
megfelelő helyen megvont új határok révén olyan elnevezések

is meghonoacdha+t ak , amelyek návadási ind.ítékai éppen ezért

talányosakká, a táj arculatából nehezen kikövetkeztethetőekké

váltak.

SZEGF{f LÁSZLÓ

KÉZIRATOS TÉ..~EINK HELYNÉVA},TYAGÁNAK FELF..ASZNÁLÁSA

A magyar helynévgy~jtésnek az az újjászületése, amely az

utóbbi két évtizedben szemünk előtt játszódott le, s örvende-

tesen az egész magyar nyelvterületre kiterjedt, csak megelé-

gedéssel töltheti el nyelvünk munkásait, életének vizsgálóit,

kutatóit. Nagyon természetes, hogya gyújtőmunka menete ön-

magában is elegendő ahhoz, hogy a gyújtés megejtéséhez, ki-

vitelezéséhez, a gyújtött anyag tárolásához, feldolgozásához

a legkülönbözőbb "gyújtéstechnológiai" kérdéseket, megoldáso-

kat vesse fel. Gyújtés-szervezőink erre maguk is rájöttek, s

valóban azt látjuk, hogy már az első nagy munka, a "Zala megye

földraj zi nevei" bevezetőjében~ erre.·vonatkGzólag ÖRDÖG FEREl:W

és VÉGH JÓZSEF komoly tanulmányt nyújtott:···~--=-:::-=-

Jómagam körülbelül húszéves koromban kezdtem érdeklődni

a helynévgyújtés iránt, s nem számítva a háborús katonaéveket,

majd az után'a következő közel évtizednyi időt, mintegy harminc

esztendeje szentelem szabadidőmet e szép foglalatosságnak.

Hazánkban először a XVIII. század végén vetődik föl annak

a gondolata, hogy a nép földrajzi elnevezéseit össze kellene

gyűjteni. 1804-ben VIRÁG BENEDEK Kazinczy Ferenchez intézett

levelében maradt ránk egyik első jelzése annak, hogy a hely-

nevek iránt érdeklődnek. A század közepén már számos újság-

cikk jelenik meg e tárgyban. Évtizedek kellenek azonban, amig

megszületik 1864 körül PESTY FRIGYES -- ma is egyedülálló

gyűjtése --:-Magyarország kéziratos belynévgyújteménye. Utána

me~int évtizedekig lappang a gyújtés gondolata. De itthon

GyCRFFY ISTVÁN, Erdélyben SZABÓ T. ATTILA 1930 körül újra

szenVedélyesen sürgeti ennek elvégzését. Mindketten nemcsakzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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az élő, hanem a történeti helynévanyag összegyűjtésének fon-

tosságát is szem előtt tartják. Rajtuk kívül WEIDLEIN JÁNos

szarvasi tanár az, aki,a harmincaa évtizedben hazánkban a

helynévgyűjtés élén halad, s szintén hangsúlyozza az élő mel-

lett a történeti névanyag felgyújtését is. Talán az ő munkás-

ságában látjuk leginkább előadásom tárgyának, a kéziratos tér-

képek név anyagának értékesitését. A feldolgozók -- a névfej-

tők, magyarázók oldaláról -- KNIEZSAQPONMLKJIHGFEDCBAISTVÁN felejthetetlen

nyelvtudósunk hangsúlyozza a történeti anyag pótolhatatlan-

ságát.

Mátyás király halálával még élt az a nemzedék, amelyet

Közép-Európa e legnagyobb embere Eur6pa legjobb egyetemein,

főiskoláin neveltetett, tekintet nélkül arra, hogy a felis-

mert tehetség az ország népének mely rétegéből, nemzetiségé-

ből származott. Ez akitllnó diplomata, tudós, sőt műszaki kép-

zettségű réteg Mátyás király halálával azonnal nem szóródottsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

» szét, hanem jóformán Mohácsig hazánkban találta meg helyét.

