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Pesty Frigyes helynévtáraMLKJIHGFEDCBAk ö r ü l

1. 1974-ben a Magyar Nemzet hasábjain élénk vita folyt Pesty Frigyes 'kéz-
iratos helynévtáráról. A kérdés ez volt: mennyiben értékes ez a 63 kötetes,
28536 fóliót magában foglaló gyűjtemény, és érdemes-e kiadni a mai földraj-
zinév-kötetektől fűggetlenül is. Elmondta akkor a véleményét NÉMETHI
LASZLO, BURGYAN MIKLOS, RUFFY PÉTER, KOVALOVSZKY MIKLOS,
PÉTER LAsZLO. BALOGH LAJOS. JABLONKA Y GÉZA. ZAKONYI FE-
RENC és V. WINDISCH ÉVA. Másutt (LOK. XXX, 165-9) nyilatkozott HAR-
MATTA JANOS is. A vitát PASTINSZKY MIKLOS foglalta össze, s kiadta
Pesty életművéről a máig legteljesebb összefoglalást is (PASTINSZKY MIK-
LOS-TAPOLCAINÉ SARAI SZABO ÉVA, Pesty Frigyes 1864. évi hely név-
gyűjtése. Komárorn megye. Tatabánya, 1977.).

2. Idézzünk néhány véleményt 'az elhangzottakból !
BURGYAN MIKLOS (Magyar Nemzet 1974. márc. 29., máj. 21.): "Száz év

óta ... feldolgozatlanul hever Pesty Frigyes gyűjteménye s a nehezen olvas-
ható sárguló lapokat csak néhány kutató tanulmányozza... időszerű lenne
Pesty Frigyes monumentális méretű adatgyűjteményét tudományosan feldol-
gozni s érdemben való megváltoztatás nélkül, jegyzetekkel ellátva közreadni."
- Mert "az akkori dűlőnevek között számos olyan név található, melyek ere-
dete a honfoglalás idejéig vezethető vissza. Sok olyan adatot őrzött meg Pesty
gyűjteménye, mely a mohácsi vészt megelőző időből származott, később elpusz-
tult falvak emlékét, nevét, sőt elpusztulásuk körülményeit megőrizte. Vannak
olyan adatok is, melyek egyedül Pesty gyűjteményében maradtak korunkra."

BALOGH LAJOS (Magyar Nemzet 1974. június 21.): "Pesty FrigyessrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmúlt-

századi dűlőnévgyűjtése hiányosságai ellenére is jelentős történeti forrás ...
A két legutóbbi gyűjteményes földrajzinév-kötet és a Somogy megy ei kiadvány
is beépítette anyagába Pesty Frigyes dűlőneveit. Önálló kiadását azonban a
jelenlegi körülmények között mégsem tartom időszerűnek, nem értéktelensége
miatt, hanem azért. mert az emlitett sürgető tennivalók fontosabb feladatok
elé állítják a földrajzi nevekkel foglalkozó kutatókat és könyvkiadásunkat."

V. WINDISCH ÉVA (Magyar Nemzet 1974. júl. 19.): " ... a helységnévtar tu-
dományos felhasználása is több módon történhetik. Egyes esetekben indokolt
lehet a szövegek teljes közlése. Egyes községek, szűkebb területek történetének
írásakor az adatok részletekbe menő felhasználást, értékelést érdemelhetnek.
Összefoglaló, megyei vagy országos érdekű kiadványok viszont nyilván megha-
tározott szempontok szerint kívánják feltárni a Magyarország községeiről lIO
éve készült adatközléseket, leírásokat."

3. Hogy a PESTY-féle gyűjtemény ért é k e s (és érdekes), azt nemcsak az
igazolja, hogy anyaga a mostanában megjelenő földrajzínév-kötetekben szere-
pel - és a nevek nagy többsége a ma még élő helynevekkel is azonosítható!
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-, hanem az a tény is, hogy kisebb-nagyobb területegységek (történeti vár-
megyék. tájak stb.) PESTY-féle Helynévtára rendre kiadásra kerül. Azaz:
é r d eme s kiadni a gyűjteményt - a névtudományi érdekeken túl - a hely-
ismereti, néprajzi, régészeti stb. kutatások megkönnyítése végett is.

