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1. A DOLGOZAT TÁRGYA ÉS CÉLJA 

 

1.1 A térképi mikrotoponimák kutatásának aktualitása 

A dolgozat Magyarország földrajzi neveinek zömét kitevő mikrotoponimákkal, azokon 

belül a külterületek neveivel foglalkozik a térképi ábrázolásban betöltött szerepük 

szempontjából. Témám szoros kapcsolatban van a munkámmal, ugyanis a nagyméretarányú 

térképek földrajzinév-állományának aktualizálása, és az ezzel kapcsolatos előkészítő 

tevékenységek és helyi egyeztetések során térképi és más helynévi források sokaságát kell 

átnéznem a névadatok szempontjából. Általános tapasztalatom szerint a különböző források 

– legyenek azok térképek vagy egyéb, helyadatokat is közlő szöveges források – ugyanarról 

a kisebb régióról igen nagy változatosságú helynévanyagot mutatnak még akkor is, ha 

egyidejű adatolásról van szó. Hogyan kerültek nevek térképekre? Hogyan álltak össze 

nyelvészeti, helytörténeti és más céllal összeállított mikrotoponímiai gyűjtemények, és miért 

csak hellyel-közzel ismeri a helyi közösség a források adatait? Az ilyen kérdésekre átfogó 

választ jelenleg nem találunk a szakirodalomban.  

A földrajzi nevek valamennyi típusa interdiszciplináris megközelítést igényel, mégpedig 

a hely-idő-társadalom dimenzióinak keretében (JUHÁSZ 2011). Jóllehet térkép és földrajzi 

név egymást feltételező egységet alkot, sem a nagyon gazdag névtani, sem a nem kevésbé 

gazdag térképészeti szakirodalom nem fordít kellő figyelmet a másik tudományágra. A 

térképészeknek és geográfusoknak a nevek iránti érdeklődése túlnyomó részben a nevek 

makro régióját érinti, különösképpen a helységek és a tájak neveit, illetőleg az idegen 

nyelvek neveinek átvételi módjairól szólnak a diskurzusok. A névtani irodalomban a 

nyelvészeti céllal gyűjtött hatalmas állományok feldolgozása és kiaknázása van napirenden 

(erre kiváló példa BÁRTH 2018). Egy térképrendszer neveinek megközelítésére – tehát nem 

egyes adatok használhatóságára – való vizsgálatot nem találtam.  

A helynevek a magyar szókincs igen jelentős mennyiségű és erős nyelvi, kulturális, 

történeti értéket magukban hordozó állományát képezik, ezért alapos megismerésük 

társadalmi és tudományos érdek. A megismeréshez a forrásokon hitelesen alapuló korpuszok 

létrehozásán vezet az út, amely nem nélkülözheti a kritikai megközelítéseket sem. A 

kritikának alapvetően támaszkodnia kell a névállományok keletkezési körülményeinek 

feltárására: a célokra, a szellemi közegre, a módszertanra és az adatolás személyi és technikai 

lehetőségeire, legyen a forrás akár történelmi, akár élőnyelvi.  
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Bár a helynevek elsődleges funkciója a szóbeli kultúrához kötődik, a helynévkutató 

többnyire írott anyagból kénytelen dolgozni, ezért magának a gyűjtőnek a kompetenciája és 

stílusa is befolyással van a közölt anyagra. Az élőbeszédben többnyire a nevek természetes 

formája nem a nominatívus, hanem valamely helyhatározós eset, az ezekből kikövetkeztetett 

alakok ugyancsak az írásbeli forma véglegesítőjére hívják fel a figyelmet, mint névalakot 

befolyásoló körülményre.  

A névkincs sokféle kiaknázásának lehetősége – itt gondolok a humán kutatásokon túl 

revitalizációs igényekre (magam például közreműködtem új állomásnév adására történelmi 

név alapján), térképi megjelenítésre és természettudományos érdeklődésre is – megköveteli 

a források minősítését. Dolgozatomban néhány térképi alapművel teszek kísérletet a kritikai 

megközelítésű leírásra.  

 

1.2. A dolgozat célkitűzései, anyaga  

A teljes magyar helynévanyag megismerésében fontos szerepe van annak a sok százezer 

névadatnak, amelyeket nagy- és közepes méretarányú térképeink őriztek meg a térképezés 

két meghatározó ágában, a kataszteri és a topográfiai (katonai) térképezésben. Nemcsak a 

névadatok maguk képezhetik a kutatás tárgyát, hanem számos kutatást a lokalizáció 

segítésével szolgálhatják, ugyanis ezekben a méretarányokban az objektumok ábrázolása 

mérésen alapul.  

Dolgozatom tárgya a nagy, országos viszonylatban elkészült nagy- és közepes 

méretarányú térképművek a 18. század második felétől a napjainkban kurrensnek számító 

térképművekig. A térképezés mindezen esetekben hosszan elnyúló, ezres nagyságrendű 

szelvényt produkáló folyamatok, melyeknek saját rendszerükben élő címük nincs, szokás 

alapján a kataszteri térképekről, a három Habsburg-kori katonai térképezésről, az 1940–44-

es 1:50000-es katonai térképezésről, végül az újabb katonai felmérésekről és az 1:10000 

méretarányú polgári topográfiai térképsorozatról beszélek (forrásjegyzék a dolgozat végén 

található).  

A kataszteri térképek (melyből több sorozat készült el a teljes történelmi Magyarország 

valamennyi községére, átlagosan 25-30 szelvényt eredményezve) összesített szelvényszáma 

elérheti a millió darabot, a topográfiai térképek egy-egy sorozatának a szelvényei – a 

méretarány függvényében – a néhány száztól a négyezret meghaladó mennyiségig terjednek. 

A térképek névanyagáról digitális korpusz nem áll rendelkezésre, képi anyagok újabban már 

vannak. Az anyag ilyen bősége egy-egy forrás esetében sem teszi lehetővé a teljes 

feldolgozást, a következtetések levonásához ez nem is szükséges. A térképi névállományok 
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általában nem függetlenek egymástól, tulajdonképpen egy-egy névállomány a másik 

tükrében értelmezhető, így mindenképp a szélesebb körű, ám egy-egy forráscsoportot 

tekintve mintaterületekre épülő áttekintést tartottam célravezetőnek. 

Az adatok relevanciájának értékelésekor kitekintéssel kell lennem a nyelvészeti 

névgyűjtések köteteire, és időnként a saját terepi névgyűjtésemre is. 

Elsődleges célkitűzésem, hogy számba vegyem mindazokat a különböző rangú és rendű 

szabályokat, amelyek a meghatározó állami térképészeti tevékenységekben földrajzi 

nevekre vonatkoznak, majd megvizsgálom azok érvényesülését a gyakorlatban. Ahol 

szabályzatot nem leltem, ott a megvalósulásból következtetek az előírásokra.  

Különös figyelmet fordítok két részterületre. Egyrészt annak kiderítésére, hogy egy 

térképmű nevei terepmunka során szerzett helyi adatközlésen alapulnak-e, avagy régebbi 

forrás anyagait használják fel részben vagy egészben.  

A másik kiemelkedő szempont a kisebbségi helynevekkel kapcsolatos tolerancia vagy 

elutasítás. Ezzel kapcsolatban olyan körülményeket tudok bemutatni, mely megvilágítja 

azokat a folyamatokat, melyek mikrotoponimák tömeges magyarosításához vezettek, és 

mindezidáig elkerülték a nyelvészeti kutatások figyelmét.  

A feldolgozás korszakolásra, az általános jellemzők megragadására is lehetőséget nyújt, 

amelyet a két alapvető fejezetet záró összegzésben fejtek ki. 

Az élőnyelvi és a térképi adatok viszonyában kölcsönös egymásra hatás jelenségei is 

megtalálhatók. Természetesen a térképi nevek támaszkodnak elsősorban és tömegesen az 

élőnyelvi névhasználatra, de vannak speciális esetek, amikor a térképek nevei voltak erős 

befolyással az élőnyelvre.  

Végül a térképi munkák sajátságos megnyilvánulásaiból esettanulmányokat mutatok be. 

Dolgozatomban alapvetően az adatokra koncentrálok, és nem elsődleges cél a nyelvi 

elemzés. Csak akkor bocsátkozom és csak olyan mértékig elemzésbe, amikor a vizsgált 

adatsor egy-egy tulajdonságát máshonnan nem olvashattam ki, pl. hogy egy bizonyos 

elvárásnak megfelelően formálták-e egy forrásban a névadatokat. 

A szocialista időszakban készült 1:10000 és 1:25000 méretarányú térképekkel egy olyan 

forráscsoport bemutatása a célom, mely véleményem szerint kihagyhatatlan az újabb 

munkákban, de a névtani irodalomban 1970 óta nem találkoztam velük. Az akkori kiaknázást 

a titkosítás nehezítette, viszont ez a körülmény 1989 óta már nem áll fenn.  
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1.3. Az adatok lelőhelye 

Munkámban nagy nehézséget jelentett, hogy egyelőre alig léteznek az egyenként több 

tíz- és százezres névállományú térképművek neveiből előállított kiadványok (kivéve egy 

megyét: FEKETE 1989) vagy digitális korpuszok, mint a Magyarország földrajzinév-tárának 

köteteire épülő adatbázis, így viszonylag szűk példatárral tudtam csak dolgozni, melyet 

hosszas keresgélés után magam rögzítettem, ha úgy véltem, hogy egy térképsorozat 

szelvényeinek többségére jellemzőket találtam.  

A dolgozat témájának felmerülésekor kizárólag papírnyomatokból dolgoztam, majd 

megjelentek DVD-n az Arcanum Kft. jóvoltából a Habsburg Birodalom katonai felmérései, 

majd mindezek az interneten is kereshetővé váltak, ahogy egy sorozat a kataszteri 

felmérésekből is (HKF1, HKF2, HKF3, HKFE MKT50, kataszteri térképek). A fenti 

források nyelvi adatainál abból indulok ki, hogy az olvasó interneteléréssel rendelkezik, és 

a helységnévre való kereséssel ellenőrizheti a példát. További digitális állományok 

keletkeztek földmérési és térképészeti kutatóhelyeken, levéltárakban stb. 

Számos, az Arcanum oldalain (https://mapire.eu/hu/ ) nem fellelhető kataszteri térkép, 

valamint a polgári topográfiai szelvények tanulmányozására munkahelyemen, a volt FÖMI 

(ma Lechner Tudásközpont Nonprofit Kft.) térképtáraiban és a Hadtörténeti Intézet és 

Múzeum térképtárában került sor.  

 

1.4. A térképek és térképi névállomány 

A földrajzi nevek lokálisan rögzült, fizikailag – ha nem is élesen, de alapvetően – 

elkülöníthető objektumokra vonatkozó, azokat egyedien azonosító nyelvi elemek. A nevek 

és a denotátumok kapcsolatát a térképek biztosítják (beleértve ebbe a fogalomba minden 

olyan eszközt és alkalmazást is, mely meghatározott rendszer szerint térbeli információt 

közvetít), így a helynevek szempontjából sem mellékes, hogy milyen célból készült és 

milyen pontos azonosítást lehetővé tevő térképeken adatolták a neveket. Így a dolgozat 

célkitűzései között a térképfajták és a helynevek viszonyának tisztázása is szerepel. A nevek 

ábrázolása szempontjából is meghatározó körülmény a méretarány, és minden olyan 

kötelezően megjelenítendő térképi tartalom, amelyet épp egy név takarna ki.  

A földrajzi nevek a tulajdonneveknek az a fajtája, melynek esetében a jelölt viszonylag 

ritkán olyan diszkrét entitás, mint a személy- és állatnevek, tárgyak és címek esetében. A 

névvel azonosított helyek ábrázolása, ill. fordítva, az elkülönített helyekhez nevek rendelése 

összetett feladat, amelyben a helyi adatközlők és a topográfusok, geodéták együttműködése 

hozza meg az eredményt.  

https://mapire.eu/hu/
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Meggyőződésem, hogy a földrajzi nevek rendszerszerűsége jelentéstani alapon, azaz a 

denotátumra vonatkoztatással ragadható csak meg. A nevek helyadatainak felvételére 

optimális esetben egy munkafolyamatban, a tárgykörnek és a célkitűzéseknek megfelelő 

térképi eszközön (legyen az papír vagy elektronikus) kell sorra kerülnie (UN MANUAL 2006 

34, 55; TAYLOR 2016: 2,7)  

A rendszer változásai sem függetleníthetők a denotátumokkal bekövetkezett 

eseményektől. Mindezek vizsgálatának terepei a részletesen felmért térképek. Esetenként 

található kiváló visszaemlékezés vagy más szöveges forrás, de tömeges adat a térképek 

összevetéséből származik. A térképek névadatait akkor is számításba kell venni a frissebb 

adatok elemzésekor, ha azok filológiailag kevésbé megbízhatóak, mert kideríthetők a mai 

viszonyokra, mai névhasználatra ható körülmények.  

A térképeknek követniük kell, hogy a földrajzi nevek élő rendszer, egy adott közösség 

kommunikációs eszköze, melyben az egyes elemek szoros összefüggésben vannak a fizikai 

valósággal, a névhasználó társadalommal és nem utolsó sorban saját belső rendszerükkel. 

Ennek természetes következményeként nem létezik állandósult és befejezett földrajzinév-

írás, még viszonylag kis területre sem. Egyazon közösség kisebb-nagyobb – pl. nem, kor, 

foglalkozás, birtoknagyság, függőségi viszonyok stb. alapján meghatározott – csoportjai más 

és más nevekkel illethetik ugyanazt a helyet, s a csoportok súlya változhat a közösségen 

belül. Mind a természet, mind a gazdasági tevékenység következtében a denotátumok is 

átalakulóban vannak, ami akár egy generáció életében is többször bekövetkezhet. Két, 

ugyanahhoz a közösséghez tartozó ember másképp képezheti le a fizikai valóságot (pl. 

különböző irányból közelítik meg a helyett). A köznyelvhez hasonlóan a földrajzi nevek 

rendszere is megenged egy bizonyos szinonimitást, a poli- és heteronim monodenotáció 

(HAJDÚ 2003: 89–94.) különböző eseteit anélkül, hogy funkcionalitása csorbulna. 

A legaprólékosabban feltárt és leírt névállomány is csak arra pillanatra vonatkozik, 

amikor készült, és tkp. megismerhető a változás iránya is, hogy mely nevek sorsa lesz a 

feledés, és melyek fognak megerősödni. A változások folyamata feltartóztathatatlan, 

elviekben sem lehetséges teljes, perfektualizálódott földrajzinév-állományról beszélni. A 

térképek információigénye az adatok karbantartását igényli. A változások világméretekben 

is zajlanak, itt azonban csak a szűkebb környezetünkre vonatkozókat mutatom be jelzés 

szinten. Olyanokat, amelyek napjainkban is zajlanak, vagy az elmúlt évtizedek történései 

voltak. 

A legjellemzőbb fizikai változások: 
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- terület művelési jellegének megváltozása (rétből, legelőből szántó, szántóból 

belterület, stb.) 

- növényi kultúrák változásai (pl. a falusi kender- és dohánytermesztés 

visszaszorulása);  

- új vonalas objektum (vasút, út, autópálya, csatorna) kettészel korábban egy egységet 

képező objektumot; 

- új út a térszerkezetet (pl. a megközelítési módot) változtatja meg; 

- dűlőket (táblákat) szétmérnek, ill. összeszántanak; 

- vizes és gödrös területek mezőgazdasági művelésre alkalmassá tétele (mocsarak 

lecsapolása, alagcsövezés, feltöltés); 

- erdőirtás, erdőtelepítés; 

- az épített környezet változásai (jellegzetes építmény felhúzása vagy lebontása); 

- bányanyitás; 

- folyószabályozás, folyóvizek duzzasztása. 

 

Örök mozgásban van maga a föld- és névhasználó társadalom is. A 20. században 

erőszakos (kitelepítéses) és spontán folyamatok egyaránt befolyásolták a névhasználatot. A 

legjellemzőbb társadalmi változások (beleértve a gazdasági jellegű változásokat is): 

- nagyüzemi gazdálkodás; a kisparaszti gazdálkodás visszaszorulása; 

- országos méretű tulajdonosváltozások (földosztások, kollektivizálás, kárpótlás, 

privatizáció); 

- tagosítás; 

- közigazgatási és területszervezési változások (mikrotoponimák esetében kisebb-

nagyobb területek községek közti cseréje, átcsatolása); 

- területek elnéptelenedése; 

- lakosságcsere; 

- a lakosság etnikai jellegének megváltozása; 

- ideológiai nyomás a névhasználatra, hatósági névváltoztatás; 

- a lakosság foglalkozási jellegének megváltozása; 

- az idegenforgalom (turizmus, szabadidősportok) által hozott változások; 

- védetté nyilvánítás; 

- a földrajz és társtudományainak fejlődése és hatása; 

- helyesírási változások.  
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2. A NAGY ÉS KÖZEPES MÉRETARÁNYÚ TÉRKÉPEK HELYNEVEI A 

MAGYAR NÉVKUTATÁSBAN 

Mi, magyarok szerencsésnek mondhatjuk magunkat abból a szempontból, hogy a kisebb 

földfelszíni részletekre vonatkozó földrajzi neveink, mikrotoponimáink bőséggel állnak 

rendelkezésünkre a különböző forrásokban. A bőség koronként és helyenként más és más 

minőséget takar. A helyneveknek az anyanyelvi kultúrában észlelt szerepe már a 19. 

században tudományos gyűjtemények létrehozására ösztönözte a kutatókat, akik közül Pesty 

Frigyes országosra sikerült kezdeményezését kell kiemelnünk, majd a századfordulón Jankó 

János néprajzi oldalról közelítve végezte el az első mintaszerű feldolgozást, a térképi 

ábrázoláshoz is mintát adva (JANKÓ 1902: 32–89.) A 20. században előbb Erdélyben, Szabó 

T. Attila kezdeményezésére, majd Magyarországon bontakozott ki kiváló nyelvészek 

vezetésével jelentős névgyűjtő mozgalom, az utóbbi keretében az ország mintegy feléről 

meg is jelentek az eredmények.  

A történelmi és a csonka Magyarország területére is helynevek tíz- és százezreit 

tartalmazzák részletes térképek. Annak ellenére, hogy ezek a magyar helynévkincs egyik 

leggazdagabb tárházát jelentik, a térképek névírásával (a nevek térképi célú rögzítésének 

körülményeivel, a nevek forrásértékével, a nevek nyelvi elemzésével, a térképi névírás 

problematikájával) foglalkozó irodalom nagyon csekély. Gyűjteményes kiadást is 

mindössze egyet sikerült találnom (FEKETE 1989). Azért is érthetetlen ez a távolságtartás, 

mert a magyar nyelvterületnek azon nagyobbik feléről, ahonnan a részletes, alapvetően 

nyelvészeti célú névgyűjtemények nem láttak napvilágot, a térképek névanyaga jelenti a 

legbiztosabb forrást, ugyanis több munka országos lefedettségű. Ez az 1. világháború előtti 

művekre vonatkozóan természetesen a történelmi Magyarországot jelenti. Hoffmann István 

átfogó kutatástörténetének vonatkozó fejezetében (HOFFMANN 2003: 222–224.) mindössze 

16 cikk címe van megemlítve, és ebből is csak 12 érinti a magyarországi mikrotoponimákat.  

A térképek nyelvtörténeti hasznosításáról szép példát mutatott Kiss Lajos (KISS 1982) 

Térképek tulajdonságai és a földrajzi nevek kapcsolatrendszerét, a földrajzi nevek térképi 

alkalmazásának problematikájába egyes tananyagok formájában kapjuk a leginkább átfogó 

képet. Különösen jelentős Maácz Endre jegyzete (MAÁCZ 1955a) az 1950-es évek elejéről, 

hiszen ezt akkor oktatták, amikor nagy horderejű terepmunkákkal járó térképsorozatok 

készítése előtt állt az ország. Maácz a névírás gyakorlati útmutatói mellett bevezet a névkincs 

sokféle kulturális, névélettani, etimológiai, lexikai vonatkozásába, és földrajzi tájszótárat is 

mellékel a műhöz (MAÁCZ 1955b). Figyelmet fordít a nevek változékonyságára, és ebből 

következőleg a terepi gyűjtések fontosságára. Mára számos megállapítása elavult, de nem 
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tagadhatjuk el tőle, hogy sokirányú megközelítésével a helyes névalkalmazás fontosságára 

nevelte a hallgatókat. Földi Ervin jegyzete (FÖLDI 1988) a FÖNMÍSz és az FNT kötetek 

gazdag tapasztalataival a háttérben ad rövid, de igen használható, máig vállalható útmutatót. 

Faragó Imre a modern térképészet kihívásaira adott válaszokkal, és különösen a nemzeti 

névírás fogalmával, szempontrendszerével gazdagította a tananyagot (FARAGÓ: 128–224.) 

A névírás problematikájába is bevezet a különleges szerkezetű adatok tömegét felvonultató 

magyar névkincs helyesírásának legújabb szabályzata (FNH). 

Arra, hogy a térképészetben szabályok (utasítások rendeletek, jelkulcsok stb.) szabták 

meg a névírás fő jellegzetességeit, kataszteri vonatkozásban Földi Ervin (FÖLDI 1985), 

topográfiai vonatkozásban Hőnyi Ede (HŐNYI 1970) hívta fel a figyelmet.  

Kifejezetten a térképek mikrotoponimái rendezésének, az ellentmondásoktól terhelt és 

jórészt elavult forrásokra támaszkodó névanyagnak az élőnyelvi közhasználathoz 

igazításának szándéka hozta létre a Magyarország Földrajzinév-tára II. című kötetek (FNT 

II.) modernizált névanyagát az 1970-es években, amely igyekezett az élő és a kiemelt 

fontosságúnak ítélt neveket a megmaradás célzatával a megváltozott fizikai és termelési 

viszonyokhoz igazítani. A megjelent kötetek azonban csak a munka első szakaszának, a 

közepes méretarányú térképi névanyag rendezésének eredményei.  

A két nagy méretarányú térképfajta közül a kataszteriek névanyaga több-kevesebb 

pontossággal és teljességgel beépült a megyei névgyűjtések köteteibe. A lenyűgöző 

eredményeket hozó névgyűjtő mozgalom második köteteként megjelent somogyi mű 

(SMFN) óta nem vitás, hogy a kataszteri névanyagnak helye van az élőnyelvi gyűjtésre 

összpontosító munkákban is (PESTI 1978; MARKÓ 1989). Különösen bőséges anyagot 

találunk Baranya megye (BMFN) és a Csepel-sziget (HAJDÚ 1982) gyűjteményében. Az 

anyag elismert bősége ellenére sem született igény ezek önálló kiadására, netán 

monografikus feldolgozására, bár ennek hasznát Nyirkos István kétségkívül igazolta 

(NYIRKOS 1970). Kiváló példát mutatott a régi térképek hasznosítására Reuter Camillo 

(REUTER 1960, 1983). 

A nagy és közepes méretarányú topográfiai (nem teljesen helytálló, de közismertebb 

nevükön katonai) térképek nevei teljességgel hidegen hagyták a kutatást. Nincs ezen mit 

csodálkozni, mivel a történeti forrásként jelentős első katonai felmérés térképei (HKF1) alig 

tartalmaznak neveket, a második (HKF2) pedig hosszú ideig elérhetetlen volt 

Magyarországon. A kutatás számára leginkább hozzáférhető harmadik katonai felmérések 

(HKF3) közkeletű verziói is csak 1:75000 méretarányúak, ami a sűrűn megírt térképlapokon 
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is csak a létező névállomány töredékének feltüntetését teszi lehetővé. Ezek névírására való 

megjegyzéseket is közöl Jankó Annamária (JANKÓ 2007).  

Az újabb időben örvendetes módon megjelentek a 18–19. századi katonai felmérések 

nevei a névgyűjteményekben (HBMH I., TÖRÖK 2011). 

Az ennél részletesebb topográfiai térképek hosszú időn keresztül honvédelmi okokból 

titkos ügykezelés alá estek, így nemcsak a kutathatóságuk nem volt biztosítva, de még a 

létezésükről való tájékoztatás is csak esetleges lehetett. Jól jellemzi a helyzetet az egyik 

térképi tárgyú felszólalás a II. Névtudományi konferencián 1969-ben. Mélykúti Mihály a 

topográfiai térképek névrajzával kapcsolatban az 1950-es évek elején készült 1:25000 ma. 

térképekről beszélt, jóllehet akkor már elkészült egy lényegesen jobb névrajzú verzió is, és 

végéhez közeledett az 1:10000 ma. polgári sorozat elkészítése is (MÉLYKÚTI 1970: 388.) A 

témához hozzászólók is főleg a topográfiai térképek névírásának hiányosságait emelték ki 

(HŐNYI 1970, MÉLYKÚTI 1970), az előbbi hozzászólás a régi katonai térképekre félrehallás, 

az újabbakra pedig elavult forrásból való átvétel következtében került neveket emeli ki. Az 

utóbbi hozzászólás pedig hiányosságnak tartja a névszépítés mellett az Ómafás-dűlő > 

Almafás-dűlő féle köznyelvesítést is.  

A kataszteri térképek neveinek és az élőnyelvi névhasználatnak a viszonyait legjobban 

Király Lajos mutatta be. Kiemeli, hogy a kataszteri nevek 90 %-a „hivatalos rangra 

emelkedett népi névnek tekinthető” (KIRÁLY 1970b). 

A kataszteri térképek dűlőneveivel kapcsolatosan számos toposz terjedt el, amelyeknek 

a lényegi vonása, hogy térképészek által konstruált nevekről van szó. Kázmér Miklós a 

kataszteri térképek -i képzős neveit megszorítások nélkül önkényes kiegészítéseknek találta. 

Szerinte a Szolgaszeri és Bokrosi alakok úgy jöttek létre, hogy „a felvételező a valóban élő 

Szolgaszer és Bokros nevekből Szolgaszeri dűlő és Bokrosi dűlő fiktív alakot konstruált, de 

a térképekre csak ezeknek első elemét írta rá.” Teljes egészében önkényesnek, a felvételező 

alkalmi szüleményének vélte az Első allén felüli dűlő alakot (KÁZMÉR, 9.) Király Lajos 

mérnöki alkotásnak tartja az Igali határ melletti és a Napnyugoti alsó adatokat (KIRÁLY 

1970a:71.), viszont arányukat a teljes névanyaghoz képest nem tartja jelentősnek. 

Hasonlóképp nyilatkozik Mező András a dűlő (továbbá néhány más földrajzi köznévi) 

alaprészt tartalmazó nevekről (MEZŐ 1970: 317. és MEZŐ 1982: 36.), bár ő főleg Pesty 

Frigyes gyűjteményéből hozza példáit. Szerinte a Háromágdűlő, Kováts erdei Düllő, 

Nyárfás Dűlő stb. alakokról „bizonyható, hogy adott formájukban önálló lokalizáló 

szerepük, vagy tulajdonnévi értékük nem volt”, és „a valós nevet minden esetben az utolsó 

tag elhagyásával kapjuk meg”, bár megengedi, hogy lehetnek dűlő utótagú nevek. Tévesen 
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hivatkozik Hőnyi Ede tanulmányára (HŐNYI 1970: 351.), ugyanis Hőnyi olyan térképtípusra 

idézi a „csonka nevek” kiegészítésére vonatkozó előírást, amely térképeket Mező nem 

vizsgált, ráadásul a hivatkozott szabály 1966-tól volt érvényben, nem lehet tehát 19. század 

közepi alakokat ezzel magyarázni, ráadásul a szabály éppenséggel a kataszteri neveket 

tartotta csonkának.  

Mező a későbbiekben, a „téves észlelés során jelölésváltozáson átment nevek” 

csoportjában tárgyalja azokat a mérnököknek tulajdonított kataszteri neveket, amelyek 

esetében a) egy kisebb földfelszíni részlet neve (a példa szerint a nyírbogdányi Akasztó-

hegy) nyelvi megformálás nélkül egy nagyobb terület nevévé válik; b) két mikrotoponima 

együtt, mellérendelő szerkesztéssel lesz kataszteri név (MEZŐ 1970). Mező másutt, 

különösebb indoklás nélkül a térképek készítőitől eredő, földrajzi névként kezelt 

körülírások, megjelölések közé tartozónak gondolja és a Hajó út Ibrány felé féle 

megírásokkal rokonítja a Helység kaszálója, Köz legelő, Közös legelő, Zsellérek legelője, 

Közös nádló rét stb. térképi alakokat, amelyek szerinte nem válhattak földrajzi névvé (MEZŐ 

1968: 55.) Itt jelzem, hogy dolgozatomban rámutatok, hogy a különböző megírásfélékhez 

más fajta utasítás volt érvényben.  

A másik elterjedt vélemény szerint a térképészek jelentős része nem, vagy nem elegendő 

mértékben rendelkezett magyar nyelvtudással, „idegen inzsellérek” voltak (ezt magam is 

meg tudom erősíteni a nevük alapján, annál jobban, minél inkább visszamegyünk a korban), 

és általuk kerültek fel a térképekre azok a mesterkélt nevek, amelyek a nyelvhasználatban 

nem voltak, nem lehettek meg. Érdekes módon az a példaanyag, amellyel ezt a véleményt 

megalapozni kívánják, általában az olyan, igen bonyolult szerkezetű nyelvi alakzatokat 

jelenti, amelyek aligha származhatnak idegenektől, így pl. a Magasiban járó gyaloguton 

fölüli düllő, Kígyósra vezető düllő és Sömjéni nagy tóra vivő uton fölülli düllő (VMFN: 10.). 

Idegenek művének tartják a Szőllők fölötti éjszaki, Szőllők fölötti déli, Ságvári határra típusú 

neveket is (SMFN: 10.), vagy az élőnyelvi adattal nem egyező változatot: Banya-hegy ~ 

Bányahegy (TMFN: 10.) Az erős kritikai megjegyzésekkel átitatott értékelések közös 

vonása, hogy ezeket kutatás vagy kutatásra való hivatkozás nélkül teszik, kiragadott példák 

alapján, jóllehet minél bonyolultabb szerkesztésű egy földrajzi egységre vonatkozó 

bejegyzés (név?), annál kevésbé tételezhetünk fel mögötte idegeneket. A nézet képviselői 

több-kevesebb joggal azt gondolják, hogy a bonyolultnak ítélt szerkezetekből kihámozható 

az „igazi név”.  
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A témakör szoros kapcsolatban van az ún. laza szerkesztésű földrajzi nevekről 

kibontakozó diskurzusnak (pl. INCZEFI 1967, MEZŐ 1968, HAJDÚ 1985), melynek kiváló 

összefoglalását és újszerű megközelítését adja Bárth M. János (BÁRTH 2018). 

A nyelvészeti névgyűjtések hatalmas (ám rendkívül változó) mennyiségű térképi 

névanyagot tartalmaznak, különösen a 19. századi kataszteri felvételek anyagát, esetenként 

régebbi úrbáriumi és egyéb birtoktérképek anyagát is. A térképi források legbőségesebb 

feldolgozását a Csepel-sziget (HAJDÚ 1982) és Baranya megye földrajzi neveinek (BMFN) 

gyűjteményében találjuk, az előbbi éppenséggel az első magyar térkép, Lázár deák 1528-as 

keltezésű „Tabula Hungariae”-jától kezdve 99 tételt sorol fel. E két mű forrásjegyzéke is 

mutatja azonban, hogy a térképek szabatos leírására nem volt igény, így sokkal inkább a 

korára és a levéltári lelőhely pontos feltüntetésére összpontosítottak. Nem volt ismeretes 

ugyanis, hogy a kataszteri térképezés története során több szabályzat volt érvényben, 

amelyek a földrajzi nevek kezelésére is kitértek.  

A megyei földrajzinév-gyűjtési kötetekben bizonytalan és félrevezető a C. és K. jelek 

használata. A Somogy megyei kötet megkülönbözteti a (helytelen szóhasználattal) tagosítás 

előtti és utáni térképeket (SMFN 10.), és az egyes települések anyagának végén 

konzekvensen C.-vel, illetve K-val és évszámmal azokat. Hasonlóképpen járnak el 

Veszprém és Szolnok megye, ill. a Keszthelyi járás kötetei.  

A Tolna és Vas megyei kötetben az 1856 előtt készült ún. croquis-k ugyanazon C-jellel 

vannak ellátva mint az 1856 utáni részletes felmérések.  

A Komárom megyei kötet a történeti névanyagról írott bekezdéseiben azt ígéri, hogy az 

1857-től az 1860-as évekig készült első kataszteri térképeket jelöli K1-gyel, a későbbieket 

pedig növekvő sorszámmal, K2, K3 stb. Valójában K1 alatt futnak egyrészt az 1850–1853 

között készült croquis-k (Bajót, Mocsa, Nagysáp stb.), és a még régebbi, nem az egységes 

kataszteri térképezés körébe tartozó anyagok (Gyermely, Környe, Szomód, Tarján stb.) is, 

másrészt jóval későbbi térképek is, amennyiben azok voltak a legrégebbiek a gyűjtők 

számára. Így például Szend és Csép 1886-os, Kerékteleki 1928-as térképe ugyanúgy K1 jelet 

kapott, mint Héreg 1857-ese, ezzel szemben Környe 1858-ban készült kataszteri térképe 

ugyanúgy K2 jelet kapott, mint Kisbér 1971-ben készült térképe. A C. jelzés itt nem 

használatos.  

Heves megye kötetei településenként csak egy, viszonylag újabb térképi forrást közölnek 

a K jel és évszám kombinációjával. A Szabolcs-Szatmár megyei kötetek csak évszámmal 

jelölik a térképeket, fajtájukat azonosítani nem lehet.  
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Ezek természetesen nem befolyásolják egy-egy település élő névanyagának minőségét, 

a közlés filológiai pontosságát, azonban megnehezítik az adott térképi anyag azonosítását, 

így forrásértékének minősítését. Az egyes térképtípusok ismerete kijelölheti azokat a 

helyeket, ahol elsődlegesebb források bevonására szükség lehet, hiszen tudhatjuk, hogy 

mely forrásoktól milyen neveket várhatunk, és lehetnek információk a hiányzók létezéséről 

is.  
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3. A KATASZTERI TÉRKÉPEZÉS FÖLDRAJZI NEVEI 

 

3.1. Az állami földmérésről általában  

3.1.1. A földadó-kataszter és az állami földmérés rövid története.  

A földadó-katasztert Magyarországon először II. József rendelte el, és az előrehaladott 

munkák ellenére e rendeletét a halálos ágyán visszavonta, és a felmérések többségét meg is 

semmisítették.  

Az 1848–49. évi szabadságharc bukása után látta elérkezettnek az időt a bécsi kancellária 

az újabb bevezetésnek, ugyanis korábban a magyar nemesség ellenállásán megbukott 

minden olyan kezdeményezés az országgyűléseken, amelyek a birtokok precíz 

nyilvántartását eredményezte volna: a nemesség az adómentességet ősi, véren szerzett 

kiváltságának tekintette. A magyarországi földadórendszert az 1817-ben kialakított osztrák 

rendszer mintájára tervezték. A tulajdonnévvel ellátott földrészletek (Magyarországon 

dűlők) központi szerepet játszottak az osztrák előzményben is. A dűlőneveket valamennyi 

munkarészbe bevezették, ezzel is biztosítva az egész kataszteri nyilvántartás belső 

konzisztenciáját.  

1850-től 1867-ig Bécsből irányították a munkákat, 1868-tól a Magyar Királyi 

Pénzügyminisztérium hatáskörébe tartoztak, melynek fennhatósága alatt alakultak ki az 

intézményi keretet biztosító Háromszögelési Hivatal, a felmérési felügyelőségek és a 

regionálisan felállított kataszteri térképtárak (MFTT II.: 10–12). A háromszögelés 

módszerére (két, ismert koordinátájú fix pont és a szögek ismeretében egy harmadik pont 

koordinátája is kiszámítható) épült a térképészeti munkák tudományos megalapozása. Mind 

a polgári, mind katonai térképészeti célokat szolgált az ún. alapponthálózat.  

1950-től önálló állami főhatóság, az Állami és Térképészeti Hivatal (ÁFTH) irányította 

az ágazatot, mely 1967-ben tagozódott be a földművelést felügyelő minisztériumba (akkor 

Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Minisztérium, később Földművelésügyi és/vagy 

Vidékfejlesztési, ma Agrárminisztérium), Országos Földügyi és Térképészeti Hivatal néven. 

A kataszteri és földmérési ágazat a szigorú hivatali rendben működött és működik. Az 

állam a kataszteri munkák során különböző rangú jogszabályokkal (is) fejti ki vezető 

szerepét, melyek közül kiemelkednek a szakma egészét átfogó utasítások, később 

szabályzatok. A kataszteri szabályzatok többsége megtalálható a Földmérési és 

Távérzékelési Intézet könyvtárában, továbbá számos értékes forrás található e témakörben 

az Országgyűlési Könyvtárban, a Magyar Országos Levéltárban és az Országos Széchenyi 

Könyvtár térképtári osztályán.  



 

14 

 

A korszakot a földmérési-kataszteri szakma oldaláról két nagyobb korszakra oszthatjuk, 

melynek határát célszerű a 2. világháború végével megadni. Ekkor nem történt ugyan jogi 

alapon megfogalmazható változás a kataszter történetében, praktikusan viszont a háborút 

követően a földtulajdon-viszonyokban történt gyökeres változásokkal halt el a száz évet 

megélt rendszer. A bevett szóhasználat szerint kataszterről inkább az 1850-től az 1950-es 

évekig terjedő, alapvetően a földadó kivetését precízen támogató intézményrendszer 

korszakában beszélünk, melynek meghatározó intézményei a megyei bíróságok mellé 

rendelt telekkönyvi hivatalok voltak a már említett, a Pénzügyminisztérium kötelékébe 

tartozó felmérési szervezeteken túl. A későbbiekben állami földmérésről, földhivatalokról 

és ingatlan-nyilvántartásról beszélünk.  

A helyneveket illetően másik korszakolással fogok élni, melyet a fejezet további 

részeiben alapozok meg, és a végén összegzem. 

 

3.1.2. A földrajzi nevek szerepe a kataszteri térképezésben. Az egyszerűség kedvéért 

kataszteri térképezésről beszélek a változó tartalom, szóhasználat és intézményi keretek 

ellenére a kezdetektől napjainkig, mivel a témám tárgya, a földrajzi nevek, a térképeken 

lokálisan értelmezhető és másfajta térképekkel és kartogramokkal összevethető módon 

jelennek meg. A földrajzi nevek előjönnek az ágazat egyéb munkarészeiben is, így 

természetesen a telekkönyvekben, a földminősítési és művelési ágak szerinti nyilvántartás 

dokumentumaiban is, de koncentráltan a térképeken, mely névanyag bizonyos értelemben 

máig tartó hatással van térképeinkre, élő helyneveinkre, névtudományunkra. A kataszteri 

térképezésben földrajzi nevek egy köre kiemelt jelentőségre tett szert, közigazgatási funkciót 

kapott, vezetésükről, egységes használatukról jogszabályok tucatjai által megerősített 

hivatali struktúra keretében gondoskodtak. A földadó a szabadságharc leverésétől a 

szocialista átalakításig terjedő 100 évben a magyar állam legfontosabb bevételét jelentette, 

melynek alapja a földek és a földtulajdonosok precíz nyilvántartása volt. A kataszteri 

térképezés célja az egyik korabeli megfogalmazással „az ország teljes területére kiterjedő, 

a földadó helyes kivetéséhez, a telekkönyvi nyilvántartáshoz, birtokrendezéshez és a 

gazdasági munkákhoz (folyószabályozás, vasút- és csatornaépítés stb.) a legmagasabb 

igények szerint olyan méréseket végezni és térképeket alkotni, amely a tényleges állapotnak 

megfelelő természeti hűséggel feltünteti a földrészletekre vonatkozó területi és birtoklási 

adatokat, ill. művelési módokat.” (UTASÍTÁS 1904). Igen összetett hivatali tevékenységről 

van szó, melynek csak része a térképezés és a térképezéssel kapcsolatos tudományos és 

műszaki infrastruktúra [vetületi rendszer, szintezés, a geodéziai alappontok (kezdetben 
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háromszögelési pontok) hálózatát létrehozó és ellenőrző mérések és számítások]. Az 

adókivetés másik pillére a tulajdonosok nyilvántartása, a harmadik a terület potenciális 

jövedelmezőségét kimutató minőségi értékelés, osztályba sorolás. A térképek, a 

telekkönyvek, a birtokívek, a „mívelési” ágak kimutatásai és egyéb dokumentumok 

konzisztenciáját éppenséggel a földrajzi nevekkel jelölt területi egységek, az ún. dűlők 

jelentették, egy példával: ha egy dűlőben száz elkülönített földrészlet volt, nem mind a százra 

állítottak ki minőségi osztályba sorolásról szóló tanúsítványt, hanem az egész dűlőre. 

Ugyanezen dűlők szerint tagozódtak a telekkönyvek és birtokívek. Az egész adóközség 

területére vonatkozó számításokat először a dűlőkre végezték el, majd azokat összegezték, 

ami igen praktikus volt, hiszen egy község, város sok ezres, akár tízezres nagyságrendű 

földrészletből is állhatott. A dűlők területe (az azokban lévő, megnevezett tulajdonosokhoz 

rendelt parcellák, földrészletek) összegének, továbbá az egyéni birtokívek összterületének 

meg kellett egyeznie az adóközség teljes területével. A térképek nagy méretaránya – 1:2880 

– sok szelvényt eredményezett, s ez a körülmény ugyancsak igényelte, hogy a 

helység/adóközség és az egyes földrészletek között legyen egy közbenső szint, a dűlők.  

 

3.2. Szabályzatok és utasítások a 1894-ig 

Az alábbiakban időrendi sorrendben haladva sorra veszem azokat a jogszabályi helyeket, 

melynek jelentősége volt a kataszteri térképek névírására, ill. segítenek a nevek 

forrásértékének, filológiai tartalmának megítélésében, továbbá igyekszem az ország 

különböző területeiről válogatott, jellemző példaanyag segítségével az előírások 

megvalósulását bemutatni. 