Első kéziratos térképeink alatt Magyarország területé-

ről készült ~ metszetekben fennmaradt -- térképeket kell ér-

tenünk. E térképek nagy ritkaságuknál fogva alig lelhetők fÖl,

újabban azonban fakszimile kiadásban könnyen használhatók.

Névtani feldolgozásban meg is kezdődött. Most azonban nem eze-

ket óhajtom érinteni, hanem a jóval későbbieket, elsősorban

azokat, amelyek a megyei levéltárak díszei, kiváló értékei.

Magyarország területének első teljes felmérésére első-

sorban katonai érdekből került sor. Mária Terézia hadvezérei

-- ~ülönösen a hétéves háború alatt /1756--1763/ tapasztalták,

hogy milyen fontos a jó térkép. Ezért a királynő elrendelte,

s Magyarország vonatkozásában különösen szorgalmazta a felmé-

rést. Már halála után 1782--85 közötti négy évben történt meg

az általa elrendelt munka elvégzése. Ekkor már II. József --

annyi felvilágosult rendelet szülőatyja -- uralkodott, s ezért

is nevezik az így elkészült térképlapokat József-féle felvé-

tel-nek. Csak sajnálni tudjuk, hogy József ésszerű és korsze-
".zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA------ .
-rű intézkedéseit, rendeleteit a monarchia egységes vezetésé-

_ nek célszerűségi okainál fogva a német nyelv magyarországi
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hatósági terjesztésével kapcsolta össze. Ez azután a haladás-

nak lett súlyos -- nemzeti ellenállásba ütköző -- kerékkötője.

l785-ben rendelettel -- Erdély nélkül -- Magyarországot

tiz kerületre osztja fel, s ez évben megjelenik jobbágyren-

delete is. A magyar területek felszabadítása a török hóditás

alól e~sósorban katonai, másodsorban gazdasági követelménye-

ket támasztott a térképezés elé. Eltekintve az elszórtan ke-

letkezett hadmérnöki és egyéb térképektól, legjelentősebb az

ország legnagyobb részét feldolgozó, általánosságban József-

féle felvétel néven ismert katonai térkép. Mint minden kato-

nai felvétel, ez is szinte évszázadig alig hozzáférhető adat-

halmaz volt. Csak az első világháború befejezése után vált

gyakorlatilag ismertté, hozzáférhetővé. Kiváló kutatója EPER-

JESSY KÁL1vrn közlései alapján ismertük meg, aki a felvételhez

tartozó /többkötetes/ szöveges rész forrásértékét is megálla-

pitotta. Feltétlenül kívánatos, hogy e térképek és a hozzátar-

tozó szöveges rész helynévanyaga ismertté válj on. Mint minden

emberi alkotás, amelyben számosan dolgoztak, ez is egyenetlen

értékű, legalábbis helynévkutatási szempontból, ugyanis a tér-

képezést végző mé::-nökt~s~tt§.bfüggöt_t. hogyaszelvényre mi-

lyen mennyiségpe~milyen súrűségben jegyzi fel a helynev~ket.

A másik jellemzője e lapoknak, hogy általánosságban német és

francia anyanyelvű katonatisztek készítették, akik igen sok

esetben anyanyelvük helyesirásával jegyezték föl a magyar vagy

más nemzetiségű helyneveket. /Például a Szeged mellett dolgozó

francia hadmérnökök francia helyesirással adták vissza a jó

ízes magyar neveket./ INCZEFI -- e terület helyneveinek fel-

dolgozója -- 1770-ből említi a mai Ásotthalom mellett a ~

'Rózsák' helynevet. E nevet 1783-ban Rouchack, olvasd Rúsák

azaz 'Rúzsák' tájnyelvi alakban jegyzette föl a francia tiszt.
I

Igy bizonyetérképek használatához ismerni kell az élő anya-

goto -- Zala megye mai területén igen jó szolgálatot tesz a

Zala megye földrajzi nevei címen megjelent gyűjtemény, illető-

leg a XII. század közepe táján -- sokszor már magyar mérnökök-

tŐI -- készített kéziratos térképek név anyaga. Ezek nyomán biz-

tonsággal meghat~hatjuk a katonai és kataszteri felvételek

ross~ feljegyzésű helyneve~t is.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Családi kapcsolat, rokonság révén a volt Zala megyei
I