JUHÁSZ DEZSÖ (NIt. 2. sz. 45-8) Szövegközlések PESTY FRIGYES hely-
névtárából címmel ismerteti az eddig (önállóan) megjelent kiadványokat. Ezt
írja: "A hetvenes években - ... a szükségleteket fölismerve - már megjelent
néhány ... kiadvány. többnyire a megyei, járási múzeumok és könyvtárak
gondozásában. Mivel olyan területről közölnek anyag ot, ahol még nem jelen-
tek meg a földrajzinév-kötetek, ezért jó néhány évig ezek az adattárak lesz-
nek az illető terület helynévanyaga iránt érdeklődő kutatók legfőbb adatfor-
rásai. Ertékük, becsük természetesen a megy ei névtárak megjelenésével sem
fog csökkenni, ezért érdemes őket alaposabban is megismerni." JUHÁSZ DE-
zsö figyelmét elkerülte két, nem önállóan, hanem évkönyvben megjelent köz-
lés: a történeti Tolna és Fejér vármegye Pesty-féle helynévtára. (Pesty Frigyes
Helységnévtára. Fejér megye. Bevezette. közreadja és jegyzetekkel ellátta:
PÁRNICZKY JOZSEFNIt. Fejér Megvei Történeti Évkönyv XI, 161-305;
GAÁL ATTILA-KÖHEGYI MIHÁLY, Tolna megye Pesty Frigyes helynévtá-
rában (Anyagközlés). A szekszárdi Béri Balogh Adám Múzeum Évkönyve lI-
lII, 270--'-332; IV-V, 297-399; VI-VIlI, 279-322. Mutató: 323-60). Pedig az
utóbbi a mutatókészítés, az előbbi meg a jegyzetelés módszere rníatt érdemel
figyelmet.

Tudunk arról is, hogy már elkészült, vagy éppen most készül kiadásra Bé-
kés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Veszprém, Zala és az országhatáron túl, Szlo-
vákiában Zemplén vármegye anyaga.

4. Az utóbbi két esztendőben magam a történeti Pest-Pilis-Solt és az
ugyancsak országhatárt átlépő történeti Bács-Bodrog vármegye Pesty-féle
gyűjteményével foglalkoztam.

Pest-Pilis-Solt vármegye anyagának a feldolgozása teljesen elkészült, A
terület nagyobb része a jelenlegi Pest megyéhez, kisebb része pedig a mai Bács-
Kiskun megyéhez tartozik. Pest megye Tanácsa részéről azonban felmerült az
az óhaj, hogy ne csak a történeti vármegye, hanem a mai megye teljes anya-
ga kerüljön bele a kiadványba. Csatoltak községeket Pest megyéhez a mai Fe-
jér, Nógrád és Szolnok megyétől, és hozzá tartozik a történeti Hont vármegye
jókora része, a mai szobi járás is.

A probléma nyilvánvaló: a tör t éne t i vármegyehatárokat vagy a mai
megyehatárokat vegyük figyelembe kiadványainkban ?

Véleményem szerint a Pesty Frigyes gyűjtése korabeli (1864-1865) várme-
gyehatárokkal körülfogott területet feltétlenül történeti egységnek kell tekin-
teni. Mivel azonban a mai földrajzinév-gyűjtés a jelenlegi megyehatárok kö-
zött folyik, engedményt lehet tenni, és függelékként a kiadványhoz lehet csa-
tolni a megyéhez jelenleg tartozó helységek anyagát is, ha nem nagyon sok
községről van szó.

Pest megye esetében a szabi járás okozott nagyobb gondot. A történeti Hont
vármegye nagyobb része ma Csehszlovákiához tartozik. Hosszasan fontolgat-
tuk, mit tegyünk. Végül abban állapodtunk meg, hogya történeti Hont vár-
megye teljes anyagát közzétesszük - a kiadvány második részeként. Ezzel
eleget teszünk a történeti szemlélet követelményének is, segítséget nyújtunk a
szomszéd szocialista ország nyelvészeti, helyismeréti stb. kutatóinak is, azaz
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részt vállalunk a szomszéd országok közötti hidak építésében is.
Ugyanez a hídverés a célja a jugoszláviai Vajdaság kutatóival való együtt-

működésünknek is. Ott is foglalkoznak hely nevek gyűjtésével. Azt tervezzük,
hogy a PESTY-féle Helynévtárnak a történeti Bács-Bodrog vármegyére vonat-
kozó anyagát az újvidéki egyetem kutatóival - PENA VIN OLGA, MATIJE-
VICS LAJOS és mások 'közreműködésével - közösen dolgozzuk fel: az olva-
sat és a bibliográfiai jegyzetek nálunk készülnek, a mutatók és a további jegy-
zetek Újvidéken.