Az, hogy az előírások időközönként megváltoztak, nem azt jelenti, hogy minden ilyen 

esetben az összes községet újra felmértek volna, vagy legalább is átdolgoztak volna. Tudni 

kell, hogy a községek felmérése hosszadalmas, precíz munka, így van olyan község, amelyre 

a vizsgált időszakban mindössze egyszer került sor, és van olyan, amelyet háromszor vagy 

még többször mértek fel.  

 

3.2.1. Az ideiglenes földadórendszer  

A munkákat 1850-ben rendelték el (INSTRUCTION 1850, UTASÍTÁS 1850). A kiadó és 

aláírás nélkül megjelent dokumentum a minél gyorsabban érvényesítendő adókivetés 

céljára ideiglenes nyilvántartást készíttet („földadó-provisorium”). Ebben megtaláljuk a 

dűlőrendszer eredetét, amit elnagyolt, de többnyire jól olvasható, színes birtokvázlatokon 

ábrázolnak is, melyeket kisebb-nagyobb rendszerességgel a magyar nyelvészeti névgyűjtés 
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gyakorlatában C-vel jelölnek a croquis ’vázlatos rajz’ szó alapján (l. az 1. ábrán Nyírbakta 

croquis-ját). 

 

1. ábra: Nyírbakta térképvázlata az ideiglenes földadórendszer idejéből 

 

 

3.2.1.1. A földrajzi neveket érintő részletek 

„1. § A mérnök kötelességei 

Minden becslő kerület számára egy mérnök fog felállitatni, ki … főleg arra van rendelve, 

hogy mennél több dülőt vagy mezőt vegyen fel mérnökileg egészben azon községekben, hol 

illy felvételek teljesen hiányoznak. 

… 

5. § Mi értetik dülők, mezők és részletek alatt 

Mezők vagy dülők alatt átalában egy nagyobb darab föld, vagy több egymás mellett 

alkalmas kerekdedségben fekvő földek tömege értetik, melly természetes vagy mesterséges 

határral, mint patakkal, utakkal, árkokkal, keritésekkel sat. vagy a mivelési ágak választó 

vonalával van körülvéve, s tulajdon névvel bir. 

Részletek (Parthien) alatt pedig, minden egyes birtoknak, természeti határok vagy 

választó vonalok által bezárt, egymás mellett fekvő földei értetnek. Egy dülő tehát vagy 
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egyetlen egy nagy, vagy több egymással összefüggő kisebb részletekből áll. A mérnöknek a 

község dülői, a községi választmányok által, az akkori tényleges álláshoz képest 

mutattatnak ki, a mint azok, a dülők és mezők leírásában s a telekkönyvben felvéve 

előfordulnak.   

6. § A dülők tulajdon nevei 

Azon esetben, ha felmérendő dülőnek még eddig tulajdon neve nem volt, úgy a községi 

választmánytól a dülő leirásakor adott nevezetet kell elfogadni és a felmérési 

munkálatokban megtartani.”  

 

Az ilyen források értelmezéséhez fontos tudnivaló tehát, hogy az utasítás alapján  

a) kizárólag a dűlő mint kiterjedt, telekkönyvi egységet képező területi egység nevei 

kerültek felvételre; 

b) a nevek forrása a községi választmány, a kataszteri mérnök köteles volt a helyben 

elfogadott neveket a munkarészekbe, így a térképre is átvezetni, nevek alkotására 

felhatalmazása nem volt; 

c) a térképek nem az adott helység kialakult dűlőnév-rendszerét képezik le, hanem az 

utasítás szempontjából alkalmasnak talált dűlőstruktúra egységeihez rendelték a neveket, 

ami valószínűleg sok esetben jelentett szelektálást.  

d) a névtelenség vagy ingadozó, meg nem gyökeresedett névhasználat eseteire egy név 

rögzítését írja elő, amelynek forrása ugyancsak a községi választmány. Ilyen esetek úgy 

állhatnak elő, hogy a faluközösség névhasználati egységei nem feltétlenül esnek egybe a 

mérnöki lehatárolás szempontjaival, többnyire a kisebb denotátumok összevonására, 

ritkábban nagyobb egységek több részletben kezelésére került sor.  

e) elviekben a tulajdonnévi jelleg is számonkérhető. Kérdéses, hogy az előírások 

alkalmazói vajon milyen típusú azonosító hangsorokat tudtak tulajdonnévnek elfogadni.  

 

A földnyilvántartásban használatos dűlőnév fogalom gyakorlatilag a mai napig nem 

változott. (Egy 2008-ban zajlott diplomamunka-védésen fültanúja voltam, hogy két 

egyetemi oktató erősen kritizálta a jelölt szinonimaként előforduló határnév szóhasználatát, 

mondván a térképészetben csak dűlőnév van). Az utasításban nincs kimondva, hogy egy 

névvel egy terület jelölhető, viszont a tulajdonnévi jelleg hangsúlyozása, ill. hogy a dűlőnév 

a többi felmérési munkálatban is megtartatik, így logikailag a szöveges vagy táblázatos 

munkarészek és a térkép között a nevek biztosítják a kapcsolatot.  
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3.2.1.2. A térképek és a helynevek nyelve 

 A neveken kívüli megírások nyelve a német, Monok croquis-jának példáján: Catastral 

Gemeinde Monok, Abaujvarer Comitat (a lapszélen mint szomszédos megye), Ortsried (a 

belterület megjelölése), nach Golop (egy út irányjelzése). Az írásmód esetenként – egyes 

betűk (pl. Schiroki, Weliky Kópházán), de különösen a hanghosszúság jelölése (pl. Biro retre 

jaro Monokon) tekintetében – ugyancsak német nyelvi befolyásolást tükröz, bár akkoriban 

a községi választmánytól sem várhatunk el tökéletes magyar helyesírást. 

A földrajzi nevek állományában azonban nem látjuk beavatkozás nyomát, a tisztán 

német Bár minden neve német, Kópháza~Kohlnhof horvát és német, Rudabányácska és 

Pomáz esetén az alapvetően szlovák és szerb névanyag mellett magyar (Keresztjáro, 

Czigány, Kőhegy) és részben magyar (Podhalgato) elemeket találunk (2. ábra). 

 

2. ábra: Rudabányácska, Bár, Kópháza és Pomáz névanyaga az ideiglenes földadó-

kataszterben 

Rudabányácska 1854 Bár 1854 Kópháza 1853 Pomáz 1854, részlet 

szlovák német horvát és német szerb és magyar 

Brezsina Bankthal Glavicze Aginoberdo 

Hirk Busch Graben Czigány 

Keresztjáro Freifeld Ripischa Drenova Megya 

Lascik Gelsengibel Schindler Dugacske 

Pod Brehom Kholwald Schiroki Dugidjel 

Podhalgato Klee Land Unter Kohlnhof Kőhegy 

Porvazi Kukuruczthal Verch Kratke 

Rudova Csiszczinya Lanafeld Weliky Marhacsapás 

Scobi hruni Morast   Mlaka 

Somhegy Mühlbach   Muslinovátz 

Torzsa Mühlwiesen   Orlovátz 

Zadna Polyan Plattenfeld   Pod Aginoberdo 

Zuhogo Razen   Primlake 

  Seitenthal   Renkovcze 

  Sembergerhöhe   Starograblye 

      Svetli Kamenetz 

      Szelistye 

      Tubinkuti Lug 

      Uglárovicza 
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3.2.1.4. Az ideiglenes földadórendszer magyar helynevei 

Az alábbiakban az ország különböző pontjairól mutatok be mintákat, hogy minél 

általánosabb következtetéseket lehessen levonni. A táblázat egy-egy helység teljes 

névanyagát tartalmazza (3. ábra).  

 

3. ábra: Hét magyar község teljes dűlőnévanyaga az ideiglenes földadókataszterben  

Bugacz Monostor 
1853 

Bócsa 1853 Ádánd 1852 Dunaszekcső 
1854 

        

Deszkás Bátori Alóli Alsó böde 

Fehér szék Bereczky  Bikahidi Belső rét 

Hosszú hát Besnyei  Bikarét Csaposkut 

Kápolna Boldisz Birsalmai Csele 

Köz Legelő Büdös tó Birsalmási Cser 

Mákhalom Decsy Botkai Diás 

Sas ülés Domion Csergerenda Felső böde 

Szekerczés Fiat Felsőhegy Gálhegy 

Telelő Font Gelegonyás Gérma 

Tolvajos Geller Henczhidi Herák megya 

Új Osztály Görbe major Hidegkuti Janka 

  Hajcs Hidegvölgy Leánka 

  Halász Horogtető Martincza 

Szank 1853 Horváth Jegeshegy Monyóka  

  Kalmán Kesziuti Posta hegy 

Báczházi Kis asszony Ketyei Saslits 

Bano Kis tanya Lágy   

Bodza Macskai hegy Luczernas   

Csücske Nagy major Nagytoi   

Hármas Öreg major Pajtai   

Homokos Peter Perneczi   

Kápolna  Pipa Gyujtó Potoly   

Kis járás Sára Pössze   

Kis zsombékos Steper Pusztatorony   

Kőkuti Szalai Sió bozotja   

Piócza Széles Soss   

Sarok Tasnády Sziget Réti   

Sudár Tölösy     

Város telke Tóth Jancsi     

Vermes Toth Zsigmond     

  Zöld halom     

  Zsikla     
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Monok 1854 Monok 1854, 2. rész (Sziget) Monostor 

1854 

(Sziget) Monostor, 

2. rész 

       

Barany szög Marha jaronal Agáczás Kert Kissingi Sziget 

Biro rét Megyes Alsó füzes Korcsma föld 

Biro retre jaro Megyes allya Alsó hegy közi Közép hegy közi 

Bodzas part Messzelato oldal Alsó Mercsány Makkos kert melléke 

Borju völgy Nagy Olah Árgyilus Makkos kis Erdő 

Csörgő Nagy Repas Berkes Medgyes Sziget 

Darazs völgy Nagy tabla Czigány hegy Nagy Erdő Felső Széle 

Dobszai hatarra Negyven köbles föld Erdő aljai lapos Öreg Szerem 

Falu Gaza Nyirjes 

Erdő meletti 

Krumpliföld Polgárfalusi 

Halom sór (vsz. sár) Olah Felső Füzes nagy Puszta Szöllő hegy 

Hasznos Cserje Őr hegy Felső hegy közi Szeremföldi 

Hosszu hegy Őr hegy allya Felső Mercsány Szérüs kertek 

Ingvar Pap erdeje Felső Rétek Sziget vége 

Kaptar Pipiske Gálbiroi Lapos Szilos 

Kenderföld Repas allya Gálbiroi Sziget Szt Endrei Révnél 

Kercsi völgy Szentes Irtvány Szt Endrei ut melléke 

Kőszeg Szentes allya Kenderes Teleki dombok 

Kővágo Szikszai utnal Kenderesi káposztások  Tenkely hegy 

Lapos Szöllös hegy Kenderföldek Új Szerem 

Lapos környéke Tetlenke Kert alya Vízkelő 

Laposra jaro Vajko kútnal Kis János ere  

Lete Veg szög     

Lörinczke Zsebrik     

Majorsagi megett       

 

A nevek helyesírásának vizsgálatára (az egybe- és különírásra, hangjelölésére, a hangok 

hosszúságának jelölésére stb.) más témájú dolgozat keretében lehetne sort keríteni. 

Dolgozatom szempontjából annak van jelentősége, hogy kimutatható-e a munkák egészére, 

vagy csak egy-egy településre vonatkozóan a nevek olyan lejegyzési módja, mely mögött 

nem a természetes névhasználat, hanem valamilyen elvárásnak (hivatalosság?), 

egységesítési célnak való megfelelés szándéka húzódik meg.  

Első olvasásra is szembetűnő a nevek szerkezetének sokfélesége. Valamennyi községben 

vannak egyszerű egyrészes nevek: Kápolna, Csücske, Halász, Pössze, Monyóka, Csörgő, 

Árgyilus; csaknem mindenütt vannak morfematikai szerkesztésmóddal előállt nevek 

Deszkás, Vermes, Kenderes, Megyes, Berkes, Kesziuti, Botkai, Pajtai, Hidegkuti, Majorsagi 
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megett, Marha jaronal, Vajko kútnal, Szt Endrei Révnél, Dobszai hatarra; kétrészes nevek: 

Mákhalom, Hosszú hát, Kis zsombékos, Zöld halom, Jegeshegy, Horogtető, Gálhegy, Barany 

szög, Messzelato oldal, Darázs völgy, Czigány hegy, Korcsma föld, Város telke, Kis János 

ere, Sziget vége, Sió bozotja, továbbá valamely névrészében morfematikai alakulást mutató 

nevek:, Biro retre jaro, Erdő meletti Krumpliföld, Kenderesi káposztások.  

A nevek szófajtana felől közelítve a példatárban vannak a túlnyomó többséget kitevő 

egyes és többes számú nominatívuszi formák (Kőszeg, Szalai, Makkos kert melléke, Felső 

rétek) mellett határozóragos és névutós (Dobszai hatarra, Szikszai utnal), valamint 

melléknévi (Kőkuti, Diás, Közép hegy közi, Laposra jaro) alakok is.  

Előfordul, hogy rész-egész viszonyokat a névalakban is fel kívánnak tüntetni, mint 

Letkésen: Dávid révi Káptalan széle, Dávid révi Baláta rét, Dávid révi Kis tábla, t. i. nem a 

faluhoz, hanem a Dávidrév nevű pusztához tartozó földekről van szó. Ugyanitt az összevont 

egységekre mindkét mikrotoponimát tartalmazó társhatározós formulákat alkalmaznak: Pap 

irtás Zsellérföldekkel, Rókalyuk Pásztorkuttal. Azt gondolom, az ilyen esetekben sem jelent 

semmiféle nehézséget a szinkron névállományban meglévő mikrotoponimák számba vétele. 

Lexikális értelemben különös figyelmet érdemel a bócsai lista, ahol a nevek többsége 

puszta családnévből, ill. a birtokközpont (major) nevéből vette eredetét (a 32-ből 

legkevesebb 24.) 

 

3.2.1.4. Az ideiglenes földadórendszer dűlőnevei mint helynévtörténeti forrás 

Az ideiglenes földkataszterben használt dűlőnevekről szerkezeti és grammatikai 

sokféleségük okán megállapíthatjuk, hogy az leképezi az élő beszédre jellemző magyar 

névanyag sokszínűségét. A névállomány egységeinek névelemekkel való kiegészítéssel 

vagy ellipszissel egy esetleges rendszerbe illesztésének nyomai nem fedezhetők fel, ahogy 

az adatközlők és a lejegyzők közti nyelvi különbség okozta esetleges interferencia nyomai 

sem.  

Már a minták alapján sincs okunk kételkedni abban, hogy a dűlőnevek forrásai a 

központi utasításnak megfelelően a községi elöljáróságok, melyek alapvetően az élő 

nyelvhasználatra támaszkodva adták meg azokat, azaz a véleményem szerint létezik egy 

1850-56 körüli dűlőnév-állomány, amely teljes feltárást és alapos névtani kutatást 

érdemelne. Az a körülmény is az ideiglenes kataszter mellett szól, hogy egy, a földhasználat 

tekintetében viszonylag archaikus állapotot őriz, például a nagy és összefüggő, közösségi 

használatban lévő legelőterületek feltörése, kiosztása, más növényi kultúrák meghonosítása, 
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az ezekkel kapcsolatos, földrajzi nevekben is megmutatkozó változások a század 70-es 

éveiben gyorsulnak majd fel. 

A munka (bár összesített kimutatást nem láttam), utalásokból úgy tűnik, hogy az 

ideiglenes földadó kataszter az egész országra elkészült. Ugyanis ahol nem rendelték el még 

a részletes kataszteri felmérést, ott a későbbi időkben is folytatták az ideiglenes kataszter 

szerinti adókivetést, felmérési és tulajdonosi változásvezetést. A munkarészek nincsenek 

összegyűjtve. Az ideiglenes földadómunkálatok térképei (croquis-k) a megyei levéltárakban, 

a Magyar Országos Levéltárban és az Országos Széchenyi Könyvtár térképgyűjteményében 

találhatók. A névanyagot azonban nemcsak a térképek, hanem az egyéb munkarészek is 

megtartották, így a térképek hiányában a névanyag ezekből is megismerhető, mint láthatjuk 

a 4. ábrán, Alsóbük földrészlet-kimutatásának példáján. 

 

4. ábra: Részletek Alsóbük földrészlet kimutatásából 

 

 

 

3.2.2. Az általános kataszter  

3.2.2.1. Az 1856. évi utasítás 

Az általános kataszter elrendelése 1856-ban történt (INSTRUCTION 1856). Ennek 

végrehajtása során minden legkisebb földrészletre kiterjedően részletes felmérés készült 

tulajdonviszonyok, művelési ág, földminőség stb. szempontjából, és az egyik legfontosabb 

munkarész az igen nagy, 1:2880 méretarányú kataszteri térkép lett.  

A nevek felvételéről két paragrafus rendelkezik: 

 

„§ 196. Ueber die Namen und richtige Schreibart der Gemeinden, Ortschaften, 

Colonien, Fluren oder Riede, der Flüsse, Seen, Bäche, der Berge, größerer Wälder, Alpen, 
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unwirthbarer Strecken etc., hat das Steueramt ein Verzeichniß nach Muster Y für jede 

Steuergemeinde, ein Jahr vor der Detail-Vermessung anzufertigen.” 

 

„§ 372. … Alle Namen müssen ortographisch richtig nach dem Verzeichnisse der Riede 

und sonstigen Benennungen des Steueramtes geschrieben werden.” 

 

Az utasítás magyar nyelvű változatát nem találtam meg, és utalást sem ilyennek a létére. 

A szövegrészlet korabeli, megközelítően hű fordítását a következő pontban közlöm. 

Ezek az 1856-os rendelkezések valószínűleg az elsők Magyarországon, amelyek a 

mikrotoponimák széles körének, tehát a kataszteri értelemben vett dűlőkön felüli helyfajták, 

vízrajzi és domborzati nevek, erdők és nem művelt részek nevének felvételét irányozza elő. 

Nem rendeli el valamennyi ilyen név szisztematikus gyűjtését, mindazonáltal valóban 

megszaporodnak az említett helyfajták nevei az ún. eredeti kataszteri térképeken. 

A paragrafusok szövegében van némi ellentmondás, mivel azok értelmében minden 

nevet az adóhivatal kimutatása szerint kell írni. Az adóhivatalnak pedig csak az 

adóközségekről és a kataszteri dűlőkről volt kimutatása, a 196. paragrafusban említett 

helyfajtákról viszont nem. 

 

3.2.2.2. Az általános kataszterrel kapcsolatos magyar rendelkezések 

Magyar nyelven nem országosan, hanem adókerületenként adtak ki tájékoztatót a teljes 

kataszteri munkákkal kapcsolatos tennivalókról. Két ilyet, a győrit és a kassait találtam meg. 

A győri adókerületben kiadott kétnyelvű, év és hely nélkül megjelent rendelkezést 

(OKTATÁS1) két okból 1856-ra lehet datálni. Az 1. § harmadik bekezdésében a szöveg 

„földadó ideigleneg”-ről (vö. 2.2.1.: földadó-provisorium) múlt időben állapítja meg, hogy 

az „tettleg életbe lépett”, márpedig ezek a munkák eltartottak 1856-ig. Másrészt a 

számunkra fontos részlet szinte hű fordítása a részletes felmérést elrendelő, általam csak 

német eredetiben fellelt utasításnak (l. feljebb):  

„§ 111. A községek, helységek, puszták, telepítvények, dülők, folyók, tavak, patakok, 

hegyek, erdők, lakatlan földek havasok sat. nevei és helyes kiiratása felett tartozik az 

adóhivatal szinte egy lajstromot a mellékelt minta szerint minden adóközség számára a 

részletes felmérés előtt egy évvel, elkésziteni.” 

Sajnos egy szó sem esik arról, hogy az adóhivatalnak miféle forrásból kellene az említett 

listát összeállítani, és a lista céljáról sem. Ilyen listát nem volt szerencsém fellelni, van 

viszont a dokumentumban egy minta, amely többet elárul a célról azzal, hogy öt helyfajtát 
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jelöl meg: három féle lakott helyet, nagybirtokot és dűlőt, vagyis azokra a névtípusokra 

összpontosít, amelyekről a korábbi felmérésekből származó adat van, hogy a felmérések 

munkarészeinek konzisztenciáját biztosítsa. Az előírás szövege és a minta nincs 

összhangban, amennyiben „telepítvények, dülők, folyók, tavak, patakok, hegyek, erdők, 

lakatlan földek, havasok sat.” neveire a mintában nem térnek ki. A hivatal által előírt 

névhasználatra, esetleg a nevek minta szerinti megformálására ebből a korszakból semmi 

nyom nincs, sőt a későbbiekben is gyakran felhívják a figyelmet arra, hogy a nevek a 

valóságos állapot szerint legyenek felvéve. A „dűlő” rovatban megadott három minta – bár 

mindegyik prototipikusnak tekinthető kétrészes név – jól mutatja, hogy szemben bizonyos 

vádakkal a dűlő utótagot nem tették előírásszerűen a név részévé. 

A dokumentum helyfajtái:  

Helyinév – Ortsname (mai értelemben ’helység’), példa: Győr város – Stadt Győr;  

Helységek – Ortschaften (mai értelemben ’településrész’) példa: Palaháza;  

Praediumok – Prädien, példa: Csalfa;  

Puszták – Pußten, példa: Hegyes;  

Dűlők – Riede, példa: Hosszu földek, Tüskés dülő, Alsó rétek. 

 

A kassai adókerületben (OKTATÁS2) ugyanakkor, bár a dokumentum egésze csaknem 

pontról pontra megegyezik a győrivel, az INSTRUCTION 1856 nevekkel kapcsolatos részét 

felülírták: 

„§ 108. Miután igen fontos, hogy a járások, helységek, dülők, folyók, tavak, patakok, 

hegyek, haszonvetetlen darab földek stb. nevei a földképekbe és jegyzőkönyvekbe világosan 

és tisztán bejegyeztessenek, ugyan azért a községi elöljárók különösen arra ügyelni fognak, 

hogy a mérnök által teljesített jegyzékbe a most nevezett tárgyaknak megnevezései (mennyire 

ezek a községi határban léteznek) tisztán és érthetően felvétessenek; e végett az érintett 

jegyzék a vég határjárásnál a nevek tisztán történt feljegyzése hitelességéül a községi 

elöljárónak aláírásával megerősítetni fog.” 

 

Tehát ez a szabályzat az 1850. évi utasításhoz hasonlóan a nevek forrásául a községi 

elöljáróságot teszi meg. A különbségek oka talán abban keresendő, hogy az ausztriai 

részeken 1817 óta létezett az földadórendszer, amelyhez való igazítást Magyarországon a 

Bach-korszakban, az erős központosítási törekvések idején határozták el. Elképzelhető, hogy 

a birodalom Bécs közvetlen fennhatósága alá tartozott részein az adóhivatalok valóban 

rendelkeztek azokkal a kimutatásokkal, amelyekről a jegyzék küldését az új felmérés előtt 
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az INSTRUCTION1856 előírja, a magyar hivatalok pedig nem. A mi témánk szempontjából az 

a lényeg, hogy a mikrotoponimák széles köre a „földképekbe …bejegyeztessenek”, és hogy 

ez az új felméréssel egyidejűleg történjék, és a megnevezések helyességét helyben 

hitelesíteni is kell.  

A telekkönyvbe bevezetendő dűlőnevek megírása kiemelten, vastag tussal történik, a 

többi mikrotoponimáé viszont a tereptárgy méretének és fajtájának függvényében kisebb 

betűkkel, ezért különösen kell figyelni rájuk. A községeknél elhelyezett, kemény papírra 

kasírozott térképek (ezek kerültek később a megyei levéltárakba) előlapja mindig egy 

áttekintő birtokvázlat (szokták ezeket is croquis-nak nevezni), amely feltünteti a dűlőneveket 

is (l. a 5. ábrán Károlyfalva kataszteri térképének előrajzát a dűlőnevekkel). Erős a gyanúm, 

hogy a megyei névgyűjtéssel kapcsolatos munkák során több ízben ezekről a 

birtokvázlatokról olvasták le a neveket, így a vízfolyások, domborzat, építmények stb. nevei 

(melyek a részletes térképen vannak) kiegészítésre szorulnak.  

 

5. ábra: Károlyfalva kataszteri térképének áttekintő lapja 
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3.2.2.3. Az 1865. évi utasítás 

1865-ben újabb felmérési utasítást adtak ki Bécsben (INSTRUCTION 1865), amely a 

nevekkel kapcsolatosan nem hozott sok változást. Az alábbi paragrafus lényegében 

megegyezik az 1856. évi előzmény vonatkozó részével (l. följebb). 

 

„§ 214. … die Namen der Ortschaften, Colonien, Pußten, Prädien, die Namen der Riede 

und Fluren, dann der Einzeln stehenden Häuser, Fabriken, Hammerwerke, Ruinen, 

Bergkuppen, Gewässer, Alpen, größerer Waldungen, permanenten Fußsteige; bei Grenz-

Sektionen die Namen der benachbarten Gemeinden Kreise und Comitate, dann derWege mit 

Angabe der Gemeinden, wohin Sie führen u. s. w. ersichtlich zu machen, weil alle diese 

Daten später in die Indications-Skizze übertragen werden müssen.”  

 

„§ 348. … Alle Namen müssen orthographisch nach den richtig gestellten 

Verzeichnissen des Steueramtes geschrieben werden.” 

 

A nevek forrásáról szóló rész majdnem szószerint megismétli INSTRUCTION 1856 196. 

paragrafusát (a betoldásokat félkövérrel, a kihagyásokat zárójellel jelölöm):  

„§ 157. Ueber die Namen und richtige Schreibart der Gemeinden, Ortschaften, 

Colonien, Puszten, Prädien, Riede und Fluren (oder Riede, der) Flüsse, Seen, Bäche, (der) 

Berge, Waldungen (größerer Wälder), Alpen, unwirthbare(r) Strecken, Alpen etc. hat das 

Steueramt ein Verzeichniß nach dem Muster LVIII (Y) für jede Steuergemeinde(,) ebenfalls 

ein Jahr vor der Detailvermessung anzufertigen.” 

 

Az LVIII. mintában korrigálták az 1856. évi utasítás Y jelű mintájának a hiányosságát, 

és a helyfajták közé felvették a 4. Puszten und Prädien (a magyar verzióban korábban is 

benne volt), 6. Flüsse und Bäche, 7. Berge, Waldungen etc. etc. rubrikákat is. A mintán 

három aláírásnak van hely: az adóhivatal részéről egy hivatalnoknak és egy ellenőrnek, 

továbbá egy bírónak kellett hitelesíteni.  

 

3.2.3. A független magyar földadó-szabályozás kezdetei  

Az 1868. évi XXV. tcz. a földadóval kapcsolatos valamennyi munkát (így a kataszteri 

térképezést is) a pénzügyminisztérium hatáskörébe utal, és ez így is marad az 1950-es 

évekig. A pénzügyminisztérium rendelet formájában adja ki a szakág egészét – a vetületi 

rendszer meghatározásától és alappontmérésektől kezdve a földrészletek elhatárolásán, a 
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művelési ág meghatározásán, a birtokívek és telekkönyvek szerkesztésén stb. át a 

térképezésig – átfogó komplex utasításokat, az ezek kiadása közti időkben pedig 

alacsonyabb szintű rendeletekkel szabályozza a munkát.  

A törvény 18. §-a (1868. tcz.) a dűlők leírását „a község által kiállítandó előmunkálatok” 

közé sorolja, majd a 22. §-ban a dűlőleírás részletezése közben elrendeli, hogy „a községben 

előforduló minden dűlő a szokásos elnevezéssel … összeírandó és számozandó, …”, azaz 

nálunk az osztrák mintától eltérően súlyt fektetnek arra, hogy a dűlőnevek meghatározása a 

helyi közösségtől származzék, és hogy a „szokásos” elnevezéseket alkalmazzák. 

 

3.2.3.1. Az első hazai kataszteri utasítás  

Az első hazai kataszteri utasítás (UTASÍTÁS 1869) kissé átdolgozva, de alapvetően az 

INSTRUCTION 1865 metodikájára épül, jelentős részben szószerinti fordítás, a megírásokat 

illetően – az előzményeket követve – nemcsak a dűlők neveinek feltüntetését irányozza elő, 

hanem 11 névtípust sorol fel, melyek között – igen szokatlanul – még a gyalogutakra is kitér.  

 

„123. § … a helységek, telepítvények, puszták, majorságok és düllök nevei, egyes házak, 

gyárak, hámorok, romok, vizek, nagyobb erdőségek és állandó gyalogutak elnevezései; 

határvonalakat tartalmazó szelvényeknél pedig a csatlakozó község, kerület, vidék, szék, 

megye és ország neve, erdei, mezei és közlekedési utaknak, valamint azon községeknek nevei, 

hová ez utak vezetnek, mind pontosan bejegyzendők, hogy ezen adatokat későbben 

birtokvázlatba, és térképbe átvenni lehessen. 

A térképezés megfelelő elősegítése, és a földszin alakzatának természethű előállithatása 

végett, a felvételi előrajzba továbbá minden kiváló hegycsúcsok elnevezései beirandók, …, 

valamint a vidék mindazon nevezetességei és ritkaságai, melyek állandóságuknál fogva a 

helyszinrajzra nézve érdekes adatokat szolgáltatnak, pontosan felveendők.” 

 

Az idézet első bekezdése majdnem szó szerinti fordítása az INSTRUCTION 1865 

vonatkozó részletének, a második bekezdés viszont a szakma hazai ágának szellemi terméke, 

a kataszteri térképek tartalmának erősítése céljából. Nem kizárt, sőt igen valószínű, hogy 

Pesty Frigyes és Fényes Elek hatását láthatjuk eme előírás mögött, hiszen az ő jóvoltukból 

lett érzékennyé a hazai értelmiség a helynevek fontosságára.  

 

„73. § A részletes felmérés további segédeszközét a községek területén létező düllők 

leírásai képezik, melyek e czélra az adómunkálatokból … kiveendők.” 
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Ez a szakasz szerkezetileg a német minta 157. §-a helyén áll. Abban az van, hogy a 

neveket az adóhivatal készíti elő a részletes felmérésre, vö. 3.2.2.3., itt viszont a 

magyarországi helyzettel és az 1868. évi törvénnyel összhangba hozva a korábbi 

dűlőleírások csak mintegy segédeszközökként jelennek meg. 

 

253. § …A nevek helyesirásilag az adóhivatalnak helyesített kimutatásai szerint 

irandók.” 

Az utóbbi passzus a hazai gyakorlattal szemben került az utasításba. Miért? Mert ebben 

a tekintetben a jogszabályszerkesztők – valószínűleg figyelmetlenségből – nem egyeztettek 

az 1868. évi törvény fentebb idézett helyével, és szolgaian fordították a mintául szolgáló 

INSTRUCTION 1865 vonatkozó passzusát: 

„§ 348. … Alle Namen müssen orthographisch nach den richtig gestellten 

Verzeichnissen des Steueramtes geschrieben werden.” 

 

Az utasítás mintái között 6 kataszteri dűlőnév van: Sáfránykert, Kis árok alatt, Rákpatak, 

Sajba, Vörös kereszt, Hlinik (UTASÍTÁS 1869). A mintákat mindig úgy állították össze a többi 

munkarészeket illetően is, hogy lehetőleg tanulságul szolgáljanak az összes esetre, így ez a 

hat dűlőnév a szabályszerkesztők által tipikusnak gondolt nevek jegyzéke. Van a sorban nem 

magyar név (Hlinik). Van négy darab egyrészes név, köztük egy pusztán megnevező, nem 

értelmezhető hangsor (Sajba), két metonimikus keletkezésű név (Rákospatak, Vörös 

kereszt), egy összetett földrajzi köznév (Sáfránykert), és egy darab két részes, névutóval 

szerkesztett név (Kis árok alatt). Ami nincs: -i képzővel alakult és dűlő köznévvel 

kiegészített név.  

Itt említem meg, hogy a nem dűlőnévi megírásokra a szabályzatok szövegében a 

későbbiekben sem találunk névírási útmutatót, kizárólag a minták között. A vízfolyásokra 

vonatkozóan viszont csak kétrészes mintákat láttam, mint pl. az 1869. éviben Malom patak 

és Rák patak, az 1904. éviben Mura folyó (MINTÁK ÉS MELLÉKLETEK 1904, 59. sz. minta). A 

földrajzi köznévvel kiegészített vízfolyásnév általánosnak tekinthető a kataszteri térképeken 

a mai napig. 
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3.2.3.2. Az 1875. évi rendelkezések 

A modern földadó-katasztert a földadó szabályozásáról szóló 1875. évi VII. tcz. által 

törvényi szintre emelte. A törvény a 39. §-ban a kataszteri dűlőrendszerről megvalósult 

tényként beszél. Új átfogó utasítás most nem, csak kiigazítás készült (UTASÍTÁS 1875). 

Érdekesség, hogy ennek a kiigazításnak az új földadótelekkönyvre adott mintája milyen 

dűlőneveket tartalmaz: Belső-telek, Alsó-rét, Nagy-tag, Tisza-oldal, Patak-völgy. A lista 

több szempontból tanulságos. A szabályzatszerkesztők számára a kétrészes, bővítményrész 

(~ megkülönböztető előtag) és földrajzi köznévi alaprész szerkesztésű a prototipikus magyar 

dűlőnév. A dűlő földrajzi köznevet nem találjuk a mintában. A honi térképezés történetében 

először találkozunk következetesen alkalmazott kötőjeles írásmóddal, ami azonban akkor 

nem terjedt el, mint látni fogjuk a későbbi példákon.  

 

3.2.3.3. Részleges szabályozások 1894-ig 

A földmérési munkák kivitelezése során felmerült szabályozási hiányosságok orvoslása 

vagy az érvényben lévő utasítás szövegének országosan egységes értelmezése érdekében a 

Pénzügyminisztérium (továbbiakban Pm.) rendeleteket bocsátott ki. Ezek nem ritkán 

földrajzi nevekre is vonatkoztak. 

A Pm. valamennyi felmérési felügyelőségnek írt 1877. évi 32110. sz. körrendeletéből: 

„Azon esetben pedig, ha a mérnök azt tapasztalja, hogy a földadószabályozási közegek által 

elkészített vagy kiigazított kataszteri munkálatokban a dülők határai vagy elnevezései a 

tényleges állapotnak meg nem felelnek, … tartozik a felügyelő a község előljárósággal 

jegyzőkönyvet felvenni, melyben az eltérések kitüntetendők és a mérésnél elfogadott 

dülőhatárok és elnevezések alkalmazása indokolandó.” (GÁNÓCZY – TÖRÖK 132.)  

Az 1878. évi 20996. sz. körrendelet szerint a községi elöljáróság köteles aláírni és 

hitelességi záradékkal ellátni az újabb dülőleírásokat.  

A Pm. 1886. évi 16856. sz. körrendelet a fentebbire való utalással még erősebben leírja, 

hogy a helyben használatos neveket kell felvenni az új felméréseknél: „A düllő leírásokra 

nézve ezuttal megjegyeztetik, hogy azok mindazon esetekben, melyekben a nép által nem 

használt illetőleg ismeretlen dülő nevekkel tévesen lennének szerkesztve, helyesbitendők, 

illetőleg ujolag szerkesztendők, azonban mindkét esetben a községi előljáróságok által 

aláirandók lesznek ” (GÁNÓCZY – TÖRÖK 161.) 

Mindhárom fenti rendelet nyomatékosan a községi elöljáróság felelősségi körébe teszi a 

nevek megállapítását. Ugyanakkor észre kell venni, hogy a záradékkal elrendelt hitelesítés 
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azt valószínűsíti, hogy a nevek felvétele és megírása tekintetében olyan súlyos 

hanyagságokat észleltek, hogy azok miniszteri rendelet kiadását tették szükségessé. Viszont 

rendelkeztek az észlelt hibák kijavításáról is, ilyenek szép számmal találhatók a 

térképlapokon.  

 

A Pm. 1874. évi 1902. sz. körrendelet valamennyi felmérési felügyelőségnek 

nyomatékosan felhívja a figyelmet a névírás fontosságára, miután a térképek tudományos 

értékét is hangsúlyozta: „Az előfordult részletes hiányok közül fölemlíttetik … a dülő, 

valamint helynevezeteknek teljes mellőzése, oly esetben is, hol azok beiktatását a müvelet 

ágak és a tértagozat egyszerü és kiterjedt mérvei igen jól megengedték volna;” majd „… a 

földmívelési térképek szerkesztése … a (czim) kiváló gondoskodásának tárgyát is képezze.” 

(GÁNÓCZY – TÖRÖK 121.) 

Pm. 1876. évi 27688. sz. kr.: „… az eddigelé gyakran követett ama eljárás tehát, mely 

szerint egy nagy birtokos tulajdonát képező különböző birtokok egy és ugyanazon általános 

megnevezés alatt tüntetteknek (sic!) elő mellőzendő;”. (GÁNÓCZY – TÖRÖK 129.) 

Pm. 1878. évi 25736. sz. körrendelet az újabb objektumtípusok nevének felvételét 

irányozza elő: „… a topografikus pontok, történelmi halmok, elnevezések és megfelelő 

mérvben a dülők nevei jellemzőleg kirajzolandók, illetőleg beirandók”, majd „A hol a 

dülővonal bizonytalan: ott több kisebb dülő összevehető, de ezek nevei szintén beirandók.” 

(GÁNÓCZY – TÖRÖK 133-134.) 

A Pm. 1887. évi 20813. sz. körrendelete minden korábbi szabályozásnál szélesebbre tárja 

a felmérendő, térképekre felveendő és – lehetőség szerint – névvel nevezendő tereptárgyak 

körét, abból a célból, hogy „a helyszinelés és nyilvántartás megkönnyittessék, továbbá, hogy 

a kataszteri térképek minden irányban gyakorlatilag nagyobb értékkel birjanak, … a) a 

helyszinen minden feltünő és állandó tárgy, u.m. kutak, keresztek, kápolnák, utmutatók és 

tilalmi oszlopok, egyes házak, magányosan álló vagy másképen kiváló fák stb. felveendő és 

a térképeken kitüntetendő és a mennyiben különös elnevezéssel birnak, ezen elnevezések a 

térképekre is beirandók; b) a dülők a tényleges fennállásukhoz és elnevezésükhöz képest 

veendők fel. Több dülőnek összevonása közös elnevezéssel mellőzendő….” (GÁNÓCZY – 

TÖRÖK 166.)  

A továbbiakban a körrendelet a helytelen bejegyzések esetére fegyelmi eljárást és 

pénzbírságot helyez kilátásba, és kijelenti, „hogy a nyelvismeret hiánya mentségül el nem 

fogadtatik”. 
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Egy számomra egyelőre értelmezhetetlen rendelkezés a Pm. 1876. évi 66474. sz. 

körrendeletéből: „A község dülőinek előtüntetése alkalmával a rala sajátsága szintén 

tekintetbe veendő és ha a düllő megnevezését a ralák és csürők neveitől veszi, az előbbi mint 

dülő, az utóbbi, mint aldülő jegyzendő be.” (GÁNÓCZY – TÖRÖK 119.) 

 

A rendeletek nagy száma, részletessége és a hiányosságokra való reagálása azt mutatja 

számunkra, hogy a kataszteri térképezés során a földrajzi nevekre központi tartalmi elemként 

erős figyelem hárult, bár sajnos azt is mutatják, hogy a nevek fontosságára újra és újra fel 

kellett hívni a szakmabeliek figyelmét. 

 

3.2.3.4. A térképek kivitele 

A térképek fizikailag kétféle kivitelben készültek. Az ún. előfelvételi vázrajz a kereteken 

belül tartalmazta valamennyi felmérési eredményt, így természetesen a névírást is, egyéb 

információk (a helység neve, a mérnökök és ellenőrzők neve, átvétel ideje stb.) a kereteken 

kívülre kerültek; anyaga merített papír, keretméret 66x52 cm. Az előfelvételi vázrajz alapján 

nyomtatták papírhártyára azokat a lapokat, amelyek kartonra kasírozva, négyrét hajtogatható 

(a hajtásoknál vászonnal megerősítve), a művelési ágakat színezéssel elkülönítő kivitelben 

kerültek a községekbe és a pénzügyi igazgatóságokra (később a levéltárakba). Ezeken a 

tényleges kataszteri térképeken a tulajdonosokat is feltüntették, és a változást vezették, így 

az anyaguk a személynevekre nézve is kiváló forrás.  

A helynevek ismerete szempontjából az a lényeges, hogy a kataszteri térképek előlapja 

egy áttekintő birtokvázlat a kataszteri dűlőnevekkel, melyek mellett a helyrajzi számok 

felsorolása alapján ismerhető meg a pontos kiterjedésük.  

A kataszteri térképek írása ebben a korszakban kézzel, fekete tussal történt, a minták 

alapján begyakorolt stílusban. Ennek az írásfajtának a kiolvasása nem mindenki számára 

volt egyértelmű, különösen a c betű okozott sok gondot, hol e-vé, hol o-vá vált a különböző 

olvasatokban. A Zala megyei Borsfa egyik szőlőhegyét Kancsi hegy néven tünteti fel a 

kataszteri térkép (élő név, ezt megerősítette ZMFN és a saját gyűjtésem is), viszont a c felső 

görbülete olyan hosszú, hogy csaknem összeér az alsóval, így olvasták ki a Kanosi hegy 

alakot, mely azóta megjelenik csaknem valamennyi térképen, nemcsak földmérési 

ágazatban, de a topográfiai és turista térképeken is. Az eredeti megírást a 6. ábra mutatja, 

jelentősen felnagyítva. 
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6. ábra: Kancsi-hegy. Részlet Borsfa kataszteri térképéről. 