községben, Balatonhenyén vagyok ismerős. Igy érthető, hogy e

község lapjait már évekkel ezelőtt használtam, feldolgoztao

Zalaegerszegen. Most is ebből meritem példáimat. Az 1786 kö-

rül feljegyzett Walt Fegetehegt nevú erdőt ma is Feketehegy

néven ismerik. A rejtélyes Marast Galomist nevű mocsár neve

.is megfejthető volt, bár azóta térképen nem jelentkezett.

Segitőtársam volt VARGADÉNESNÉ SZABÓ KAROL IN , aki 1972-ben

ismertetett meg falujának helyneveivel. Nagyon fontos az,

hogy a népi, paraszti munkamegosztásban egyes növények gaz-

dasági munkáit asszonyok végzik, azok termőhelye rögzített

lévén, bizonyos helyneveket jóformán csak asszonyok ismernek.srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA,
Igy derült ki itt is, hogy a titokzatos név egy időszakos

vízállás neve a Feketehegy tetején, Kálamisztó. Jelentését,

3rtelmét azonban idős adatközlőm sem ismerte. A vízállás je-

lentőségét bizonyit ja azonban az, hogy 1851-ben FÉNYES ELEK

'Magyarország geographiai szótárá"-ban is megemlíti, sajnoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

név t eLenü.l e itA magos henyei hegytetőn lévő tó bővelkedik ká-

f."ászokkal.1tEnnyit tudunk, a név értelmét, jelentését még

tovább kell kutatni.

Még érdekesebb az 1786-os térkép Marast Getis nevének

«oraa, E név nemcsak azért maradt volna rejtély, mert a ~

flév aligha lenne megfejthető átírt alakjában, hanem mint meg-

.i.lLap f t ot tam , ma már nem is ismerik. Itt segítettek azután a

"ala megyei levéltárban őrzött kéziratos úrbéri térképeken

dg jelentkező Kettős tó megnevezések. A térképeknél azután

.Izerencsésen segít az azonosítás, a terület pontos elhelyez-

\edése. A Kettős tó erdőben levő vízállást jelentett, kiszá-

-<.'-dásávalneve is feledésbe merült.

Amint látjuk e megmaradt néhány térképlap is igen értékes

,datot tartalmaz, még akkor is, ha a rajta levő helyneveket

«es kell kifejteni az idegen nyelvű, német helyesírás, kiej-

~és alól. Ezen rövid kis bemutatá is nagyon szépen megvilá-

:;ítja, hogy milyen értékes névanyagot lehetne Zala megye vo-

.ü;';-ozásábanígy is összegyűjteni.
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Ha most ehhez hozzávesszük, vagy helyesebben hozzádolgoz-

zuk a megyei levéltár további sok-sok száz térképlapját, ame-

lyet a törzsanyag úrbéri és kataszteri térképek néven tart

számon~ gyönyörűen kiegészítené azt a példamutató munkát, amely-

ben Zala megya élő földrajzi nevei megjelentek.

II. Józsefnek 1786-ban elkezdett kataszteri munkálataival

további tervei voltak. Még ez évben egymás után jelennek meg

felvilágosult intézkedései a jobbágyság, az iparosság stb.

érdekében. 1787 áprilisában Budán telekkönyvi főhivatalt ál-

líttat föl a kataszteri fölmérés irányítására. 17900 január

26-án II. József három kivételével visszavonja az uralkodása

alatt Magyarországra vonatkozó rendeleteit. Márciusban a ma-

gyarországi vá:rmegyék önhatalmúlag eltörlik II. József intéz-

kedéseit, megsemmisítik a földmérések iratait, és visszaál-

lítják a Má~ia Terézia-kori állapotokat.