A karlócai levéltárban láttam annak az anyagnak a mikrofilmjét, amelyet
ORMOS ZSIGMOND gyűjtetett a déli megyékben - még a PESTY FRIGYESt
megelőző évtizedekben. Az eredetit Temesvárott őrzik. Hosszas tanulmányozá-
sára nem volt alkalmam. annyit azonban tudok róla. hogy a PESTY-féle
Helynévtárnál jóval bőségesebb anyagot tartalmaz egy-egy helységről német
nyelven. Erdemes lenne egyszer ezt is feltárni.

5. PESTY FRIGYES Helynévtárának a közreadása - mint a fenti ekből is
kitűnik - immár országos, sőt az országhatáron is átnyúló "mozgalommá"
nőtt.

A kérdés: hog y a n tegyük közzé ezt az anyagot, hogy a tud o mán y o s -
s á g é s a gaz das ágo s s á g követelményeinek egyaránt eleget tehessünk?

A történeti Pest-PiIis-Solt és Bács-Bodrog vármegyére vonatkozó adatok
feldolgozása során - figyelembe véve természetesen az előzményeket is - ki-
alakítottuk a közzétételnek azokat az elveit, amelyeket legalkalmasabbnak
tartunk, és követésre javaslunk

a) Aszöveget betsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAű h í vol vas a tb a n adjuk közre, megtartván a le-
jegyzők helyesírásának minden [ellegzetességét - még az egy-egy szövegegy-
ségen belül mutatkozó következetlenségeket is -, akár magyar, akár idegen
nyelvű szövegről van szó.

Figyelembe vesszük a magánhangzók-mássalhangzók hosszúságát-rövídségét,
a szerb-horvát és szlovák szövegek sajátos ékezetert és a központozás rnínden
jegyét (következetlenségét) is.

Ha valamely helységre vonatkozó anyag a kéziratban két (vagy több) he-
lyen is előfordul, azokat a kiadványban egymás mellé helyezzük. Egyébként
szorosan követjük az 'eredeti kézirat rendjét.

A külső lapszegélyen feltüntetjük az eredeti kézirat lapszámozását is (fó-
liók).

b) Az idegen nyelvű szövegrészek közül c s a kal a ti n t fordítjuk ma-
gyarra, a délszlávot, a németet és a szlovák ot nem. Ezzel is hangsúlyozni kí-

vánjuk, hogy kiadványunk for r á s k i a dv á n y, amelynek - a lehetőségek
szerint - szorosan követnie kell az eredetit.

c) A forráskiadvány-jellegből következik az is, hogy c s a k ke v é s jeg y-
zet e t közlünk. Csak a szövegben idézett vagy hivatkozott n y o mta tás -
ban már meg jel e n t művek könyvészeti leírását adjuk. Arra nyilván
nem lehet vállalkozni, hogy az adattárban lelhető valamennyi közlést ellen-
őrizzük. (A Fejér és Komárom megyei publikációban vannak ugyan jegyze-
tek, de korántsem teljes az apparátus; s ami van, az is eléggé önkényesen vá-
logatott, és sokszor bőbeszédű.)

6. A "Jászkunság" (1978) és "Külső-Szolnok" (1979) kötetektől eltérően ja-
vasoljuk, hogy - a terjedelem csökkentése érdekében - a továbbiakban c s a k
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egy m uta t ó t (szótá rt) csatoljunk kiadványainkhoz. Az egyes helységekre
vonatkozó közlések általában rövidek, ezért nem látszik szükségesnek a "hely-
nevek helységek szerint" című mutató elkészítése.

A mutató (szótár) az adatokat ere detsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi a 1a k ban é s sz o ros ma-
gyar betűrendben közli.

a) Eredeti alakban: ez azt jelenti, hogy pontosan megtartjuk a szókezdő vagy
szóközi kis- és nagybetűt, az adatok tagolását és helyesírását minden nyelven.