 

 

3.2.3.5. A térképek nyelve 

Az 1856-tól 1868-ig terjedő időszakban a térkép keretein kívül eső megírások, továbbá 

a kereteken belüli megjelölések (pl. Abzugsgraben, Kanal, Wassergraben) nyelve továbbra 

is a német. A víznevek földrajzi köznévi részének és egyes nevezetes pontok megírásának a 

nyelve ingadozó, előfordulnak Kallos Bach, Foglar Canal, Valitzka Canal, Calvarienberg, 

Hochwald (mint alappont neve) féle alakok is. 1869-től túlnyomórészt a magyar nyelv veszi 

át a német szerepét, de láttam szlovák nyelvű, kereten kívüli megírásokat is. Építmények 

(malom, major stb.), vízfolyások esetében is a magyar nyelv lesz meghatározó, szemben a 

névanyag dűlőnévi részével, ami továbbra is a községek vezetése által meghatározott 

nyelven áll (l. 7. ábra). Nem országos elvárás alapján bekövetkezett, nyelvi alapú 

névváltozások már előfordulnak, Bácsborsód két, az 1878. évi felmérés szerint bunyevác 

nyelvű pusztájának a nevét az 1885. évi Katymárhoz való csatoláskor már magyar néven 

jegyezték be: Wality > Válaspuszta, Schanatz > Sándormajor. 

 

7. ábra: A földrajzi nevek nyelve az általános kataszterben 

(Galga) Guta 1867 (Tót) Szentmárton 1865 (Pilis) Szentiván 1885 

szlovák horvát német 

      

Čertaz a Červička Bukovje Altes Gebirg 

Do šápskych vinic koncom Csez Grábe Breinäcker 

Nad zsubenom studnickom Dol Breitäcker 

Pod humny a na penázoch Dolne Hráztje Buchenwald 

Zahumenice Gorne Hráztje Eichenwald 

Rubaniska Ivje stuk Felberwald 

Za dolinkou Káliská Forderes Lerchenfeld 
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Dolina Kálmán hegy Freiäcker 

Sigetky Kislak Gartenäcker 

Konopiská Korong  Heuberg 

Staré vinice Lozsecz Hinteres Lerchenfeld 

Kaliska Muzge Jägerwiesen 

Hrachoviska Na dol Karlsberg 

Major Pod Hráztics Kirchenberg 

Vinice na kaliskach Pod ivjom Krumme Äcker 

Peres a Irtvan Pod Korong Lange Graben 

Leština Pod stukom Lange Wiesen 

  Pod Vrti Lange Wiesen Wald 

  Ribnyák Schmalzberg 

  Szeliscsicza Schmalzberger Wald 

  Veliko polje Schuhnägel 

    Stephaniberg 

    Wiesenäcker 

 

 

3.2.3.6. A magyar dűlőnevek  

A dűlőrendszer igazán az állandó kataszterben erősödik meg. Ennek térképei a legkisebb 

területű elkülönített (helyrajzi számmal ellátott) földrészlet szintjéig szabatosan jelölik a 

kataszteri dűlőnevek denotátumait. A részletes felmérés eredményeképp át is alakulhatott a 

dűlőszerkezet. Kirívó példaképp Látrány területét az 1854-es 66 tételből álló struktúrához 

képest 1858-ban 21 dűlő alá sorolták be. Ugyanakkor pl. Öreglak dűlői megmaradtak, a 

neveket azonban nem betűhíven vették át, képzett és képzetlen változatok egymás mellett 

élését igazolja, hogy az 1852-ben Birkásházi, Czigányházi, Kulketi és Nyiresi alakban 

rögzített nevek 1858-ban Birkásház, Czigányház, Kulket és Nyires, míg a Szt. kut és Szentkuti 

nevek épp ellenkezőleg alakultak.  

A térképeken a magánhangzók hosszúságjelölése kezdetben továbbra is igen 

bizonytalan, de a szavak felismerése csak ritkán okoz problémát. Az önálló magyar 

struktúrában a névanyag írásmódja egyre következetesebb és helyesebb lesz, ami egyben a 

köznyelvi alakok felé való elmozdulást is jelenti, de egységesítési törekvést, külső 

beavatkozást továbbra sem látunk, ugyanis a nevek szerkezeti, és lexikai sokszínűsége 

ugyanúgy fennáll, mint korábban (vö. 8. ábra).  

Zala megye korai felmérésein található a legtöbb olyan hiba, amely a magyar nevek 

idegen mérnök által, nyelvi ismeretek nélkül helytelenül teljesített rögzítései. A hibák jellege 

arra enged következtetni, hogy írásban megkapott neveket nem tudtak kiolvasni: Vágéis allai 
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dülő (< vágás, Rádó), Tekéucs (< tekéncs, Hahót), Völgyse nyulo (< völgyre nyúló, 

Nemesnép), Burjanon hivoli (< kívüli, Nemesnép), Küt völgyi dűlő (< kút, Kehida) 

 

8. ábra: Öt magyar község dűlőnevei az általános kataszterben 

Megyaszó 1867 Szent-Simony 1867 (Rinya) Besenyő 1865 (Sár) Szentágota 1881 

        

Agharaszt Akásztofa Mosótó Cseléd sűlő 

Alhegy Bak ortvány Mákkert Garda major 

Alsó Dorgó Bika pad Nagy rét Kenderföld 

Ásitó Bika völgy fő Falu temetői dűlő Közép major 

Bátya Csamasz laposa Gál kert Lóherések 

Bátya kereszt Csamasz tető Nagy Eger Országúti és Kápolna dűlő 

Bocskor Csamasz völgy Tégla házi erdő Sárrét 

Cseresvölgy Csikászló fő Hosszucser Sóstó és gazdák legelője 

Cseresvölgy erdő Csikászló oldal Törmő Szabadosok 

Felső Dorgó Darmincza Öszpöte Szilfa major 

Felső Sugoró Domb allya Kultsár állás Zsellérek földje 

Halomallya Fergetyin verő Sziágy 1. feljáró 

Istenhegy Gál völgy Gurdonfa 2. kijáró 

Istenhegy alja Görincze Kettős tó 3. kijáró 

Kenderföld Harmaczi völgy   4. feljáró 

Kötélföld Határ lápa    

Majos puszta Homok   

Nádasd Jéney völgy Pánd 1881  

Palánt Sugoró Kastély     

Pástföld Kert allya Csapási  

Patkó  Kis fergetyin Cserje  

Pénzverem Kis hegy Fehér tövesi  

Ritka Köleses lápa Foglalási  

Sulymos Körtvélyes völgy Györki  

Szántai út Körtveszer tető Halomi  

Tetétlen Kuklya tető Hársas  

Topolyka Piros alma Hársasi  

Tölgyes Paduts Rigó maj Kaszáló  

Tövistetó Sáfrány kert Őr hegy  

Ujvilág puszta Susa eleje Pörösi  

Zubogó Szardóka Premeturi  

  Szil allya Sajgói  

  Tóhely Szilas  

  Torgó gödre Szopókás  

  Tormak hegy Szopókási  

  Vas kapu    
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Az állandó kataszter létezésének első évtizedeiben inkább a dűlő struktúra (s így a 

névanyag) egyszerűsödése figyelhető meg. Az 1880-as évektől válik egyre általánosabbá a 

nagyobb birtoktestek felaprózódása, ami együtt járhat újonnan alkotott nevek felvételével, 

ez utóbbiak között szép számmal találunk nem névszerű, inkább egyértelműsítő 

körülírásokat dűlőnévként megjelenítve. Ezekben az időkben a geodéták magyarok, a 

körülírások pedig olyan bonyolult nyelvi struktúrájúak (l. 9. ábra), hogy nem tételezhetünk 

fel idegen nyelvű mérnököt vagy hivatalnokot névalkotóként. A fentebbi körrendeletek 

nyomatékosítják, hogy továbbra is a községi elöljáróságok a nevek „gazdái”. Az alábbi 

táblázat „nevei” nem tévesztendők össze a laza szerkezetű földrajzi nevekkel, hiszen azok 

egy létező földrajzi név igeneves, névutós és ragos közneves differenciálásával jöttek létre.  

 

9. ábra: Körülírásos megnevezések kataszteri térképeken 

Csákvár Taligeti puszta része Taliget és boglári út közt 

 Tatai és Gánthi út közti 

 Erdő helyetti 1ső, Erdő helyetti 2dik stb 

 Három tagosok erdőföldi 1ső, Három tagosok erdőföldi 2dik 

 Három tagosok középső 

Mikebuda Major körüli ereklyési járás és putri földek 

 Királydinnyés csárda vacsi határ és pajta mellett 

 

A helyi „népi” névállomány természetszerűleg nem minden esetben esett egybe a 

mérnökök által kialakított földrészletstruktúrával, ami nehéz feladat elé állíthatta az 

elöljáróságokat. Ahol nagyobb kataszteri egységek alakultak ki, a „dűlőnév” helyére 

valójában a nevek egymás mellé rendelése, felsorolása is kerülhetett: Mákhalom és Pereskút, 

Belső naplás és Kocsoró part, Pipishalom és Nagy agyagos, Réhely és Szilvásszög, Gyikines 

és Veres rét, Vontatóhalom, Rókalyuk és Ludastó melléke, Gáspár(szög) és Szilfaszög 

(Jászfényszaru, 1883), Nad Klanczom és Pod Klanczom, Szklopovi Kamen, Szokolovacz és 

Steinbruck, Szántoer Hotter, Szurduk, Schwarzin, Budzsák és Drenek (Csobánka, 1885). Itt 

a dűlőleírásokban a második és többedik tag nagy kezdőbetűjével is jelzik az egyes 

tulajdonneveket. (Ez egyáltalán nem volt általános, de talán ez nem is várható el.) A több 

mikrotoponima egy névalakba illesztésének a jelensége megvolt már az 1850-es években is 

(Simon gyakra és két árokköz, Körtvélyesi és Békástói gyep, Szakony, 1853), a 80-as 

években viszont igen gyakori lett.  
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3.2.3.7. A nem dűlőnévi mikrotoponimák 

Az általános kataszterrel elrendelt részletes felmérés legnagyobb változása a magyar 

névkutatás szempontjából, hogy nemcsak a kataszteri dűlőnevek feltüntetésére, hanem a 

fenti szabályzatokkal összhangban más jelentős és tulajdonnévvel bíró földfelszíni részlet 

nevének feltüntetését is előírja. Az 1857-től készített térképlapokon kezdetben a vízfolyások 

és a jelentős külterületi építmények nevei (l. Nova), majd egyre szélesebb körben hegyek, 

erdőrészek (l. Pusztagaráb), kisebb területek, rétek, mocsarak, jelentéktelenebb épületek 

nevei is felkerülnek a térképekre. A táblázatból Kállósemjén és Csongrád térképén (másutt 

például Csákvár, Mindszent) igen gazdag a nem kataszteri névállomány.  

A nem kataszteri névállomány adatközléséről írásos anyag nincs, ezt a község nem volt 

köteles előre elkészíteni, kizárólag a térképeken jelennek meg, és nincs okunk mást 

feltételezni, mint hogy a helyszíni mérési munkák során keletkeztek az adatok. A hangjelölés 

pontatlanságai, az erős nyelvjárásiasság és a névanyag változatossága is ezt erősíti meg, 

semmi nem utal arra, hogy a községek vezetői, vagy a geodéták maguk lennének a nevek 

forrásai.  

Az alábbi táblázatok olyan válogatást nyújtanak a nem kataszteri mikronevek bőséges 

állományából, amelyek (a két aláhúzott kivételével) nem került még feldolgozásra névtani 

munkákban (10. és 11. ábra). A nevek gazdag lexikájukon kívül (karabata, kereketi, kablát) 

nyelvjárási adalékokkal is szolgálhatnak (lapossa). A zalai anyagban feltűnik, hogy 

egymástól viszonylag távoli, nem együtt felmért falvakban is -i képző nélkül állnak 

dűlőnevek egyes víznevek bővítményrészében, pl. Kerta falu víz (Nova), Disznó hát patak, 

Kanál erdő patak (Pátró), Gecsehegy patak (Hahót) stb.), így ezek nem az idegen nyelvű 

térképész sajátságának tudhatók be. Az első táblázat csak egyes helynévtípusokat mutat be, 

a következő pedig két helység teljes nem dűlőnévi névállományát. 

 

10. ábra: Helyfajták szerinti válogatás a kataszteri térképek mikrotoponimáiból (egy 

település összes, a jelzett kategóriába tartozó nevei) 

Nova 1860 (Nemes) Pátró 1865 Puszta Garáb 1867 Jakabszállás 1879 

vízfolyásnevek vízfolyásnevek hegyek, erdőrészek kutak 

Cserta patak (patok) Bucsai patak Alsó erdő Biróhalmi ó kút 

Kerta falu viz Büki patak Bakalar Biróhalmi új kút 

Pajtóföli árok Disznó hát patak Barkányhegy Bokroskút 

Tőfai árok Határ árok Cserepeskő Dajnakút 

Salomfai viz Kanál erdő patak Felső erdő Félegyházi kút 

  Kellői patak Gyiczkohegy Királykút 
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építmények Kis erdő patak Györky sarok Orgoványi kút 

Bolahida malom Rigócz patak Hegyeshegy Rodli kút 

Pontoki malom   Irtás Vasadi kút 

Farkaslik major   Macskás hegy   

Mikefai malom   Talak   

    Tarcsov hegy   

    Zsúnyhegy   

 

11. ábra: Kállósemjén és Csongrád nem kataszteri mikrotoponimái 

Kálló Semjén 1872 Csongrád 1880 Csongrád folyt. 

víznevek víznevek szigetek 

Bánki szék  Ásott Körös Arany sziget 

Báthori híd lapossa Bornyús tó Bodor sziget 

Csonkás tó Buzás Kablát sziget 

Forrás tó Dávid tó Radovits sziget 

Honcsokos Döglött Körös   

Hosszú lapos Fehér tó kiemelkedéses területek 

Kenderáztató Fölös Kis hát 

Kereszt tó Görbe tó Pipis halom 

Kis Mohos tó Görjén fok Várhát 

Mészárszék lapossa Hamis tó Vendel hegy 

Nagy lapos Három ág fokja Záp tető 

Nagy Mohos tó Holt Körös   

Nagy szék Holt tisza egyéb területek 

Nyárjás tó Kerek Morotva tó Baltás 

Pap tó Kicsapó Csordajárás 

Száraz árok Kis Dinyés tó Csürhejárás 

  Kis karabata tó Görjén lapos 

kiemelkedéses területek Kis Tisza Kesely zug 

Barok hegy Kurcza ér Kis Ellés 

Boba hegy Maros kereketi tó Kis Ibolyás 

Homokos hegy Morotva Nagy Ellés 

Pajkos hegy Nagy becső Nagy Ibolyás 

Szerencs halom Nagy Dinyés tó Pandur 

  Nagy karabata tó Zsurmós 

más területek Nagy tó   

Deme kút Picsór építmények 

Mező szék Puskás tó Bődi rév 

Nemes erdő Reketyes Gözmalom 
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  Rijes fokja Kilenczesi csőszház 

  Sebes fok Nagy tanya 

  Sós tó Putri 

  Sulymos tó Szivágyi őrház 

  Szivágy   

  Vidre ér   

 

3.2.3.8. A kataszteri térképek földrajzi neveinek viszonya az élőnyelvi nevekhez 

A földadó-kataszterben tehát a dűlőnevek hivatalból, igazgatási célra történő 

megállapításáról van szó, nem pedig a névhasználó közösség helyneveinek módszeres 

felméréséről, ezek minél pontosabb, valósághűbb térképre vetítéséről. A kataszteri 

dűlőnevek akkor is inkább a hivatalos helynévadás kategóriáját képezik, ha túlnyomó 

többségük alakilag megegyezett az élőnyelvi nevekkel. A denotátum vonatkozásában 

ugyancsak lehet egyezőség, de lehet rész-egész viszony is. 

A községi elöljáróságok a tulajdonnévvel nem bíró kataszteri egységek megnevezésére 

olyan nyelvi fordulatokat is meghatározhattak, amelyeknek leginformatívabb motivációját 

nem a közösségi kommunikációban, hanem az aktuális jogállásban, birtoklásban, 

hozzáférésben, területszervezési változtatásban találták meg: 

Felső Boki kiosztott legelő (Aszód) 

Harmadik osztály gabona termő (Kartal) 

Új sor alatt közös legelő (Soponya) 

Marczibányi örökösök Lóherés (Dombegyház) 

Marczibányi örökösök Ürmös (Dombegyház) 

Marczibányi örökösök Kaszás (Dombegyház) 

Anyácsa puszta töki része (Tök) 

báró Vécsey felső rész (Bodroghalom) 

báró Józsika rész (Bodroghalom) 

Andreánszky I. rész (Istenmezeje) 

Szemenyei I. rész (Istenmezeje) 

 

Ugyancsak nyelven kívüli motivációt jelentett, ha élő földrajzi névvel jelölt helyeket 

célszerű volt külön telekkönyvi egységekbe osztani, például a tulajdonosok nagy száma vagy 

a különböző irányokból való megközelíthetőség stb. miatt. Így alakultak ki a számozással (a 

név elejére vagy végére tett sorszámmal) vagy viszonyító jelzővel megkülönböztetett 

dűlőnévi bejegyzések. 
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Vizre járó I-ső dűlő, Vizre járó II-ik dűlő, Vizre járó III-ik dűlő (Vámosgyörk) 

Breite Aecker I., Breite Aecker II. (Szár) 

Felső irtás első, Felső irtás második, Felső irtás harmadik (Hosszúvölgy) 

Rétföld keleti dűlő, Rétföld nyugati dűlő (Polgárdi) 

 

Mivel a különböző művelési ágak más és más adókulcs szerint adóztak, pl. a 

szántóterületekhez képest a rétek alacsonyabban, a szőlők magasabban, a megfelelő 

osztályba sorolást a művelési ágnak a névalakban történő megjelenése is kifejezhette, ha egy 

névvel jelölt területek minőség, művelési ág tekintetében megoszlottak: 

A helységek (melyek adóigazgatás szempontjából egységet képeztek, az 1876. évi 

közigazgatási reform után kivétel nélkül) közigazgatási területe igen gyakran állt több, 

egymástól számos tekintetben elkülönülő részből, a községek területén kívül puszták, 

uradalmak területe, erdőségek stb. A községi elöljáróságok gyakran gondolták, hogy az 

elkülönülő részekre utalást a névalakokban is fel kell tüntetniük (12. ábra). 

 

12. ábra: Elkülönülő határrészek neve a névalakban 

Mór 

  

Kalocsa 

Vajali hosszú dűlő Mácsai szállás Csornai legelő  

Vajali hegy útra dűlő I Szakmári Csornai legelő  

Vajali hegy útra dűlő II. Öreg csertői szállás Csornai legelő  

Vajali nagy forrás dűlő I. Mezőhegyes 

Vajali nagy forrás dűlő II. Mezőhegyesi első udvar 

  Mezőhegyesi második udvar 

 

Nem kell azt feltételezni, hogy példáim a közölt formájukban klasszikus, hétköznapi 

kommunikációban is megálló helynevek. Ezek írásban, telekkönyvi egységek címkéiként 

működő nyelvi elemek. 

A puszták, majorok, építmények nevében fedezhető fel még jelkulcsi egységesítés, pl. a 

puszta köznév szerepeltetése a név előtt, pl. Puszta Kisfalud (Tófalu), Puszta Ungi (Dióskál), 

templomcímek német nyelvű megadásában, pl. Johannes Enthauptung (Farád), St. Johann 

der Täufer (Nagycenk) vagy német nyelvű jellegjelölő földrajzi köznév megjelenése 

víznevekben a korai korszakban, pl. Vörös Bach (Nagycsákány), Perint Fluss 

(Gyöngyöshermány). Az egyéb névtípusok helyszíni mérnöki munkák során nyert adatok, 

melyek a helyben használt, valóságos élőnyelvi gyűjtésre támaszkodnak, és a térképek 

információgazdagságát szolgálják. 
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3.2.3.9. A nevek megírása a térképi ábrázolásban 

Az írásfajtákra vonatkozó leírások és jelkulcs (anyag, betűstílus, betűméret stb.) az 

utasításokhoz mellékelt minták és táblázatok között találhatók. A kataszteri dűlőnevek 

megírása kiemelten, vastag tussal történik és mindig vízszintes (A vízfolyásnevek iránya 

követi a medret.) A többi mikrotoponimáé viszont a tereptárgy méretének és fajtájának 

függvényében kisebb betűkkel. A különböző, nem helynévi kategóriákba sorolt megírásokra 

(így pl. a templomcímek, az utak irányára vonatkozó közlések, az alappontok neve, 

magyarázó kifejezések stb.) ugyancsak vonatkoznak a jelkulcsi részletek, azaz a 

helynevektől jól elkülöníthetőek.  

Az áttekintő birtokvázlatok csak a kataszteri dűlőket sorolják fel, a többi helynévi 

kategória, így a külterületi lakott helyek és építmények (tanyák, puszták, majorok stb.), 

domborzati és vízrajzi objektumok, erdőrészek, művelt területek, kutak stb. nevei csak a 

térképek belsejéből ismerhetők meg. Számos névgyűjtési munkában feltételezhető, hogy a 

neveket a birtokvázlatokról olvasták le, így azok az egyéb mikronevek tekintetében 

kiegészítésre szorulhatnak.  

 

3.3. Második korszak – Beavatkozások a névanyagba  

3.3.1. Mérnöki feladatok a dűlőnévadásban 

Az első olyan általam fellelt rendelet a kataszteri térképezés történetében, amely a nevek 

megválasztása, megformálása és nyelve témakörében rendelkezik, a Pm. 1894. évi 17506. 

sz. körrendelet egy szakasza: „Meghagyom az összes felmérési tisztviselőnek – ideértve a 

háromszögelőket és határleirókat – hogy a dülőhely és egyéb elnevezések szabatos és 

egyöntetű bevezetésére kellő gondot forditsanak, továbbá, hogy az idegen, nem magyar 

eredetü neveket kiejtésük, illetve hangzásuk szerint magyarosan irják s hogy a magyar 

elnevezéseket mindenkor vegyék figyelembe, illetve a midőn a lefordítás lehetséges és a 

forditás által a dülő vagy hely felismerése veszélyeztetve nincs, az illető idegen elnevezés a 

községi elöljáróság által kiállitott kimutatás alapján magyarra forditva vezetendő be a 

munkálatokba.” (GÁNÓCZY-TÖRÖK 203.) 

1894-től tehát olyan neveket is találhatunk a kataszteri térképeken, amelyek a) magyar 

nyelvi elemekből szerkesztettségük ellenére sem a magyar nép névadásának a szokásait 

tükrözi; b) idegen nevek fonetikus átírásai. Párhuzamos névhasználat esetén nem az erősebb 

közismertség, hanem a nyelv lett a névkiválasztás döntő szempontja. Az 1894-ig keletkezett 

névadatokról nagyvonalakban megállapíthatjuk, hogy azoknak végső forrása a helyi 
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névhasználat, amit a községi elöljáróságnak igazolnia is kellett. A fent idézett rendelet 

értelmében a névanyag meghatározása már nem a község, hanem a „felmérési tisztviselők” 

(mérnökök) feladata, akik kötelesek a nevek szabatosságáról gondoskodni, csakúgy mint a 

nevek minősítéséről idegenség, eredet és fordíthatóság tekintetében. A rendelet értelmében 

a mérnök köteles gondoskodni a községi választmány által eredeti nyelven megadott nevek 

magyarra fordításáról is.  

A rendelet nem ad szempontokat és nem jelöl ki segédanyagokat, intézményeket a 

minősítés és a fordítási művelet támogatására. Az a szemlélet uralkodik, hogy az egyszerű 

nyelvi kompetencia elégséges az utasítás végrehajtásához. A nevek „szabatosságá”-nak 

fogalmáról leírást nem találtam.  

 

3.3.2. Az 1904. évi utasítás 

A geodézia fejlődése és a jogi környezet változásai1 újabb komplex utasítás kiadását tette 

szükségessé (UTASÍTÁS 1904). A mikrotoponimák megírását még szélesebb körben rendelik 

el: „141. § A felvételi előrajzokba a 17 a–g és 42. számu mintákon feltüntetett nagyságu és 

jellegü irásnemben bevezetendők: a község, helységek, telepítvények, puszták, majorságok, 

dülők (aldűlők), közlekedési utak (útszakasz), egyes épületek, gyárak, hámorok, romok, 

történelmi halmok, nagyobb erdőségek, hegyek, csúcsok, völgyek, vizek, patakok és folyók 

elnevezései, …” A térképek kidolgozása részben (uo. 303. §) még a középületekkel, 

hegységekkel, tavakkal bővül a sor. 

A 283. § kizárja azonos dűlőnév lehetőségét. Még több helyen elrendelik a helyesírásnak 

és a nevek munkarészek közti egyezőségének az ellenőrzését (233. és 324. §). Az utasításban 

több esetben szó esik a községi elöljáróságról, mint a munkálatok részeséről és az egyes 

munkarészek záróhelyszínelését aláírásával hitelesítő testületről, de mint a nevek forrása itt 

már nincs megemlítve. 

A dűlőjegyzékre vonatkozó szakasz a nevek nyelvére vonatkozóan még határozottabban 

rendeli el a fordításokat, egyszersmind a térképekről leparancsolja az idegen elnevezéseket. 

Ez az utasítás az első a község- és egyéb helynevekről szóló 1898. évi IV. tc. életbelépése 

óta. A törvényszöveg ugyan alapvetően a községnevek törzskönyvezéséről szól, de a címe 

szerint is és a 3. §-ban egyéb helyneveket is érint: „3. § A községek külterületén fekvő telepek, 

puszták, havasok, továbbá egyéb jelentékenyebb lakott helyek, a mennyiben külön 

                                                 
1 Az 1869. évi utasítás hatályba lépésétől 1897 végéig 397 pénz- és igazságügyi rendelet született a 

kataszterrel kapcsolatban (GÁNÓCZY-TÖRÖK). 



 

42 

 

elnevezéssel még nem birnának, ilyennel ellátandók. Az elnevezése felett, a tulajdonos vagy 

a tulajdonosok egyenes állami adóalapján számitott többségének megállapodása alapján, a 

községi törvény szerint illetékes község képviselőtestülete határoz; mely határozat 

jóváhagyás végett első sorban a törvényhatósági közgyüléshez, végleges döntés végett pedig 

a belügyministerhez terjesztendő fel.” Ez utóbbi paragrafus végrehajtására a mai napig példát 

nem találtam. A községnevek vonatkozásában viszont a magyarosítás szándéka 1904-ben 

már egyértelműen kimutatható volt (MIKESY 2013) 

 

Sok gond lehetett a hangzás utáni névírással (vö. 3.2.5.1.), mert az utasítás ebben a 

tekintetben visszalép:  

„67. § [3. bek.] Dülőknek idegen nyelvű elnevezései nem kiejtésük, hanem helyesirásuk 

szerint veendők; ha pedig az ilyen dűlőnevek eredeti értelmük megváltoztatása nélkül a 

hivatalos nyelven kifejezhetők, vagy ha a dűlőt a község lakossága többféleképpen, de 

egymásnak megfelelő fordításban nevezi, úgy a dűlőnév a jegyzékben a hivatalos nyelven 

irandó, a községi elöljáróságnak a dűlőjegyzékhez csatolandó írásbeli megkeresésére 

azonban zárjelben (sic!) a nép nyelvének megfelelő, leginkább használatos elnevezés is 

kiteendő, megjegyeztetvén, hogy utóbbi elnevezések a térképek kivételével a többi összes 

munkarészekbe is bevezetendők.” 

 

A helyben használatos névalakok csak külön ügymenet keretében, és akkor is csak 

zárójeles formában feltüntethetőek, viszont magukról a térképlapokról száműzettek. Ennek 

jelentősége lesz a későbbiekben. Nagyon fontos viszont az is, ami nincs benne: az idegen 

hangzású nevek fordítására nem ad támpontot vagy segédletet, nem állapít meg módszert, 

és ellenőrzésére sem jelöl ki intézményt. Így a folyamatot a kataszteri mérnök és a helyi 

elöljáróság nyelvi és (egy kis anakronizmussal) névtani kompetenciájába utalták. Uo. 2. 

bek.: „A dülőjegyzék a mérnök és községi elöljáróság aláírásával és hivatalos pecsétjével 

igazolandó”. Ez az eljárás vége. A szöveg gyakorlatilag olyan tág teret ad az egyéni 

értékelésnek, hogy előre sejthetően nagy különbségek lesznek a végrehajtás mikéntjében. 

A kataszteri térképezés történetében nem volt rendelkezés a későbbiekben sem a 

helyben használt nyelvű földrajzi nevek térképi és egyéb munkarészekbeli fel- vagy 

visszavételére, megjelenítésére. 

Az utasítás „Birtokrészletek kimutatása” mintáján (MINTÁK ÉS MELLÉKLETEK 1904, 36. 

sz. minta) a kitalált Móriczvár városa két részből áll. A központi rész „mintadűlőnevei”: Kis 

földek, Új osztás, Kis Csengőd, Cselőte, Közép dűlő, Kenderes, Vasuti dűlő, Nagy legelő 



 

43 

 

(Grosse Hutweide), Görbe földek (Krumme Äcker), Csekehegy, Mogyorós, Csikós ér, Elek 

major, Bokros, Seregélyes. A névmintákat az 1869. évihez hasonlóan az egyszerűség 

jellemzi, -i képzővel és/vagy dűlő köznévvel kiegészítés nincs, a Közép dűlő és Vasúti dűlő 

primer szintagmatikus szerkesztéssel jött létre. A minta második, a település törzsterületétől 

távolabbra eső majorok részén viszont Antalházai dűlő, Ménesházai dűlő és Újhelyi dűlő 

alakokat találunk, ahol egyértelmű és a birtokvázlaton látszik is, hogy Ménesháza és Újhely 

nem dűlők, hanem más jellegű részletek (település vagy puszta), vagyis nem a nevek 

módosításáról van szó, hanem ezek szintagmatikus szerkesztések más földrajzi név 

felhasználásával.  

 

3.3.3. Részleges rendelkezések 1894 után 

A kataszteri térképezéssel kapcsolatos eljárásrendet 1895 és 1910 között szabályzó 190 

pénzügy-, igazságügy- és belügyminisztériumi rendeletből (összeszerkesztve l. SZIKSZAY) – 

ellentétben a korábbi évtizedekkel (vö. 3.2.3.3. fejezettel) – árulkodó módon mindössze 

kettő foglalkozik a dűlőnevek meghatározásával, írásmódjával, változásvezetéssel. A 

dűlőnevek ügye hátrébb került fontosság tekintetében a hivatali ügymenetben. Valószínűleg 

a mérnök személyének megerősítése a nevek meghatározásában azzal is járt, hogy nem 

kerültek magasabb hivatali szintekre az ezzel kapcsolatos rendeznivalók, nézeteltérések, így 

nem is vonhattak központi rendelkezést maguk után.  

A Pm. 1895. évi 25979. sz. körrendelete értelmében „… a térképek, birtokvázlatok és 

felvételi előrajzok összehasonlitása alkalmával figyelmen (sic!) forditandó arra, hogy a 

birtokvázlatokon a dülők és határos községek nevei helyesen legyenek irva, nehogy a hibásan 

irott nevek a térképekre irassanak”. (GÁNÓCZY – TÖRÖK 226.) A 13. ábrán Szerencs térképén 

hajtanak végre helyesírási javítást.  

 

13. ábra: Részlet Szerencs kataszteri munkatérképéről („előfelvételi vázrajz”) 
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A Pm. 1897. évi 23695. sz. körrendelete tisztázza, hogy új kataszteri felmérések során 

új időszak kezdődik a dűlőstruktúrában, még az elnevezéseket illetően is. A mérnök nem 

köteles ragaszkodni a régi nevekhez, és kerülendő a dűlők összevonása, összeszerkesztett 

nevek alkalmazása: „… amennyiben időközben változást szenvedett volna, a dülők ... a 

helyszini kijelölés alapján tényleges fennállásuk és elnevezésükhöz képest veendők fel, de 

több dülőnek közös elnevezése alatti összevonása mindenkor mellőzendő.” (GÁNÓCZY–

TÖRÖK 234.) A 14. ábrán egy Mincsed és Teremhát kifejezés alatt összevont dűlő mérnöki 

szétválasztása látható. 

14. ábra: Kettős dűlőnév szétválasztása 

 

 

A kataszteri mérnök szerepe tehát már kiterjed az írásmódok ellenőrzésére is, és köteles 

a javításokat végrehajtani. Ehhez viszont sem szempontokat, segédletet (pl. helyesírási 

tanácsadót, szótárt) nem rendeltek, sem a helyi és a felettes hivatali jóváhagyás, hitelesítés 

rendszerét nem teremtették meg. Így a megvalósítás is sokféle lett, alapvetően a mérnökök 

és átvevők kompetenciái és szorgalma függvényében. Egyedül az időközben felívelt községi 

törzskönyvezés helységneveit vezették át következetesen. A nyelvi beavatkozás nem terjedt 

ki valamennyi község kataszteri munkáira, hanem csak az új felmérésekkor érvényesítendő 

szabályok voltak. Ezért tehát azon községek térképein, ahol az 1890-es évek dereka előtt 

időkből származik az utolsó kataszteri felmérés, ott az eredeti, régies írásmódokat találhatja 

az ember a különböző munkákban, gyakran mind a mai napig.  
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3.3.4. Magyarosított helynevek 

A dűlőneveknek az 1894. évi körrendelet és az 1904. évi utasítás alapján hivatali 

előírásra, nagy tömegben való magyarosítása jelen tudásom szerint elkerülte a szakemberek 

figyelmét. Akik foglalkoztak a témával, azok is szórványjelenségként írták le, mások a 

kétnyelvűség és a párhuzamos névadás eseteit látták bennük. Ditrói Eszter a tolnaiaknak és 

a Tolna megyébe betelepült székelyeknek is tulajdonított a kataszteri térképezés során 

németből fordított neveket (DITRÓI 2017: 81-106.) A Varasdi-határföldek és a Telek-hegyi-

földek névadatokat Ditrói székely neveknek tart (DITRÓI 2017: 105.), holott ezek 

megtalálhatók Bonyhád 1909. évi kataszteri térképén a Varasder Hotteraecker, ill. 

Kakasdon 1911-ben a Gründlbergäcker fordításaként, vagyis évtizedekkel megelőzték a 

bukovinai székelyek 1946. évi betelepítését. Hasonlóképp nem lehet székely a Ficzkó-

malom sem (DITRÓI 2017: 93.), hiszen az az 1860-as kataszteri Ficzkomühle adatának a 

helyén áll 1909-ben. A tolnai névrendszer tagjaként bemutatott Urasági-legelőföldek és 

Anna-major (sic!) nevek a Herrschaftliche Hutweidenriss és az Annahof fordításaként jöttek 

létre Bonyhádon, ill. Izményben (1911). 

A kataszteri névmagyarosítás következményeit mind a mai napig viselik a térképeink. A 

művi névmagyarosítással keletkezett térképi nevek arányát a mai magyar területek 15%-ára 

becsülöm. Ahol a jelzett időben (1893-1957) nem volt részletes felmérés, ott még meg is 

maradhattak az eredeti német nevek, így pl. Sopron külterületén, a Pilis környékén és egyes 

baranyai településeken (Ófalu, Mekényes stb.)  

Az ország különböző, nemzetiségek lakta térségeiben más és más gyakorlatot követtek 

a földmérők. A tükörfordításra való törekvés azonban mindenütt megtalálható (15. ábra).  

 

15. ábra: Tükörfordítások az ország különböző részeiből 

Község Eredeti felmérés Tükörfordítások 

Hegyhátmaróc Bikaler Feld Bikali föld 

Baranya m., német Freifelder Szabadföld 

  Halterberg Terelőhegy 

  Kalvarienberg Kálváriahegy 

  Neufeld Újföld 

  Rehfuss Őzláb 

  Spatzennest Verébfészek 

  Tofäer Aecker Tófűi szántók 

  Vékenyer Wiesen Vékényi rétek 

Kökény Gornje berdo Felső hegy 

Baranya m., horvát Kod hraszta A tölgynél 

  Kod prala Mosónál 
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  Meszárszki put  Mészáros út  

  Mosztar Hidas 

  Na berdo Hegyre 

  Stran Oldal 

  Szilváski dolje  Szilvási völgy 

  Szokolovácz Solymos 

  Veliko polje  Nagy mező 

Bánd Brunn Aecker Forrás dülő 

Veszprém m., német Hausstellen Házhely földek 

  Neuriss (Alsó, Felső) új irtás 

  Wirtshaus Aecker Kocsmaházi földek 

Fenyőfő Blauerberg Kékhegy 

Veszprém m., német Kleine Zirczer Weg Aecker Kis Zirczi uti dűlő 

  Lange Aecker Hosszú dűlő 

Ganna Birken Aecker Nyires földek 

Veszprém m., német Bründl Aecker Kiskuti dűlő 

  Hanf Aecker Kenderföldek 

  Lange Aecker Hosszú földek 

  Vierzehn Klaster Aecker Tizennégyöles dűlő 

Vöröstó Barnager Wegaecker Barnagi úti dűlő 

Veszprém m., német Gróf Johanns Aecker Gróf János dűlő 

  Hanf Aecker Kenderföldek 

  Heide  Legelő 

  Heide Aecker Legelőföldek 

  Mencshelyer Wegaecker Mencshelyi úti dűlő 

  Ochsenwiesen Aecker Ökörréti dűlő 

  Puckl Aecker Dombos földek 

  Steinige Aecker Köves dűlő 

  Teich Aecker Lapály dűlő 

  Trieb Aecker Csapás dűlő 

  Wald Erdő 

  Zigeuner Aecker Cigányföldek 

Rajka Baumgarten Fáskert 

Moson m., német Grabenäcker Árok dűlő 

  Graslust Fűnyílás 

  Lange Äcker Hosszú földek 

  Schanzäcker Sáncföldek 

  Wiesenäcker Rétföldek 

Bonyhád Altes Gebirg Óhegy 

Tolna m., német Dreispitz Háromszög 

  Fischteichaecker Halastói rétek 

  Fuchsmühlaecker Róka malomi földek 

  Gleichaecker Sík földek 

  Kleine Morastwiesen Kis mocsaras rétek 

  Kleinhäusler Hutweidenaecker Kisházas legelőföldek 
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  Obere Morastwiesen Alsó mocsaras rétek 

  Széplaker Felder Széplaki szántók 

  Széplaker Weingebirg Széplaki hegyi szöllők 

  Taboder Hotteraecker Tabódi határföldek 

  Thalaecker Völgy földek 

  Unter den Garten Kertek alja 

  Untere Morastwiesen Felső mocsaras rétek 

  Varasder Hotteraecker Varasdi határföldek 

  Varasderwegäcker Varasdi úti szántók  

Izmény Aparer Grenzäcker Apari határszántók 

Tolna m., német Bohnenberg Babhegy 

  Grünbaumäcker Zöldfa szántók 

  Haustheiler  Házrészek 

  Hutweidäcker Legelőszántók 

  Innerste klein Ried Belső kis dűlő 

  Mittelgewann Közép dűlő 

  Säutränkäcker Sertés itató szántók 

  Sauwasen Sertésgyöp 

  Waldäcker Weingärten Erdei szőlőföldek 

  Wiesentheiler Rétrészek 

Keszőhidegkút Bergäcker Hegyiszántók 

Tolna m., német Gemeindewiesen Községi rétek 

  Kirchäcker Templomföldek 

  Miszlaerhohl Miszlaihorgos 

  Stockwald Szálfa erdő 

  Stockweingärten Botos 

  Thalried Völgyszántók 

  Viehtriebried Marhahajtó dűlő 

  Waldäcker Erdőföldek 

  Zigeinerhohl Cigányhorgos 

Drávaszilas (Podbrest) Pri Borovju Fenyves melletti 

Zala m., horvát Pri Rakitovcu Rekettye melletti 

  Veliko Polje Nagy mező 

  Vueje Ternje Farkas tövis 

Kisszabadka (Subotica) Gornje trate Felső legelő 

Zala m., horvát Subotski gaj Kisszabadkai erdő 

Galgaguta Dolinka Völgy 

Nógrád m., szlovák Dolno pole Alsó mező 

  Hrachoviska Borsós 

  Leština Erdőség 

  Nad zrubenou studničkou Kútvágás fölött 

  Rubaniska Irtvány 

  Sigetky Szigetek 

  Staré vinice Öreg szőlő 

  Zahumenice Kertek mögött 
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Hogy a fordítások nem, vagy nem feltétlenül a helyiek közreműködésével történt, arra 

példa a Mészáros út Kökényben, ugyanis a horvát Meszárszki put a misére járó útra utal.  

A földrajzi köznevek magyarításában nincs következetesség, a német Äcker szónak 

szántó(k), földek és dűlő is lehet a magyar megfelelője, és fordítva, a magyar dűlő szó 

előzménye lehet a németben Ried, Äcker és Gewann egyaránt.  

 

Az alábbiakban további horvát, szlovák és német települések névanyagának nyelvi 

tekintetben való felülírását mutatom be. A túlnyomó részt horvát Felsőcsatár 1913. évi 

felmérésében a dűlővázlat tartalmazza zárójelben az eredeti neveket is (16. ábra), amint erre 

UTASÍTÁS 1904 megadta a lehetőséget.  

 

16. ábra: Részlet Felsőcsatár 1913. évi kataszteri dűlővázlatából 

 

 

Piliscsév neveinek magyarosítását nem tudom évhez kötni, az 1886-os és a kurrens 

kataszteri térképeket vetettem egybe. Az alábbi táblázatban községenként mutatok 

részleteket a névváltozások anyagából, ugyanis egy községben is többféle magyarosítási 

módszerrel élhettek (17. ábra). 