Itt kell mostmegállnunk. Ugyanis Zala megyében -- miért,

miért nem -- maradtak meg egyedül II. József rendelkezésére

készített kataszteri földmérési térképek,más megyékben eze-

ket hivatalosan mind megsemmisítették. E térképek az előbb

készült katonai felv~tellel együtt igen értékes magyar hely-

névanyagot tartalmaznak. Ezen első kataszteri felvétel megma-

radt 230 lapját a hozzá tartozó ügyintézési iratok maradványai-

val együtt ma a Zala megyei Levéltár őrzi Zalaegerszegen, míg

az iratokból kevés megmaradt a volt keszthelyi Festetich-féle .

levéltár anyagában is.

Egyelőre nem tudjuk okát, hogy az 1786-ban megkezdett

kataszteri felvételek miért elsősorban az erdőterületeket, a

Balaton mentén az úgynevezett bozótokat mérték fel. Így bi-

zony e lapok igen értékes erdőgazdálkodás-történeti adatokat

is megóriztek.

Nagyon fontos kéziratos térképeink val ame n nyi

hely/ség/ nevének leggondosabb, igen gyakran nagyító segítsé-

gével, fárasztó, szemrontó munkával való betúhív kijegyzete-

lése gyújtőcédulákra. A val amesrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII nyi t azért hang-

sÚlYOZOD, r.e r t utólag new álla:=,::::thatómeg, hogy mit hagyottzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

~{ia. térké;:,s =-_'j\·e:.:s!'_ ~.;.i~.tatkc=:, s zer cő , A gyújtócédul"3..RQPONMLKJIHGFEDCBAe 1 2 1 . . -
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gedhetetlen eszköz, nemcsak a feldolgozáshoz, hanem anatköz-

léshez, sőt a gyajtésbeni munkához is. Tartalmazza az adat

keltét, vagyis a térkép készítésének időpontját, a helynevet

betűhíven, majd a helynév által megnevezett terület stb. mű-

velési ágát, illetőleg a tereptárgy /pl. forrás stb./ megne-

vezését.A gyújtőcédula gondos kiállítására fordített időt ne

sajnáljuk, bőven megtérül a munka során, s a következő nemze-

dékek névmagyarázó-, névfejtő tevékenységében. Kétségtelenül

fáradságos, nehéz munkát jelent ezektüzetés feldolgo~ása,

azonban rendkívül sok könnyebbséget -- sőt mondhatnám örömet

-- okoz majd annak, aki kísérletet tesz a helynevekzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf esrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALdo.Lgc-«

zására, magyarázatára, megfejtésére. Rögzítenünk kell, hogy

a helynevek feldolgozásához, magyarázatához; megfejtéséhez

nem nyúlhatunk addig, s a névfejtések sam teljesen megnyugta-

tók, míg valamelyes történeti névelőzményt nem n:yújtunk, s

nem biztosít juk ezzel névfejtésünk eredményességét.

_A József-féle felvétel után jelentkezik tömegesen először

kéziratos térképeink első, legértékesebb csoportja a XVIII--

XIX. század fordulójáról. Feltehetően ekkor -- egy előttem

ismeretlen utasítás ,nyomán -- indul meg az uradalmak /magán

és kincstári/ birtokainak térképezése. Ezek a térképek még ál-

talánosságban, félig-meddig színes madártávlat ban ábrázolják

a terepet. Akadnak azonban már háromszögeléssel készültek is,

legnagyobbrészt felvevő asztallal, irányzékkal ellátott vonal-

zó segítségével rajzolják őket, mint azt egyes művészi mellék-

rajzú térképek, el is árulják. Ilyent látunk például Duplater

Antal mérnök készítette 1780 körüli térképén, amely Mánia köz-

séget ábrázolja. /Lelőhelye a pécsi székeskáptalan térképgyúj-

teménye.l

Nagyon érdekesek és kiválóak az ezidőből fennmaradt, el-

sősorban kincstári erdőgazdasági térképek, amelyek a helyneve-

ken kívül az első erdőgazdálkodási kísérleteket, az úgynevezett

térszakozást mutatják még.