Az adatokhoz zárójelben csatlakozó értelmezés is az eredeti szövegből való.
Ezt is eredeti alakban közöljük. A zárójel csupán azt jelenti, hogy az értelme-
ző szó a szövegben nem közvetlenül az adat (név) mellett áll, hanem valahol
távolabb tőle: előtte vagy utána. Pl. egy felsorolás elején ezt találjuk : düllők,

és csak utána következnek a nevek.
b) Szoros magyar betűrendben: az adat egészét - akárhány elemből áll is

- egy szótestnek tekintjük, s úgy soroljuk szoros betűrendbe. Aszótesthez
tartozónak vesszük a zárójelben levő értelmezést is. Az egybeírt adat után kö-
vetkezik a kötőjeles, majd a különírt.

A mag y a r betűrend azt jelenti, hogyaszókezdő kis kezdőbetüket köve-
tik a nagy kezdőbetűk, a rövid magánhangzók után következnek a hosszúk stb.

c) Sokszor találkozunk kiadványaínkbanolyan esettel is, hogy egy-egy adat
(név) t öbb n ye 1ven szerepel, vagy ugyanannak a tereptárgynak különbö-
ző nyelveken is van - nem azonos, ill. egyik nyelvről a másikra fordított -
neve. Ilyenkor természetesen minden nyelven felvesszük az adatot a mutató-
ba ugyan a zo n sz á m mal jelezve, s utalunk a különféle természetű azo-
nosságra is. Például (Sziget)csép esetében: MaZi dugatske (= LangtheiléickerJ

26.59 és Langtheiléicker (=Mali dugatske) 26.59. Avagy: Lapos (= Lazische

Acker) 26.40 és Lazische Acker (= Lapos) 26.40.

7. Asz á m o z ása mutatóban egyúttal a kiadvány tartalmi beosztását is
jelzi.

Az első szám a helység jelzőszáma, a pont után következő szám pedig arra
utal, hogy az adat (név) hányadik helyen áll asz öve g egy ség e n bel ü 1.

Minden nevet és fontosabb történelmi, néprajzi, ré-
g ész e t i stb. a dat o tsz á m mal 1áss u n kel. Egy-egy adat ugyan-
azon szövegegységen belül is új számot kap mindannyiszor. ahányszor csak
szerepel.

Például: Nagyvizdüllő 1.90 - értelmezése: l==Abony, 90=a 90. adat (név)
Abony szövegegységén belül. Avagy: dudás völgy 2.49 - értelmezése: 2=Acsa,
49=a 49. adat (név) Acsa adattárában.

Minthogy kiadványai nkat csak egy (általános) muta tóval (szótárral) látjuk
el, ebben kell utalnunk az ún. földrajzi köznevekre is (dülő, rét, árok, horhos

stb.) Ezeket a többi adattól aláhúzással (kurzív szedéssel) különböztetjük meg,
és - amennyire lehetséges - mai hel yes írá s sal közöljük. A köznév
természetesen ugyanazt a számjelet kapja, mint a földrajzi név.

Ugyancsak aláhúzva (kurzív szedéssel) adjuk közre azokat az értelmező sza-
vakat is, amelyek az eredeti szövegben nem szerepelnek ugyan, de az adat
(név) mibenlétének a megértéséhez nélkülözhetetlenek. Ezeket még zárójelbe
is tettük.

Ha valamely helység határában nagyobb területet (ún. pusztát) átfogó hely-
név is van, annak a nevét rit k í t v a kőzöljük a helynevek és egyéb adatok
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utaló számait összegezve. Például: Fer e n c z s z á II ása p u szt a (18.90-

18.177) 18.10 18.70. A záréjelen kívüli számok a név (adat) egyéb előfordulási
helyeire utalnak.

A mutatóban (szótárban) r ö vid í t é sek e t nem aIk alm a z u nk.
A mutatózásra vonatkozó [avaslatunkkal igyekeztünk megszüntetni azokat

a következetlenségeket, amelyeket az ,,~szak-Bácska" füzetben és a Tolna me-
gye anyagát tartalmazó közleményekben tapasztalhattunk.srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

l