 

17. ábra: Felsőcsatár, Piliscsév és Kétegyháza magyarosított dűlőnevei 

Felsőcsatár     (Pilis) Csév   

          

horvát, német  Magyar, 1913   szlovák, 1886 magyar 

Pod Lugom Erdő alatti   Na szkalke Sziklás földek 

Veliki Lug Nagy erdő   Pri szkalke Sziklák mellett 
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Na kercsi Irtás   Pri topolach Nyárfás 

Pankovasztaza Pankjáró   Nad dolinu Völgyi dűlő 

Mocsvályi Mocsaras   Basina Basahegy 

Brizina Nyires   Za szkalu luki Sziklák mögötti rétek 

Pod Jabuka Almafa alatti   Dlhe role Hosszú földek 

Kamenje Kavicsos   Na holich vrskach Kopaszhegyi dűlő 

Sinokosic Rétek   Dlhe luki Hosszú rétek 

Dolnje Jezero Alsó ezres   Pod vinohrádi  Pincék alatti dűlő 

Vanje kamenje Külső kavicsos       

Prorizbe Részes   Kétegyháza   

Horvatski kercsi Horvát irtás   román, 1887 magyar, 1922 

Pod Borjem Fenyves alatti   Szityu mosuluj  Öreg szik 

Male kaluzsa Kis kaluzsa   Ritu Popi Paprét 

Pri krizu Kereszt melletti       

Hammer Wiesen Pöröly rétek       

Jápláner altes Feld Jápláni öreg földek       

Ganswiesen Libarét       

Jagodics Epres       

          

 

A magyarosított nevekben feltűnik, hogy az eredeti nevek prepozíciós, határozói alakját 

sosem adják vissza, hanem a körülmény kiiktatásával (Na kercsi > Irtás), -i képzős toldással 

(pod > alatti, pri > melletti), vagy –i és –s képzős helyettesítéssel (Na szkalke > Sziklás 

földek, Pri topolach > Nyárfás, Nad dolinu > Völgyi dűlő, Na holich vrskach > Kopaszhegyi 

dűlő) találkozunk.  

A Tolna megyei németség ezres nagyságrendű dűlőnévállományát nyom nélkül 

felülírták az 1908 és 23 közötti, az egész megye területére kiterjedő új felmérések térképei. 

Mivel az 1946–48-ig zajló kitelepítések után a németek helyére felvidéki és bukovinai 

magyarok érkeztek, akik tömegesen vették át a kataszteri nyilvántartásokban szereplő 

neveket, így azok az élő névanyag részeivé váltak. Érdemes a névmagyarosítás módjait 

tüzetesebben megvizsgálni, amelyhez segítséget nyújt az alábbi válogatás (18. ábra).  

 

18. ábra: Tolna megyei német helynevek magyarosítása 

Helység K 1904 előtt K 1904 után 

      

Apar Mühlgrabenäcker Malomárki szántók 

  Kleinhäusleräcker Kisházasszántók 

  Franzmühl Aecker Ferenczmalmi szántók 

  Mucsfaer Höhe Mucsfai tető 
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  Fünfgroschen Wiesen Garasos rétek 

      

Bátaapáti Ochsenkopf Ökörfői dűlő 

  Kühlerbrunnen Hűvösvölgy 

  Ziffenthal Zengő völgy 

      

Bonyhádvarasd Seltenfroh Örömhegy 

  Rustenbaum Cserfa dűlő 

  Schlangenfang Kígyós 

  Heckenthal Bokros 

  Bienkopf Méhes 

  Kopfäcker Fejes 

  Bildstock Aecker  Keresztfa 

  Krotenfang Békás 

      

Cikó Schmidtsloch Kovács katlan 

  Bonyháderhöh Bonyhádi magaslat 

  Beniflur Benő dűlő 

  Széplakerhöh Széplaki magaslat 

      

Kisdorog Koriäcker Kóró szántók 

      

Kistormás Kleine Kühlach Kis hideg völgy 

  Grosse Kühlach Nagy hideg völgy 

      

Lengyel Gaisspitzäcker Zerge hegyi dűlő 

      

Mórágy Vierruthern Höhe Radnai magaslat 

  Mőcsényer Höhe Mőcsényi magaslat 

  Ziater Thal Zilahi völgy 

  Fischteich Kassai magaslat 

  Ebene Fennsík 

      

Mucsfa Aparer Höhe Apari magaslat 

  Schafgipfel Báránycsúcs 

  Waldäcker Erdei szántók 

  Käsbuckel Túróshát (<kecske) 

      

Mucsi Kohlblatte Szenes 

  Axtengraben Könyök 

  Brennesselkopf Csalános 

  Spatzenküppel Verebes 

  Gründl Zug 

  Gründlwald Zugerdő 
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Nagymányok Heideäcker Hát 

  Lange Schmale Hosszú dűlő 

  Bergäcker Dombos 

  Holzwiesen Fás rétek 

  Kleine Kukurutz Wiesen Kis tengeri rétek 

  Grosse Kukurutz Wiesen Nagy tengeri rétek 

  Kleinhäusler Hutweide Kisházas legelő 

  Morast Äcker Mocsár szántók 

  Hintere Waldweingärten Hátsó erdő szőlők 

      

Nagyvejke Alte Katzengrabenäcker Öreg árki földek 

  Alte Plattenäcker Öreg fennsík 

  Kis Vejker Hochäcker Kisvejkei magas szántók 

      

Szakadát Franckenheck Francia bozót 

      

Szálka Bukovacz Bükkös 

  Boži dolina Isten völgye 

  Branyok Boronás 

  Jochstock Igás dűlő 

  Kellerberghöhe Pincemagaslat 

      

Tevel Loch Völgydűlő 

  Oberloch Felső lyuk 

  Stockbrunn Kútágas dűlő 

  Stockbrunnthal Gémeskút völgy 

  Rebemer Venyigés 

  Rebemer Wiesen Vesszős rétek 

  Reiterberg Lovaghegy 

  Pfaffenwinckel (<Pfaff családnév) Papsarok 

  Vierzehn Nothelfer Isten segíts 

  Maszholderbrunn Csermelyvölgy 

      

Závod Wiedenbrunn Fűzfás 

  Kukurutzgründl Tengeri földek 

  Linsenkopf Lencsés 

  Roszkopf Lófej 

  Holzberg Fáshegy 

  Flaszeck Sarok földek 

 

A névmagyarosítás fő vonásai a fordítási művelet (FARKAS 2009) és a lexikai 

megfelelőség ~ egyenértékűség vizsgálatával ragadhatók meg.  

Szűkebb értelemben vett fordítás: 
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1) Földrajzi és nyelvi tekintetben világos értelmű nevek helyettesítése magyar 

nyelvűekkel: Gemeindewiesen > Község rétek, Lange Thal > Hosszú völgy, 

Mittelberg > Közép hegy, Stockbrunnthal > Gémeskút völgy. 

2) Névelem szerinti fordítás a földrajzi jelleg figyelembe vétele nélkül: Roszkopf > 

Lófej, Kleinhäusler Hutweide > Kisházas legelő.  

3) A német földrajzi köznév hasonló jelentésű magyar földrajzi köznévre cserélése, új 

köznév bevezetése: Aparer Höhe> Apari-magaslat, Kisvejker Hochäcker > 

Kisvejkei magaslat, Loch > Luk, Schmidtsloch > Kovács-katlan.  

 

Modifikáció, jelentős beavatkozás (vö. FARKAS, uo.): 

1) Összetett eredeti név valamely elemének kiemelése, és –s képzővel ellátása: 

Hochgipfel > Csúcsos, Marasztäcker > Mocsaras, Schlangenfang > Kígyós, 

Rustenberg > Szilfás, Bienkopf > Méhes, Spatzenküppel > Verebes, Wiedenbrunn 

> Fűzfás, Kohlblatte> Szenes, Heckenthal > Bokros. 

2) Az egyik névelem elhagyása: Kellerberghöhe > Pincemagaslat, Alte 

Katzengrabenäcker > Öreg árki földek. 

3) Az egyik névrész helyettesítése hasonló hangalakú magyar szóval, a másik névrész 

elhagyása vagy fordítása mellett: Heide > Háti, Ruthacker >Rudas, Pfaffenwinckel 

> Papsarok, Beniflur > Benő dűlő, Franckenheck > Francia bozót. Az utóbbi két 

példa közel áll az i. m. „behelyettesítés” kategóriájához is.  

4) Az egyik névrész lecserélése más jelentésű magyar szóval: Vierruthern Höhe > 

Radnai-magaslat, Rustenbaum > Cserfa dűlő, Kühlerbrunnen > Hideg-völgy, 

Ebene > Fennsík. 

5) Minden elemében új név (behelyettesítés), amelynek szójelentés- és stílusbeli 

kapcsolata van az eredetivel: Vierzehn Nothelfer > Isten segíts, Gründl > Zug. 

 

Lexikai tekintetben a Kleinhäusler (’kis’ + ’házasok’) szóval alakult nevek nem a házak 

méretével, hanem a tulajdonos zsellér helyzetével van összefüggésben, azaz a Kisházas 

legelő-n nincsenek házak; a magyar lovag szó a német Ritternek és nem a Reiternek a 

megfelelője. Sajátosan rajzolta át a szóföldrajzi térképet a Kukurutz szó fordítása, mivel a 

tengeri ’kukorica’ lexéma nem fordul elő Tolna megyében.  

A magyarosított nevek befolyással vannak egész névrendszerünkre: a magaslat földrajzi 

köznevünk innen eredeztethető, mindig német előzménye van. A helyfajta jellege a szó 

jelentésével szemben nem erős kiemelkedés, hanem hosszan elnyúló hát. Szántó földrajzi 
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köznevünk nagyon szórványosan előfordul másutt is a szántóföld rövidüléseként, de komoly 

megterheltsége csak a fordított nevek közt van. A Loch vizes mélyedést jelent, a magyar lyuk 

barlangszerű, vízszintes bevágást, a két szó azonosítását csak a hasonló hangalak teszi 

lehetővé. A német kopp, kopf földrajzi köznév magyar megfelelője leginkább a tető és a fő, 

a fej viszont semmiképp. A fej is része földrajzi közneveinknek, de sosem kiemelkedés 

értelmében, hanem mélyedés elejeként, leginkább a völgyfej, kútfej, malomfej, tófej stb. 

összetett földrajzi köznevek részeként. A Lófej név a német eredetivel szemben nem 

bontható bővítményrészre és helyfajta jelölő alaprészre.  

A hivatali úton adott helynevek egy része – elsősorban a transzparens jelentésűek – a 

spontán nyelvváltással, kétnyelvűséggel az élőnyelv részévé válhattak, pl. Alsónánán. Az 

alábbi, saját gyűjtésemet is tartalmazó táblázat azt is kimutatja, hogy a nem a jelentése, 

hanem egyéb motiváció, jelen esetben a hasonló hangzás alapján magyarosított nevek is 

hatottak a helyi névhasználatra: Loch > Luk, Riessberg > Réz-hegy, Kortasberg > 

Kürtöshegy. 

Ahol viszont a későbbiekben teljes lakosságcserét hajtottak végre, így például a tolnai 

Mucsin, Szárazdon, Závodon, ott az új lakosságnak a helyek nevéről az elsődleges 

információt jelentették a birtokívek megnevezései, melyeket úgy vettek át, hogy a nevek 

hátterét, motivációit nem volt módjuk megismerni. Alsónánán is a nem sokkal korábban 

magyarosított nevek már élőnyelvi adatként jöttek elő a nyelvészeti névgyűjtések és saját 

munkáim során is (19. ábra). 

 

19. ábra: Alsónána helynevei a kataszteri és nyelvészeti munkákban 

K1864 K1905 TMFN Saját gyűjtés 

Almas Almás Almás Almás 

Loch Luk, Lyuk Luk, Lyuk Luk 

Riessberg Réz-hegy Réz-hegy Réz-hegy 

Palzerthal Patcer völgy (sic!) Palcer-völgy Palcer-völgy 

Zweites Thal II. völgy Második-völgy Második-völgy 

Mittelberg Középhegy Közép-hegy Közép-tető 

Erstes Thal I. völgy Első-völgy Első-völgy 

Freiacker Szabad földek Szabad-földek Szabad-földek 

Obermalidol Felső Molidol Felső-Molidol Felső-Malidol 

Malidol Molidol Molidol Malidol 

Sauwiesen Disznórét Disznórét Disznó-rét 

Rohrwiesen Náderdő Rét, Alsó-rét Nádrét 

Ober der 

Schaefermühle 

Schäffer malom 

felett Séfer-malom felett (Kenyér-domb) 
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Unter der 

Schaefermühle 

Schäffer malom 

alatt   (Kenyér-domb) 

Unter der Nanaer 

Mühle Nánai malom alatt Nánai-malom alatt Nánai malom alatt 

Alte Dorfplatz Régi faluhely Régi-faluhely Régi faluhely 

Várdomberhöhe Nánai magaslat Nánai-magaslat 

Várdombi-

magaslat 

Glokotzek  Glokocsek Klokocsek Glokocsek 

Hanflaender Kenderföld Kenderföldek Kenderföldek 

Kesztöcz Kesztőc Kesztőc Kesztőc 

Laivirthal Lajvér völgy Lajvér-völgy Lajvér-völgy 

Waldwiesen Erdei földek Erdei-földek Erdei-földek 

Kortasberg Kürtös hegy Kürtös-hegy Kürtös-hegy 

Kortasberg Obern 

Ort 

Kürtös hegy a falu 

felett x x 

Borosovitzer Lehne Borosovitz oldal x x 

 

3.3.5. A földmérők névstílusa 

A horvát nyelvű Kisszabadkát (Zala megye, Csáktornyai járás, ma Horvátország) 1917-

ben felmérő magyar mérnökök valamennyi olyan horvát név helyett, amely szóképzéssel és 

nem a művelés jellegére utaló szintagmatikus szerkesztéssel (pl. Gornje trate > Felső legelő, 

Subotski gaj > Kisszabadkai erdő) alakult, dűlő utótagos alakot állapítottak meg (20. ábra).  

 

20. ábra: Egységes szerkezetűre alakított magyarosított helynevek  

1858 1917 

  

1858 1917 

Dolenice Alvégi dűlő Poredje Soros dűlő 

Goričica Hegyes dűlő Pustak Puszta dűlő 

Grabanica Verem dűlő Trombarica Gabona dűlő 

Greblica Gereblye dűlő Velika Sinokoša Nagyrét dűlő 

Lesišče Róka dűlő Za Gaj Erdőmögötti dűlő 

 

Mivel a felmérések dokumentációja többnyire megvan, az egyes személyek szerepe is 

kideríthető. Gyakran magukon a szelvényeken vannak aláírások.  

 

3.3.6. Az 1943. évi utasítás 

Az 1943. évi utasítás (UTASÍTÁS 1943) minden korábbinál bővebben szól a 

dűlőjegyzékről, a nevek közti szelektálásról: 

„83. § A község területén lévő dülőkről a 13. számu mell. szerint az érvényben lévő 

földadókataszteri munkálatok figyelembevételével dülőjegyzéket kell szerkeszteni. Minden 
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olyan esetben azonban, amikor a régi dülők határvonalai a tényleges állapotnak már nem 

felelnek meg, új dülőbeosztást kell készíteni. Ha a dülők régi nevei a jelenleg használtaknak 

nem felelnek meg, a dülőket újonnan kell elnevezni. A régi állapottal szemben előállott 

változásokat jegyzőkönyvbe kell foglalni. Az új dűlők határait és az új neveket a mérnök az 

elöljáróság bevonásával állapítja meg. Ennél a megállapításnál figyelemmel kell lenni arra, 

hogy a régi dülőket egyesíteni csak indokolt esetben szabad. Az indoklást is magában foglaló 

jegyzőkönyvet a dülőjegyzék elején, lehetőleg annak első oldalán (cimlapján) kell késziteni.  

Az idegen nyelvű dülőneveket nem hangzás, hanem helyesirás szerint kell a községi 

előljáróság meghallgatásával megjelölni. Ha az ilyen dülőnevekeredeti értelmük 

megváltoztatása nélkül magyar nyelven kifejezhetők, a jegyzékben azokat magyar nyelven 

kell irni, illetve, ha régebbi földadókataszteri munkarészekből vagy birtokrendezési 

iratokból megállapítható, hogy a most már idegen hangzású névvel jelölt dülőnek a multban 

magyar neve volt, a magyar nevet mindenkor vissza kell állitani. A községi elöljáróság 

kifejezett és a jegyzőkönyvbe foglalt kérelmére azonban zárójelben a lakosság által 

leginkább használt nem magyar elnevezést is ki kell irni. A zárójelbe tett idegen nyelvü 

neveket … mindenkor , ha a dülőnevet fel kell tüntetni, az összes munkarészekbe be kell 

vezetni.” 

A paragrafus további részében az aldűlők megállapításának tilalmáról, az azonos nevű 

dűlők római számos megkülönböztetéséről (Közép dülő II.), a régi és új dűlőbeosztást 

egybevető táblázatról szól. Rendkívül előremutató, hogy a továbbiakban a dűlőjegyzék 

mérnöki, községi, sőt hivatalfőnöki hitelesítését rendeli el. Ilyen értelmű előírással 

kiszűrhetőek lennének a korábbi évtizedek nem megalapozott névmagyarosításai, téves 

olvasaton alapuló ferdítései stb. 

Ebben az utasításban már egyértelmű, hogy a neveket a mérnök állapítja meg az utasítás 

adta szempontok szerint, ami többnyire a nevek nyelve szerinti szelektálást, ill. fordítást 

irányoz elő. Az utasítás tehát előírja, hogy adott esetben ne a valóságos névhasználat szerinti 

neveket vegye fel a mérnök. A községnek csak külön eljárás keretében van módja, és akkor 

is csak zárójeles formában feltüntetni a „lakosság által leginkább használt” neveket.  

Az 1943. évi utasítás inkább a szellemisége miatt jelentős, a nevekkel és az ezekkel 

kapcsolatos mérnöki tevékenységgel kapcsolatosan valószínűleg a kialakult gyakorlatot, a 

szakmai közgondolkodást rögzíti. Térképeken alig mutathatjuk ki a hatását, ugyanis a 

háborús években visszafogott ütemben zajlottak a felmérések, majd a háború után 

közvetlenül olyan gyors és mélyreható változások történtek a földek tulajdonviszonyaiban, 
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hogy azt mérnöki munkákkal követni a szabályzat formális érvényessége ellenére sem 

lehetett.  

 

3.4. A kataszteri térképek névanyaga a 2. világháború után 

3.4.1. A dűlőrendszer megszűnése  

Az 50-es évek elejétől a dűlőnevekkel kapcsolatos szabályozás visszaszorul, jobbára a 

nevek feltüntetésének műszaki megoldásaira (hely, betűtípus, betűvastagság stb.) helyezi a 

hangsúlyt, majd az ingatlan-nyilvántartás átszervezésével, a telekkönyv intézményének a 

megszűnésével a dűlőnevek elveszítik jelentőségüket a kataszteri térképezésben. Innentől 

kezdve a számos helyen tapasztalt közvélekedéssel szemben a földhivatali térképek nevei 

nem számítanak hivatalos névnek. Szóban hallottam olyan vélekedéseket, hogy a nevek 

visszaszorulása a nagyüzemi átszervezések céljaival esett egybe, t. i. hogy az egykori 

tulajdonosokat ne emlékeztesse még a dűlőnév se a korábbi állapotokra. Ezzel szemben 

éppen a feltüntetésre vonatkoznak egyes szabályok, és más fontos munkarészekből 

maradnak ki a dűlőnevek. Én a visszaszorulás okát kezdetben a háború után kumulálódó 

birtokrendezési folyamatokban látom, amelyeknek a hagyományos kataszteri munkákban 

szokásos adminisztratív eljárását az adott körülmények között képtelenek voltak teljesíteni, 

majd a későbbiekben a téeszek és állami gazdaságok szervezése, a nagyüzemi gazdálkodás 

céljaira átalakított földhasználati módok tették időszerűtlenné, később a telekkönyv 

megszűnése pedig feleslegessé a nevek rendezését.  

 

3.4.1.1. A dűlőnevek visszaszorulása a szabályzatokban 

Az 1953-ban kiadott, immár a szocialista főhatóság, az Állami Földügyi és Térképészeti 

Hivatal által jegyzett, a földmérési munkákat újraszabályozó rendelkezésben mindössze 

annyi szól a dűlőnevekről a városrészek, kerületek és utcák társaságában, hogy a nevüket a 

térkép keretvonalain belül kell megírni (UTASÍTÁS 1953, 130. § 3. bek.), viszont az ezzel 

együtt kezelendő minták kiadványa az új szerkesztésű telekkönyvben is megtartotta a dűlők 

nevét (MINTÁK ÉS MELLÉKLETEK 1955, 323–326.).  

Hivatalosan elrendelt dűlővázlat és -jegyzék készítésére utoljára 1957-ből van 

rendelkezés (FÖLDI 44.). Ezek szerint „A dűlővázlaton a nép ajkán élő dűlőneveket a 

dűlőterület közepébe, a dűlőhatárvonalakat feltűnő vastag vonallal, végül …az új 

táblaszámokat fel kell tüntetni. A dűlővázlaton oldalt … dűlőjegyzéket kell készíteni … A régi 

kataszteri dűlőneveket automatikusan felhasználni nem szabad.” (IRÁNYELV 1957, idézi 

FÖLDI 44.)  
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Jelentős pont az az 1962-es utasítás, amely – bár címében a földnyilvántartási adatokról 

szól – egy szót sem ejt a dűlőnevekről, csak „utak, utcák, terek és lakótelepek nevének a 

tanács végrehajtó bizottságától való beszerzésé”-ről (UTASÍTÁS1962/1, 46. § 4/e bek.). Ez 

és a szintén 1962-ből származó, a külterületek felméréséről szóló utasításnak a 

területjegyzékről és a kataszteri telekkönyvről szóló fejezete (UTASÍTÁS1962/2, 48. és 49. 

§), amelyből már száműzték a dűlőneveket (meg sincsenek említve), jelzik, hogy a 

dűlőnevek már nem részei a jognak. Ezzel a névírást tekintve új fejezet kezdődik a kataszteri 

térképeken: a nevek a térképi tartalom fontos kategóriájából a többi tartalmi elem nem 

zavarása esetén feltüntethető kategóriába kerültek, afféle dísz gyanánt.  

1966-ban az ÁFTH útmutatót adott ki abból a célból, hogy a nyilvántartási térképekre, a 

községi földkönyvekre, a technológia megoldásokra, valamint az egyéb munkarészekre 

vonatkozó (talajosztályozás, változásvezetés stb.) különböző rendelkezéseket egységesítse 

és egységes keretbe foglalja (UTMUTATÓ 1966., sic!). Az 1. § (2) bekezdése felsorolja a 

nyilvántartási térképek és a községi földkönyvek tartalmát, melyből ismét hiányoznak a 

dűlők nevei, és – az 1962/2-es előzménnyel szemben – az egyéb topográfiai tárgyak 

megnevezései is (UTMUTATÓ 1966: 4.) A földrészletek adatait kizárólag a helyrajzi számok 

sorrendjében rendeli a földkönyvekbe bevezetni (UTMUTATÓ 1966: 12.) Ez utóbbi azért 

lényeges a témánk szempontjából, mert megteremti annak a lehetőségét, hogy a korábban 

két vagy három dűlőbe eső földrészleteket egy olyan nagyobb egységbe vonják össze, mely 

már nincs tekintettel a korábbi hagyományos dűlők határaira.  

 

3.4.1.2. Jogi háttér nélkül 

A külterületek felméréséről szóló 1962-es rendelkezés ismét tartalmaz névtani 

vonatkozású részleteket. Egyrészt arról szól, hogy a felmérési munkákban megmaradjanak 

a dűlők és más földrajzi nevek: „A patakok és tavak nevét, középületeknél az épület 

rendeltetését be kell írni. Romok ábrázolásánál a rom jellegét és elnevezését fel kell tüntetni. 

… A mérési vázlatra be kell írni a dülő közhasználatban levő nevét.” (UTASÍTÁS 1962/2, 20. 

§ 19. bek.) Másrészt felhívja a figyelmet a térképi és a használatos név között lehetséges 

különbségekre, továbbá nyelvészeti és történelmi szempontok figyelembevételét írja elő: 

„Ha az általánosan használatban lévő dülőnév a régi térképeken levőtől eltér, de az utóbbit 

a lakosság még ismeri és használja is és a dülőnév történelmi vagy nyelvészeti jelentőséggel 

bír, azt az általános használatban levő név alá zárójelben be kell írni.” (uo.) Más helyen a 

vízfolyások és dűlők nevének átnézeti térképekre való beírását írja elő (UTASÍTÁS 1962/2, 
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37. §) Ugyancsak rendelkezik a pedagógusi illetményföldek feltüntetéséről Pedagógus 

földek formában, ami sok száz helyen lett az élőnyelv része (UTASÍTÁS1962/2, 8. § 15. bek.)  

Az 1957-es és 1962-es rendelkezésekben a dűlőnévi megírások a külső szemlélő által 

láthatatlan módon lényegülnek át egy adott közigazgatási struktúra hivatalos neveiből 

földrajzi nevekké. Olyan nevekké, amelyek nem az ágazat többi dokumentumával tartják a 

szoros konzisztenciát, hanem a helyben élő lakosságtól nyert helynévi információk rögzítése 

lehet. Sajnos elképzelésünk sem lehet, hogy ezek érvényesítését milyen módon képzelték el 

a szabályzat megfogalmazói, ilyen irányú tájékoztatást hiába keresünk. A „közhasználatban 

lévő nevek” következetes felmérését nem rendelték el, így inkább a másik oldal felől 

közelítés, azaz az ismeretlen nevek elhagyására ösztönözhettek a szabályzatok. Ezekben az 

években új lendületet kapott a szocialista típusú mezőgazdaság kialakítása, ami azzal is járt, 

hogy egyes nevek a másfajta üzemi egységek kialakulása miatt vesztették el a 

relevanciájukat, mások, pl. a birtokos családra utaló nevek a tulajdonviszonyok átalakulása 

miatt. A „közhasználatúság” éppen megkérdőjeleződött.  

A felmérési utasítás végrehajtása a földhivataloknak jelentett operatív munkát, azok 

viszont nem rendelkeztek nevek ügyében jártas szakemberekkel, és az utasítás nem jelöl meg 

támogató intézményt. A már földmérési alaptérképeknek (FAT) nevezett lapokon a helynévi 

megírások erősen megfogyatkoztak. Az újabb kataszteri térképeken ez ideig egyetlen 

alkalommal sem láttam, hogy zárójeles formában régi névváltozatokat tüntettek volna fel, 

ahogy az utasítás rendelte. A nyelvészeti és történelmi szempontok említése alighanem azzal 

vannak összefüggésben, hogy egy évvel korábban az ÁFTH elnöke mellett Földrajzinév-

bizottság alakult. 

A földrajzi nevek kisebb fontosságának sajátos tünete, hogy a tárgyalt utasítás 

mellékletében, ahol a különböző névtípusokhoz tartozó írásminták találhatók (MINTÁK ÉS 

ÁBRÁK 1963, 41.), nem vették figyelembe az időközben napvilágot látott új akadémiai 

helyesírási szabályzatot (Hosszúrét dűlő, Dózsa liget településrész, Sebes folyó és Fehér tó 

víznevek stb.), amely a földrajzi nevek helyesírásával foglalkozó fejezettel egészült ki 

(MHSZ 1954, 44–48.) 

Az 1973-ban kiadott, utólag F. 1. kóddal ellátott szabályzat (F. 1.) egyetlen pontban, 

általánosságokban rendelkezik a mikrotoponimákról: „Az államigazgatási helyneveket a 

Magyarország Helységnévtárában foglaltak szerint kell feltüntetni, a földrajzi nevek irására 

vonatkozóan a „Földrajzi Névtár”-ban (é.: Földrajzinév-tár I.) szereplő elnevezés az 

irányadó. A Földrajzi Névtárban nem szereplő földrajzi neveket, a belterületrészek, 

külterületi gazdasági központok elnevezését és a dülők nevét a szóhasználatnak megfelelően, 
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a közterületek (utak, utcák, terk stb.) nevét a helyszíni utcanévtáblák szerint kell megírni. Az 

üzemek, jelentősebb középületek, egyéb tájékoztató jellegű építmények megnevezését – a 

különleges rendeltetésüek kivételével – a 19. sz. melléklet szerinti megirási előírások alapján 

kell feltüntetni.”  

A szóhasználatnak megfelelő nevek megállapításának módjára itt sincs utalás. A 

hivatkozott melléklet (F.1. MINTÁK) kizárólag az objektumféleségekhez rendelt 

írásmintákkal (betűfajta, -méret és szövegstílus) foglalkozik, mintáiban továbbra is elavult 

helyesírással (pl. Cselőte patak).  

 

3.4.2. Részletes névírási útmutatók 

3.4.2.1. Az F.3. szabályzat 

Az 1975-ben kiadott szabályzat, melytől kezdve a FAT fajtái az 1:1000, 1:2000, 1:4000 

és 1:10000 (áttekintő) méretarányúak, mindössze általánosságban beszél földrajzi nevekről 

a térképi tartalom kapcsán2:  

„1. A földmérési alaptérképnek tartalmaznia kell ….e) a folyó- és állóvizeket, 

hajóállomásokat, kompátkelőhelyeket, közcélú belvízlevezető és öntöző csatornákat, 

szigeteket, vízi létesítményeket, valamint nevüket; f) az államigazgatási helyneveket …, a 

központi belterületek és egyéb belterületek, kiterjedt lakótelepek, zártkertek, külterületi 

lakotthelyek, tanyaközpontok, gazdasági központok, majorok, puszták, területmegnevezések 

(dűlők), jelentősebb középületek és üzemek nevét – figyelemmel a korlátozásokra – közismert 

építmények, közterületek (terek, utak, utcák) nevét, …” (F. 3., 7.) A részletesen kidolgozott 

névírási útmutató az egy évvel később kiadott mellékletek közé került (F. 3. MELLÉKLETEK, 

44–62.)  

A melléklet Nevek és szövegek írása c. fejezete az első részletes névírási szabályzat a 

kataszteri térképezés történetében. Alapos helyesírási útmutatót ad, amelynek szerkezetén 

és példaanyagán nem nehéz felfedezni az újabb akadémiai helyesírási útmutató hatását 

(FÖNMÍSz)3. A különböző helynévtípusokhoz forrást jelöl meg (helységnévtár, 

menetrendek, tanács stb.) A már egységesített, fontosabb földrajzi nevek forrása e szerint a 

Földrajzinév-tár (FNT I.). Az egyéb mikrotoponimák vonatkozásában három területre tér ki, 

nevezetesen a közhasználatú nevek alkalmazására, a név lexikai és morfológiai 

                                                 
2 Az egész dokumentumban és mellékletében megoldatlan a hosszú í és ű alkalmazása, ezeket javítva 

közlöm. 
3 A gyakorlati útmutatóba a helyesírási figyelmesség ellenére becsúszott a vasutállomás és vasuti 

megállóhely (uo. 51.).  
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szerkezetének tiszteletben tartásásra, ill. a nemzetiségi nyelvű nevek fonetikus átírására: „5.) 

Vízfolyás, csatorna, tó, terület, dűlő stb. neveket a helyi közhasználatnak megfelelően, – 

figyelemmel a régi térképre is – kiegészítés és csonkítás nélkül kell feltüntetni. 6.) A 

nemzetiségi területneveket a magyar hangjelölés szabályai szerint kell leírni (pl. Szoneperk, 

nem Sonneberg, Dogolescsije, nem Dolgoleščije stb.), ha a területnek a helyi lakosság 

szóhasználatában elfogadott magyar neve is van, akkor azt kell feltüntetni.” (21. ábra).  

 

21. ábra: Fonetikus átírás KÁT-on, Ófalu. 

 

 

Domborzati nevekről, kutakról, forrásokról és kisebb mesterséges létesítmények nevéről 

nem szól a szabályzat. Ezekről utoljára az 1945 előtti szabályzatokban volt szó, de valójában 

feltüntetésük a kataszteri térképeken soha nem volt általános.  

 

3.4.2.2. F. 7. szabályzat 

Az F. 3. szabályzatot 1983-ban váltotta a digitális korszak előtti utolsó szabályzat (F. 7.) 

Az előzményétől eltérően a névírás a szabályzat törzsanyagába kerül (F. 7., 71–73.), csak a 

helyesírási tudnivalók és írásminták kerülnek a mellékletbe (F. 7. MELLÉKLETEK II., 41–54.). 

Az F. 7. minden eddiginél részletesebben, 4 fejezetbe és 22 pontba osztva tárgyalja a névírás 

témakörét. Az előzménnyel megegyezően a Földrajzinév-tár (FNT I. és II.) adata az irányadó, 

ha szerepel benne a feltüntetendő, nem államigazgatási vagy a KSH által nyilvántartott 

településrésznév, de – a számos félreértés ellenére – csak ebben az esetben. Más 

településrészek és dűlők nevét a közhasználatnak megfelelően kell megírni. Sajnos a kis 

területű és nem jellemző dűlők nevének elhagyását megengedi a szabályzat, de az ilyen 
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minősítéshez nem ad támpontot, így egyes nevek könnyen a szubjektív megítélés miatt 

maradhattak le. Ugyancsak elhagyhatók a tanyanevek, pedig a legrészletesebb állami 

térképekről van szó, bár meg kell említeni, hogy kimondatlanul, de a korábbi felmérések 

sem vették fel a tanyaneveket. Érdekes módon a víznevek és a közlekedési objektumok 

nevének forrásául nem jelöl ki semmit a szabályzat. A nemzetiségi nevekről szóló 

rendelkezés csaknem másolata az F. 3. vonatkozó szakaszának. Nagy gondot fordít a 

szabályzat az épített környezet (lakótelep, tanyaközpont, külterületi lakotthely, major, 

puszta, Á. G.- és tsz-központok, irodák, magtárak, műhelyek) nevének megírására, nyilván 

a nagyüzemi termelés korabeli jelentőségével összhangban. Fontos és a térképeken precízen, 

kötelező megírással is feltüntetendő speciális jogállású területek, az ún. Zártkertek, melynek 

megírása nyomott hagyott az élő névanyagban is. Domborzati nevek, kisebb tereptárgyak az 

F.7. szerint sem képezték a névvel jelölendő térképi tartalom részét.  

 

3.4.2.3. A digitális alaptérképre vonatkozó utasítás 

A jelenleg is érvényben lévő, a digitális kataszterre vonatkozó szabályzat (DAT1) 

néhány, a rendszerváltással és a jogszabályi környezet változásával összefüggő 

(népköztársaság helyett köztársaság, államigazgatási helynév helyett közigazgatási helynév) 

változtatáson, helyesírási javításokon és néhány példa elhagyásán kívül szószerint 

megismétli az F. 7. névírásra vonatkozó részét. A szabályzat mellékletéből (DAT1-M2) 

kimarad a helyesírási rész, a Megírások fejezet kizárólag az objektumféleségekhez rendelt 

írásmintákkal (betűfajta, -méret és szövegstílus) foglalkozik.  

 

3.4.3. A kataszteri térképek névírása a dűlőrendszer vége után 

A 2. világháború utáni névírási szabályok tehát csak a földrajzi nevek térképi 

megjelentetéséről (a telekkönyvről leválasztva) szólnak. Annak ellenére, hogy nép ajkán élő 

és közismert nevek feltüntetését rendelik el, ezek felmérését, módszertanát és ellenőrzését 

(más munkarészekkel szemben) nem szabályozzák, nem állapítják meg. A földrajzi nevek 

helyéről a földmérői szakmán belül a legtöbbet az árulja el, hogy szó sem esik róluk az ún. 

felmérési törzskönyvek általános (F. 7. MELLÉKLETEK I., 3–10.), adatgyűjtési (uo. 11–13.) és 

terepmunka (uo. 33–42.) előírásaiban.  

Szemben azzal, hogy az utolsó időkben a szabályozás szövegének a nívója erősen 

emelkedett, az előírások megfelelő, a nevek kezelésére kiképzett apparátus hiányában 

azonban csak csekély módon érvényesülhettek. Az utolsó szabályzat is a közhasználatban 

lévő dűlőnevek alkalmazását írja elő, mégsincs utalás arra, hogy ezeket elfogadtatásra az 
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akkori kormányrendelet szerint illetékes szakmai szervezet a Földrajzinév-bizottság elé 

terjesszék. Ugyancsak furcsa a szabályozásoknak az a része, amely a területneveknek a 

terület közepére való helyezését írja elő, ugyanis a kataszteri dűlőrendszer felbomlása után 

a nevek és a denotátumok egyértelmű megfeleltethetése megszűnt (FÖLDI 1985: 45.)  

Valóságos kompetencia és ellenőrzés hiányában a kataszteri térképek névanyaga egyes 

földmérők felkészültségének, lelkiismeretességének és ad hoc információinak függvényében 

alakult. Az újabb kataszteri térképek névírásának nincs önálló karakterisztikája, hiszen nincs 

is a földhivataloknál földrajzi nevekkel kapcsolatos tevékenység. A névállománynak a 

valóságos névhasználatnak megfelelő frissítése, de még a helyesírási változások követése is 

nagyon kevés kivételtől eltekintve elmaradt. Ha egy földhivatali térképre az van írva, hogy 

a változásvezetések bejegyzése megtörtént 1999. dec. 31-i állapotnak megfelelően, arról 

tudva levő, hogy a névírást nem érintette.  

A ma is (pl. a mezőgazdasági, közmű-, épület- és egyéb tervezésekkor, nemrég a 

kárpótláskor) gyakran használt földhivatali térképek névanyagának alakulásában 3 

tendenciát figyeltem meg.  

A leggyakoribb a dűlőrendszer idején készült utolsó felmérés névanyagának átvétele 

(esetleg olyan kisebb módosításokkal, mint a cz-k átírása c-re, vagy a hangjelölés köznyelvi 

alakra hozása), figyelmen kívül hagyva a területen bekövetkezett változásokat. Ahol a 

kataszteri térképezés 2. világháború előtti története során nem került sor nagyobb 

átrendeződésre, tagosításra, ott az 1860 körül rögzített névállományokkal is találkozhatunk. 

Nagyon gyakori a nevek elhagyása, szélsőséges esetben egyetlen földrajzinév sem 

szerepel a térképen, pl. Budajenő, Budakeszi, Pilisborosjenő, Szentkirályszabadja, 

Szigethalom esetében.  

A harmadik megfigyelhető dolog az FNT II. névanyagának az átvétele, jóllehet az 

méretarányából kifolyólag csak töredéke lehet az élő névanyagnak (Ják). 

 

A földhivatalok kezelésében lévő térképek (a kül és belterületi, zártkerti földmérési 

alaptérképek, külterületi átnézeti térképek) névírásáról mind a mai napig élő, széles körben 

elterjedt vélemény, hogy azok hivatalos nevek. Valójában nem állnak fenn olyan 

körülmények, ami miatt hivatalosnak kellene ezeket tekinteni. Csak az utóbbi néhány évben 

kezdődtek a Központi címregiszter létrehozására olyan munkák, melyek folyamán a 

címképzésben résztvevő földrajzi nevek (többnyire külterületi lakotthelyek és közterületek 

nevei) bekerülnek a modern ingatlan-nyilvántartásba, ezek azonban digitálisan kezelt 

adatbázisok, nem hagyományos térképi munkák.  
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3.4.3.1. Az 1:10000 méretarányú külterületi átnézeti térképek 

Az 1:10000 méretarányú külterületi átnézeti térképek (továbbiakban KÁT) sem a 

földmérési ágazatban elfoglalt helyük, sem a helynevek mennyiségét és minőségét illetően 

nem tarthatnának igényt külön elemzésre. Viszont az a sajnálatos helyzet állt elő, hogy ennek 

a térképtípusnak a különféle hatásai felbecsülhetetlenek minden hibájukkal együtt is a hazai 

földrajzi nevek állományára, a helyi lakosság névismeretére, sőt, a helynévkutatásra is. A 

KÁT-ok a rendszerváltás időszakáig azt az egyetlen viszonylag nagy méretarányú 

térképfajtát jelentették, melyek korlátozás („titkos” vagy „szolgálati használatra” minősítés) 

nélkül juthattak el civil felhasználásra. Kifejezetten alkalmasak egy-egy helység különböző 

célú áttekintésére, ugyanis községhatárosak, és helységeink túlnyomó többségének teljes 

külterületét egy-vagy két szelvényen mutatják meg, a területnagyság mellett az alaktól is 

függően. A KÁT-okon alapult a téeszek és állami gazdaságok földnyilvántartása, az 

üzemtervek, az elvégzendő munkák ütemezése, de még a kárpótlások idején is – valamennyi 

általam ismert esetben – KÁT-okon jelölték ki a kárpótlási licitre kijelölt területeket, és a 

nyertesek részére KÁT-okból kimásolt részleteken rajzolták be a megszerzett területek 

konkrét helyét. Szóval a külterületi átnézeti térképek jelen voltak a vidéki élet 

hétköznapjaiban mindazok számára, akik mezőgazdasági területen tevékenykedtek, illetve 

tulajdonosok voltak, anyaguk közismeret tárgyát képez(het)te.  

A nyelvészeti névgyűjtések során ugyancsak ezt a térképtípust használták a földrajzi 

nevek lokalizálásához, ugyanis csak ez volt elérhető. Ezért a KÁT-okon talált helynévi 

megírások igen nagy százalékban köszönnek vissza a névgyűjtések anyagából akkor is, ha a 

valós helyi névhasználat gyakrabban használ egy alternatív alakot, mert a KÁT nevei 

legalábbis befolyásolták a helyi lakosok névismeretét. A helyi lakosok hajlamosak voltak a 

nyomtatott betűvel írt, ráadásul földhivatalból származó információknak a ténylegesnél 

nagyobb respektust tulajdonítani.  