Tömegesen maradtak fenn azután kéziratos térképek a XIX.

század első évtizedéből az állami és az uradalmi levéltárak-

bane Sajnos, a második világháború e téren is igen sok kárt
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okozott. Hogy milyen értékeket veszítettünk el az uradalmi le-

véltárak pusztulásával ls be kell vallanunk, tudatos elpusz-

títtatásával/, azt az látja legjobban, aki községhatár mély-

ségig kutatja falvaink történetét, vizsgálja helyneveinket,

s egy-egy községről -- szorgos kutatás ellenére is -- esetleg

csak a XX. századi kataszteri felvételre akadzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa A AIX. század

elsó évtizedeinek változatlan természeti viszonyait lirtásföl-

dek, nagy erdők, ősi vízjárások stb.l, tehát elsősorban gaz-

dálkodást, valamint birtokviszonyokat érintő térképei után a

jobbágyfelszabadítás"t követő mesterséges birtokelhatárolások

olyan térképtömeget termelnek, amely kéziratos térképanyagunk-

nak közel nyolcvan százalékát adja. E kéziratos térképek ekkor

már több példányban készülnek, s így szerencsés esetben vala-

melyik már megmaradhatott. Például az OL-ban a baranyai köz-

alapítványi térképek szinte betllszerint azonosak a Baranya me-

gyei Levéltárba került, gyakran sérült példányokkal.

Az első tényleges természetes állapotot mutatá felvétel-

tóI a megegyezést mutatá birtokelkülönülést ábrázoló térképig

számos változat készült, attól függóen, hogy a birtokos és

volt jobbágyai között a megegyezés az első menetre sikerült-e,

vagy pedig bíróság útján kellett a megegyezést módosításokkal

létrehoznie Gyakran csak egy kisebb terület vált vitássá, ezt

azután -- esetleg nagyítva -- külön szelvényen dolgozták ki,

s ilyen esetben gazdagabb névanyagot is fel tudtak tüntetni.

Noha a röviden urbáriális térképanyagnak nevezett térké-

pek a mai megyei levéltáráknak féltett értékét jelentik~ arány-

lag mégis könnyen hozzáférhetők, könnyen kezelhetők. Éppen

ezért nagyon sajnálatos, hogy az országosan folytatódó megyei

helynévgylljtések ezeket nem dolgozták fel. Könnyen kezelhetó-

ségüket, áttekinthetőségüket biztosítja az is, hogy nagy töme-

gükról szabatos levéltári jegyzék készült. A Magyar Országos

Levéltár kiadásában Iczt megelőzően a 1JlllvelődésügyiMiniszté-

rium Levéltári Osztálya, Levéltárak Országos Központjai a

"Levéltári j egyzékek 1."srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAaoz-cz atban ItKéziratos térképek a te-

rületi állami levéltárakban" 1972-ig 21 kötetben adták ki a.

mai megyei levéltárakQPONMLKJIHGFEDCBAla területi állami levéltárak tanács~



alárendeltségbe kerültek és nevük is megváltozott/ térkép-

anyagának jegyzékét. A helynévanyag feldolgozása természete-

sen egyszerabb már, ha egyszer sikerült a kívánt helység tér-

képeihez a leltárjegyzék alapján hozzájutnizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAo Éppen azért,

mert a térképek név anyaga egy sze r reá t nem

tek int het Ő, válik szükségessé minden térkép minden

egyes nevét cédulára írni. Csak azután, ha a cédulagyajtemény

összeáll, válik ismertté, mely név van meg többször azonosan,

esetleg megközelítő időpontban. A cédulákra természetesen a

név betahíven kerül, s ezenkívül feljegyezzük a térkép mutat-

ta mavelési ágat, amely a mai mavelési ágtól igen gyakran me-

rőben különbözik, ami nem egy esetben érthetővé teszi igen sok

elnevezés eredetét. Mindezek után a térkép levéltári jelzetét

jegyezzük föl. Más megoldás a térkép megnevezésére nem alkal~

mas, bár több helynévi munka önálló térképjelzéseket használ.

