban nemcsak a feliratban, hanem

a névrajzban is jelentkezik.

Birtokomban van Szerém meg~ének i~ kiadású térképe

"Tloris ~upanije Sriemake" felirattal "snovan po Pavlu Göncz~",

teljes horvát szöveggel. A névrajz -- a meg~én kívUl is -- hor-

vát. Pl. Újvidék lINovisad",Belgrád "Biograd" néven szerepel,

a Budapestre vezető vasútvonalakat "u Budimpe~tu" szöveg jelzi.

Évszáma 1890. Feltehetően a Horvát- és Szlavon társország is-

kolái számára készUlt. Mutatva, ho~ a kiadásnál a nemzetiségi

/horvát/ igé~eket messzemenően fig~elembe vették.

Az előadottakb61 is látható, hog~ atlaszaink még igen sok

feltáratlan névanyagot tartalmaznak. E néva~agnak a magyar

he~n~vkutatás vérkeringésbe vitele elsőrend~ feladatunk.

REUTER CAMILLO

ÁTÉRTEIl4EZETTMEGÁLLÓNEVEK. "Elszabadulás tér", "H~vös öltI,

"örökvész útcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
l i és társaik

A na~árosi folk16r jelenségei között mind a nemzetközi,

mind a hazai kutatás foglalkozott már a kUlönböző he~eken

megjelenő firkálás okkal. Van azonban eg~ erre némileg emlé-

keztető jelenség, me~re eddig nem fordítottak figyelmet: a

feliratoknak új értelmet ad6 csonkítások, kiegészítések. A fo-

~amat a firkálással nag~részt ellentétes: nem szöveget teremt,

hanem szöveget csonkít, kisebb részben -- a kiegészítéseknél

-- viszont hason16 jellegű ahhoz. A döntő kUlönbség a firká-fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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