A KÁT-ok létrehozását a mezőgazdaság szocialista típusú átszervezése igényelte, a sok 

kis parcella helyén kialakított nagyobb gazdálkodási egységek átláthatóbb kezelése céljából 

az 1960-as évek közepétől. A vonatkozó utasítás 10. §-a szerint: „Átnézeti térkép: 1) Az 

átnézeti térkép a nyilvántartási térképszelvények … 1:10000 méretarányu kisebbitésének 

községhatáros másolata, illetve annak fénymásolata, amely a szocialista gazdaságok 

földterülete határvonalának ábrázolására szolgál.” (UTMUTATÓ 1966: 19. o., betűhíven). 

Soha korábban a földmérés történetében nem dolgoztak ilyen kis méretarányban.  

Ugyancsak a 10. § alatt találunk megírásokra vonatkozó szabályt is: „Az átnézeti 

térképen … „Belterület”, „Zártkert”, illetőleg „Egyéniek” … megjegyzést kell feltüntetni” 
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(UTMUTATÓ 1966: 19. o.) Az „Egyéniek” mint helyekre vonatkoztatható fogalom a 

mezőgazdasági nagyüzemek szervezésével párhuzamosan alakult ki, a magántulajdonban 

megmaradt és egy tömbbe tagosított földekre értették, s e birtokviszonyra utaló térképi 

megírásból fejlődve kezdte meg földrajzi névi pályafutását, pl. Sorkifaludon (VMFN 500.), 

vagy jelentett motivációt más szerkezetű földrajzi nevek alakulásában: Egyéni-földek 

(Sótony, VMFN: 261.) Egyéni-tábla (Nyírgelse, NyJFN: 227.), Egyéni-birtok (Nagygyimót, 

VMFN II.:150.), Egyéniek Fornyosa (Túrricse, FJFN: 453.), Egyéniek útja (Gógánfa, 

VMFN I.: 48). 

 

A KÁT elkészült valamennyi helységben, de nem közvetlen felmérés alapján, hanem a 

földhivatalakokban meglévő egyéb, nagyobb méretarányú munkákból levezetett térképi 

eljárással. Az 1966-os útmutatót felváltó F. 3. szabályzat sem veszteget egy szót sem a 

névírás megvalósításával kapcsolatos speciális rendelkezésekre. Valamennyire 

vonatkoztatható a névírásra az a passzus, ami szerint a síkrajzi vonalas tartalomnak az 

1:4000 ma. FAT tartalmával kell megegyeznie (F. 3.: 27. o.) Különösen nagy kiterjedésű 

helységek esetében készültek 1:25000 ma. KÁT-ok is. Szigorúan az 1966-os útmutató és az 

F. 3. szabályzat szerint eljárva egyetlen hagyományos földrajzi névnek sem lenne helye a 

KÁT-okon, és valóban számos 1:10000 ma. vázlat jelent meg névmegírások nélkül. A 

gyakorlatban azonban a többi szabályzat, ill. a korábbi térképi tartalmak átvezetésének a 

gyakorlata mégis megtartotta a helynévi megírásokat a KÁT-ok többségén, még ha 

ellenőrizetlenül és szakmai felkészültség nélkül is, és redukált mennyiségben. A térképtípus 

nem teljesen egységes tartalommal készült. Így például a belterületek egy részét csak 

körvonalakkal, fehér foltként ábrázolják, másutt a jelentős utak és vízfolyások a 

belterületeken belül is térképezve vannak. Hasonlóképpen változatos az összefüggő (egy 

helyrajzi számon nyilvántartott) nagy erdőségek kirajzolása a minimális tartalomtól egészen 

az összes nyiladék által szőtt háló kirajzolásáig. Egyéb topográfiai tartalmat (kutak, 

keresztek, megállók stb.) a földmérési alaptérképekhez képest is mérsékelten tartalmaznak. 

Fontos itt is megjegyezni, hogy az ábrázolás nem mindig a valóságot, hanem a jogi helyzetet 

mutatja, a térképtípus eredetének megfelelően: ha például egy út a természetben létezett, de 

nem volt külön földrészletként, helyrajzi számmal az ingatlan-nyilvántartásba bevezetve, 

akkor a térképi ábrázolásból is kimaradt, de ha egy utat régen beszántottak, de azt nem 

követte földhivatali bejelentés (azaz jogilag létezett), akkor azt a KÁT is feltüntette. 

Ugyanígy történt külterületi épületekkel, műtárgyakkal (hidak, zsilipek stb.), és a gyakran 

nem bejelentett tereptárgyakkal (dögkút, kisebb agyaggödör stb.) Az ilyen körülmények is 
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okozhatták a nyelvészeti névgyűjtési kötetek térképvázlatain gyakran található téves 

lokalizálásokat, térképelforgatásokat.  

Számos térképen egyazon dűlőnév többször is fel van tüntetve, így például 

Legyesbényén a Harangod, Előtelek, Gilip, Kígyós halom, Partostó stb. Ez nem azért van, 

mert ezekben a helységekben több hely viseli ugyanazt a nevet, hanem azért, mert a KÁT-

okat jóval nagyobb méretarányú, számos, esetenként igen sok lapra nyomott FAT-ból 

vezették le, s ennek során teljesen megváltozott a szelvényezés is. Egy szelvényre 

kerülhettek korábban szétszabdalt tereptárgyak, és fordítva, megoszthattak korábban egy 

szelvényen lévő földrajzi objektumokat. Mivel az újabb ingatlan-nyilvántartási rendszerben 

nem volt követhető, hogy egy névmegírás melyik földrészletre vonatkozott, az 1:10000-e 

méretarányú átdolgozás során nem törekedtek a denotátum meghatározására (ezt a korábbi 

kataszteri anyagok átnézésével lehetett volna megtenni), hogy annak közepébe helyezzék a 

megírást, hanem az adatvesztés elkerülésének a gondolata miatt minden egyes megírást 

átmásoltak – kézenfekvő megoldásként – ugyanoda, ahol az eredetin is voltak, még azon 

munkák során is, amikor viszonylagosan nagy jelentőséget tulajdonítottak a neveknek. 

Ugyanezt eredményezte, amikor fényképi eljárással dolgozták át a térképeket. Az ilyen 

eltéréseket is korrigálni kellett volna, ha a szabályzatoknak lett volna érvénye, vagy lett 

volna a nevek feltüntetésére vonatkozó eljárás kialakítva. Így keletkezhettek duplikátumok, 

sőt háromszoros és négyszeres megírások egyrészt, névhiányos területek másrészt. E 

körülmény ugyancsak éreztethette hatását a nyelvészeti névgyűjtések anyagában.  

 

A kicsinyítés során a névírásra szolgáló térképi hely is megváltozott. Erősen szabdalt 

területeken a névírás a kötelező tartalmakat (pl. a helyrajzi számokat) tüntette volna el, ezért 

a neveket hagyhatták el vagy szabadabb helyre húzták. Máshol a denotátum valamely mérete 

ment úgy össze, hogy abba nem fért bele a betűsor. 

Ellenőrzés híján számos téves olvasatból, helytelen értelmezésből vagy 

figyelmetlenségből eredő hiba öröklődik és terjed, mint pl. a „Tízkávés dűlő” Tízvékás dűlő 

helyett (Abaújszántó), „Honvédelmi dűlő” Honvédhalmi dűlő helyett a kápolnai csata egyik 

helyszínén (Tófalu), vagy a Sutusnak olvasott Tutus Demjénben. 

A külterületi átnézeti térképek tehát nem önálló munkák, nem terepi felmérés 

eredményei. Névírásuk is a földhivatalokban meglévő előzményekre támaszkodik, csak 

nagyon ritka esetekben korrigálták a helyi névhasználathoz igazítva. Nincs egységesen 

leírható modell a KÁT-okra vonatkozóan. A nem egyértelmű szabályozás miatt vannak 

névnélküli, a régi kataszteri nevek egy részét átvevő, ill. részben az élő névanyaggal 
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aktualizált térképek is, ahogy azt a földmérési alaptérképek adták. Néhány olyan esetet is 

láttam, ahol – egy tévesen értelmezett jogszabály miatt – a Földrajzinév-tár II. neveit írták a 

KÁT-ra (pl. Ják). A közepes méretarányú anyagot tartalmazó FNT II. neveinek megjelenése 

nagyméretarányban természetesen jelentős adatvesztéssel járt. 

 

3.5. A kataszteri rész összegzése 

A földrajzi nevek felől közelítve a hazai kataszter történetében három fő korszakot 

állapítok meg.  

1. A kezdetektől 1894-ig: e korai szakaszban a földrajzi nevek forrása a helyi községi 

vezetőség (a forrásokban elöljáróság, választmány stb.) 

2. 1894-1957: a második nagy korszakban a földrajzi nevek vonatkozásában a földmérő 

mérnök jogosítványai megnőnek a helyi elöljárósággal szemben, a szabályzatok a konkrét 

névanyagra vonatkozóan (pl. a nevek nyelvére) is tartalmaznak rendelkezéseket.  

3. 1957-től napjainkig: a dűlők és más mikrotoponimák ágazati jelentősége megszűnt, a 

földrészletek nyilvántartása kizárólagosan helyrajzi számokon alapul; a földrajzi nevek 

térképi feltüntetése ellentmondó (az elhagyásukat is engedő) szabályozásokon alapul, erősen 

változó, esetleges és ellenőrizetlen.  

A kataszteri dűlők neveinek meghatározása igazgatási célból történt, a földadó 

megállapítását megalapozó kataszteri munkák során. A katasztert állami szervezetben 

hozták és hozzák létre, a terület egészére kiterjedő törvényekkel, alacsonyabb 

jogszabályokkal és a megvalósítást részleteiben meghatározó utasításokkal, 

szabályzatokkal.  

A kataszterben a dűlőneveknek tehát igazgatási funkciójuk volt. A térképek névírása 

elsősorban az igazgatási funkciónak való megfelelést szolgálta, nem a helyi tájékozódást 

vagy a közösségi névhasználat térképre vetítését. A kataszteri dűlők és dűlőnevek 

egybeeshettek az élőbeszédben meghonosodott helynév-denotátum viszonnyal, de ez nem 

feltétlenül van így, nem minden esetben szabad elvárni, és ezeket a körülményeket a 

névtudományban kezelni szükséges. 

A kataszteri térképeken nemcsak dűlők, hanem egyéb földrajzi tereptárgyak széles köre 

szerepel földrajzi névvel ellátva. Ezen neveket terepi munkák során, a helyi közösség 

névhasználatából átvéve rögzítették.  

A kataszteri felmérés az 1850-től (a legrégibb munka, amit vizsgálhattam, 1852-ből 

származott) hivatalosan 1957-ig tartó történetében a teljes országra elkészült legalább egy 

felmérés, számos községben akár 3-4 felmérés is készülhetett. A munkák tartalma (így a 
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névírásra vonatkozó részek is) erősen függött az éppen érvényben lévő szabályzatoktól. A 

nevek tudományos feldolgozása nem nélkülözheti a szabályzatok minimális ismeretét. A 

szabályzatok alapján utólagosan nem végeztek kiigazítást a kataszter munkarészeiben, 

hanem az új felmérésekkor érvényesítették. A dűlők nevét nemcsak a térképek, hanem a 

kataszter egyéb részei (telekkönyv, birtokrészletezési ívek, művelési ágak kimutatása stb.) 

is rögzítették.  

A kataszter fennállása első korszakában nem mutatható ki idegen hatás a névanyagban. 

A furcsa, bonyolult, erőltetett, hétköznapi kommunikációban elképzelhetetlen, laza 

szerkezetű nevek forrását nem az idegen nyelvű kataszteri mérnök rovására kell írni, azok 

épp nyelvismeretük hiányában nem tudtak volna ilyeneket szerkeszteni. A dűlők 

névanyagán nyelven kívüli tényezők hatása nem érződik. Csak a nem dűlőnévi megírások 

nyelvében lehetnek idegen elemek, továbbá a hangjelölésben, helyesírásban, egy-egy 

betűtévesztésben stb. 

A kataszter fennállása második korszakában a kataszteri szervezetnek erős szerepe volt 

a névanyag alakításában. Különösen figyelemre méltó, hogy a nemzetiségek által lakott 

vidékek, helységek névanyagát hivatásszerűen formálták magyar nyelvűre, élve mind a 

fordítási eljárások különböző módjaival, mind az új, de magyar nyelvű motivációjú nevek 

megadásával. A nyelvi beavatkozások jelentős hatással voltak a teljes magyar földrajzinév-

állomány szerkezeti és lexikai tulajdonságaira.  

A harmadik, máig tartó korszakban az állami földmérés szervezetének operatív szintjein, 

a földhivatalokban nincs és nem is volt a földrészletek neveivel kapcsolatos, kötelezően 

végrehajtandó, szabályozott és ellenőrzött tevékenység. A helynévi megírások ugyan 

megmaradnak a térképek többségén, de ez már korántsem általános, dűlőnevek nélküli 

munka is átvehető volt. Egymásnak ellentmondó szabályzatok és az emberi tényezők 

változatossága alakította a névállományt. A modern földmérési térképek névanyaga nem 

tekinthető sem hivatalosnak, tudományosan pedig autentikusnak.  
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4. A TOPOGRÁFIAI TÉRKÉPEZÉS FÖLDRAJZI NEVEI  

 

4.1. A topográfiáról általában 

A hely (toposz) és a rajz (grafein) szóból alkotott topográfia tárgyköre a földfelszín 

fizikai jellegzetességének, természetes és mesterséges alakzatainak leírása és térképezése 

közvetlen, helyszíni felmérés alapján. A topográfiai térképek elsődleges – és a térképtípus 

történetének jelentős szakaszában kizárólagos – megrendelői és felhasználói a hadseregek 

voltak. Önálló, polgári célú topográfia Magyarországon csak az 1950-es években kezdődött. 

A topográfiai térképek méretaránya leginkább a közepes méretarány tartományában 

helyezkedik el, a nagy méretarány alsó (1:10000) és a kis méretarány felső (1:200000) határa 

között készítik ezeket. A terepi felmérés akkor is részletesebben, nagyobb méretarányokban 

történik, ha a megjelenített verzió kevésbé részletes, pl. 1:100000 méretarányban nincs 

felmérés. A méretarány szoros összefüggésben van a térképeken megírt földrajzi nevek 

számával, ugyanis szemben a kataszteri térképekkel, amelyeken térképi hely a nevek írása 

szempontjából gyakorlatilag korlátlanul áll rendelkezésre, a topográfiai térképeken a térképi 

tartalom és az ismert tulajdonnévvel bíró földfelszíni részletek olyan sűrűségben is 

előfordulhatnak, hogy az a térképkészítőt szelektálásra kényszeríti. A topográfiai térképeken 

megnövekedett jelentősége van az egyezményes jeleknek, amelyek helyettesítik az adott 

méretarányban kirajzolhatatlan részleteket. A térképi hely ökonómiája érdekében a térképek 

szöveges tartalmának, a megírásoknak egy része is egyezményes jelekkel valósul meg (ez 

gyakorlatilag a rövidítéseket jelenti), így a helyes térképolvasás egyben a jelkulcs ismeretét 

is jelenti. 

A topográfiai térképezés célja merőben különbözik a kataszteritől, és ez hatással van a 

térképek névanyagára is a feltüntetett objektumok függvényében. Az utóbbiban a cél az, 

hogy egy helység teljes területe hézagmentesen fel legyen osztva, és a legkisebb 

földrészletek is egy dűlőnévvel azonosított egységbe legyenek besorolva. A többi 

mikrotoponímiai helynévfajta feltüntetése járulékos és esetleges. A topográfia, mint a 

hadvezetés kiszolgálója, éppen az egyéb helyek és helynevek iránt érzékeny. Katonai 

szemszögből különösképpen a terepadottságoknak, a logisztikát biztosító helyeknek és a jól 

elkülönülő tájékozódási pontoknak van jelentőségük, így a lakott helyeken kívül a 

domborzati elemek, a vízrajz, a külterületi építmények pontos megjelölése az igazán fontos, 

de gyakran találkozunk kutak, keresztek és más nevezetes pontok nevével is. Éppen a dűlők 

azok, amelyek kevésbé érdekesek a hadi tervezés számára, a dűlők és / vagy a nagyobb 

határrészek feltüntetése alapvetően a méretarány függvényében alakul. A településekhez 
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tartozó külterület és más közigazgatási jellegű határvonalak is csak elvétve vannak 

feltüntetve. Ami még kiemelkedően jelentős, az az utak és az egyéb, közlekedést és szállítást 

biztosító objektumok (hidak, révek, kikötők, hajóállomások, kezdetben postakocsi- és 

lóváltó, később vasúti és buszállomások), az ilyen helyek esetében a leggyakoribb, hogy 

jelkulcsi elemek helyettesítik a névrajzot. A földrajzi nevek egy-egy köre kiemelt szerepet 

játszik mind a kataszteri, mind a topográfiai térképezésben, de ezek más és más típusok. 

Hozzátéve, hogy a nevek felvételének módszere és a méretarányok is erősen különböznek a 

két térképezésben, nincs azon csodálkozni való, hogy ugyanazon területről vagy helységről 

két merőben különböző névanyagot tárnak elénk.  

A szigorú szolgálati hierarchiában működő katonai térképészetben a feladatok 

végrehajtása egyben parancsteljesítés, elvben minden olyan térképi információ, mely a 

seregek mozgását, tájékozódását, logisztikáját, az ezekkel kapcsolatos stratégiai tervezést 

elősegítette, az katonai szolgálati érdeknek minősült. Ebbe beleértődik a névrajz is. Más 

kérdés, hogy e szemlélet ellenére sem találkozunk országosan egységes felmérésekkel. Az 

okok között a terepadottságok változatosságán túl többek közt a topográfiai felmérések 

időbeli elhúzódását, és közben a személyi állomány változását sejthetjük. 

A dolgozatomban azoknak a térképműveknek a névrajzát tekintem át, melyek egységes 

térképezési folyamat keretében elkészültek az egész országra, vagy az ország nagyobb 

részére, és amelyeken nagyobb méretarányuk következtében nagyszámú mikrotoponima 

előfordulása várható (ugyanis a részletes katonai felmérések anyagából kis, általában 

1:200000 és 1:750000 méretarányú térképek is készültek). A célkitűzésem az, hogy a 

térképeken megjelenő névanyag általános jellemzése mellett kiderítsem, hogy a) önálló, 

korhoz köthető felmérésről van szó az egyes térképsorozatok esetében, vagy korábbi 

forrásokra támaszkodtak; b) voltak-e utasítások vagy általánosan bevett gyakorlat a 

névanyag feltüntetésére, a névalakra, és azok hogyan érvényesültek.  

 

4.2. Magyarország topográfiai térképei 1919-ig 

A Habsburg uralkodóházhoz tartozó tartományok és Magyarország térképezése egyazon 

szervezeti keretek közt zajlott az 1763-as kezdetektől 1920-ig, a Magyar Honvédség 

kötelékéhez tartozó önálló térképészeti csoport megalakulásáig. A térképészeti munkákat a 

cs. kir. főszállásmesteri stáb szakosodott tisztjei, később a Militärgeographisches Institut 

irányította. Magyarországot a bő 150 év alatti négy nagy felmérésből három érintette. Az 

egyes katonai felmérések nem csak egy-egy térképsorozatot jelentenek, hanem a viszonylag 

részletes (1:28800 és 1:25000) felmérési lapokból egyes országrészekre kisebb méretarányú, 
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levezetett térképeket is szerkesztettek. A korai topográfiai térképezés katonai és 

térképtudományi jelentőségéről kiváló összefoglaló munka jelent meg Jankó Annamáriától 

(JANKÓ 2007), így erre szükségtelen kitérni. 

 

4.2.1. Az első katonai felmérés (HKF1) 

A Mária Terézia által elrendelt, 1763-tól 1787-ig tartó térképezés, mely Magyarországot 

két részletben, 1769-től 1773-ig (Erdély és a Temesi Bánság), majd 1782 és 1785 között 

mérte fel, az első részletes térképsorozat Magyarország területéről (JANKÓ 2007: 17–20.). 

Az eredménye 1453 darab, 1:28800 méretarányú színes szelvény [a méretarány alapegysége 

a bécsi hüvelyk (= 2,63 cm = 1/72 bécsi öl) volt], melynek eredetije a bécsi Kriegsarchivban, 

jó minőségű másolata a Hadtörténeti Intézet és Múzeum térképtárában található, újabban 

hozzáférhető DVD-n is (ARCANUM 1, 2) és az interneten is (HKF1).  

A földrajzi nevek írását formai vagy tartalmi tekintetben szabályozó dokumentumot nem 

találtam, sőt egységes jelkulcs sem készült (JANKÓ 2007: 25.), így nincs mit csodálkozni 

azon, hogy a névírás tekintetében erősen különböző minőségű lapokkal van dolgunk. Sokat 

mond erről a térképészeket képző intézmény tankönyve, amely „A térképek névrajzáról és 

megírásairól” c. szakaszában kizárólag esztétikai értelemben (méret, stílus, elhelyezés, 

tisztaság) és az írások, megjelölések következetességét hangsúlyozva beszél a névírásról 

(LANDERER, 202–203.): „Egyszóval a feliratok legyenek arányban az egész térképpel, és 

egymással is; legyenek tiszták, rendesek, és megfelelő helyen. Inkább ékesítsék a térképet, és 

szolgáljanak irányvonalul, semmint rendetlenségre adjanak okot.” A fentiek ellenére 

néhány megírás áldozatul esett annak, hogy a domborzatjelölés csíkozása és az írások 

ugyanazzal a fekete tussal történtek.  

A három menetben zajló térképezés eredménye nem egységes a névírás szempontjából 

(és térképészeti, esztétikai szempontból sem). A legtöbb mikronevet az erdélyi lapok 

(HKFE) tartalmazzák, ezzel szemben a Temesi Bánság térképei mikronevek szempontjából 

gyakorlatilag üresek. Az írások következetessége a nevek nyelve és a hangjelölés 

tekintetében is az erdélyi lapokon a legerősebb: Benevéz B., Feyr Patak, Halaszo Patak, 

Serczhágo Teteje (Ditrótól keletre). 

A településeken kívül nincs olyan helyfajta, amelynek a neveit szigorú rendben 

összegyűjtötték és feltüntették volna. E névtípus abban a tekintetben is elsőbbséget élvez, 

hogy rendszeresen megjelenik két vagy három, többnyire külön nyelvű változata: Szilágy vel 

Siladin, Felső vel Ober Mesterj ’Felsőmesteri’, Ober Dubove ung. Felső Dombó, vagy akár 

magyar nyelvű változatok is: Pölöskefej vel Pölöskeföld (Pölöskefő). A 
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legkövetkezetesebben feltüntetett névtípus a külterületi építmények, malmok (Pfarr M., 

Kamoni M. oder Kö malom), kápolnák (St. Wendel Capelle) stb. neve.  

A térképek nyelve nagy általánosságban a német, és ezen nemcsak a térképkereteken 

kívüli írásokat kell érteni. A felmérőtisztek neve ismert, és nevük alapján túlnyomó részt 

németek voltak. Amennyiben van a denotátumnak közismert német neve, az áll a 

térképeken: Donau Fluss ’Duna’, Das Matra Gebirg ’Mátra’, Die Weisse Waag ’Fehér-

Vág’, Raab Fluss ’Rába’, Schemnitzer Wasser (Hont vármegye). A földrajzi köznevek 

többsége ugyancsak német nyelven van megadva – kiírva vagy rövidítéssel: Morast Csire, 

Morast Megyeri Honn, Ipoly Fl. ’Fluss’, Sissak Graben, Blawa Bach, Jabora b. ’Berg’, 

Borda B. ’Berg’, Haraszt Wald. Ebben a tekintetben nagy különbség van az erdélyi és a 

magyarországi felmérés között, ugyanis az előbbiben a magyar vőgy, vőgye, patak, pataka, 

ill. a román vale, valle ’völgy’ és djalu ’hegycsúcs’ köznevek dominálnak: Egres pataka, 

Isten To, Fekete To, Valle Istentoluj, Dialu Feketetouluj, a magyarországiban a németek. 

Ugyancsak németek a nem tulajdonnévi megírások az egyetlen latin vel ’vagy’ kötőszó 

kivételével (l. a településneveket feljebb): Baad, Capelle, Glashütten, Jägerhaus, Schloss, 

alte Schantz, illetve a közszói rövidítések: W.h. ’őrház’, ung. ’magyarul’, és a magyarázó 

megírások: Rudera einer alten Kirche ’egy régi templom romjai’, Landstrasse von 

Schegesvar ’Segesvárról jövő országút’. 

A világos értelmű nevek gyakran esnek át fordításon: Kospalager Bach ’Kóspallagi-

patak’, Ob. M. ’Felső malom’, Unt. M. ’Alsó malom’, Zigeuner Haus ’Cigányház’, Bienen 

Garten ’Méheskert’.  

Pusztán a térképi névállomány nem minden esetben teszi lehetővé annak eldöntését, 

hogy a német nyelvű földrajzi köznevek az eredeti névalak köznévi elemének fordításai, 

vagy a térképész önkényes kiegészítése. Az előre helyezett földrajzi közneves esetekben az 

utóbbival lehet dolgunk: See Tsadek, Morast Kis Schikaro, Morast Kis Bendü. Néhány 

földrajzi köznév azonban német szövegkörnyezetben is magyar: halom, szállás, csárda, 

puszta. Az ezeken kívül elenyésző számban előforduló magyar köznév valószínűleg 

következetlenség és nem tudatos névhasználat okán van a térképeken (kivéve a fent idézett 

erdélyi felmérést.). 

Szelvényenként változó minőségű, de még egy szelvényen belül is következetlen a nem 

német szavak hangjelölése: Kanja Fojas ’Kánya-folyás’, Gyönges Fl. ’Gyöngyös-folyó’. 

Magyar és német betűvel egyaránt megjelenik az s hang a Kis Schikaro névben, ugyanott 

van egy Schomogy Derka, máshol következetesen használják: Farkas Wald, Avas Wald és 

Haraszt Wald. Előfordul magyar és német betű egy szóban is: Hidwég M.h., Pusztawar, 
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Wárfenék W.h. Hasonló esetek sokasága van a cs, sz, gy, ny és ty hangok jelölésével 

kapcsolatban, illetve a magánhangzók hosszúságjelölésével: Aswany, Isten To, Joka Insel. 

Nincsen összehangolva a csatlakozó térképlapok névírása. A Dudvág neve 3 szomszédos 

lapon Dud vag Bach, Dudwaag B. és Dud-Waag.  

Az egyes térképlapok mikrotoponimáinak száma szélsőségesen változik. A délvidéki 

Kopács környéki lapon egyetlen Dráva menti láp (Morast Krasso vel Karassus vel 

Karasicza) neve van feltüntetve, a Duna–Tisza közén 4-5 név az általános, főleg csárdák és 

egyéb építmények neve, a Mátra északi szelvényén 5, a délin 6 név, a zalai Nagykapornak 

térségében a Szala Fl. mellett mindössze 6 építmény (kastély, kápolnák, puszta) neve és egy 

olvashatatlan erdőnév található. Ezekkel szemben a hajdúsági Egyek környékén 52 név van, 

ezek közül 19 a halomnév; a csallóközi Dunaszerdahely környékének 29 neve közül 19 a 

vízjárta helyek, mocsarak neve. A térképlapokat célzottan a helyfajták szerint szemlélve 

negatív eredményre jutottam. Sem a halmok, sem a lápok, sem a domb- és hegyvidékek 

jellegzetes tereptárgyainak, sem más mikrotoponímiai helyfajta következetes, teljességre 

törekvő felgyűjtését és megírását sem végezték el.  

Az első katonai felmérés idején még nem telt el egy emberöltő a baranyai és tolnai 

németek betelepítése óta, ezért a német nevek előtti helynévanyag nyomainak felbukkanását 

reméltem. E helyett Cikó, Mórágy, Ófalu térségében 117, kizárólag német nyelvű 

mikrotoponimát találtam: Goldgrund, Grosse Ruh Grund, Holler Thal. Egyetlen 

következtetésem lehet, hogy a nevek mennyisége az emberi tényezővel van összefüggésben: 

a topográfus fogékonyságával, az adatközlők helyismeretével és azzal, hogy sikerült-e a 

kommunikációs korlátokat kiküszöbölni. Átlagosan 15-20 közötti lehet a szelvényenkénti 

névsűrűség, ami körülbelül 20-22 ezer nevet jelenthet.  

Az első katonai térképek névanyagának forrásértéke leginkább abban van, hogy terepi 

felméréssel, hallás után került felvételre. Ebből, azaz az adatközlő és a topográfus közötti 

nyelvi különbségből származnak az adatok feldolgozásának nehézségei is (az adat nyelve, a 

hangalak rekonstrukciója, a morfológiai szerkezet megállapítása). Talán a tudálékos 

névértelmezésre való példa egy Szilágysomlyó melletti hegy Kesei Ős B. (< keselyős) 

formában való lejegyzése. Az egybeírás-különírás kérdése máshol többnyire valóságos 

szóhatárokon lép fel.  

A névanyag következetlenségei, esetlegességei ellenére – a kor térképi és más 

adatforrásainak ismeretében – nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy az első katonai 

felmérés igen sok név első előfordulása, de még fontosabb forrás azokban az esetekben, 

amikor az egyetlen (legalábbis térképeken). A későbbi térképeken nem találjuk a következő 
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csallóközi lápok, vízjárta helyek nevét, vagy helyesbített változatát: Morast (valamennyi név 

előtt kiírva) Csire, Örek Schikaro, Kis Schikaro, Korpod, Urosch, Schaidom, Schomost, 

Beszlüsto, Kis Bendü, Honn, Megyesi Honn, Gladesch Hon, Miegyesy Bendü, Kis Bendü, 

Sovadföl (Sovadföf?), Warkony Derka. 

 

4.2.2. A második katonai felmérés (HKF2) 

A második katonai felmérés 1806 és 1869 között zajlott a Habsburg tartományokban. 

Magyarország felmérése 1819-ben kezdődött, és több megszakítással zajlott a munka 

bevégezetlen abbahagyásáig, 1869-ig. Erdély felmérése nem fejeződött be, hanem munka 

közben az időközben megindult 3. felmérésben folytatódott. Eredménye a bánsági 

határőrvidékkel együtt 1112 darab kéziratos szelvény. A terepi felmérés az elsőhöz 

hasonlóan ugyancsak 1:28800 méretarányban folyt, és hangsúlyozni kell, hogy ezeket a 

lapokat eleve nem kiadásra szánták, hanem a kisebb méretarányokban tervezett, levezetett 

térképek anyagául (JANKÓ: 56–84.) Magyarországi kutatásukra csak 1996 után nyílt 

lehetőség (JANKÓ: 83–84.) A 2000-es évek derekán az Arcanum DVD formátumban adta ki 

(ARCANUM 3.), majd online is elérhetővé tette (HKF2).  

 

4.2.2.1. Helynevek szerepe a második katonai felmérésben 

A második katonai felmérésben a szöveges információk jelentősége erősen 

megnövekedett, ezen belül a névírásra is minden korábbinál nagyobb hangsúlyt fektettek. 

Már az első katonai felmérés névrajzát érő erős és jogos kritikák után alkalmaztak nyelvi 

szakértőket. A magyar névanyag helyesbítésével a korszak egyik legjelesebb könyvkiadó 

lexikográfusát és térképészét, Korabinszky János Mátyást bízták meg. Ő végül a felmérési 

szelvényeken nem dolgozott, csak a kisebb méretarányú, levezetett térképek egy részén, és 

csak a helységnevek körében tudott javításokat végezni. Ilyen előzmények után a bécsi 

Militärgeographisches Institutban kifejezetten a névírásra összpontosító munkatársakat 

képeztek ki, akik – bár továbbra is főleg a németek közül kerültek ki – jártasságot szereztek 

a térképezett területeken beszélt nyelvekben, írásmódokban is. A névíróknak a nevüket fel 

kellett tüntetni a szelvények jobboldali, információs szegélyén (JANKÓ: 66.) Működésük 

következtében valóban lényegesen jobb, hangjelölésben is sokkal hitelesebb, stílusban, a 

rövidítések alkalmazásában egységesebb képet mutató térképlapok születtek. Ehhez az is 

kellett azonban, hogy a második katonai felméréshez egységes jelkulcsot dolgoztak ki.  

A második katonai felmérés jelentőségét a földrajzi nevek szempontjából az adja, hogy 

az első olyan munka, amely a kataszteri térképezéstől eltérő névtípusokban, terepi munka 
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során gyűjtött (azaz nem hivatalossági megfontolások alapján rögzített) mikrotoponimák 

tízezreit lokálisan megbízhatóan felvette az ország egész területén.  

A mikrotoponimák állományának térképi vagy szöveges előzménye nem volt. A 

névanyag új, önálló terepi felmérésből származik. Ezt nemcsak az újonnan térképre vett 

nevek nagy száma igazolja, hanem a korábbi felmérés névanyagának a felülírása is. A 

hajdúsági Egyek környékéről vett példák mutatják a névanyag változását: Saruka > Mély 

sarruka, Bodajcs > Bodacs, Nagy Csatak > Nagy Csattog fertő, Kötsi halom > Kökös halom. 

A következőket az elavultság okán kihagyták az újabb anyagból: Aponyhát, Dyikinyes, 

Marton halom, Lapos halom, Barom állás stb. 

 

Az adatok minél helyesebb rögzítéséhez szolgálati érdek fűződött. A magyar 

helynévkincs alakulására közvetlen hatása nem volt, közvetett hatása annál inkább: a 

későbbi topográfiai térképek, kezdve a harmadik katonai felméréssel, már forrásként, 

alapműként használta a második katonai felmérés névanyagát. Már a harmadik katonai 

felmérés anyagából készült nagy példányszámú kiadvány, de a harmadik katonai felmérés 

hazai verzióiból készült első turistatérképek névanyagának is a második katonai felmérés 

jelentette az alapját. Igen sok helynév első és / vagy egyetlen előfordulását találjuk e 

térképeken, így pl. az Egérfejű hegy Vásárosbécen, a Szeretö domb Csipkereken vagy az 

Olvakő Gyöngyössolymoson. Ezeknek nincs folytatásuk a nyelvészeti névgyűjtési 

kötetekben sem (BMFN, VMFN, HMFN IV.), azaz a magyar helynévkincs további 

elemekkel bővülhet a vizsgált térképlapok feldolgozásával olyan helyeken is, ahonnan már 

jelentek meg kötetek.  

A második katonai felmérés térképeinek névanyaga sem egyöntetű, ez főleg a nagyon 

hosszan tartó folyamatnak köszönhető (az egyes területek felmérésének idejéhez l. JANKÓ: 

186.) 50 év alatt topográfusok több generációja tevékenykedett a felmérésben, különböző 

stábokban. Érintkező szelvények között is találunk erősen változó minőségűekre a nevek 

sűrűségét, a nyelvi felkészültséget és a német közszavak számát tekintve (de még a 

színkeverést illetően is). Például a Nyíregyházához tartozó, a belterülettől nyugatra eső 

szállások megoszlanak a XLII 45 és a XLIII 45 számú szelvények között. A nyugatabbin 

minden egyes szállás nevében ott van a földrajzi köznév szálás alakban (Bellus szálás, 

Vrbovszky szálás stb.), a keletebbin másik kéz írása látható, és egyik esetben sincs a földrajzi 

köznév kitéve (Jánosszky, Winkler, Marschalko stb.), csak a szöveg elhelyezése, a betűméret 

és stílus adja meg a denotátum jellegét. Kupuszina (Bácskertes) külterületén a szelvényhatár 
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egy erdőt vágott ketté, a két fél Bukovácz Wald és Bukovaczer Wald formában jelenik meg 

a XXXII 66 és XXXIII 66 lapokon: a két szelvény felmérése között hat év telt el.  

A két vagy több tagú helyneveknél a második és többedik elem kezdőbetűje hol nagy, 

hol kicsi, de egy szelvényen belül általában következetes, és a nagy betűk semmiképp sem 

a tulajdonnévi jelleg érzékeltetésére szolgálnak: a mai fogalmaink szerinti földrajzi 

köznevek és tulajdonnevek egyaránt állhatnak mindkét szokás szerint: Cseres Erdő és 

Jankováczi erdő két szomszédos szelvényen (Jankovácz, azaz Jánoshalma)  

A helységnevek írása stabilnak, és egyéb objektumtípusokhoz képest lényegesen 

helyesebb. Ez a körülmény, és az, hogy egy szelvényen belül helyes a magánhangzók 

hosszúságjelölése a helységnevekben, de helytelen a mikrotoponimákban, arra enged 

következtetni, hogy a helységneveket külön munkamenetben, előre feldolgozott és 

helyesbített forrásból írták a térképlapokra, míg az egyéb neveknél érvényesült a spontán, 

hallás utáni rögzítés.  

A legkiemelkedőbb megírásokat azok a (többnyire magaslatokon lévő) helyek élvezik, 

ahol rögzített mérési pontokat helyeztek el. Ezek álló betűtípussal vannak és nagyobb 

mérettel kiemelve. A pont miatt kaphatott például a hosszúperesztegi Sürrü alla Düllő, a 

markóci Temető mező, a homokszentgyörgyi Degvedi dülö és a drávafoki Köröke erdő is 

álló és nagyobb betűméretű megírást, jóllehet dűlők még nagyságuk okán sem játszanak 

jelentős szerepet e térképezésben. A Páhi területén levő Páhi Puszta is domborzati 

megírásnak tűnik, de az ok ugyanaz. A megírás stílusától függetlenül tehát ezeknek az utóbbi 

példáknak (sok más esettel együtt) a jellege nem domborzati név.  

A topográfusok nyelvi képzése nem jelenthetett egyben jó nyelvismeretet is. A 

mikrotoponimáknál a hangjelölés ugyanazokat a következetlenségeket is mutathatja, mint a 

magyar nyelvű írásokban, pl. Ketske hegy (Tapsony) és Kecske bércz (Gyöngyössolymos), 

de a magyar és a német ábécé közötti eltérésekre is akad példa Marschalko ’Marsalkó’ 

(Nyíregyháza), Wérkut ’Vérkút’ (Zánka). A magánhangzók hosszúságjelölése különösen 

sok bizonytalanságot mutat: Nagy Allas ’Nagyállás, egy puszta’, Nagy Allas erdö ’Nagy-

állás-erdő’, Beseney mezö ’Besenyei-mező’ (Rinyabesenyő). Valószínűleg a gyep ~ gyöp 

szó kimaradt a speciális helynévi ismeretek oktatásából, s e földrajzi köznév ismeretének 

hiányában jegyezték le az Olcsai Gyöb és Ekli Gyöb alakokat, máshol viszont földrajzi 

köznevet érthettek bele olyan nevekbe is, ahol nem kellett volna: Békarika-tó ’Békaríkató’ 

(Csákvár). Találunk szóhatártévesztést, pl. Közép Sötöltés (Hetény, Komárom megye), de az 

ilyeneket egy magyar anyanyelvű embernek nem okoz gondot értelmeznie, és kifejezetten 

megerősíti azt az észrevételt, hogy a névanyag helyi terepmunkán vették fel. 
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Számolni kell azzal, hogy a terepmunkán a neveket piszkozatra rögzítették, majd az 

elkészült térképműre olyan idegen nyelvű ember írta fel a neveket, aki nem vett részt a terepi 

felmérésben: (Somogy)Visonta és Szulok szelvényén az n betűt nem ismerte fel a Besenyö 

utou aluli magyar névben, de ez nem okozott neki problémát a szuloki sváb Beim Brunnen 

alakban. Egy kicsit északabbra ugyanez történt Lábod külterületén. Az egyik szelvényen a 

helyesen kiolvasott Dobonta név szerepel, a másikon a helytelen Dobouta erdő és Dobouta 

P. Bükkábrány patakja is azért torzulhatott el, mert a d betű kézírásban gyakran ölt o+l-hez 

hasonló formát: Szarola folyása ’Szarda patak’. 

Azt is fel kell tételeznünk, hogy a térképezés egyes folyamataiban német szóbeli 

adatközlés folyt (pl. a névanyag diktálása olvasás alapján), így egyes magyar betűk német 

hangértékkel, majd ennek következményeként német hangjelöléssel kerültek vissza a 

térképre: Balmazújváros nevét Balmacz Uj Város és Balmacz Ujváros alakban írták, a 

Gyöngyös északi részén írt Fölgyes Bércz és a pétervásári Fár Hegy hegynevek előtagjában 

nagy valószínűséggel a „völgyes” és a „vár” szavainkat kell keresni.  

 

4.2.2.2. Névsűrűség a második katonai felmérés térképein 

A második katonai felmérés több mint ezer szelvénye névírás mennyiségét tekintve igen 

változatos képet mutat, ami alapvetően a mikrotoponimák kutatására van hatással, ugyanis 

a nem kötelező térképi tartalom rovására lehetett a munkát gyorsabban végezni. Egy-egy 

szelvény mikrotoponímiai állománya a 10 és 150 között mozog (ill. 400 is lehet, amennyiben 

a tanyatulajdonosok nevét is helynévnek számítjuk). Az átlagos névsűrűség a 100-hoz 

közelít, így egy közel 100 ezres mennyiségű névállományról van szó a 19. század közepéről, 

melynek nagyjából a fele magyar. Nem lehet sem a felmérés idejéhez, sem a földfelszín 

tagoltságához egyértelműen kötni a szélsőségeket. Vannak kevésbé kidolgozott lapok a 

korai időszakból, például a Kisalföld északi részén, a Csallóköz környékén, és meglehetősen 

üres a bánáti rész is, amelyet a vége felé, az 1860-as évek derekán mértek fel. A földfelszín 

tagoltsága sem lehet ok, mert ahol az egyik névtípusból, például a domborzat neveiből kevés 

van, ott megszaporodnak a tanyák, szállások, vagy épp a vízjárta helyek, lápok, székesek 

stb. Szeged külterületét ketté vágja egy néhány szelvényre kiterjedő térképezési különbség. 