Ugyanis igen gyakran szükségessé válik a hivatkozott adat

visszakeresése, ellenőrzése, környezetének /névkörnyezet és

természetes környezeti bővebb megismerése. Ehhez pedig a tér-

kép kiemelése, mikrofilmezése útján juthatunk, amihez a levél-

tári jelzet elengedhetetlen.

E térképek elsősorban az 1855-ös évektől keletkeztek. Ké-

szítőik között magyar mérnökök már nagyobb számban fordultak

elő, de még "több volt a német, cseh és morva nemzetiséga. Ezek-

nek igen gyér magyar nyelvtudásuk volt, ami megnehezítette a

magyar néppel való érintkezést, következésképpen magyar nyelva

elnevezések feljegyzéseiben isnern egy esetben alapos, gyakran

tréfás eljárásokat találunk /Lábaserdő '-szálerdó' helyett

Laposerdő, Széleskőgy helyett Szeles kety stb./. E hibák ter-

mészetesen vagy átkerülnek egyik térképről a másikra, vagy ki-

javítódnak. Tehát valamely helynévsorozat összeállítása e tér-

képekről bizonyos megnyugtatást nyújt a névre vonatkozólag,

amelyet az újabbkori élő név anyaggal történő egyeztetés bizo-

nyossággá tehet. Amíg előzőkben emlí tett legrégibb térképanya-

gunk minden egyes adatának közlése kívánatos, az urbáriális

térképekből válogathatunk. Egy adatot közlünk csak, lehetőleg

a legrégebbit /esetleg közölnetjük a többi térkép levéltári
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jelzetét/. Gyakran találunk térképeinken fonetikus feljegyzé-

sekett amelyeket már nyelvjárástörténeti szempontból is érté-

kelhetünk /pl. az 2,-zés jelentkezése/, és mérlegelhetjük köz-

lésüket.

Viz3gálat tárgyává kell tennünk a térképlapokon azt, hogy

több térképről megismert név a község mely részén jelentkezik

azonosan /Kenderföld több helyen lehet attól függően, hogy a

térképezéskor hol használtak ilyen célra földeket/. A XIXzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAo

század első felében készült, gyakran a vízrendezést reegelőző

lapok még az ősi névállapotot mutatják. A birtokelkülönülés

során mesterséges, mérnöki idom /úgynevezett tábla/ alakítá-

sok történtek, s az eljáró mérnökre bízatott, hogy az eléjük

kerülő helynevekbólmelyiket használja fel dúlőnévként -- meg-

pecsételve életüket és halálukat. A múlt század közepével

kialakított birtokviszonyok óta eltelt több mint egy évszázad,

szerényen számolva is, légalább három nemzedéket ölel fel.

~indegyik újabb nemzedékben mind erősebben jelentkeznek e mes-

terséges Imérnöki/ beosztások és elnevezések következetes

használatának következményei. Elhalványodnak a régi nevek, s

az írásbeliségbe vetett bizalom lamit a birtok- és egyéb pö-

rökben egyedüli jogforrásnak elismert telekkönyv és kataszter

használata/ szinte fetisizált. Sajnálatosan megnehezíti élő-

nyelvi gyújtésünket az, hogy adatközlőink különösebb megmagya-

rázás nélkül elsősorban az ezirányú, térképismeretből szárma-

zó múveltségüket fitogtatják, s a községházán, majd a tanács-

nál elfekvő kéziratos kataszteri térképek neveit ismételge-

tik. A gyújtőnek vagy közzétevőnek kell kideríteni Iha van rá

ideje és képességel, hogy a falu népe tulajdonképpen milyen

néven is nevezi egymásközti érintkezés, beszélgetés során a

szóban forgó objektumot.

