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PENAVIN OLGA

Helynévazonositó tár az MTA Régészeti Intézetében

A régészettudomány legfontosabb fogalmai közé tartozik a lelő-

hely. A régészeti lelőhely az egykori települések, erőcÚtmények,

templomok, temetők stb. helyét, az ezekből származó és a települé-

seken kivül elrejtett vagy elvesz{tett tárgyak előkerülési helyét je-

lenti. A régészeti lelőhelyek jelölésére és megkülönböztetésére a

lelöhely nevét használjuk. Különösen a régebbről ismert lelőhelyek
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esetében gyakori, hogy csak a lelőhely közvetlen környékének neve

került be a szakirodalomba: Fenékpuszta, Baláca, Kökénydomb, Ság-

hegy, Jutas stb. Általánosabban elterjedt a helységnévvel összekap-

csolt lelőhelynév: Gyulafirátót-Pogánytelek, Szegvár-T(izköves, Szol-

nok-Strázsahalom stb. Sokszor viszont a helységnév önmagában je-

löli a lelőhelyet: Vértesszőlős, Nagyszentmiklós stb. Kevésbé terjedt

el az egy helység határában található lelőhelyek betUvel vagy szám-

mal történő megkülönböztetése: Deszk A, Ószentiván VIlI. A Magyar-·

ország Régészeti Topográfiájában a sorszámok mellett a lelőhely

földrajzi nevét is megadjuk (51/60. = Veazpr-ém-Nyújkert}, A római

kori települések egy részét eredeti nevükkel illethetjük: Aquincum,

Gorsium, Savaria stb. A középkori lelőhelyek többségére pedig az

oklevelekből ismert, sokszor máig élő elnevezéseket használhat juk.

A százéves múltra visszatekintő magyar régészeti irodalomban

a fölsorolt változatok néha ugyanarra a lelőhelyre vonatlozóan is ve-

gyesen fordulnak elő. így a Keszthely-Fenékpuszta, Hódmezővásár-

hely-Kökénydomb, de a Pogánytelek, Tlfzköves alakok is használa-

tosak. Rendszerint azonban az irodalomba először bevezetett alak

gyökeresedik meg, túlélve a különféle helynévváltoztatásokat. Az azo-

nos lelőhelyen különböző időben előkerült leletek viszont nem ritkán

a találáskor éppen érvényben levő névvel vonultak be a szakiroda-

10mba.Ennek illusztrálására a közismert Dunapentele -~ SztálinvároscbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

-+ Dunaújváros példát emlltem meg. Az országhatárváltozások követ-

keztében megváltozott helynevek a régészeti irodalomban is sok za-

vart okoznak. A ezomezédoe országokban a nemzetlözi szakirodalom-

ban elfogadott, régebbi magyar lelőhelyneveket is a mai helynevekkel

cserélik föl (rendszerint a korábban használt névre való utalás nél-

kül). A hazai régészeti irodalomban a régebbről ismert lelőhelyeket

to'vébbre is mag.yar néven nevezik, az újabb lelőhelyek esetében

pedig terjedőben van a mai elnevezés ek átvétele.

A lelőhelynevek következetlen használata, a helységnevek vál-

tozásai és egyéb (névtani szempontból érdektelen) problémák szük-

ségessé tették egy régészeti célú helynévazonosftó tár létrehozását.

Az MTA Régészeti Intézetében a Magyarország Régészeti Topográ-

fiája előkészÍtő munkálatai keretében az 1960-as évek közepén kezd-

tük el a helynévmutató kartonok készitését.Néhány éves szünet után

1976-ban újitottuk föl és gyorsÜottuk meg ezt a munkát.
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A helynévt6.r célkittizéseink szerint egyrészt a régészeti és tör-

téneti forrásokban szereplő helynevek azono sltásáho z, lokalizálásá-

hozcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr ry ú jt segÍtséget, másrészt a helységnevek változásait követi nyo-

mon. Az adatgy{ijtés a történelmi Magyarország területére terjed ki,

magában foglalja a római kori és középkori településneveket, a régé.-

szeti lelőhelyek neveit, a helységneveket a XlX. század második fe-

létől napjainkig. A tájékozódás m egkorirgítés ér-e különböző színU

könyvtári katalógus cédulákra gépeljük az adatokat: a római kori

helyneveket zöld, a középkoriakat kék kartonra. A mai Magyaror-

szág területének újkori helynevei fehér, a külföldiek pedig rózsa-

szín kartonra kerülnek.