A várost is magába foglaló XXXVII 61 és 62 számú szelvényeken alig van név, a tőle 

nyugatra fekvő XXXVI 61 és 62 számú szelvényeken viszont igen sűrű az írás. A 

Kecskeméttől délre eső pusztaság valamennyi tanyája meg van írva a tulajdonos nevével, az 

északi rész nem készült ennyire akkurátusan. A Vásárhelyi-pusztán minden tanya 

akkurátusan ki van rajzolva, de a megírásuk csak szórványos. Sűrű még a megírása 
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természetesen a hegyvidékeknek, az újabb felméréseken, a keleti és északkeleti 

peremvidékeken a völgyek nevei is gazdagon adatolva vannak a korábban készült lapokhoz 

képest. Összefoglalva: a névírás gazdagsága szempontjából sem beszélhetünk, sajnos, 

területileg egységes munkáról.  

 

4.2.2.3. A második katonai felmérés térképeinek nyelve 

A térképek nyelve alapvetően továbbra is a német, hiszen egy olyan hadsereg 

szolgálatára készült, amelynek a vezényleti nyelve a német. Ez a keretmegírásokon kívül 

főleg a földrajzi megjelölések írásában (Schafstall, Hütte, Schloss, Bahnhof, Landungs Platz 

stb.) és a jelkulcsi rövidítésekben nyilvánulnak meg: J.H. ’vadászház’, M.H. ’majorság’, 

W.H. ’őrház’.  

A makrotoponimák körébe sorolható városok, jelentős vizek, ritkábban tájak 

névírásában, ha van, feltüntetik a német névváltozatot, esetenként csak azt: a Duna végig 

Donau-Strom néven fut (a holtágaknál elő jön egy-egy Holt- vagy Öreg-Duna alak), a Tisza 

változat ritkán tűnik fel a Theiss Fl. mellett, a Balaton apró betűs a Platten-See alatt, továbbá 

Mur Fluss-t, Raab Fluss-t, Drau Fluss-t stb. olvashatunk.  

A települések nevének írásában több nyelvi változatot találunk a nagyvárosoktól az apró 

településekig, Ebben a tekintetben érződik a teljességre törekvés, így nagyon izgalmas 

forrással van dolgunk. Nincs teljes következetesség abban, hogy melyik alak áll első helyen, 

kiemelt betűmérettel, de a helyben beszélt nyelvek településnevei a térképi tartalom fontos 

részeként jelenik meg (a ruszin nevek latin betűkkel): Swaty Mikuláš ~h. Szt. Miklós ~ d. Sct 

Nikolaus (Liptószentmiklós), Komorn ~ h. Komárom ~ sl. Komárno ~ l. Comaromium, 

Kolozsvár ~ Klausenburg ~ Klusu. Néhány kisebb település: Drahowa ~ h. Kövesliget 

(Máramaros m.), Klačany ~ h. Kelecsény (Liptó m.) A felmérések idején még csak néhány 

generációt itt élt dunántúli és dunai németség helységneveit viszont alig akceptálták, de azért 

van példa: Gross-Vejke és Klein-Vejke. Van azonban néhány jelentős helység, város, 

amelynek ismert magyar neve valahogy lemaradt, valószínűleg figyelmetlenségből, és csak 

idegen verziót tartalmaz a térkép: Erlau (~Eger), Grosswardein (~Nagyvárad), Pressburg 

(~Pozsony). 

A mikrotoponimák körében viszont olyan bőségesen adatolt és változatos a nyelvi 

„tájkép”, hogy nincs okunk kételkedni abban, hogy bármilyen nyelvi alapú beavatkozás 

történt volna (22. ábra), sőt ami az első felmérésben Schwartz Wasser, ill. Blawa Bach volt, 

itt Fekete víz és Blawa Potok; vagy pl. a Pazsitsky oder Haid M. alak Pažicky M.-mé 

változott. Bizonyosak lehetünk abban, hogy alapvetően a mikronevek értelmezésére és minél 
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helyesebb leírására tartották fent a nyelvi képzést. Bár a primer felvételezésen alapuló 

élőnyelvi alakok dominálnak a térképsorozat egészében, pl. Füzes Domb, Fekete éri kút, 

Hollós kő bércz, ill. Hruba Dolina, Maly Haj, Repikova Dol, Dealu Biserici, Vale Surdului, 

egyes szelvényeken a földrajzi köznevek német jelkulcsi rövidítésével alakult vagy 

kiegészített neveket is találunk, mint Starohracka Skala B., ahol a B. a Berg ’hegy’ 

rövidítése, Dernye B., ahol a B. a Bach ’patak’ rövidítése (a betűstílus miatt a két 

„B.”rövidítés elkülönítése nem okoz gondot).  

 

22. ábra: A mikrotoponimák nyelve a második katonai felmérésben 

Budaörs Ősagárd Torjánc Szacsal 

német szlovák horvát román 

Schleifstein Köpfl Dluhé Role Medrovicza V. brostilori 

Csiker Gebirg Nowé Winice Megya V korha 

Fleischhacker-Strasse Stari Wrch Mertvicza V. karpaczini 

Türkensprung Uboho Doly Szolnicza Pereu capriori 

Wolfsberg Chtjalavina Blandistye Podu mori 

Kalvarien B. Horke Zeme Viszoka Greda Matu skajul 

Budaörser Weingebirg   Becseva Pereu Mori 

Feuerstein Berg     V. Plai 

Stein B.     V. bustu 

Schafflerhof     Valea bustu 

Kammer Wald     Valea Urului 

      Piatra Arsica 

      Magura mika 

      Prislop 

 

Az is látszik, hogy az idő haladtával fejlődik a térképeken a helyi nyelvek alkalmazása, 

és északnyugatról délkeletre haladván egyre kevesebb a németre fordítás, vagy kettős 

névfeltüntetés esetén a német név kiemelt helye. 

A topográfusok akkor is érintetlenül hagyták a neveket, ha a két tag különböző 

nyelvekből származott: Vurvu Zugó, Kapu Skomnikului, Valea Istentolui. 

Azoknál a helyeknél, ahol a tevékenység jellege a legerősebb névadási motiváció, így 

főleg üzemek, középületek esetében, ugyancsak a német nyelv előnyét figyelhetjük meg: 

Dampfmühle, Arbeiter Colonie, Schloss (Somogyhárságy), Zuckerfabrik (Szentlászló), 

Kohlenbergwerk (Miskolc).  
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4.2.2.4. A második katonai felmérés helyneveinek földrajzi jellege 

A katonai célokra való felhasználás (hadászat, harcászat, logisztika stb.) és a közepes 

méretarány adta korlátok alapvetően meghatározták azokat a helynévtípusokat, amelyek 

névvel szerepelnek a térképeken. Természetesnek vehetjük, hogy a helységeket 

megkülönböztetett figyelemben részesíti valamennyi topográfiai felmérés, így van ez a 

második katonai felmérésben is, a helységnevekre kitérni nem célja a dolgozatnak. A 

méretarány lehetővé tette a mai fogalmaink szerinti kistájak megjelenítését, viszont 

egyáltalán nem tűnik általános célnak, hogy tájnévi kategóriába eső nevekkel le legyen fedve 

az ország. A következőket találjuk: KIS-SÁR-RÉT, SZERNYE MOCSÁR, BAKONY ERDŐ, 

MÁTRA GEBIRGE, HÁNSÁG, SZIGETKÖZ, VERTES, Rothe Moraste/Vörös mocsár, 

Sárköz, stb. Viszont a makro- és mikrotoponimák között átmeneti kategóriát képező 

(többnyire) alföldi puszták valószínűleg kivétel nélkül fel vannak tüntetve: Puszta Nagy 

Királyhegyes (ma Királyhegyes község), Puszta Szikancs (Hódmezővásárhely), Puszta Kara 

(Kocsér), Puszta Kerekdomb (Tiszakécske), Puszta Borbás (Kecskemét), Puszta Bodoglár 

(Kiskunhalas), ill. magyaros szórenddel Kocsér Puszta (Kocsér), Ludas Puszta (Nagykőrös) 

stb. Ezekben a nevekben a puszta ’kiterjedt határrész’ jelentésben, és nem mint ’lakott hely, 

mezőgazdasági épületegyüttes’ szerepel. Hasonlóképp következetes a pusztákkal közel 

azonos jelentőségű és méretű, a városok és a kisbirtokok közötti átmenetet képező, 

alacsonyabb közigazgatási egységek ábrázolása: Madarásztoi Kapitányság (Mórahalom), 

Fehér Tói Kapitányság, Zabosfai Kapitányság (Szeged), Bösztöri Tanyák 

(Szalkszentmárton), Félegyházi Tanyák (Kiskunfélegyháza), Mélykúti Tanya földek 

(Jánoshalma); ezek sorában németesített formájúakat találunk nem német lakosságú 

helyeken is: Apátfalvaer Tanyen (Apátfalva), Palotaer Tanyen (Csanádpalota), ill. részben 

német lakosságú helyeken: Kamaráser Bereitung, Peregher Bereitung (Mezőhegyes). A 

puszták és a fenti nagy határrészek nevei az egyetlen olyan kategória, amelynek a 

denotátuma nem teljesen egyértelmű, szórt írással találjuk őket, és gyakran vágják el 

szelvényhatárok.  

Teljességre törekvés figyelhető meg a tanyánál nagyobb külterületi településrészek 

nevének megírásában. A tanyák névvel való ellátása végletek közt változik: a teljes 

negligálástól a teljes adatolásig változnak a szelvények. A belterületeken igen nagy 

ritkaságszámba megy a városrészek megírása, még ha a térképi hely engedné is, ilyen 

Kecskeméten a Mária Város, Ürgés, de pl. Eger hóstyái nincsenek rajta, Debrecen számos 

„kertje” közül csak a Téglás, Toczos, Homok.  
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A vízneveket illetően mintha a makrotoponima / mikrotoponima fogalmak mentén 

választanák szét a megírásokat: az előbbiek német nevükön szerepelnek, a helyi nyelvű alak 

feltüntetése esetleges, az utóbbiak (ideértve lápokat, ideiglenesen vízjárta helyeket is) 

meghatározó része helyi nyelv(ek)en van. Igen gazdag névanyagról van szó, de a teljességet 

nem tudták biztosítani. Sok esetben névvel vannak feltüntetve egy határrész meghatározó 

kútjai. 

A domborzati nevek közül a markáns kiemelkedések nevükkel szerepelnek, ezek 

többségén bemért pontokat helyeztek el. Az alföldi halmok esetében a teljességre törekvés 

figyelhető meg, a hegységek esetében a térképi hely ezt nem engedte. A völgyek, szurdokok, 

barlangok, nevezetes oldalak stb. feltüntetése esetleges, de ritkának nem mondható.  

Az első katonai felméréssel szemben a kisebb határrészek, dűlők, rétek, legelők, zugok, 

kisebb vízfolyások, kutak nevei is nagy számban felkerültek: Böndő Rét, Alsó Telek, Nagy 

Szeg, Megyes Szél, Patak Földek, ill. Fárföldlábi kút, Énekes Ágai Kút, Fenék kút, Göböly 

kút stb., de a méretarány ezen típusok maradéktalan ábrázolását nem tette lehetővé, erősen 

változik, hogy ezekből mennyit vesznek fel a térképek. A teljességre törekvés a katonai 

céloktól is idegen. Egy szelvény teljes névanyagát a harmadik katonai felmérés tárgyalása 

közben, a két állomány összehasonlításával mutatom be. 

Külterületi építmények (kápolnák, malmok, őrházak, fűrészüzemek, üveghuták stb.) és 

közlekedési létesítmények (hidak, révek stb.) ábrázolásában teljességre törekedtek, ám a 

tulajdonnévvel való megírás ritka. Az utak mellett, kiváltképp szelvényhatáron található 

iránymegadások (pl. nach Debreczin, von Szóváth) nem tekinthetők névnek,  

 

4.2.2.4. Hegyek, dombok, kiemelkedések a második katonai felmérésben 

Mind a terepi tájékozódás, mind a térképezés (alappontok elhelyezése) szempontjából a 

hegyeknek, domboknak és más kiemelkedéseknek kitüntetett szerepük van a hagyományos 

katonai topográfiában. Ezt a betűméret és a stílus (vastag, álló) is jelzi. Már az első katonai 

felmérés az alföldi halmok adatolásával hagyta hátra a legtöbbet a helynevek kutatóinak. A 

másodikban az összefüggő hegyvidékek csúcsaival, ritkábban hegygerinceivel folytatódik a 

sor. A második katonai felmérés térképlapjain jelennek meg először pl. a Börzsöny, a Bükk 

és a Mátra hegynevei, melyek közül sok mind a mai napig él turistatérképeinken. Például a 

mátrai turistatérképek Nagy-Lapát-tető neve itt még Nagy Lápát formában áll (megbízható 

hangjelöléses környezetben), ami a név keletkezéstörténetét más megítélés alá helyezheti. 

A Mátra hegyneveit vettem tüzetesebb vizsgálat alá. A felmérését 1856-ban és 1858-ban 

végezték el, harminc évvel a részletes kataszteri felmérés előtt. A második katonai felmérés 
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168 hegynevet tartalmaz, melyek mind első előfordulások mint topográfiailag megbízhatóan 

azonosítható helyekhez kötött nevek. Az egész névanyag – néhány bizonytalan megítélésű 

alak (pl. Lócz, Muzsla, Koncsur) kivételével – magyar nyelvű, vagy vegyes, a földrajzi 

köznevek és jelzők kivétel nélkül magyarok (Oczicsinsky Hegy, Nagy Szokorecz, Nagy 

Koncsur). A hangjelölés a magánhangzók hosszúsága tekintetében mutat 

bizonytalanságokat (Sasvar hegy, Felső Maj stb.) Negatív lett a vizsgálatom abban a 

tekintetben, hogy működött-e a nevek szerkezetére vagy a földrajzi köznévi állomány 

lexikájára vonatkozóan olyan törekvés, amely az élőnyelvi forrásból táplálkozó adatok 

valamilyen átformálását eredményezte volna, így az anyag hitelességét csorbítaná. Az 

anyagban vannak egyrészes nevek (20 db, 12%), pl. Dobozó, Kékes, Muzsla, Világos; 

domborzati földrajzi köznévvel alakult kétrészes nevek (128 db, 76%), pl. Darno Bércz, 

Pipis hegy, Tó berki fő, Csákány kő, Csurga orom, Palank Tető, Császar verő; más helynévi 

kategóriából metonimikusan hegy neveként alkalmazott kétrészes nevek (10 db, 6%), pl. 

Hideg Kút, Nagy Állás, Nánai berek, Peres vágás, Sós Bánya, földrajzi jelzővel alakult 

kétrészes nevek (6 db, 4%) Kis Szokorecz, Nagy Hidas, Nagy Lipót, és néhány bizonytalan 

besorolású név, pl. Gyöngy Bokor, Vécz Veres. A szerkezeti változatosság alapján 

megállapítható, hogy sem a földrajzi köznévvel való kiegészítés – mint a helynevek 

„értelmezésének” tipikus eszköze –, sem más, a nevek szerkezetét befolyásoló körülmény 

nem mutatható ki. 

Földrajzi köznevek tekintetében a bérc (19), hegy (70) és tető (12) dominálnak, a domb, 

fő, galya, kő, máj, orom, verő lényegesen kisebb megterheltséggel jelentkezik. Egységesítési 

törekvés nem látszik. 

Másik vizsgálatom arra terjedt ki, hogy a vizsgált névállomány mutat-e átfedést későbbi 

térképek (katonai felmérések és kataszteri) és a nyelvészeti névgyűjtési kötetek (HMFN I., 

HMFN II.) neveivel, azaz mennyiben gazdagítaná helynévi ismereteinket a második katonai 

felmérés anyagának feldolgozása. A célkitűzés megvalósítását nehezítette, hogy a földrajzi 

köznevek és a differenciáló tagok elég szűkös állománya igen sok homonim, vagy csak 

nehezen elkülöníthető változatokat eredményezett, tehát a kis, nagy, hegyes, hosszú, farkas, 

róka, szőlő, vár, illetve bércz, hegy, kő stb. összes variációinak előfordulását azonosítani 

közel lehetetlen (pl. ami a HKF2-ben Árnyék Hegy azonos-e HMFN IV. Árnyék-tető névvel 

jelölt helyével), így a jobban egyedítő lexikai elemekre kellett koncentrálnom. Ugyancsak 

leválasztottam a földrajzi jelzőket, azaz a Hosszú-hágó alakokat is kerestem, nemcsak a Kis-

Hosszú-hágó-t. Mind az eredeti, mind a kikövetkeztethető mai köznyelvi alakok (pl. Tomás 

Bércz ~ Tamás-bérc, Fölgyes Bércz ~ Völgyes-bérc) párhuzamait keresve azt állapítottam 
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meg, hogy a második katonai felmérés vizsgált anyagának legalább 10%-a egyedi 

előfordulású név: Halgató Hegy, Kis Hosszuhagó Hegy, Lakocza tető, Legelő bércz, Lócz, 

Nagy Koncsur, Nyerest Vár,   Olvakő, Podmanicki Hegy, Ressel tető, Sós Bánya stb.  

A domborzatilag kevésbé tagolt felszínű helyeken ugyancsak megjelennek a domborzati 

megírások, ugyanis a topográfusoknak szükségük volt egy bizonyos pontsűrűségre, a 

laposabb helyeken erdők, rétek neve is megjelenhet domborzati megírással, sőt néha 

magának a községnek a nevét alkalmazták a mérési pont neve gyanánt is (Istvándi, Zsitfa, 

Vése stb.). Számos mikrotoponima fennmaradását éppen az ott elhelyezett pontoknak 

köszönhetjük, pl. Temetö tábla (Inke), Szöllö megett (Gyöngyöshalász), Tetü hát 

(Vámosgyörk), Kirchberg, Pfaffen B. (Dunaharaszti), Fisolen, Melonen B. (Soroksár). 

 

4.2.2.5. Külterületi lakott helyek (puszták, majorok) a második katonai felmérésben 

A mikrotoponímia kategóriájába eső névtípusok közül a legkövetkezetesebben a 

külterületi településrészek nevét írták fel. E kifejezés mögött itt a majorokat, uradalmi 

központokat, csoportos tanyákat (szállások, puszták) értem, és nem sorolom közéjük a szórt, 

egy családos tanyákat.  

A második katonai felmérés külterületi településrészneveinek gazdagsága és fontossága 

akkor nyilvánul meg igazán, ha összevetjük a közel egykorú kataszteri felmérések 

névanyagával. A Dunántúl nyugati és déli részében gyakorlatilag egykorú gyűjtésekről van 

szó. A primer adatközlésre és a teljességre törekvő topográfusi munka erős különbözőséget 

mutat a mérnöki megfontolások és hivatalosságok által közölt adatokkal szemben. Az 

alábbiakban egy válogatást mutatok be a két fajta térképezés megoldásaiból. Mindkét 

adatsorban van formalitásra törekvés, ez elsősorban a földrajzi köznév kiírásában mutatkozik 

meg. A katonai anyag dunántúli részében a puszta közneves alakok dominálnak szemben a 

kataszteriek által preferált majorral, bár erős az átjárás. A nyíregyházi nevekben viszont 

annak ellenére a szálás ’szállás’ egységessége figyelhető meg a katonaiban (tanya és bokor 

a kataszteriben), hogy a szállásnak itt szórványos a használata, míg a dél-alföldi részeken 

általános, onnan hozhatta a topográfus mint egységesítésre alkalmas jellegjelölő műszót. A 

katonai gyakran él rövidítéssel, a P. a puszta, az M.H. a német Mayer Hof, azaz ’majorudvar’ 

rövidítése. A rövidítéssel élő alakokban esélytelen eldönteni, hogy vajon a földrajzi köznév 

a névtest része volt-e, de bátran hagyatkozhatunk a mai nyelvérzékünkre, és a puszta szónak 

a sorrendjét tekintve is. A nyelvi kompetencia tökéletlensége mindkét oszlopban befolyásoló 

tényező, de a topográfiaiban erősebb, talán eleve arra számíthattak, hogy német nyelvűek 

fogják használni a felmérés anyagát. (23. ábra) 
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A táblázatban hozzávetőleges minősítést mutatok a kétféle anyag különbözőségét 

illetően. Hét kódot alkalmaztam, melyek feloldása a következő:  

 1 = lexikai különbség a földrajzi köznév figyelembe vétele nélkül 

 2 = a szóalak kisebb eltérése (pl. szarkács~szarkás) 

 3 = a földrajzi köznév (cseréje, megléte / hiánya) 

 4 = képzett / nem képzett alak (pl. Iklad ~ Ikladi) 

 5 = hangjelölés, helyesírás 

 6 = a névelemek sorrendje (Kámaháza Puszta ~ Puszta Kámánháza) 

 7 = a név vagy valamely névelem nyelve 

 

23. ábra: Puszták, majorok nevének eltérései a 2. katonai és a kataszteri térképeken 

helység 2. katonai felmérés kataszteri térképek 
különböző
ség jellege 

Aka Urasagy Lakas Puszta Aka 1,3,7 

Alcsút P. Marienthal Máriavölgy major 3,6,7 

Attala Alsó major P. Felső major 1,3 

Attala Felső major p. Alsó major 1,3 

Balatonszentgyörgy Körtvélyes M.H. Bári 1,3,7 

Belezna  Berki puszta Sándorházi major 1,3 

Belezna  Kakonya puszta Szent Háromság puszta 1 

Bezi Szaputi puszta Szapud 2,3,4 

Bezi Puszta Karros Peterház 1,3 

Bonyhád Puszta Szerdahely Noszlop 1,3 

Bonyhád Puszta Paradeisz Paradicsom 2,3,7 

Bonyhád Puszta Eperjesy Kis Tabod 1,3 

Bonyhád Puszta Alexis Elek/Ellek 2,3,7 

Görgeteg Takóta puszta Paitás kerti pusztá 1,5 

Görgeteg Mustárpuszta Felső major 1,3 

Gyöngyöshermán Hatlabó Hatlabusi Vfogado 2,3,4 

Hatvan Szarkács P. Szarkás major 2,3 

Iszkaszentgyörgy Fénies M.H. Atya puszta 1,3,5 

Kalocsa Puszta Mariháza Máriaháza 2,3 

Kápolnásnyék Felső Pöttend Pettend puszta 1,2,3, 

Kercseliget Bargat P. Paragot 2,3 

Kivadár (Nagyatád) Tiszina puszta Tiszina 3 

Kivadár (Nagyatád) Aggerdői-puszta Ágerdei Major 2,3 

Körmend Tilalmás M.H. Tilalmaser Majerhof 2,4,7 

Külsővat Bánhalma M.H. Bánd 1,2,3,4,7 

Külsővat Vadi M.H. Fisztó 1,3,7 

Lábod Körösi P. Körösi major 3 
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Lasztonya Kámaháza puszta Puszta Kámánháza 2,6 

Lengyeltóti Szent Györk Szent György  2,3, 

Miháld Mindszent puszta 0 0 

Mocsa  Puszta Farkas  Uj major 1,3,6 

Mosdós Sarkánto P. Szalacska 1,3 

Nagycsákány 
(Csákánydoroszló) Dombi M.H. Kis Major 1,7 

Nagycsákány 
(Csákánydoroszló) Uj Major M.H. Dombi Major 1,7 

Nagykorpád Ganéjosi P. Nagy Ganajos 1,2,3,4 

Nemesvid Eblak (Kis Vid) Kis Vid 1 

Nyíregyháza Belegrad puszta Görög szállás 1,3 

Nyíregyháza Belegrad puszta Belgrád 2,3 

Nyíregyháza Papai szálás Sipos Mokrján tanya 1,3 

Nyíregyháza Moravszky szálás Bundás tanya 1,3 

Nyíregyháza Bellus szálás Belfi Belus bokor 1,2,3 

Nyíregyháza Sullyan szálás Sulyán tanya 2,3 

Nyíregyháza Magyar szálás Magyar tanya 3 

Petri (Petrivente) Szt. Petri puszta Petri Major 1,3 

Petri (Petrivente) Venti puszta 
Puszta Vente / Ventei 
Major 2,4,6 

Pusztavacs Augustihof Ágoston major 2,3,7 

Rinyaszentkirály Ikladi puszta Iklad Major 3,4 

Rinyaújnép Szöllöki P. Erdöi major 1,3 

Sitke Békamajor Sándorháza 1,3 

Tiszaeszlár Kuczorgo puszta Bazshalma tanya 1,3 

Újkér Kokosvár M.H. 0 0 

 

Különösen figyelemre méltóak azok a szinkron névváltozatok, melyek jelentős lexikai 

eltérést mutatnak. A terepi felvételezés módszere alapján, továbbá hogy a katonai 

topográfusoknak nem kellett a hivatalokkal kapcsolatot tartani, inkább a topográfusok 

adatait gondolhatjuk élőnyelvinek (a megállapítás nem vonatkozik a köznevekre): pl. a Berki 

puszta és Kakonya puszta (HKF2, Belezna) alakoknak kapcsolata van a környezettel, a két 

vizes hellyel, az ugyanazokra a denotátumokra mutató Sándorházi major és Szent Háromság 

puszta nevek pedig arra utalnak, melyik uradalomnak a központjáról vagy telephelyéről van 

szó; a görgetegi Takóta puszta ugyanígy arra a földre utal, ahol van, a kataszteri Paitás kerti 

puszta adata pedig az uradalomra. A kalocsai Mariháza és Máriaháza, a lasztonyai 

Kámaháza és Kámánháza alakokban is élőnyelvi ~ formális(abb) különbséget láthatunk. A 

második katonai felmérés más módokon is gazdagíthatja névtani tudásunkat: a nemesvidi 

Eblak most is élő név (SMFN: 312), de nem volt hozzá történeti forrás a Somogy megyei 

kötetben. A mosdósi Sárkántó ugyancsak forrás nélkül áll a somogyi kötetben, míg a 
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Szalacská-t ismeretlennek minősítik, és másik helyre teszik (SMFN: 481.) A két térképi 

anyag összevetéséből derül csak ki, hogy a kettő ugyanaz. A lengyeltóti Szent Györk alak 

amiatt is figyelemre méltó a névkutatásban, mert a szomszédos települést Szőlősgyöröknek 

hívják.  

A második katonai felmérés 20-25% többletet (becslés) tartalmaz e vonatkozásban a 

nyelvészeti névgyűjtések során feldolgozott kataszteri térképekhez képest, aminek a felét az 

élőnyelvi ~ hivatalos adatolás különbözőségére megy vissza, másik felét azok adják, 

amelyek az utóbbiban egyáltalán nem voltak névvel megírva (mint láttuk, ott az nem volt a 

kötelező térképi tartalom része.) Az előbbire további példák Körtvélyes ~ Bári 

(Balatonszentgyörgy), Puszta Karros ~ Peterház (Bezi), Mustárpuszta ~ Felső major 

(Görgeteg), Békamajor ~ Sándorháza (Sitke), az utóbbira pedig a Mindszentpuszta (Miháld), 

Kokosvár (Újkér). Lehet a nevek rendszerére ható vonatkozása annak is, hogy néhány helyen 

felcserélték a majorok megírását, táblázatomban attalai és nagycsákányi esetek vannak.  

 

4.2.3. A harmadik katonai felmérés (HKF3) 

A harmadik katonai felmérés jelentőségét többek közt az adja, hogy eredményének 

közvetlen kapcsolata van az önállósuló magyar topográfiával. Az 1. világháborút lezáró 

békeszerződések után Magyarország megkapta a területére eső szelvények felmérési 

szelvényeit, és ezek lettek az első önálló hazai térképművek alapjai. A másik jelentőségét az 

adja, hogy a felmérések anyaga kicsinyített formában többszöri kiadást megélt, kereskedelmi 

termék lett, alapja lett számos földrajzi kutatásnak és térképes illusztrációnak, és a széles 

nagyközönséghez is eljuthatott, így közvetlen hatást gyakorolt a köznyelv helynevekkel 

kapcsolatos normáira.  

Az újabb felmérést az tette szükségessé már a 2. felmérés befejezése előtt, hogy az utóbbi 

időben elhúzódott, jelentős részben elavulttá vált, s közben a geodéziai alapok és a technikai 

színvonal oly mértékben fejlődtek, hogy célszerűbb volt az egészet elölről kezdeni, mint a 

frissebb felmérések anyagát átdolgozni. A harmadik katonai felmérés 1869 és 1887 között 

(Magyarország területén 1869-től 1885-ig) zajlott 1:25000 méretarányú lapokon. 

Eredménye 1138 magyar- és horvátországi, továbbá 216 erdélyi kéziratos szelvény (JANKÓ: 

85–105.) A kinyomtatott verziók 1:75000 méretarányúak, számomra is az utóbbi lapok 

állnak rendelkezésre, újabban ez is látható az Arcanum honlapján (HKF3), a részletesebb 

verzióval együtt. Szúrópróba szerűen tucatnyi eredeti, 1:25000-es felmérési szelvényt 

összevetettem a kisebb méretarányúakkal, és ezek alapján azt állapítottam meg, hogy a 

kisebb méretarányú verzió nevei kizárólag a felmérési lapokról származnak. A nevek 
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számának csökkenése a méretarány-változás következtében szerencsére nem túl jelentős, 

még a legtagoltabb felszínű részeken is csak kettő-három, többnyire azonban hiánytalanul 

megvannak. Ennek következtében az 1:75000 ma. verzió térképlapjai között rendkívül 

zsúfolt megírásúakat is találunk.  

A keretmegírások, a legjelentősebb nevek (Plattensee, Donau ST.), a megjelölések 

(Pulver Stampfe, Ziegel Fb.), információs megírások (Im Hochsommer trocken) és jelkulcsi 

rövidítések (W.H., M.H. stb.) kivételével következetesen az adott terület nyelvén adatolt 

nevek kerültek a térképekre. Német rövidítéseket kizárólag német nevek mellet alkalmaztak 

(Gais B., Wiesen Th.), máshol magyar (Szt. László h., Sár p..), román (D. ’dealu’ Calanirolu, 

Vrf. ’vârfu ’ Steveiu) stb. rövidítéseket írtak.  

A magyar nevek írása, hangjelölése elég stabil, de annak ellenére sem tökéletes, hogy a 

HKF2 anyagát akkurátusan javítgatták, módosították, így is maradhattak Juh álás, Latóhegy, 

Uj-szálás, Sáfrányós, Erdő meget, Pulovári görenyde ’göröndje’ stb. féle elírások. A 

harmadik katonai felmérésben már szép számmal dolgoztak magyar katonai topográfusok. 

A térképmű forrásértékét bizonyítja az új nevek nagy száma, és nem csak a korábban 

névhiányos területeken, hanem a változások átvezetésének eseteiben is. A Kecskemét 

környéki tanyavilágban a tanyatulajdonosok jelentős részének kicserélődését mutatja két 

felmérés lapjainak összevetése, pl. Pataki István > Benecsik, Demeter Imre > Dömötör Imre 

> Farkas György > Král Sándor, Kis János > Németh Sándor. Ezek a témánk szempontjából 

csak annyira fontosak, amennyiben a terepbejárást igazolják.  

A harmadik katonai felmérés szelvényein tovább sűrűsödött és valamennyire 

kiegyenlítődött a névírás azokon a területeken is, ahol a HKF2 anyaga hiányosnak 

mutatkozott, de korántsem egyöntetűen. Erősen megnövekedett a nevek száma a 

Kiskunságban, a Gödöllői-dombság vidékén és a Jászságban, valamint a Bácska és a Bánát 

egy részén. Itt tehát számos névalak első előfordulását találhatjuk. Azokon a területeken, 

ahol sűrítették a névanyagot, határrészek, szántóföldek neveit is szép számmal felvették (pl. 

Remete dűlő, Ürgepart, Somlyó alja, Ökörtelek, ill. Neuriss, Livada, Burjansko pole, Velky 

hrib, Horne nivi, Za Tecou), de a kisebb helyfajták rovására, itt már alig találjuk kutak, erek 

neveit.  

Sok helyen annak ellenére üresek maradhattak a térképek, hogy szemmel láthatóan nem 

hanyagolták el a feladatot. Somogy megye közepén két szelvénnyel folytattam vizsgálatot 

(XXVIII 59 és 60), ezeken annak ellenére csökkentek a nevek, hogy igen sok domborzati 

nevet és határrészek nevét felvették, a völgyek, vízfolyások viszont lemaradtak. Vaskút 

környékén szinte teljes egészében megújúlt a névanyag, de nem a terepi adottságoknak 
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megfelelő mennyiségben. Szép példa viszont Törökkanizsa környékének lapja, ahol a 

korábbi kilenc mikrotoponimával szemben 48 nevet mértek fel és adatoltak pontosan. A 

nevek közt fele részben vannak magyarok (Bede gunyhója, Nagy-szállás, Hosszú dűlő, Járás 

stb.), latin betűkkel írt délszláv nevek (Duga bara, Nove livade, Prileva Vucsina hunka stb.), 

néhány német és bizonytalan eredetű. 

Ennél a munkánál viszont néhány új jelenséget is számításba kell venni. A topográfusok 

ismerték a második katonai felmérés névanyagát, valószínűleg ennek feldolgozásával 

mentek terepi felmérésre. A betű szerinti egyezések, de különösen a hibás alakok tanúsága 

szól erről. Az akkor Debrecenhez, ma Egyekhez tartozó Ohat neve Óháti puszták néven 

szerepel a második felmérésben, ezt betűhíven átvették a HKF3-ban, annak ellenére, hogy 

ugyanazon térképszelvényen látszik a névrajzzal való törődés, kutak, tanyák, zugok 

tucatjával bővült az állomány. Nem korrigálták az ékezethiányt az áporkai Katoi (azaz 

Kátói) dűlő nevében, és maradt a felesleges ékezet a délegyházi Ordás (azaz Ordas) 

nevében. A már nem létező objektumok nevének örökítése ugyancsak azt igazolja, hogy a 

3. felmérésben a névrajz egy bizonyos mértékig eleve adott volt, a topográfusok előre 

elkészített névtervvel végezték a munkájukat.  

Az alábbi táblázatban a második katonai felmérés XXXVII 48 sz. szelvényének teljes 

névanyagát mutatom be a harmadik katonai felmérés névanyagával való összevetésben (24. 

ábra). 

 

24. ábra: A 2. katonai felmérés XXXVII 48 számú szelvénye névanyagának összehasonlítása a 

3. katonai felméréssel 

 
2. katonai felmérés 3. katonai felmérés földrajzi jelleg megjegyzések 

        

Abony földek 0 határrész   

Alatkai puszta Alatkai psz.  
puszta, lakott 
hely Rövidítés alkalmazása. 

Almássy földek Almássy földek határrész Változatlan átvétel. 

Báb puszta Bábi psz. 
puszta, lakott 
hely 

Kisebb módosítás 
(hangjelölési, helyesírás)  

Bacsó ér 0 vízfolyás   

Balpüspöki földek 0 határrész   

Belsö major Belsö mjr. 
puszta, lakott 
hely Rövidítés alkalmazása. 

Biriny kút 0 kút   

Csárda major Csárda major 
puszta, lakott 
hely Változatlan átvétel. 
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Cselőházi puszta Cselőházi puszta 
puszta, lakott 
hely Változatlan átvétel. 

Csorda kút 0 kút   

Csösz árok oder 
Königsgraben Csörsz árka árok   

Detki kút 0 kút   

Farkas tó 0 rét, láp   

Felsö domb 0 domb, halom   

Felső Telek puszta Felső Telek psz. 
puszta, lakott 
hely Rövidítés alkalmazása. 

Felső Telki szántó 
földek Felsőtelki szántóföldek határrész 

Kisebb módosítás 
(hangjelölési, helyesírás)  

Gobis halom Gobis halom domb, halom Változatlan átvétel. 

Gosztonyi földek 0 határrész   

Gosztonyi kút 0 kút   

Gömböly ér Gömböly ér vízfolyás Változatlan átvétel. 

Gulya ér 0 vízfolyás   

Gyep kút 0 kút   

Hajó csárda Hajó csárda csárda Változatlan átvétel. 

Hanyi ér Hányi ér vízfolyás 
Kisebb módosítás 
(hangjelölési, helyesírás)  

Hanyi puszta Hányi psz. 
puszta, lakott 
hely 

Kisebb módosítás 
(hangjelölési, helyesírás)  

Határ kút 0 kút   

Holt Tarna 0 vízfolyás   

Juhász kút 0 kút   

Kaáli szántó földek Kaáli szántóföldek határrész 
Kisebb módosítás 
(hangjelölési, helyesírás)  

Káli malom Kaáli malom malom 
Kisebb módosítás 
(hangjelölési, helyesírás)  

Károlyi földek Károlyi földek határrész Változatlan átvétel. 

Károlyi kút 0 kút   

Kigyos ér Kigyós ér vízfolyás 
Kisebb módosítás 
(hangjelölési, helyesírás)  

Kigyos kút 0 kút   

Kis ér 0 vízfolyás   

Kis fenek 0 rét, láp   

Kis kút 0 kút   

Kis-Bodi lapos 0 rét, láp   

Kompolti két kút Kompolti két kút kút Változatlan átvétel. 

Kompolti tölgy kert 0 határrész   

Kö kereszt 0 kereszt   

Közép major Közép mjr. 
puszta, lakott 
hely Rövidítés alkalmazása. 

Külsö major Külsö mjr.  
puszta, lakott 
hely Rövidítés alkalmazása. 

Lúd Lapos 0 rét, láp   
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Magos kút 0 kút   

Majzik B. Majzik p. vízfolyás Földrajzi köznév cseréje. 

Marha kút 0 kút   

Mérai berek 0 erdő   

Mühl B. 0 vízfolyás   

Nagy legelö 0 határrész   

Nagy rét 0 rét, láp   

Nagy-Bodi lapos 0 rét, láp   

Nagyúti puszta Nagyúti puszta határrész Változatlan átvétel. 

Ó kút Ó kút kút Változatlan átvétel. 

Ökör kút Ökör kút kút Változatlan átvétel. 

Paraszt kút 0 kút   

Püspöki major Püspöki psz. 
puszta, lakott 
hely Földrajzi köznév cseréje. 

Remenyik tanya Remenyik Imre tn. 
puszta, lakott 
hely 

Lexikai és/vagy névszerkezeti 
változás. 

Szaraz folyó Száraz folyás vízfolyás 
Kisebb módosítás 
(hangjelölési, helyesírás)  

Száraz völgy 0 völgy   

Székes ér 0 vízfolyás  
Székes kút Székes kút kút Változatlan átvétel. 

Székes lapossa Székes lápos rét, láp 
Lexikai és/vagy névszerkezeti 
változás. 

Tarna B. Tarna p. vízfolyás Földrajzi köznév cseréje. 

Tarnócza B. Tarnóca p. vízfolyás 
Kisebb módosítás 
(hangjelölési, helyesírás)  

Tarnóczai puszta Tarnóca psz. 
puszta, lakott 
hely 

Kisebb módosítás 
(hangjelölési, helyesírás)  

Tehény kút 0 kút   

Telki szántó földek Erdőtelki szántóföldek határrész 
Lexikai és/vagy névszerkezeti 
változás. 

Tök föld 0 határrész   

Uj tanya Uj tn. 
puszta, lakott 
hely Rövidítés alkalmazása. 

Vér halom 0 domb, halom   

0 Erzsébettér psz. 
puszta, lakott 
hely Új építésű puszta, major. 

0 Veres major 
puszta, lakott 
hely Új építésű puszta, major. 

0 Kaáli kút kút  

0 Kigyós tn. 
puszta, lakott 
hely Új építésű puszta, major. 

0 Kis ház 
puszta, lakott 
hely Új építésű puszta, major. 

0 Méra tn. 
puszta, lakott 
hely Új építésű puszta, major. 

0 Alatkai kút  kút   
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0 Berecz tag 
puszta, lakott 
hely Új építésű puszta, major. 

0 Zsoldostag 
puszta, lakott 
hely Új építésű puszta, major. 

0 Marczatag 
puszta, lakott 
hely Új építésű puszta, major. 

0 Szélapos tag 
puszta, lakott 
hely Új építésű puszta, major. 

0 Remenyik Zsiga tn. 
puszta, lakott 
hely Új építésű puszta, major. 

0 Remenyik Sándor tn. 
puszta, lakott 
hely Új építésű puszta, major. 

0 
K. ung. Tabak-
Einlösungs Amt 

puszta, lakott 
hely Új építésű puszta, major. 

72 név 47 név   

 

A harmadik katonai felmérésben tizenegy nevet betűhíven, öt esetben csak a rövidített 

földrajzi köznév, újabb tíz esetben csak a helyesírás egységesítése (egybeírás, 

magánhangzók hosszúságjelölése) egységesítése okozza a különbséget, azaz huszonhat 

esetben mondhatjuk, hogy a korábbi névanyagot újra alkalmazza a szelvény szerkesztője, 

tehát lexikai vagy szerkezeti változtatás nélkül, ami az újabb névanyag 55%-a. Ilyen fokú 

egybeesés önmagában is ellenőrzésre ad okot, s valóban, további forrásokkal összevetve 

(kataszteri, helységnévtár) olyanokat látunk, hogy pl. a Belső major az 1880-as években már 

Göböl major-ként a Göböljárás uradalom központja, azaz felvetődik, hogy a másolás 

következtében elavult névadatokat is tettek a 3. katonaira.   

A második katonai felmérés anyagában 19 kút, 10 ér és 7 vízjárta hely (rét, láp) van, 

ezekből az újabb felmérés elhagyott 14-et, 6-ot és 6-ot, jóllehet sem a térképi hely, sem a 

terepviszonyok alakulása nem indokolt volna ekkora változást. Megjelenik viszont a 

harmadik katonai felmérésben 12 új major és a velük fejlődő úthálózat, fasorok, az utóbbiak 

név nélkül. A művelés módját is akkurátusan kirajzolták. Sajnos mind ezek a kisebb 

helynevek rovására mentek.  