Az azután már az osztrák német nyelvú adminisztrációból

következik, hogy nem egy esetben, amikor vegyes lakosságú

község térképezéséről volt szó, elsősorban anémet megnevezé-srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I

seket jegyezte föl. Igy egy-egy ősi magyar lakosságot is f'enn-.

tartó községben /Babarc, Geresd stb./, alig lehet a magyar meg-

nevezéseket kihúzni adatközlőinkból, mert a "hivatalos" jelen-
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tőségll évszázados német elnevezések /amelSek~~setleg a hely-

beli németek sem ismertek és használtak/ a köztudatba ivódtak.

Például ugyanezért Véménd szerb helyneveiből a térképre csak

egyetlen egyet jegyeztek föl, minden más név német lett, jól-

lehet a falu német lakossága részben csak tttérképizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAlf névként

használja őketo

Fel kell figyelnÜllk a.:r.-raazonban, hogyatelekkönyvekből

/úgynevezett telekkönyvi betétek/, bár különböző évjáratúak

is, nem érdemes kijegyezni semmit. A telekkönyvi előírás ér-

telmében kötelesek voltak az els.őfelvétel alkalmával megálla-

pítot~ dtUőnevet használni, éppen a törvény előtti pontos azo-

nosítást bi~tosítandó.

Természetesetl a későbbi, most már kőnyomatós úton sokszo-

rosított kataszteri /nyilvántartási/ térképek is kisebb-na-

gyobb módosításokkal ezt őrzik:.Nagyobb eltérések ott je.lent.-

keznek, ahol 1920 után tÍgYnevazett polgári tagosítások történ-

tek. E mérnöki milveJ.etsorán újabb dtUőalakitások nyomán mó-

dosulhattak a;hal,ynevek, vagy újakat jegyeztek föl. Ez idő-

szakban fordUl. elő, hogy egy-eg'!!helység névanyagát magyarral

egés~ítették ki, vagy pótoUák.

Ennek az országosan egységés katas'zteri térképnek a hely-

névanyaga azután t6ves értelmezés következtében bekerült az

1864-65. évben felj egyzett úgynevezet't Pesty-féle ..hel:mév-

fg"ljteméIlybe,és ez6~ e gyt1jtsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAiésanyag.a szinte községenként

értékelendő. V~ esetek, amikor ugyanis a hivatalosan be-

kért adatokat az akkor már elkészült kataszteri, térképről je-

gyez'~ék ki. Kétségtelenül kívánatos és helyes az újabb hely-

névgyajtemények kiadóinak az a törekvése, hogy az élő helynév-

anyag feljegyzése mellett. tört-éneti anyagot is kívánnak nyúj-

.tani. A megoldás is kézenfekvő volt: előbb a Pesty-féle gyúj-

tés anyagát, majd a kataszteri térkép névanyagát is számba

vették'- Ezek természetesen az első lépések a kívánatos felé,

és ha a gylljtőgárda képzettsége is megfelel majd e feladatnak,

az eredmény kétségtelenül értékes lesz.
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Nagy0n szükséges lenne annak a többezer darabra tehető

térkép helynévanyagának a feldolgozása, amely levéltáraink

értékes kéziratos térkép-gyújteményeiben fekszik. A szükséges

levéltári helyismeretet annak személyzete készséggel megadja.

Á munka eléggé időigényes és nagy pontosságot, lelkiismeretes-

séget kíván. Te:rmészetesen feltétlenül szükséges, hogy gyúj-

tött adatainkat az eddig megjelent, jelenkori helynévanyagot

feltáró értékes kiadványokban figyelemmel kísérjük, az ott

lévő vázrajzokon a helynév területi azonosságát is ellenőrizzük.

Nagyon távol vagyunk attólzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA/a levéltári anyagban is sze-

gényebbek vagyunk, mint az erdélyi iskola gyújtő::./srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf hogy a

meglevő levéltári írásbeli anyagot felhasználhassuk. Ennek

használata már több ismeretet, a latin és német nyelv megér-

tésének elemeit is kívánja. Az igazán értékes, régi helynév-

anyag az úgynevezett vallatásokból emelhető ki elsősorban.