A mai Magyarország helységneveit az 1962-es, a szomszéd

országok helységneveit az 1892-es Helységnévtárból és a számunk-

ra elérhető legújabb helységnévtárakból gy{ijtöttük ki. (E zek fölsoro-

lását függelékben adom meg.) Akartonokon föltüntetjük a közigazga-

tási beosztást is, valamint a névváltozásokat (l.sz. minta), község-

egyesitéseket (2.sz. minta), községalakulásokat (3.sz. minta). A

névváltozatokról mutatókartanak készülnek (4-;5.s,z. minta). Az ös:ö-

szetett helyneveket fölbontva is mutatózzuk (6.sz. minta). A, r6mai

kori és középkori település nevek, valamint a régészeti lelőhelynevek

kartonjain annak a helységnek a nevét és közigazgatási beosztását

adjuk meg, amelynek a határába tartozott a lelőhely 1962-ben, illet-

ve 1892-ben (7-9.sz. minta).

A helynévazonosftásokat és lokalizálásakat a helységnévtára-

kan !tvül a régészeti szaklrochlom, térképek, földrajzi névtárak se-

gÍtségével végezzük. A külföldi neveknél az alább fölsorolt helynév-

azonosító szótárakat használtuk föl.

A helynévtár 36000 kartonból áll. 'Teljes egészében elkészült

a római kori településnevek mutatózása, a régészeti irodalomban

szereplő lelőhelynevek mutatója a mai Magyarország területére szln-

tén csaknem teljes. A középkori településnevek mutatózása csak a

kezdeteknél tart. Befejezéshez közeledik a mai külföldi helységnevek

azonosítása az 1892. évi Helységnévtár adataival (Horvát-Szlavón-

ország kivételével). A mintegy d~ezer névből - források hiányában

- csak 40-50 azonositását nem tudtuk eddig megoldani. Folymatban

van s 1979 végéig befejeződik az 1892 .ss 1969-1973 közötti hely-

73



ségnévváltozások földolgozása. Tervezzük az 1892 előtti helységnévo-

változások összegy{tjtését, a középkori településnevek mutatójának

fejlesztését, továbbá a legújabb időkben lezajló változások nyomon-

követését. Távolabbi célkitlizéseink között szerepel azoknak a nem-

zetiségi helységneveknek az összegy{ijtése, amelyek soha nem vál-

tak hivatalos névvé, ezért a helységnév'éára.kból általában hiányoznak

(Wudersch ••Budaörs, Postara = Semjénháza stb.).

Helynévazonositó tárunkat eisősorban a régészeti célok figye-

lembe vételével ál.Útottukössze. Véleményünk szerint azonban a ro-

kontudományok m{ivelői és a névtani problémákkal foglalkozók is

hasznos adatokat nyerhetnek belőle.

2. sz. Látkócz
Trencsén vm.
báni j.
(1892)

1920 után Látkovce
1968: UhroveccbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA+ Látkovce = Uhrovec

Dedina Mláde~e .- 1954-ben alakult
okres Komárno Kolárovo (Guta),
Csehszl. (1969) Komoéa (Kamocsa),

Neded (Negyed) és
Zemné (Szimő) községek
határának egy részéből.

(Zárójelben az 1892-b~n
érvényes nevek.)

Magyar-Kakucs
Bihar vm.
élesdi j .

(1892) RO!llánia

Uhrovec
okres Topol'cany
Csehszl. (1969)

Minták a helynévazonositó kartonokból

1. az, Magyar-Kakucs
Bihar vm.
élesdi j .

(1892)

= sat Cacuciu Vechi
comuna Auseu
jud. Bihor
Románia (1972)

1918: Nagykakucs
1920 után Cacuciul unguresc

3. sz.

4. sz. Nagykakucs

5. sz. Cacuciul ,unguresc Magyar-Kakucs
Bihar vm.
élesdi j .

(1892) Románia
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7. sz. Ad Miliare

co Magyal"-Kakucs
Bihar vm.
élesdi j .

(1892) Románia

Kis-Köszeg
Baranya vm.
baranyavári í-

(1892) Jug.

6. sz. Kakucs

8. sz. Szentmárton - Taniási
Tolna m.
tamási j .

9. sz. Baláca - Nemesvámos
Veszprém m.
veszprémi j.
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