A fenti táblázat Székes lapossa adata helyén az újabb felmérésben Székes lápos-t 

találunk. Ez nem egyedi eset: a Balmazújváros és Nádudvar közötti Vayda lapossa (HKF2) 

> Vajda lápos (HKF3), a kálmánházi Nagy lapos (HKF2) > Nagy lápos (HKF3) lett. További 

példák: Mike lapossa > Mike lápos (Debrecen-Elep), Kerék tói lapos > Kerék tói lápos 

(Anarcs), Lapos > Lápos (Tápiószentmárton), Lapos rét > Lápos rét (Szabadszállás), Ebes 

Lap > Ebes láp és Nagy lap > Nagy láp (Dombrád), Lapos halma > Lápos halma 

(Nagyiván), Nagy-Kun lapos > Nagy-Kún lápos (Karcag) stb.  
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Jól látható, hogy rendszerszerű beavatkozásról van szó, a lap, lapos(sa) földrajzi 

köznevek átírása egy másik szócsalád, a láp ~ lápos tagjaival, amit az is támogat, hogy a 

példák földrajzilag igen messze esnek egymástól, azaz nem arról van szó, hogy egy bizonyos 

topográfus egy bizonyos nyelvjárásias ejtésmódot félrehallott és átértelmezett. 

A Mátra hegyeit vizsgálva azt látjuk, hogy a második katonai felmérésben bik, bikk 

földrajzi köznevet tartalmazó nevek a HKF3-ban rendre bükk alakban kerülnek elő: Kis bikk 

> Kis bükk (Hasznos), Nagy bik > Nagy bükk (Gyöngyössolymos), Pál Bik > Pál bükk 

(Parád). Az i-s alakokat igazolják még a száz évvel későbbi nyelvészeti névgyűjtések is 

(HMFN I., HMFN IV.) Valamennyi galya, gallya helyén a gálya szót találjuk, amit 

valószínűleg a téves értelmezés motivált, és nem a palócos ejtés sikerületlen tükröztetését 

láthatjuk benne: Gálya vár (Nagybátony), Kis Gálya, Nagy Gálya (Gyöngyössolymos). A 

nyilas köznevünknek nyilás formában van folytatása a HKF3-ben (pl. Hosszu nyilás, 

Hetény) számos helyen. A harmadik katonai felmérésben működött tehát egy nyelvi 

ellenőrzés, csak nem feltétlenül volt meg ehhez a felkészültség.  

Egy gyöngyöstarjáni hegy neve a második katonai felmérésben Gerege hegy, az újabb 

adatok (kataszteri, HMFN IV.) Ó- és Új-Gereg-ről, Gereg-hegy-ről tudnak, de a harmadik 

katonai felmérés névírói vették a bátorságot, hogy Kerek-hegy alakban értelmesítsék a nevet.  

A harmadik katonai felmérés időben egybeesett a kataszteri térképezés hazai 

felfutásával, megerősödésével. Az alapponti hálózatot például, amire épül a 

nagyméretarányú térképezés, közösen használták. Felmerülhet, hogy a névírás tekintetében 

is felhasználták a kataszteri térképek anyagát, a későbbiekben pedig fordítva, ugyanis a 

topográfiai térképezés gyorsabb folyamat. Vizsgálatomhoz olyan területet választottam, ahol 

jelentősen megnövekedett a dűlőnevek száma a harmadik katonai felmérés lapjain. Az alsó 

Galga és a Hajta menti települések azért bizonyultak jó választásnak, mert ott időben éppen 

egybeesett a kataszteri (1882-84) és a topográfiai (1883) felmérés (25. ábra).  

 

25. ábra: A kataszteri és a 3. katonai felmérés közös névanyaga néhány helységben 

helység 3. katonai  kataszteri  

Dány Szurdok Szurdok 

  Keskeny Keskeny 

  Kértalja Kertalja 

  Nagyhát Nagyhát 

  Sasülő Sasülő 

  Dánsár Kis Dansár 

Jászfényszaru Simon és Csépe lápos Simon és csépe lapos 

Jászfelsőszentgyörgy Kisberényi járó Kisberényi járó 



 

92 

 

  Nagyberényi járó Nagyberényi járó 

Tóalmás Nagy Fénszarusi dülő Nagy fénszarusi  

  Kis Fénszarusi dülő Kis fénszarusi  

  Rétre járó Rétre járó 

  Kis mező dülő Kis mező düllő 

  Csikós Csikós 

Tura Kökút lápos dülő Kőkút lapos 

Valkó Dinnye hordó Dinnye hordó 

  Kozma völgy Kozma völgy 

Zsámbok Kis székes dülő Kis székes 

 

A Jászfényszaru határában megírt Simon és csépe lápos mindenesetre erre utal, ugyanis 

a kataszteri dűlőbejegyzéseknél szoktak összetett, és kötőszóval kapcsolt nevek előfordulni. 

A két anyag tüzetesebb összevetésekor kiderült, hogy a többi név nem mutat egyezést. 

Valószínűnek tartom, hogy találtak egy olyan adatközlőt, aki közreműködött mindkét 

munkában. Dány és Tóalmás nevei között találtam öt és hat egyezést (vö. fenti ábra), ami 

töredéke a teljes névállománynak. Még ebben a két községben is elenyésző a közös vonás, 

hiszen a kataszteri felméréskor több tucat nevet határoztak meg, és ezek is élőnyelvinek 

tűnnek, azaz az egyezések az egy időben zajlott felmérések következményei lehetnek. 

Ráadásul a fenti táblázat egyezései csak a nyelvi megformálást mutatják, a két felmérésben 

a denotátumok nem tökéletesen fedik egymást.  

 

4.3. A topográfiai térképezés 1919 után  

4.3.1. Az önálló magyar topográfia kezdetei 

Az Osztrák–Magyar Monarchia az első világháborút lezáró 1918. november 11-i 

fegyverszüneti egyezménnyel elvesztette jogalanyiságát. 1919 első napjaiban már meg is 

alakult az önálló magyar katonai térképészet, amely különböző alárendeltségben (hadügyi, 

álcázott hadügyi, egyéb kormányzati) és szervezeti formákban több, leghosszabban használt 

és legismertebb nevén Magyar Királyi Állami Térképészeti Intézetként (továbbiakban ÁTI) 

tevékenykedett a 2. világháborúig (JANKÓ: 120–130). Az intézet személyi állományát és a 

kezdeti munkák alapját képező, a harmadik katonai felmérés anyagaiból megkapott, az 

ország területére eső munkarészeket és jogokat tekintve is a bécsi Militärgeographisches 

Institut örökösének tekinthető (JANKÓ: 123–124.) Az intézet 1927-ben kezdett bele egy új, 

felmérési méretarányát tekintve 1:25000 felmérésbe (JANKÓ: 128–131.), melynek anyaga 

egyrészt az 1:50000 méretarányú turistatérkép-sorozatban, másrészt az 1940–44 között 
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kiadott, ugyancsak 1:50000 méretarányú katonai felmérésben (MKT50) vizsgálható (JANKÓ: 

138–140.)  

 

4.3.2. A Magyar Földrajzi Társaság helynévbizottsága (1928-1940) 

A geográfusok körében erős polémiát keltett a magyar nyelvű térképkiadásban a 

különböző műhelyek jelentősen eltérő gyakorlata. A névvita a Földrajzi Közlemények 

hasábjain bontakozott ki (FNÍ-vita). Jóllehet a viták elsősorban az idegen nevek 

használatáról szóltak, mai szavakkal az exonimákról ás az átírási rendszerekről, a viták 

következményeként 1928-ban felállt helynévbizottság a részletesebb hazai térképekre 

vonatkozóan is szabályokat, elvárásokat fogalmazott meg, melyek tulajdonképpen az ÁTI 

topográfiai térképezési gyakorlatában használt szabályoknak kiterjesztése más 

térképtípusokra is. A szabályzat – melynek előkészítője Takács József katonai térképész volt 

– teljes terjedelmében a Földrajzi Közlemények 1940. évi 1. számában olvasható, A földrajzi 

nevek használatának új szabályai címmel (MFTSzab). A mikrotoponímiát tekintve két 

vonatkozásban mutat irányt: helyesírási kérdéseket szabályoz, továbbá normatív 

névhasználati normatívákat fogalmaz meg.  

Ez az első szabályzat, amely – összhangban az akadémiai helyesírással – nyelvi 

elemzésen alapuló helyesírási sarokpontokat fogalmaz meg a magyar térképészetben. 

Középen helyezkedik el az egybe- és különírásban, a többedik tagok kis vagy nagy 

kezdőbetűjében szabados korábbi gyakorlat és a FÖNMÍSZ között. Az MFT szabályzata 

ugyanis (szemben az újabb szabályzatokkal) nem tekintette a magyar nyelvű földrajzi nevek 

állományát diszkrét, elkülönülő módon szabályozandó egységnek, hanem az általános 

(köznyelvi) szabályok lehető legteljesebb érvényesítését írta elő. A helynevek nyelvi 

szerkezete határozta meg az írásbeli megformálást, nem a földrajzi jelleg (ebben a 

tekintetben csak a helységnevek jelentettek kivételt). A köznévi szóösszetételeket egybe, 

tulajdonnév és közszó összetételét kötőjellel kapcsolva, a melléknévi szerkezeteket külön 

írni rendeli, így például a közterületnevek esetében a Kálváriatér, Attila-körút és Berlini tér 

alakokat hozza például, más névtípusok közül a Csalánpatak, Bivalyhalom és Embervölgy 

egybe, Kígyós patak, Sági dűlő, Hegyes tető és Csendes óceán külön, Ferenc József-csúcs 

kötőjellel. Jelentésváltozásra hivatkozva azonban egybeírja az Öreghegy, Hegyalja féle 

neveket, továbbá a kis, nagy, fő, ó és új szavak köznevekkel való összetételeit is, tehát 

Újmajor és mégsem Új major. A Kiscsonkás és Felsőkeserű érdekes érveléssel írandó egybe: 

mert mindkét tagjuk melléknév. 
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Nyelvi norma tekintetében az idegen nevekre, nyelvjárási jelenségekre és a földrajzi 

köznevek használatára tér ki a szabályzat. Itt nem szigorúan érvényesítendő pontokról, 

hanem ajánlásokról van szó. Az idegen neveknek lehetőleg magyarokkal való helyettesítését 

írja elő a) eredeti, azaz „kinyomozható” magyar névvel (Brezini ~ Nyírjes), b) fordítással 

(Ptácsnik = Madaras), vagy hasonló alakú magyar névvel (Şurian = Surján).  

A tájszók közül az alaki eltérést („tájkiejtést”) mutatókat köznyelvi formára kell hozni 

(Ómafás högy > Almafás hegy), de a valódi tájszók köznyelvi alakkal való helyettesítését 

kerülni kell (Szelencés mál, nem „Orgonás oldal”).  

A földrajzi köznév („általános fogalom”) elhagyható a MFTSzab szerint, ha „a név 

anélkül is értelmesen megállhat”, a példák szerint Mátra, Kékes és Tarna a javasolt alak az 

esetleges Mátra hegység, Kékes tető és Tarna patak helyett. Azt gondolom, az értelmesség 

nem egzakt fogalom ebben az esetben, s ilyen alapon torzulhat a valóságos névhasználat 

visszaadása, amennyiben általánosan földrajzi köznévvel használt alakokból is eltűnhet a 

fölrajzi köznév. Valójában éppen ellenkezőleg, az általános fogalommal való kiegészítés 

tilalma hozta volna közelebb a valóságos és a térképi névhasználatot egymáshoz. 

 

4.3.3. Strömpl Gábor 

A magyar térképészetben kevesen tettek olyan sokat a magyar földrajzi nevek 

megismeréséért, tudatosításáért és helyes térképi alkalmazásukért, mint Strömpl Gábor 

(1885-1945), geográfus, térképész, a földtudományok kevéssé méltatott polihisztora. 

Szerteágazó tevékenysége (a barlangkutatástól a hivatásos katonai térképezésen át a 

turizmus fejlesztéséig) közben a magyar földrajzi köznevek (az ő szóhasználatában 

„mesterszavak”) rendszeres gyűjtője, leírója, értelmezője lett, végső soron ő indította el az 

ugyancsak katonai térképész Maácz Endrét a Földrajzi tájszótár munkálataiban (MAÁCZ 

1955). Strömpl Gábor munkásságának – véleményem szerint – helyet kell kapnia a magyar 

névtudományban is. 

Jövő térképeink névrajza c. tanulmányában (STRÖMPL 1917) erős kritikát fogalmaz meg 

a katonai térképek német nyelvi dominanciája iránt ugyanúgy, mint a fordítások gyakorlata 

ellen, és a helyben élő névalakok elsődlegességét hangsúlyozza: „Legyen a térkép a teljes 

visszatükrözése az ábrázolt területnek és a területekhez nőtt helyneveknek”. Ebben a 

tekintetben a tökéletes toleranciával közelít a nemzetiségek helyneveihez: „Ha teljes akar 

lenni az illető hely megjelölése, úgy az illető hely mentén lakó valamennyi nemzetiség 

használatos elnevezését meg kell jelölni. Mindegyiket ott, ahol az élőnyelvben használják, s 

ha több név használatos, többet is”, majd azt írja, „… vannak nevek, amiket a legjobb 
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jóakarattal sem lehetne akár magyarral, akár némettel pótolni. De erre nincs is szükség. Sőt 

inkább arra kell törekednünk, hogy hogy minél hívebben rögzítsük őket. Ilyenek pl. a pilisi 

hegyekből: Kolevka, Bucsina, Dera, Klanac brdo”. Elveti a jelentési alapú általánosítást, és 

a földrajzi tájszók változatos használatát tartja természetesnek a térképész munkálatokban 

(pl. deber ~ döbör ~ töbör ~ debrő stb.), s kívánatosnak tartja a térképész elmélyedését saját 

nyelvjárásainkban, mind az ország többi nyelvében és azok nyelvjárásaiban.  

A névmegállapítás módszertanáról szólva a helyi közösségeket mondja autentikus 

forrásnak, ugyanis az „ő beszédükben élnek, fejlődnek a nevek, míg a térkép névrajza ezeket 

– változásaival együtt megörökíteni és leghívebben visszaadni tartozik.” 

A nyelvi igényesség és a helyben kialakult, élőnyelvi névhasználat iránti tisztelet hatja 

át Strömplnek a barlangok nomenklaturájáról és terminológiájáról írt tanulmányát (STRÖMPL 

1914). Nem arra van szükség, hogy a tudományosan leírt barlangokat érintő névhasználatban 

néhány közkeletű földrajzi köznévvel (Strömplnél „mesterszó”) egységesülés következzen 

be, ellenkezőleg a gazdag népi szókincs típusjelölő tartalmát kell a tudománynak 

megismernie, alkalmaznia. A barlangnevek gyökereit és élettanát követő fejtegetések után a 

barlangtípusok és a barlangrészletek „mesterszói”-ra ad leíró magyarázatot. A 

barlangkutatásnak azt a szakaszát éljük ekkor, amikor geológusok vezetésével módszeresen, 

egyesületbe tömörülve ismeretlen, elnevezendő barlangok tucatjai fedezték ás tárták föl. 

Strömpl a régi vízrajzi szókincs értelmezését hiányolta a korabeli tudományosságból, így 

maga látott a feladatnak (STRÖMPL 1929).  

 

4.3.4. Magyarország 1:50000 méretarányú térképsorozata, 1940–44 (MKT50) 

4.3.4.1. Az 1:50000 méretarányú térképsorozat általános jellemzése 

Az 1:50000 méretarányú térképsorozat 403 lapon fedi a visszacsatolt területekkel 

megnövekedett Magyarország teljes területét. Elkészítését alapvetően a háborús térképigény 

indokolta, és ugyancsak a háborús körülményekkel magyarázható a gyors, az alapanyagoktól 

függő minőség is. Az új (befejezetlen) magyar felmérésen kívül a harmadik katonai felmérés 

és a csehszlovák és jugoszláv felmérések anyagának feldolgozása együtt adta a térképsorozat 

alapját (JANKÓ: 139–140). A különbség leglátványosabban a domborzatábrázolásban 

mutatkozik meg: hol már szintvonalas, hol még csíkozásos. 

Névírás tekintetében ennek megfelelően nem egységes a térképmű, melyet a 

körülményekhez igazodva nem helyfajtánként, hanem tájegységek szerint érdemes 

vizsgálni. 
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A térképsorozat jelentősége egyrészt a készítés korában, az ideiglenesen megnövekedett 

országterület idején van. Ez az egyetlen térképmű például, amely megőrizte számunkra a 

bácskai bukovinai székely telepek helyét, melyeket 1945-ben fel is számoltak. A másik 

jelentősége abban van a földrajzi nevek szempontjából, hogy sok tekintetben közvetlen 

hatást gyakorolt a magyar névhasználatra. Belőle, ill. az azt megelőző felmérés anyagából 

igen népszerű turistatérképek készültek még a 2. világháború előtt (ún. „angyalos 

turistatérképek”) és után is, ezek terjesztettek el széles körben a jól-rosszul magyarra 

fordított helyneveket, melyek többsége máig öröklődik szinte minden térképes 

megjelenítésben, már elektronikus platformokon is: Predigerstuhl > Prédikálószék, Silber 

B. > Ezüst-h., Išpanov vrh. > Ispán h., Drenova glavica > Somfej, Bucsina p. > Bükkös-

patak (Pilis), Finkenkogel > Pinty-tető, Karlshöhe > Károly-magaslat, Gruberkreuz > 

Bányász-kereszt (Soproni-hegység). Az MKT50, az azt megelőző 1:25000-es felmérés és a 

közben kiadott turistatérképek névanyaga praktikusan elkülöníthetetlen, egy műhely és egy 

munkafolyamat eredményei az első megjelenéstől függetlenül. 

 

4.3.4.2. Mintaszelvények névanyaga 

A 4957 K. szelvény (Fertő) mikrotoponimikája mennyiség tekintetében kissé szűkült a 

nagyobb méretarány ellenére a harmadik katonai felméréshez képest, ami nyilván a nagyobb 

betűméretekkel és a gazdagabb rajzolattal (pl. szintvonalak) van összefüggésben, így néhány 

név lemaradt: Al hegy, Felső hegy, Kis Gorica, Ispángyuri tó stb. A megírt objektumok nevei 

túlnyomó többségükben megegyeznek a harmadik katonai felmérés anyagával, mindössze 

irodai átdolgozásra került sor, részben a jelkulcs változása miatt: Veres major > Veres-mjr., 

Közép malom > Közép mal.; részben az újabb helyesírás miatt: Haraszt erdő > Haraszterdő, 

Disznó tilos > Disznótilos, Völcsej hegy > Völcsej-h. A néhány idegen nyelvű megírás 

helyett a magyar változat került a térképre: Nikitsch B. > Füles p., Calvarien B. > Kálvária-

h., Fasanerie > Fácános, Horpácser Wald > Horpácsi erdő. Egy Hajlás nevű erdő nevét 

megtoldották az erdő e. jelével, jóllehet színes térképről lévén szó a zöld szín is világossá 

tette a hely jellegét. Valószínűleg a térképész helyesírási buzgalma miatt változott a 

fertőhomoki Kis gaj Kisgally alakra. Ez az eset is igazolja, hogy nem terepmunkával 

módosították a névírást, mert a fertőhomoki horvátok nyelvében a gaj~gáj ligetes erdőt 

jelent.  

A 4861 NY szelvény (ez egy visszacsatolt felvidéki rész Érsekújvár és Esztergom között) 

nevei szó szerint, majdnem betűhíven megegyeznek a harmadik katonai felméréssel, de még 

az írás elhelyezése is. Változást csak a helységek törzskönyvezett alakjának átvezetésében 
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(pl. Német Szölgyén > Németszőgyén, Bucs > Búcs) és helyesírási javításokban látunk (Peres 

Köbölkút > Peres köbölkút, Sánczi dűlő > Sánci dűlő), továbbá 3 szlovák hegynév helyén 

magyar neveket találunk: Vinohrad > Szőlőhegy, Dubniki > Csáva (Jászfalu), Hrabina > 

Vár-h. (Csúz). 

Az 5358 K szelvényt (a Kis-Balaton térsége) azért vettem górcső alá, mert ott teljes 

egészében az új magyar felmérésre támaszkodott az MKT50 (JANKÓ: 195), és az a környék 

hagyományosan szegény nevekben a katonai topográfiában. A törzskönyvezett 

helységnevek obligát átvezetésén, a puszták, majorok írásának egységesítésén és helyesírási 

javításokon kívül a névanyag összességében tovább szegényedett. A megírt mikronevek 

túlnyomó többsége megegyezik a harmadik katonai felmérés neveivel, de igen sokat el is 

hagytak belőle. Új mikrotoponimák – érdekes módon egy szelvényen belül is különbséget 

mutatva – többnyire a szelvény északnyugati részében jelennek meg, pl. Márton-völgy, 

Gyöngyös hegy (Zalamerenye), Kányavári berek (Balatonmagyaród), Berevölgy (Kisrada), 

Égerfás (Nagyrada), Felső erdő, Öreg felső hegy, Hosszú rétek (Zalaszabar), Mária-hegy, 

Gellért-hegy (Esztergály), Újhegy (Zalahosszúfalu), Páhoki erdő (Alsópáhok), Sziget, Égett 

berek (Keszthely) stb., de még ezen a részen is csökkent a névanyag.  

Az 5664 K szelvény (Zenta térsége) jugoszláv alapokon készült, ennek tudható be, hogy 

a névírás sokat veszített magyar jellegéből még a 3. felméréshez képest is, nem pedig annak, 

hogy itt toleránsabban vették fel a neveket, ugyanis nem volt új felmérés: Budzsák > Budžak, 

Nagy bara > Velika Bara (Csóka), Nagy hát > V. Dol, Hosszu hát > Dugački Dol 

(Hódosegyháza), Arany hegy > Zlatni Breg (Egyházaskér); új nevek Blizanica 

(Kanizsamonostor), Tri Humke (Csóka), Slepčova, Kopova (Szanád). 

 

4.3.4.3. A drávaközi helyszínelés 

Az ugyancsak délvidéki Kopácsi-rét és Apatin környéke azért érdekes, mert bizonyos, 

hogy a katonai topográfusok újra helyszínelték a terepet. A területet ábrázoló térképek 

háromnyelvűek a harmadik katonai felmérésben, német dominanciával: az ún. megjelölések 

(Dammwächterhaus, Fischerhütten beim rothen Kreuz, Dampfpumpe) és a mesterséges 

objektumok (Albrechtsdamm, Thiergarten, J.H. Petres, Bukovacer Feldhüter) nevei mindig 

németek, de a világos értelmű szavakból álló (valószínűleg mindkét, esetleg mindhárom 

nyelvben egyaránt meglévő) nevek esetében is előszeretettel tüntetik fel a német változatot: 

Schwarzwasser, Petreser alte Donau. Mindössze három jelentős objektum esetében van két 

nyelvi változat is megadva, zárójelben a magyar: Donau St. (Duna), Drau Fl. (Dráva), Veliki 

rit (Kövercse rét). 
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A Duna jobb partja a Kopácsi-rét térségében Hercegszőllős, Laskó, Kopács és Várdaróc 

csaknem tiszta magyar (vö. LELKES 2011) lakosságához tartozott, szemben a Duna bal 

partjával, ahol Apatin 90 %-ban német, Szond/Szonta 2/3 részben horvát, és a megírások is 

ezeken a nyelveken vannak a harmadik katonai felmérés térképein. Az MKT50 térképek 

(5761 K és 5762 Ny) baranyai részének megírásai kivétel nélkül magyarok. Ezek egy része 

fordítás. A megjelölések és mesterséges objektumok zöme ilyen, esetenként a jelkulcsi 

elemek kicserélésével: J.H. Sarok erdő > Sarokerdő ő., Ziegelöfen > Téglaégetők, 

Albrechtsdamm > Albrecht-töltés stb., de a mikronevek között is találunk példákat. A nyelvi 

viszonyok ismeretében biztosra vehetjük, hogy a Duna jobb partján levő nevek esetében az 

élő magyar változat feltüntetéséről van szó a német helyett: Vémelyer Donau > Vémelyi 

Duna, Schwarzwasser > Fekete víz, Schildkröten-Platte > Teknősbéka-domb. Egy érdekes, 

mindhárom nyelv interferenciáját mutató csere a Benkovac Riegel > Benkődörömb esete. 

Számos esetben, amikor mindkét térképen van megírás egy bizonyos objektumra, nem 

tudjuk eldönteni, hogy a térképész a magyar nyelvű változatot tüntette fel a német és szláv 

helyett, vagy valamely fordítási műveletet végezte el: Fischwasser > Halvíz, Gefangenhaus 

> Rabteleki ő., Hafereck > Zabsarok, Mühlschwall > Malomhát, Zigeuner Haide > 

Cigánymező, Stille Donau > Álló Duna, Bikovac > Bikarét, Nagy Popovica > Nagy Paprét, 

Kis Popovica > Kis Paprét, Malo pole > Kismező, Marin prut > Mária sziget. Az előbbi 

valószínűségére az utal, hogy a német és horvát nevek zöme egyszerűen lemaradt, vagyis a 

topográfus különbséget tehetett a megírások között, nem feltétlenül akarta magyar alakkal 

helyettesíteni az idegen nyelvűt, pedig így a térképlap egy része az írások szempontjából 

üres lett. Lehagyott nevek: Dreiangel Platte, Grosses Feld, Grosser Saliter, G. Pfauden 

Morast, Rauberwald, Szontaer Insel, Wald Stücke stb. a német és Barica, Bocula, Golics, 

Kip, Kruškovac, Kruškovac bara, Lukovistje, Mezovacs, Onopolje, Velika bara, Vranice stb. 

a horvát anyagból. Ritkán magyar név is lekerül a térképről, bár a denotátuma megmaradt: 

Kereszt ere, Hulli fok, Barcz rét, Szilágyi rét. A Kovács-forgó nevű szélesebb fokot vagy 

tavat a Duna újabb medre szüntette meg. 

A témám, a magyar mikrotoponimák szemszögéből a legfontosabbnak azokat a neveket 

tartom, amelyekről a két térképlap alapján bizonyosra vehető, hogy nem asztali 

helyesbítéssel, hanem terepi felmérés után kerültek a térképekre. Ilyenek mindenek előtt az 

1942-es új megírások, amelyeknek sem magyar, sem más nyelvű előzménye nem volt: 

Hampó, Hampói Duna, Somhát, Lét foka, Nagyszakadás, Birkaszállás, Csortok legeleő, 

Tuskós csapás, Linyóhát, Sarokréti tó, Pösze tó, Lánghát, Üszöny, Domborfok, Fekete fok, 

Medvefok, Papfok, Tolvajfok, Kelhát, Pusztafok, Dráva-fok, Rövid gyugya, Rácerdő, 
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Szarvassziget, Pálinkás Duna, Méhes e., Somlyós, Hosszú háj, Házi fok, Öregvágás, Orsós, 

Mikóca, Szamai sziget, Orosz barak, Disznóbél, Kormány, Kormányöböl, Fuvarosszittyós, 

Szalonnás nádas, Lenföld, Öreg lenföld, Vadbefogó, Borzhát, Rókadörömb, Szörfi-hát, 

Nagygyertyános stb. 

 A terepi felmérés eredményét láthatjuk azokban a nevekben is, amelyeknek a fő 

motivációját jelentő eleme 1880 körül is adatolva voltak, s amelyeket 1942-ben módosítással 

vagy differenciálással újraközöltek: Bokó fok > Bakafok, Almáska > Nagyalmáska, Kovács 

Czahérja > Kovács-kaszáló, Csólnak út > Csónakút, Baksadi nád > Baksanádlás stb. 

Az új felmérés alapján a dörömb földrajzi köznév drávaközi élő használatára kaptunk 

adatot: Rókadörömb, Benkődörömb (én legalábbis máshol nem találkoztam e földrajzi 

köznevünkkel.)  

Az újonnan felmért délvidéki szelvény anyagán azt is láthatjuk, hogy milyen 

következetesen alkalmazták a fentebb vázolt helyesírási szabályokat. 

 

4.3.4.4. Kisebbségi mikrotoponimák az 1:50000 méretarányú térképeken 

Ahogy a 4.3.2.-ban olvashattuk, a MFTSzab. a kisebbségi nevek lehetőség szerinti 

kiküszöbölését tekintette feladatának, névhelyettesítési vagy fordítási műveletekkel. Ezekre 

is bőven találunk példát, ám leggyakrabban a nem magyar nevek elhagyását, a nemzetiségi 

nyelvű területek térképeinek kiürítését látjuk. Pilisvörösvár és Pilisszántó között a hegyek és 

vizek nevét lefordították, a dűlők, egyéb művelt területek nevét kivétel nélkül elhagyták.  

Szolnok-Doboka vármegyében a Szamos egy kanyarulatában elterülő, a majdnem tisztán 

román anyanyelvű Nagylózna, Hosszúrév, Oroszmező és Lóznavölgy települések által 

körbezárt hegyvidéki táj nevei következőképpen változtak. Az alapként szolgáló harmadik 

katonai felmérésen 21 kiemelkedés (csúcs vagy hegygerinc), 8 völgy és 7 terület (erdőrész, 

legelő, szántó) nevei találhatók, mind a 36 román nyelven. Az MKT50-en 9 kiemelkedés, 1 

völgy és 1 erdő nevét olvashatjuk, mind a 11-et magyarul: 

   

Berkenyés < Goronisiu 

Hosszú domb < D. Lesiului 

Leső domb < D. Lesiului 

Kapa-tető < Dealu Capai 

Peres domb < Vrf. Preslopielui 

Magas-t. < Magura 

Egeres vgy. < Valea Arinului 

Lázhegy < D. Lazului 

Cseresnye-h. < D. Ciresiului 

Romok < Slaninoe 

Mogyorós t. < D. Lesiului 
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Az MFTSzab. javasolta eljárásnak megfelelően fordítással éltek a Cseresnye-hegy és az 

Egeres völgy esetében, a szóalakok hasonlóságon alapuló névcserét hajtottak végre a Kapa-

hegy, Leső domb, Magura és a Peres domb esetében, és talán a Lázhegy fogható fel 

„kinyomozható magyar név”-nek, ugyanis a láz élő köznév az erdélyi magyar 

nyelvjárásokban is. A többi 25 hely nevét egyszerűen lehagyták, pedig a térképi hely engedte 

volna legalább egy részük feltüntetését. 

Az alábbiakban a megnövekedett ország kisebbségek által nagy arányban lakott 

területeiből mutatok célzott válogatást, melyben azt vizsgáltam, hogy a szelvények készítői 

hogyan kezelték a kisebbségi nyelvű helyneveket (26. ábra). Mivel a névírás alapját szinte 

kivétel nélkül a harmadik katonai felmérés anyaga jelentette – erről a nevek szerkezete és 

elhelyezése alapján könnyen meggyőződhetünk –, a táblázatban evidenciaként kezelem, 

hogy a fordításokat és elhagyásokat ehhez az anyaghoz képest értem. Ahol nem a HKF3 az 

alap, ott ezt mindig jelzem.  

 

26. ábra: Kisebbségi nevek az 1940–44-es 1:50000 méretarányú katonai térképen 

Szelvényszám, 

tájegység 

Nemzetiségi nevek kezelése a szelvényen 

4957, Sopron és 

környéke 

A nevek egy részét lefordították: Finkenkogel > Pinty t., 

Karlshöhe > Károly-magaslat, Teichmühl Riegel > Tómalmi b., 

ill. Stanska gora > Kövecses hegy. Néhány esetben hangzás 

alapján választottak új névadót, pl. Zarhalm W. > Szárhalmi 

erdő, Kis gaj > Kisgally. Az összes többi idegen nevet 

elhagyták, csak magyar nevek maradtak. 

5062 NY, Budaörs és 

a Csepel-sziget északi 

része 

A német nevek egy részét lefordították, pl. Tetinger Haide > 

Tétényi legelő, Biaer B. > Biai h., Hunyady Bitter Q. > 

Hunyadi Keserűvíztelep, a többit elhagyták. Német nyelvű név 

nem maradt, más nyelvű eleve sem volt (pl. tököli horvát név.)  

4862 K, Vác és 

Balassagyarmat között 

A szlovák kisebbség nevei közül 2 fordítást találtam: Tehlovna 

> Téglás (Ősagárd), Stare vinice > Öreg h. (Galgaguta). Az 

összes többi áldozatául esett a nevek ritkításának.  

4961 K, Dorog és 

Bicske közötti térség 

Nevekben gazdag szelvény, a 3. felméréshez képest néhány 

újabb nevet is hoz. A szlovák és a német neveket nagy 

mennyiségben fordították: Konjski vrch > Lóhegy, Opáleny 

vrch > Égett hegy (Dág), Dolne pole > Alsó mező (Piliscsév), 

Nova hora > Újhegy (Kesztölc), ill. Hanfländ B. > Kender-h., 

Kloster B. > Kolostor-h. (Leányvár). Minden név és felirat 

magyar.  

4770 Nagyszőlős 

térsége 

Teljesen magyar, de a 3. kf.-től erősen különböző és nem abból 

fordított névanyag. 
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4871 Avas-vidék, 

Máramaros m. 

A román névanyag megmaradt, még gondozták is. A nevek kb. 

feléhez készült magyar változat, ilyenkor a román alak 

zárójelbe került: Kőris-t. <  Frasinasul, Tehenes < Vrf. Văcăria 

(Avasújfalu), Medve-h. < Teiul Ursului (Mózesfalu), Cserény 

lába < Piciorul Strungei (Vámfalu). 

4772 Máramaros, 

Rahó térsége 

A 4871 sz. térképhez hasonló megoldás, csak ruszin nevekkel: 

Szép orom < Krasznij gruny, Kőris-h. < Jaszenovo (Dombó), 

Kis-Magura < Magurica, Rahói bérc < Rachovszkij gyil 

(Rahó). 

5269, a Király-hágó és 

Bánffyhunyad 

környéke 

A térképen egy román név sincs, lehagyták, fordították, és 

hasonló hangzás alapján erőltetetten helyettesíthették is azokat: 

Kacsintó hegy < D. Cocinilui, Pajkos patak < V. Poicu, 

Gerebenfő < Capu Gribanu (Börvény). 

5461, Szekszárdi-

dombság 

A német hegyneveket (Schlossberg > Várhegy, Morast B. > 

Mocsár h.) és a puszták, építmények (Wendelin Kpl. > Vendel-

káp., Herrschafts M. > Urasági m.) nevét lefordították, az 

egyéb neveket lehagyták az amúgy is nevekben szegény 

területről. 

5660, Villányi-

hegység környéke 

A német nevek egy kis részét lefordították (Borjáder Forst > 

Borjádi erdő, Josefi B. > József-h.), a többségét lehagyták, 

ahogy a Kökény. Pogány, Szőkéd környéki és az összes horvát 

nevet is. 

5664 K, 5764 K, 5864 

K, 5964 K, Bánát, 

Tisza bal partja 

Jugoszláv alapokon készült, még a magyar nevek is szerbhorvát 

írással állnak, pl. Eržebet Siget. (A bánáti rész nem került ismét 

magyar fennhatóság alá.) 

5762 K, 5763, 5862, 

5863, 5864, Dél-

Bácska 

Valamennyi délszláv és német név lekerült a térképekről. Ezek 

egy kis részét lefordították, pl. Sevina hunka > Pacsirta-hlm., 

Selistanac > Faluhely, Dolnje nive > Alsó szántó (Csúrog), 

Weissfeld > Fehér föld (Újvidék), Ziegelofen> Téglavető 

földek, Gläserner Berg > Üveges hegy (Dunagálos), Saliter 

Äcker > Salétromos szántók, Jabukovac > Almás 

(Bácskapalánka), Vrbara > Füzes (Kiszács), Plavšina dolina > 

Páva völgye (Begecs) stb. Számos előzmény nélküli magyar 

magyar nevet állapítottak meg: Szent Erzsébet-dűlő, Horthy 

Miklós-dűlő stb. (Bácskapalánka) 

 

A katonai topográfusok számos szelvényen eleget tettek az idegen nyelvű nevek 

kiiktatási feladatának. A térképek nyelve minden korábbihoz képest erősebben magyar 

dominanciájú, s itt azt kell megállapítanunk, hogy a térképtípus eredeti célkitűzéseit, a terepi 

tájékozódás minél jobb szolgálatát a névírás tekintetében felülírták más, a magyarosítás 

ideológiai-politikai természetű szempontjai. A trianoni Magyarország területén valószínűleg 

(az összes szelvényt tüzetesen átnézni nem volt módom) egyetlen idegen nyelvű helynév és 

egyéb felirat nem maradt. A bécsi döntésekkel visszacsatolt területeken többféle megoldás 

született, melyeket valószínűleg a rendelkezésre álló idő és az alapanyagok minősége 

határozott meg, de többnyire terepmunka nélkül, irodai megoldásokkal: a HKF3 anyagát 
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megtartva és kiegészítve, pl. Máramaros, a teljes fordítás (ezen belül jelentéstani alapon nem 

motivált névhelyettesítések), pl. Dél-Bácska és Erdélyi-középhegység. Terepi felmérésről 

pusztán két térségből tudunk, ill. tételezhetünk fel: a Drávaközből és Rahó térségéből. 

A fordított nevek – bármennyire is transzparens jelentésű magyar alakulatok – 

értelmezhetetlenek és feldolgozhatatlanok a térképi előzmény ismerete nélkül.  

 

4.4. Katonai topográfiai térképezés a 2. világháború után 

A 2. világháborúban óriási károk érték a Magyar Királyi Honvéd Térképészeti Intézetet 

(1939-től viselte ezt a nevet). A front közeledtével a legértékesebbnek tartott műszaki 

eszközöket sikerült kimenekíteni. A személyi állomány több csoportra oszlott, elmenekült, 

és Budapest ostromának utolsó napjaira jórészt gazdátlanul maradt Retek utcai 

épülettömbben megsemmisült az intézet archívuma, könyvtára, múzeuma és rengeteg 

eszköze A katonai térképészetet többszöri nekifutásra mégis sikerült feltámasztani, eleinte 

csekély létszámmal, alapvetően a korábbi személyi állományra támaszkodva, de hamarosan 

– 1947-ben – megindultak a hároméves térképészképző tanfolyamok is (MKT100: 156–

160.)  

A 2. világháború után a topográfiai térképezés igen sok tekintetben átalakult. A Honvéd 

Térképészeti Intézetben (HTI) kidolgozott műszaki és fejlesztési koncepciókat felülírta a 

hidegháború. Az ország 1949-től erőltetett ütemű hadi fejlesztésekbe kezdett, amivel együtt 

járt a csapatok térképekkel való ellátásának igénye is. A HTI gazdaságilag, műszakilag és 

létszámban megerősödött, viszont a tevékenységét egyre inkább szovjet mintára és szovjet 

felügyelet mellett kellett végeznie. Az új szövetségi rendszerhez való igazodás miatt 

alapvető átalakításokat kellett végezni: megváltozott a vetületi rendszer, a főszintvonal, és a 

szelvényezést is kompatibilissé kellett tenni a szovjet rendszerűvel. Az első nagyszabású 

katonatopográfiai munka kezdete 1950-re esett.  

 

4.4.1. A katonai topográfia alaptérképei 

A topográfiai felmérést a korábbi időszakhoz hasonlóan 1:25000 méretarányban 

végezték. Minden kisebb méretarány az alaptérképekből való, ún. levezetett térképmű. A 2. 

világháború utáni katonai topográfiában négy ilyen méretarányú felmérés készült, az első a 

szakmai zsargonban „gyors helyesbítés” néven fut (MKT-GY, 1950–1952), a második az 

ún. „új felmérés” (MKT-ÚF, 1953–59); az 1968 és 1982 között készült felmérésből csak 

levezetett méretarányú térképek készültek, a digitális technológia bevezetése előtti utolsó 
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sorozat pedig 1983 és 1992 között készült. Valamennyi felmérés 1167 darab szelvényt 

eredményezett (MKT100: 453–454). A térképsorozatok titkosítását 1992-ben oldották fel.  

Mikrotoponimák szempontjából a második munkának, az új felmérésnek látom 

jelentőségét (lásd lejjebb, külön fejezetben). A gyors helyesbítés az általam vizsgált 

szelvényeken az építményeken, lakott hylyeken kívül csak minimális számú mikronevet 

tartalmaz, pl. a Nemesbőd feliratú, L-33-34-A-b szelvényszámú térképen mindössze hatot, 

ebből kettő a többi forrás alapján valószínűsíthetően téves helyen, egy pedig elírással 

szerepel: a számos forrásban Cikotai-erdő alakban álló név itt Cinkotai-erdő. A szelvényen 

4 jelentős vízfolyást tüntet fel, ezek közül az előzményekkel szemben mindössze egynek van 

neve: Surányi patak. A szécsényi (M-34-136-C-c) szelvény 14 mikronevet tartalmaz, ezek 

közül 5 olyan magaslat, melyek csúcsa egyben háromszögelési pont. A 14 nevet kivétel 

nélkül megtaláljuk vegyesen vagy HKF3 vagy MKT50 lapjain. Van ugyanakkor egy újabb 

vaskos elírás: Nagypallag-psz. helyett Nagybarlang-psz. Az utóbbi szelvény azt is mutatja, 

hogy – bár a lapon található megírások szerint az 1880-as évek bécsi szelvényeinek a 

felújításáról van szó (ezekből vezették le a harmadik katonai felmérés közismert, 1:75000 

ma. lapjait) – nevek tekintetében forrásul használták az ÁTI felméréseit is. Az alacsony 

számú megírás megítéléséhez tudni kell, hogy egy-egy ilyen szelvény mintegy 90 km2 

területet ölel fel, és térképi hely is bőven lenne. Névírás tekintetében csak a helységneveknek 

a következetes, helységnévtári alaknak megfelelő megírására fordítottak gondot a készítők 

(a két világháború közti előzményeken ez nem mindig valósult meg, továbbá időközben sok 

összevonás is történt), valamint megjelölték a helyben működő tanács közigazgatási rangját 

is. Összefoglalásul: a gyors helyesbítés végzésekor nem volt mód a névírásnak olyan 

jelentőséget biztosítani, mint általában a topográfiában szokásos. A térképmű a nevét is a 

megfeszített ütemben végzett, minél hamarabb használható eredményt produkáló munkáról 

kapta, mely változatos alapanyagokból, felújítással készült, nem pedig minden részletre 

kiterjedő új felméréssel.  