Amikor is bizonyos pörös'ügyekben helybéli tsnúkat hallgatnak

ki, akik azután a helyi névhasználatnak megfelelően emlegetik

föl a kérdéses helyeket, határrészeket, vitatott területeketo

A kéziratos térkép anyag feldolgozása már tízezerszámra

biztosítja a helynevek betakarítását, megfelelő, egymást ki-

segítő sorozatokbano A térképek neveinek kicédulázását az

anyag kiadása előtt kellően rostálni kell, hiszen a kiadás

lehetősége meglehetősen véges. Azonban a kigyújtött névanyag

semmiesetre se vesszen kárba, mert meglátásom szerint, alap-

ját vethetné meg egy magyar helynévtörténeti adatbanknak egy

közgyűjtemény kezelésben! Kitűnő példáját nyújtották ennek a

finnek, akik finn nagyszótári gyűjtemény mellett egy gondosan

kezelt, folyamatosan fejlesztett földrajzi névgyűjteményt is

felállítottak. Ebből a közgyűjtemény mellett élő földrajzi

névgyűjteményből, amely az élő és a történe~i magyar nyelv-

területre terjeszkedne, bármely kutató ugyanúgy meríthetne,

mint mondjuk a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtud~mányi In-

tézete kezelte magyar nagyszótári gyújtésből.

Talán túlságosan részleteztem a kéziratos térképeinknyúj-

totta.kedvező lehetőségeket. Azonban ezek rejtik magukban azo-

kat az adatokat, amelyeket a településtörténet megkíván. Az
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élőnyelvi gyűjtés Ikülönösen a népetimológia stb. okozta vál-

tozások miatti településtörténeti eredmények megállapításához

nem ad elegendő biztonságot. Történeti helynévsorok összeál-

lítása nélkül ez nem érhető el, viszont településtörténeti

eredmény csak nagyobbszámú helynévből vonható le végérvénye-

sen. A településtörténet körébe vonom természetesen azokat a

következtetéseke~ is, amelyek a helység megalakulására, gaz-

daságtörténetére adnak felvilágosítást a helynevek magyarázata

útján.

Nagy örömünkre szolgálna, ha rövid ismertetésem nyomán

akadna vállalkozó, aki belekezdene faluja történeti helynév-

anyagának az összegyűjtésébe.

RbUTER CMULLO

VÉLEKEDÉSEK KECEL NEVÉNEK EREDETÉRŐL

Kecelre kerülve a tanítás során a település történetével

is kellett foglalkoznom. Megfelelő ismereteksrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAh í ányában idősebb

kartársaim jegyzeteire, kutatásaira támaszkodtamzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAo Ez megköny-

nyítette munkámat, sőt felébresztette a kutatás vágyáto A se-

gédletül kapott anyagban a község nevének eredetét így magya-

rázták:

"••• a két halomvonulat mélyedésében lévő víz, majd a dunai

árvíz miatt a lakosság a két halomvonulat tetejére épült.

Vagyis a víz két szélére. Kétszél. Idegen nyelvi hatás miatt

uakult Kecel alakr~' E megállapítás szájhagyományra épült

csakúgy mint Róz8a László bíró jelentése 1864-benQPONMLKJIHGFEDCBAIPesty Fri-

gyes: Magyarország helyneveinek gyűjteményei: "Ezen község a

nép mondása szerL1'J.trégenten mivel telepedésekor házai egy

vizállás vagy kistónak két szélin felépittettek, a víz a két

házsor közötti hézag miatt Két-Szélnek, azonban a később tele-

pedett tót ajku nép által Keczelnek neveztetett." Hasonló

izellemben nyilatkozott a név eredetéről dr. Timár Kálmán

'lyugalmazott egyetemi magántanár Sárközi helynevek című ta-

.u.lmányában IKét-hely 1.
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