A harmadik 1:25000 méretarányú sorozatból (1968-1982) nyomtatott verzió nem 

készült. A negyedik sorozat (1983–1992) névírás szempontjából a legtalányosabb. Valahány 

közreműködőt kérdeztem, egyöntetűen azt állították, hogy a negyedik felméréshez új 

névrajzot nem készítettek, hanem elfogadták a polgári topográfiai térképek adatait, melyet 

fényképi kisebbítéssel helyeztek fel, és csak a méretarány-különbség okozta névsűrűség 

miatt szelektáltak. Valójában többféle megoldás is létezhetett. A Pétervásár környéki (M-

34-137-C-c) szelvény névanyaga egy kevéssel ritkább névanyagot tartalmaz, mint az MKT-

ÚF, de ahány írás rajta van, az mind onnan származik (kis helyesírási igazítással). A 
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Szécsény környéki M-34-136-C-c lap is alapvetően az MKT-ÚF névanyagát tartalmazza, de 

az ottani nevek körülbelül 15%-a hiányzik, pl. lekerült a Jánosfő, Lóhátdűlő, Proletárdűlő, 

Töpörtőkút, Tótka, Zuhogó, Zsidódűlő, viszont más helyeken új nevek jelennek meg, pl. a 

Bölönyi-dűlő, Cser-telek stb., áthelyeződött a Poloskás, és a korábbi Gurzsalyi-hegyet most 

Gurdzsalyi-hegy írásmóddal adták vissza. A változások forrásai valóban az MPT-HSz és 

MPT-EO. Más lapokon viszont, mint pl. a nemesbődin (L-33-34-C-c), melyet pedig az 

MKT-ÚF-ben oly szépen kidolgoztak, érthetetlenül kevés, rossz lokalizálású, ismeretlen 

forrásból származó név van.  

 

4.4.2. Az új felmérés, 1953–1959  

1953-ra a megvoltak a műszaki, geodéziai és személyi állománybeli feltételei annak, 

hogy az egész ország területére egységes, korszerű, szintvonalas, fototopográfiával 

támogatott felmérés készüljön. Egységes országos felmérésre korábban nem volt lehetősége 

az önálló katonai térképészetnek, az 1927-ben indított felmérés nem egészen a trianoni 

ország negyedéig jutott a bécsi döntések idejére. A katonai térképészek képzésének része 

lett (kis túlzással) a névtan is, melyet nagy valószínűséggel Maácz Endre oktatott, aki mögött 

ekkor már hosszú szakmai múlt állt az 1930-as években tagja volt az ÁTI névrajzi 

bizottságának, a magyar nyelvű földrajzi nevek szakértőjeként (MKT100: 106.) Bizonyosan 

annyi tudható, hogy Maácz ebben az időszakban a HTI~HMTI állományába tartozott. Az 

oktatási anyag jegyzet formájában A térképek névrajza címmel jelent meg (MAÁCZ 1955a, 

az 1955-ös kiadás címlapján fel van tüntetve, hogy „változatlan utánnyomás”), továbbá 

maga a HTI jelentette meg Maácz oktatási és terepfelmérési segédletként is hasznosított 

Földrajzi tájszótárát (MAÁCZ 1955b). A jegyzet ugyan általánosan szól a térképek 

névrajzáról (így a Magyarországon kívül eső területek kisméretarányú térképeiről is), 

hangsúlyos szerepet kap benne a katonai topográfusoknak írt helynévgyűjtési és alkalmazási 

módszertan. A helynevek többféle (etimológiai, történeti, néprajzi) megközelítésének és az 

„általános fogalmak” (azaz a földrajzi köznevek) lexikai, dialektológiai sokféleségének 

tárgyalásával kulturálisan érzékennyé teszi a leendő térképészeket a helynevek fontosságára. 

A gyűjtőmunka részletezése során kitér a gondosan előkészített munkatérképre (MAÁCZ 

1955a: 23), melyen valamennyi rendelkezésre álló forrás névanyaga fel kell, hogy legyen 

tüntetve, és többször hangsúlyozza, hogy az új térképen megjelenítendő névrajz tekintetében 

a huzamosan helyben élő, ősi foglalkozásokat űző lakosság névhasználata a mérvadó. 

Felhívja a figyelmet, hogy a katonai térképeket a hatványozott pontosságnak kell jellemeznie 

(MAÁCZ 1955a: 24–25.) Bizonyára rossz tapasztalatok mondatták vele, hogy „… jaj annak 
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a térképésznek, aki a térképek névrajzával könnyelműen bánik!” Maácz ugyan nem írja le, 

de a teljes szöveg és a példaanyag is egyértelműen azt sugallja, hogy a katonai topográfia 

része a teljes mikrotoponímiai állomány, amelyen csak a méretarányból következő okok 

alapján lehet ritkítani. Bár a térképműhöz kiadott utasítás nem tükrözi vissza az oktatási 

anyagot, Tremmel Ágoston visszaemlékezése szerint szakmai elvárás volt a pontos névrajz: 

„ugyanolyan fontos topográfiai tartalomnak tartottuk a neveket, mint a domborzatot.” 

A térképműhöz kiadott jelkulcs (JELKULCS 1953) és utasítás (UTASÍTÁS 1955) érezhetően 

szovjet mintára készült, ui. a jelzett méretarányban Magyarországon nem térképezhettek 

tengert, vulkánt (UTASÍTÁS 1955: 40, 44) vagy karavánutat (JELKULCS 1953: 62). Az utasítás 

Térképnévrajz c. fejezete 45 paragrafusból áll (UTASÍTÁS 1955: 39–48). A névrajz kifejezés 

itt is az összes megírásra (beleértve a számadatokat is) vonatkozik. A paragrafusok többsége 

a katonai tájékozódást szolgálja, számunkra a 180. § a fontos: „a) azokon a területeken, 

amelyekről nincs korszerű kartográfiai anyagunk, a névrajzot újból megtervezzük” Ha 

különbség van ugyanarra a pontra vonatkozó adatokban, mindkettő felvehető, illetve újbóli 

megállapítás szükséges. A továbbiakban szó van még a teljes névvel kiírandó vagy jelkulcsi 

elemmel feltüntethető nevek köréről, a helyesírásról, ill. rövidítések módjáról. Érdekesség 

az a – nyilvánvalóan ugyancsak a szovjet térképekkel való kompatibilitást biztosító – előírás, 

hogy a határokon túli helységek neve az adott ország nyelvén levő alak fonetikus átírása 

legyen, pl. Nikkelszdorf (~ Miklóshalma), Smidhóf (~ Schmiedhof), Medvegyov (~ Medve), 

Kljúcsovec (~ Kulcsod), Arcibiszkupszkí Lél (~ Érseklél) stb. 

A topográfus feladatainak végeztével még számos ellenőrzési munka következett, irodai 

munkák és terepi bejárás is. Az utóbbiak során a névrajz valódiságát ugyancsak ellenőrizték 

(NAGY 1985).  

Bár a térképsorozatot több ezres darabszámban nyomtatták ki, ma alig találhatók belőle 

példányok, ugyanis a korszerűbb térképek megjelenésekor a régi sorozat darabjait 

begyűjtötték, és a raktári példányokkal együtt megsemmisítették – Hegedűs Ábel szíves 

közlése szerint. A teljes sorozat a Hadtörténeti Intézet és Múzeum Térképtárában kutatható.  

 

4.4.3. Az új felmérés (MKT-ÚF) térképeinek földrajzi nevei  

Bár az 1:25000 méretarány korántsem elegendő egy vidék teljes névanyagának 

feltüntetésére, és az előírások a korábbi alapanyagok felhasználását is elrendelték, az új 

felmérés gazdag, esetenként megkerülhetetlenül fontos névanyagot örökítettek ránk. Ez a 

felmérés őrizte meg leghívebben az 1. és a 2. világháborút követő földosztások és egyéb 

népjóléti intézkedések foganatosítását követő, de a téesz-világ kialakulását megelőző 
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térszerkezetet. Már és még megvannak az új dűlőutak, új tanyák sokasága épült, megvannak 

a Klebelsberg-féle program keretében felhúzott tanyasi iskolák, a régi majorok, a 

természetes vizek, vízállások, hidak, fasorok stb., és a területek hagyományos művelési ágai 

is felvannak tüntetve (27. ábra). Ugyanakkor hátrányt jelent egy-egy település névanyagának 

vizsgálatában, hogy ebben a méretarányban a községek közigazgatási határát nem lehetett 

jól kezelhetően feltüntetni. 

27. ábra: Részletek a katonai új felmérés térképlapjairól 

     

 

Névírás tekintetében nem egységes munkáról van szó. Vannak ritkán megírt lapok, nem 

is kevés, különösen a lakosságcserétől sújtott vidékeken, pl. Bonyhád térségében üresek a 

szelvények A szelvények közti különbségek egyrészt nyilván abból adódnak, hogy milyen 

mértékben használták fel az előzményeket. Nagyvázsony lapjának valamennyi helyneve az 

utolsó betűig megegyezik MKT50 neveivel. Előzményként az utasítás szerint csak a korábbi 

katonai felmérések jöhettek szóba. Több helyen ellenőriztem, kiváltképp azokon a helyeken, 

ahonnan az alábbiakban példákat közlök, hogy a kataszteri térképeket nem használták. Az 

építményeken (pl. közlekedési objektumok, gyárak, bányák, téeszek, majorok, egyéb 

gazdasági vagy infrastrukturális létesítmények) túl az ábrázolandó helyfajtákkal csak 

nagyvonalúan foglalkozik a szabályzat: „feltüntetjük a települések, folyók, tavak, tengerek, 

öblök, hegyek, mocsarak stb. tulajdonnevét; a földrajzi fogalmat jelölő szavakat (sziget, tó, 

gerinc, völgy, dűlő), ha azt a tulajdonnév megkívánja” (177. §, UTASÍTÁS 1955: 40).  

Úgy tűnik, hogy a terepfelmérőknek meglehetősen nagy szabadságuk volt abban, hogy 

a kötelezően feltüntetendő objektumok után milyen sűrűségű névrajzot készítenek a 

terepbejárások során. Mindenesetre fellelhetők olyan szelvények is, amelyeken az MKT-ÚF 
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gazdag és friss, kimutathatóan terepi felméréssel adatolt neveket kínál. A névanyag bővülése 

a tagoltabb felszínű vidékeken, hegységekben a legjelentősebb, de változatos mennyiségben 

és minőségben mezőgazdaságilag művelt területeken is jól használható forrást. Érdekes, 

hogy például a források, kutak nevei például a hegyvidékeken igen gyakran kerülnek elő, az 

alföldi, többnyire ugyancsak jelentő és tulajdonnévvel bíró kutak többnyire névtelenek.  

A közepesen gazdag névírású bordányi szelvény (Csongrád megye) a következő olyan 

neveket tartalmazza, melyek – a hivatkozott térképművekkel való tüzetes egybevetés alapján 

– nem szerepelnek sem a korábbi kataszteri és topográfiai térképeken, sem a későbbi polgári 

topográfiai térképeken: 

 

Arankahegy – szőlő (később szántó), 

Határút – dűlőút; 

Hódi szék – mocsár, szikes; 

Kulipintyó – épület, 

Móraalj – mocsár, szikes (később Városszéki-mocsár néven); 

Nyárifalu – tanyacsoport; 

Sárihegy - szőlő; 

tanyák: Csóti-tny., Papp-tny., Patyik-tny., Rácz-tny., Vass-tny. 

 

A kétpói szelvényen (Jász-Nagykun-Szolnok megye), melynek területe Kétpó, Kengyel 

és Mezőhék községek területére esik, a legtöbb (azóta felszámolt) tanyasor dűleje névvel 

van ellátva, szemben a kataszteri és polgári topográfiai térképekkel: Harkány dűlő, Monták 

dűlő, Polgárhalom dűlő, Salakos dűlő (Kengyel), Berek dűlő, Csiderverem dűlő, Első 

Hegyes dűlő, Második Hegyes dűlő, Füles dűlő, Gellért dűlő, Hun dűlő, Mészáros dűlő, 

Takács dűlő, Ugrai dűlő (Kétpó), Egyenes dűlő, Kalapos dűlő, Szatmári dűlő, Zsindelyes 

(Mezőhék). 

Két, kibontakozóban lévő tanyaközpont nevét és helyét kizárólag itt láthatja az ember: 

Keserűfalunak írták a későbbiekben Csali néven szereplő részt (a Csala nevű határrészről 

kapta a nevét a Csali csárda és a Csali iskola, majd az előtag önállósulása és a kialakuló 

településrészre való metonimikus kiterjedése következett be.) A Rákosi-tp. nyilván politikai 

okokból nyerte, majd vesztette el motivációját, a későbbiekben az itteni házakat a mellette 

futó Monták dűlőhöz sorolták.  

Iskolák: Csali isk., Dempoi isk., Homoki isk., Kishéki isk., Túlahéki isk. Nevezetes pont 

volt az ugyancsak felszámolt Brigádszállás. A 48 tanyanév (az összes tanya mintegy ötöde) 
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egy része megtalálható későbbi forrásban is, egy részük azonban csak az MKT-ÚF 

térképlapján van meg: Kiss Lukács-tny., Kenyeres-tny., Krajcz-tny. (sic!), Turai-tny. A Szőke 

Barna tanya később az egész földterület névadója lett. A vizek (Kishék, Nagyhék, Seres ér 

stb.), jelentősebb utak (Kunszentmártoni út, Szolnoki út), településrészek (Bem apó telep) 

nevei közösek más térképekkel. 

 

A cserháti, hagyományosan szlovák nemzetiségű falvakban, pl. Nőtincs környékén 

kiegészítették a közvetlen előzményt a saját gyűjtések anyagával, így óvatos mértékben és 

magyaros írással, de visszajöttek a szlovák nevek: Cerina, Hovovrica, Siroke, Vinyicska stb. 

Sopron szelvényén is találunk Kohlenberg, Steiner, Mittelsteiner nevet. Az utasítás csak 

magyar helyesírásról beszél, a kisebbségi nevek teljes mértékben elkerülték a szabályalkotók 

figyelmét, sem korlátozásuk, sem különösebb figyelem nem érhető tetten sem a 

szövegekben, sem a gyakorlatban. 

 

Figyelemre méltó a szigetközi árterek névrajza. Az alábbi táblázat a Dunakiliti szelvény 

nevein keresztül mutatja be az új felmérés névírásának jelentőségét (29. ábra). A régebbi 

topográfiai térképeken a jelzett szelvény ártéri részének megfelelő területen mindössze 5 

megírás volt, ezt a számot az MKT-ÚF 39-re emelte (a táblázatban eredeti helyesírással, 

betűhíven közlöm az adatokat). A polgári topográfiai felmérések mindössze két új objektum 

nevét rögzítették (Jánosi-erdő, Kormosi zárás), és három esetben gyűjtöttek másik nevet egy 

adott helyre (Csákányi Duna ~ Görbe-Duna, Hosszú ~ Külső-jegenyés, Kormos ~ Egres-

dombi-dűlő), nem számítva egy-egy minimális alakváltozatot. A 28. ábrán még két újabb, 

turisztikai célú kiadvány névhasználatát dolgoztam be, itt egy összevonást (Alsó- és Felső-

Helénából Heléna), valamint részleges lexikai cseréket tapasztalhatunk: (Öregjegenyés > 

Vénjegenyés, Szélső jegenyés > Doborgazi-jegenyés, Tótkalap > Kalap-sziget). + jellel jelöltem az 

MKT-ÚF neveit elfogadó és visszaigazoló előfordulásokat, itt nem tettem különbséget 

egybe-és különírás, illetve kötőjellel való írásmód tekintetében. Ahogy időben közeledünk 

a mához méretaránytól függetlenül csökken a nevek száma (l. a táblázat alsó sorát), ez 

természetes összefüggésben van egyes objektumok megszűnésével (pl. Helénai gát) is. 

Ahogy a ma emberének kevésbé cizellált helyismeretre van szüksége, úgy merülhettek 

feledésbe pl. a torkolati pontok neve (pl. Flóri kapu) nevei. Ezeket kizárólag az MKT-ÚF-

en adatolták. A 39 névből a kataszteriekkel is csak három kapcsolódás van: Farkas-zátony, 

Helena, Öreg-füzes. 
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29. ábra: Dunakiliti környékének ártéri részei az MKT-ÚF egy szelvényén 

(a jellegek oszlopában sz + e = sziget+ erdő) 

MKT50 

MKT-ÚF, 

Dunakiliti 

obj. 

jelleg MPT-HSz MPT-EO 

SZIGETKÖ

Z 1  

SZIGETKÖZ 

2  

  Ördögsziget sz + e + + + + 

  Felső Heléna sz + e + + Helena Helena 

  Alsó Heléna sz + e + + Helena Helena 

  Helénai gát gát +    

    erdő Jánosi-erdő Jánosi-erdő  Jánosi-erdő Jánosi-erdő 

  Márkfüzes sz + e + +   

  Új erdő       

Farkaszátony Farkaszátony sz + e + +  

Fazekas-

zátony 

Erzsébet-mjr. 

Csölösztősziget 

(Erzsébet-mjr.) 

telepü-

lésrész 

Erzsébet-

mjr.  

Csölösztő-

sziget 

(terület)  

Kisrévű 

Duna-ág Zátonyi Duna vízf. + + + + 

  Száraz erdő sz + e + Szára-erdő + + 

Nagy Duna-

ág Szigeti Duna vízf. + +   

  Kiszárás gát +    

  Középfüzes sz + e + +   

  Lajcsi-csat. 

csatorn

a     

  Szigetelő sz + e + + +  

  Újmérés sz + e + + +  

  Lénia sz + e     

  Felső-Vesszős sz + e     

  Közép-Vesszős sz + e     

  Alsó Vesszős sz + e     

  Péteri kapu tork.     

  Salátakapu tork. +    
  Tejfalusi kapu tork. +    

  Flóri kapu tork. +    

  Kerekes sz + e    + 

  

Görgetegi 

Duna vízf. +  +  

  Öregfüzes sz + e   +  

  Nagyzárás gát     

  Görgeteg sz + e     

  Tótkalap sz + e   Kalap-sz.  

  Hosszú sz + e 

Külső 

jegenyés 

Külső 

jegenyés   
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Jegenyés erdő Öregjegenyés sz + e + + 

Vénjege-

nyés + 

Jegenyés erdő Szélső jegenyés sz + e + + 

Doborgazi-

jegenyés  

  Kormos sz + e 

Egres-

dombi dűlő 

Egres-

dombi-dűlő Kormos + 

  Kormosi Duna vízf. +    

    gát 

Kormosi 

zárás 

Kormosi 

zárás   

  Lábánszáradt  sz + e 

Lábon-

száradt 

Lábon 

száradt 

Lábon-

szárad  

  Csákányi Duna vízf. Görbe-Duna Görbe-Duna   

  

Keszőcési 

zárás gát 

Keszölcési 

zárás 

Keszőlcési 

gátak   

 Vörösfüzes sz + e 

Vörös-füzes 

+ Felső-

Vörös-füzes 

Felső-

Vörös-füzes 

Felső-

Vörös-füzes Vörös-füzes 

5 db  39 db  29 db 21 db 16 db 10 db 

 

A helynevek terepi gyűjtésének eredményét számos körülmény befolyásolja, ezért 

minden tekintetben egyforma névállománynak egészen minimális a valószínűsége. Még az 

olyan teljességre törekvő munkák, mint a nyelvészeti névgyűjtések monumentális anyaga is 

kiegészíthető újabb források anyagaival. Az MKT-ÚF anyagából csak a két világháború 

közötti térképművekből átvett elemeket lehet kétségekkel kezelni, a többi regisztrált név 

felkészült terepi névgyűjtés eredménye. Az alábbiakban válogatást közlök azokból a 

helynevekből, melyek a nyelvészeti névgyűjtések anyagához képest jelentenek többletet. 

 

Bakóca (BMFN): Borjú-rét; Bükkös (erdőrészek); 

Szágy (BMFN): István-kút (forrás), út: Sorompó lénia (út); 

Gyöngyöspata (HMFN): Amália (erdőrész); 

Gyöngyöstarján (HMFN): Zsibátó, (erdőrész); Visztra(tanya) – a tanya köznevet jelkulcsi 

szimbólum helyettesíti  –  (tanya); 

Kecskéd (KMFN): Farakás-dűlő (szántó); 

Kocs (KMFN): Bereksapka (domb), Pap-székes (szántó), Urbán-tny. (major); 

Mocsa (KMFN): Francia-oldal, Gyeptörés (szántó);  

Nagyigmánd (KMFN): Kondakúti-dűlő (szántó), Mézes-tny. (major); 
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Farmos (PMFN): Vályogos-dűlő (szántó), Pacsirta(-tny.), Visnyai(-tny.), Üveges(-tny.) 

(tanyák); 

Nagykáta (PMFN): Disznószögi-dűlő (szántó); 

Szulok (SMFN): Csillag-őrház (építmény); 

Nyírbogát (NYJFN): Álligató (szántó), Forrás-rét (rét), Nyúlfiadzó (szántó, erdő); 

Nyírbogát (NYJFN): Orosi-tny. Nyírbogát (tanya); 

Bejcgyertyános (VMFN): Avas (erdő), Bejci malom, Pörösmajor, Újkúti őrház (építmény), 

Betyár-kút, Terézia-kút (kút), Komlós (mocsár), Gulyás-domb (domb), Kámi út, Sótonyi 

út (út); 

Csehbánya (VeMFN): Bakicska-tető (hegy), Pince-forrás (forrás), Töredék-árok (völgy); 

Dudar (VeMFN): Csiriptelep (településrész); 

Nagyvázsony (VeMFN): Bikarét, Csizma-rét (rét), Hármas-völgy, Mina-völgy (völgy), 

Pálffy-tó (tó); 

Szentgál (VeMFN): Südi-kút (forrás), Tobány-psz., Zsebeházy-psz. (major); 

Zirc (VeMFN): Francia-halmok (domb), Holdmány (völgy), Ferencháza (major); 

 

E feltűnően kisszámú kiegészítés alapján (az adott szelvények teljes névanyagát 

vetettem egybe a kötetekkel, és talán kettő lehet a szelvényenkénti átlag) is kimondható, 

hogy amit felírtak a topográfusok az új felmérés során, az többnyire benne van a nyelvészeti 

névgyűjtésekben is. Egyben az a következtetés is levonható a vizsgálatból, hogy a 

topográfusok jó munkát végeztek, a megyei névgyűjtési kötetek visszajelzése szerint a 

térképre írt nevek hitelesnek mondhatók, bár a mennyiség sokszor hagy kívánni valót maga 

után. Azt gondolom, az MKT-ÚF anyagát forrásként kell használni minden olyan jövőbeli 

gyűjtőmunka esetén, ahol ezek nem történtek még meg, hiszen már nagyon ritka az olyan 

adatközlő, aki az ötvenes évek külterületeinek állapotára jól emlékezik.  

 

Az MKT-ÚF a leggazdagabb névanyagot a hegyvidéki területekről hagyományozta az 

utókorra. Valamennyi általam vizsgált szelvényen kimutatható, hogy a topográfusok 

fegyelmezetten végrehajtották az utasításban írtakat, azaz a legkorszerűbbnek számító, két 

világháború közti katonai térképek névanyagából képezték az alapot, melyek közt 

mennyiséget, betűméretet és -típust tekintve is kiemelt jelentőségűek a magasabb hegyek 

nevei (a 30. ábrán 26-ból 13). A terepmunkák során a megírások számát 3-4-szeresére 

bővítették, miközben az alapul szolgáló neveket is ellenőrizték, ha kellett lecserélték, vagy 

a földrajzi köznevet cserélték másikra, esetleg szerkezeti változtatást hajtottak végre, 
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melynek más oka nem igen lehetett, mint az adatközlő által használt variáns. Azokon a 

helyeken is megtörtént a terepbejárás, ahol korábban az ÁTI gazdag névrajzot állított elő, ott 

is megtörtént a terepi bejárás, ami a kisebb névmódosításokból derül ki: pl. a Répáshuta, 

Újhuta és Kács közötti részt kiegészítették a Sügér-völgy, Ilona-ház nevekkel, lehagyták a 

Vadász-völgyet és a Holló-völgyet, a Fiók-Mátrából Vasérc-hegy, a Miklóslugából 

Miklóslyuk-tető, Miklósluga kútból Szent Miklós-kút lett. A Ménes-lápa kiterjedése pedig a 

többszörösére növekedett.  

Mintaterületként a Zempléni-hegység északi részét, a Gönc, Telkibánya, Göncruszka, 

Fony, Hejce és Regéc közigazgatási területének egy részét tartalmazó M-34-127-D-a 

szelvény erdős-hegyes részét választottam. A szelvény által ábrázolt területének mintegy 

kétharmadát hegyvidéki erdőség borítja, a nyugati szélén mezőgazdasági művelésű területek 

fekszenek. Csak a szokásokkal tudom magyarázni, hogy ugyanazon a szelvényen milyen 

erős megkülönböztetést tettek névírás szempontjából, amennyiben a mezőgazdasági 

művelés alatt álló területek névanyagát korántsem azzal a precizitással dolgozták ki, mint az 

erdőket, domborzatot. A 30. ábra megmutatja az MKT-ÚF helyneveit, a tőle balra lévő 

oszlopok a szóba jöhető térképi előzmények névanyagát, a jobbra levők pedig a későbbi 

térképekét mutatják meg. 

A kiválasztott területen 66 földrajzi nevet találunk. A MKT50 20 nevéből 14-et 

változatlanul (nem számítva az egybe-, külön- vagy kötőjeles írásmódot) vettek át. 

Mindössze egy esetben írták felül az adatközlők a megkülönböztető előtagot: Vörös patak > 

Ósva patak (az Ósva-völgyben folyik). Három esetben a földrajzi köznév cseréje vagy 

felvétele mutatkozik (Dobogó > Dobogó-hegy, Nagy Farkaskő > Nagy Farkas-hegy, Amadi 

vár > Amadé várrom), egyszer morfematikai eltérés van (Hársas domb > Hársasi domb). A 

Kőkapu nevét az előzményben a Kőkapu-őrház alakba beágyazottan találjuk, az ötvenes 

években már nem állt a ház.  

A szelvény 66 nevéből 40 új, korábban térképen elő nem forduló adat, köztük kisebb 

rétek (Cicés rét, Fehérkúti rét), nevezetes hegyoldalak (Lapuhas, Medvemarás), sziklák 

(Farkaskő, Sólyomkő), források (Soltész-kút), vízfolyások (Csörgő patak, Lapu-patak) stb. 

nevei. 
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30. ábra: Az 1953–59 közötti 1:25000 méreterányú felmérés helynevei összevetésekben 

HKF3 MKT50 
MKT-ÚF -  M-34-127-
D-a sz. szelvény Zemplén 1989 FNT II. 

          

Amadi vár Amadi vár Amadé várrom Amadé várrom Amadé várrom 

    Bánhegy Bán-hegy Bán-hegy 

Biró hegy Bíró-hegy Bíró-hegy Bíró-hegy Bíró-hegy 

Czaponta   Bizsóka Bizsóka Bizsóka 

    Bohó hegy Bohó-hegy   

Borsó hegy Borsó-hegy Borsó-hegy Borsó-hegy Borsó-hegy 

    Borsóhegy-dűlő Borsóhegy alja Borsóhegy alja 

    Cicés rét Cicés-rét Cicés-rét 

Cser hegy   Cser-hegy Cser-hegy Cser-hegy 

Dobogó Dobogó Dobogó-hegy Dobogó-hegy Dobogó-hegy 

Dorkó hegy Dorgó Dorgó Dorgó Dorgó 

    Farkaskő Farkas-kő Farkas-kő 

    Fehérkúti rét Fehérkúti-rét   

    Fekete kő Fekete-kő Fekete-kő 

  Fenyőkő Fenyőkő Fenyők-ő Fenyők-ő 

  Fürtönbükk Fürtönbükk Fürtönbükk Fürtön-bükk 

Gönci patak Gönci patak Gönci patak Gönci-patak Gönci-patak 

    Gyertyánkút-rét Gyertyánkút-rét 

Gyertyánkút-

rét 

  Hársas domb Hársasi domb Hársas-domb Hársas-domb 

    Hatvanas tető Hatvanas Hatvanas 

Hemsőtető Hemzsőbérc Hemzsőbérc Hemzső-bérc Hemzső-bérc 

    Hollókő Holló-kő Holló-kő 

    Kastély-völgy Helle-völgy Helle-völgy 

    Kerek hegy Kerek-hegy Kerek-hegy 

    Kis Amadé-hegy Amadé-hegy Amadé-hegy 

Farkas hegy Farkas-hegy Kis Farkas-hegy Farkas-hegy Farkas-hegy 

    Kis Kerek hegy Kerek-hegy Kerek-hegy 

    Kis Sertés hegy Sertés-hegy Sertés-hegy 

    Kis Varga hegy Varga-hegy Varga-hegy 

  Kisbükk-kút Kisbükk-kút     

    Kispatak Kis-patak Kis-patak 

Kloster Ruine Kolostorrom Kolostorrom 

Pálos 

kolostorrom Kolostorrom 

  Kőkapu-őrház Kőkapu Kőkapu Kőkapu 

    Közép-hegy Közép-hegy Közép-hegy 

    Kunyhóbérc Kunyhó-bérc Kunyhó-bérc 

    Lacki domb Lacki-domb Lacki-domb 

    Lapuhárs Lapuhárs Lapu-hárs 

    Lapuhas Lapuhas Lapuhas 

    Lapu-patak Lapu-patak   
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    Magas tér Magas tér Magas- tér 

  Medvekas Medvekas Medvekas Medvekas 

    Medvemarás Medvemarás Medvemarás 

    Meleg oldal Meleg-oldal Meleg-oldal 

    Nagy Amadé-hegy Amadé-hegy Amadé-hegy 

Nagy 

Farkashegy 

Nagy 

Farkaskő Nagy Farkas-hegy Farkas-hegy Farkas-hegy 

    Nagy Hemzsőkő     

    Nagy Kerek hegy Kerek-hegy Kerek-hegy 

  

Nagy Sertés-

hegy Nagy Sertés hegy Sertés-hegy Sertés-hegy 

    Nagy Varga hegy Varga-hegy Varga-hegy 

Nagy patak   Nagy-patak Gönci-patak  Gönci-patak  

Vörös patak Vörös patak Ósva-patak Cserenkő-patak Csenkő-p. 

Őrhegy Őrhegy Őrhegy Őr-hegy Őr-hegy 

    Péter László-völgy     

Gönci 

szalajka ház Potácsház Potácsház Potácsház Potácsház 

    Rakodórét Rakodó-rét Rakodó-rét 

    Reszelt bérc Reszelt-bérc Reszelt-bérc 

    Soltész-kút Soltész-kút Soltész-kút 

    Sólyomkő Sólyom-kő Sólyom-kő 

  Szárkő Szárkő Szár-kő Szár-kő 

    Táblabérc     

    Téglás kő Téglás-kő Téglás-kő 

  Vas-hegy Vashegy Vas-hegy Vas-hegy 

    Vércsekő Vércse-kő Vércse-kő 

    Vörös hegy Ökör-hegy Ökör-hegy 

 

Az áttekinthetőség miatt már itt, ebben a táblázatban mutatom meg két később 

tárgyalandó helynévi térképmű, a turistatérképekkel és a Földrajzinév-tárral való 

összevetést. Mindössze 6 névnek nem lett folytatása. Három esetben új nevet erősítettek meg 

az egyeztetések (Kastély-völgy helyett Helle-völgy, Ósva-patak helyett Cserenkő- és 

Csenkő-patak, Vörös-hegy helyett Ökör-hegy). A Kisbükk-kút, a Péter László-völgy és a 

Tábla-bérc már nem ismert. Méretaránykülönbségből adódó kényszer, hogy a Kis-Farkas-

hegy + Nagy-Farkas-hegy féle párokból rendre a megkülönböztető előtag elhagyásával 

álltak elő az egyszerűbb alakok, mint pl. Farkas-hegy. Tekintve, hogy az utóbbi munkák 

több forrás anyagát ellenőrizték helyszíneléskor, MKT-ÚF igen jó alapnak számított. 

 

Az 50-es és 60-as években különösen vigyáztak a katonai topográfiai szelvények 

titkosságára, a későbbiekben mégis megnyílt a lehetőség a polgári alkalmazásukra, 
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névanyaguk is több munkára meghatározó befolyást gyakorolt, így a turistatérképekre és a 

Földrajzinév-tárra is (lásd a következő fejezeteket). Hegedűs Ábel hívta fel a figyelmemet 

arra, hogy az 1967–1972 között készült, első polgári 1:25000 méretarányú, kétszínnyomású 

térképsorozat tulajdonképpen nem más, mint az MKT-ÚF átdolgozása, amelyet az MNTI a 

fokhálózattól és a katonai alkalmazást lehetővé tevő egyéb tartalmaktól megfosztva 

bocsátott a polgári térképészeti szervek használatára. A szelvények új számozása is a hazai 

szelvényezés (lásd később) rendszerébe illeszkedett. Tucatnyi szelvény összevetése alapján 

megerősíthetem, hogy a két térképsorozat helynevei tökéletesen megegyeznek, így az 

utóbbiakkal mint önálló forráscsoporttal nem foglalkozom.  

 

4.5. A polgári topográfiai térképezés  

1950-ben létrejött az egységes állami polgári felmérési szervezet (kezdetben Országos 

Földméréstani Intézet, majd 1952-től 1967-ig Állami Földmérési és Térképészeti Hivatal 

néven), melynek keretében hamarosan megkezdődött a polgári topográfia megteremtése 

(MFTT III. 35–58.) A speciális polgári igények, melyeket részletes, domborzatábrázoló 

térképekkel kellett támogatni, elsősorban az út- és vasúttervezés, a vízgazdálkodás és 

árvízvédelem, a geológiai kutatások és bányatervezés, valamint a mezőgazdasági területek 

áttekintése voltak. (MFTT III. 115–116.) A felmérések 1:5000 méretarányban kezdődtek, de 

az első lapok kiadásának idejére (1957) 1:10000 méretarányban állapodtak meg. Megfelelő 

számú polgári topográfus hiányában kezdetben a Magyar Néphadsereg Térképészeti Intézete 

is besegített, sőt 1965-ig a szelvényezés és a vetületi rendszer (Gauss-Krüger) is közös volt 

(MFTT III. 116–120). A katonai és polgári topográfia sosem vált el teljesen egymástól, 

voltak közös munkák, egymás alapanyagainak használata, személyi mozgások, ill. a másik 

szervezetre való utalás a szabályzatokban.  

A nagyobb méretarányú topográfiai térképek 1989-ig titkos minősítéssel voltak ellátva, 

azok használatára csak szigorú szabályok közt volt lehetőség. A titkosításnak honvédelmi 

okai voltak, meg akarták akadályozni, hogy ellenséges hadseregek birtokába katonai vagy 

más stratégiai jelentőségű objektumok helyéről, közlekedési objektumokról, 

terepviszonyokról szóló információk jussanak. Sőt, a leginkább érzékeny információk a 

hazai felhasználók számára is álcázott módon kerültek a térképlapokra.  

 

4.5.1. Az 1:10000 méretarányú topográfiai felmérések névtani jelentősége 

A földrajzi nevek szempontjából annak ellenére kiemelkedő jelentőségűek az 1:10000 

méretarányú topográfiai térképek, hogy széles közönség elé nem kerültek. Míg az eddig 
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tárgyalt térképek vagy a kisebb méretarány (katonai felmérések) vagy az erősen korlátozott 

tematika (kataszter) következményeként erősen szelektált névanyagot tartalmaztak, az 

1:10000 méretarány a helyek (potenciális denotátumok) legszélesebb körének ábrázolását 

tette lehetővé, és ezzel együtt megteremtődött egy olyan térképi névanyag lehetősége, amely 

a katonai topográfiában és a kataszterben frekventált névtípusokat egyesíti. A kétféle 

térképezés hagyománya az 1:10000 topográfiai térképeken a névírás vonatkozásában 

összeért, amennyiben dűlők, rétek, egyéb mezőgazdasági művelés alatt álló területek, 

sokszor ezek részei is fel lettek tüntetve. Összevetve a nyelvészeti névgyűjtések anyagával, 

sokszor akkor is pontosítani lehet egy-egy névadat helyét, amikor a topográfiain nincs is 

megírás, egyszerűen csak a növényi kultúra ábrázolása, a szintvonalak és egyezményes jelek 

segítségével.  

A másik fontos tulajdonság, hogy az 1:10000 méretarányú felmérés teljesen előzmény 

nélküli Magyarországon, mind a nevek, mind a többi térképi tartalom vonatkozásában. Új 

terepi felmérés kezdődött, amely egyben a helynevek kikérdezését is jelentette. „Ez a térkép 

hazánk legrészletesebb topográfiai felmérése alapján készült, ennél aprólékosabb térképezés 

azóta sem zajlott és valószínűleg soha nem is fog” (HEGEDŰS 2007). A topográfiai 

térképezés fő célkitűzései szerint a topográfus lényegesen kevesebb korlátok között 

végezhette el névrajzi feladatait, nem kötötte például a telekkönyvi bejegyzés, viszont 

köteles volt a terepmunka során a bejárt helyek földrajzi neveire rákérdezni.  

Fontos számunkra a felmérések kora. A 20. században voltak olyan nagy horderejű 

változások a földterületek tulajdonosi struktúrájában, melyek az ország legtöbb helyén az 

élő névanyag jelentős változásait vonták maguk után. Itt elsősorban az 1920. évi 

földreformra, az 1945-ös földosztásra, majd a téeszek szervezésére kell utalni, de az 

iparosítás és az infrastruktúra rohamos fejlődése is jelentősen átalakította helységek, vidékek 

térszerkezetét, annak névhasználati következményeivel együtt. A magyarországi 

helynévképződés egyik legintenzívebb szakaszát tükrözi igen sok szelvény a korai 

felmérések idejéből, mérésen alapuló lokalizálással. Másfelől a nagyüzemi mezőgazdaság 

kialakítása, és az ezzel együtt járó terület-átalakító folyamatok (pl. táblásítás, melioráció) 

előtti állapotot is sikerült elkapni. 

A tízezresek a külterületek névanyagára jelentenek bőséges forrást. A belterületeken 

megjelennek a településrészek nevei, de nem teljes következetességgel, közterületnevek 

csak elvétve, a nevezetes, de csak helyi szinten jelentős nagyobb épületeket, műemlékeket 

többnyire jelkulcsi elemekkel mutatják meg. A külterületeken viszont a legbővebb forrást 

találjuk a tanyákra, egyéb fennálló építményekre, objektumokra, a nagybirtokok felosztása 
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és a nagyüzemi földhasználat közötti időszak dűlőneveire, továbbá olyan kisebb helyekre 

(kisebb erdők, árkok, gödrök, források, szakrális helyek, nevezetes fák stb.), melyeknek 

kirajzolását a korábbi topográfia méretarányból kifolyólag nem tette lehetővé, a kataszteri 

pedig nem tekintette feladatának.  

De nem szabad elfelejteni, hogy a topográfusok nem nyelvészek, és a térképtípusnak 

nem a helyi névhasználat minél pontosabb rögzítése volt az elsődleges célja, ellenkezőleg, a 

névírás vonatkozásában is külső személyek, intézmények kiszolgálása. A mikrotoponimák 

kezelésének számos aspektusát a névsűrűségtől az írott forma véglegesítéséig (nyelvjárások, 

tájszavak, nemzetiségi nyelvű nevek, helyesírás stb.) a személyes nyelvi kompetenciák, az 

igényesség és a hierarchiában feljebb lévők hasonló tulajdonságai határozták meg, így 

mennyiségi és minőségi ingadozásokat fedezhetünk fel a szelvényeken. A topográfusok 

célzott névírási, nyelvészeti megközelítéseket is tartalmazó képzést csak a 70-es évek 

elejétől kaptak.  

A tízezres topográfiai térképeknek közvetlen hatása nem volt a magyar lakosság 

névhasználatára, névismeretére, közvetett módon viszont jelen voltak: a térképkiadásban 

1954-től 1989-ig monopolhelyzetet élvező Kartográfiai Vállalat – amely a topográfiai 

térképek készítéséből is a legnagyobb részt jegyezte – turista-, város- és idegenforgalmi 

térképeihez mások (pl. MKT-ÚF) mellett a topográfiai felmérés anyagát használta. 

 

4.5.2. Az első 1:10000 méretarányú topográfiai térképsorozat (1957–1972) 

A térképsorozat felmérési munkáit 1953–ban kezdték 1:5000 méretarányban, 1957-től a 

korai felméréseket átdolgozták, az aktuálisakat eleve 1:10000 méretarányban mérték fel. Az 

ország – itt már a Párizs környéki békeszerződésekkel megállapított területű országról 

beszélünk –, területét 4462 db, egyenként 4 km x 4 km-es szelvény fedi le. A térképészeti 

ágazatban „hazai szelvényezésű topográfiai térképek”, „hazai tízezresek”, vagy csak „a 

hazai” a térképsorozat neve, ugyanis a polgári hasznosításhoz le kellett mondani a Varsói 

Szerződés hadseregeiben használt ún. nemzetközi szelvényezésről és fokhálózatról, és újat 

bevezetni. Néha látni hivatkozást rájuk Hazay-féle térképek néven is, ez annak a közkeletű 

tévedésnek köszönhető, miszerint a híres geodéta professzor, Hazay István lett volna a 

szelvényezés megalkotója. 

Az MPT-HSz részletesen szabályozott és ellenőrzött terepi felméréssel előállított 

névanyaga egyelőre papíron kutatható. Az MPT-EO sorozat elkészülte után a zömét 

bezúzták, alig néhány sorozat maradt. Kutatható az OSZK térképtárában, a HM Hadtörténeti 

Múzeum és Intézetben, továbbá a mindenkori földmérési és távérzékelési államigazgatási 



 

118 

 

szervezet (volt FÖMI, jelenleg jelenleg a Lechner Tudásközpont Nonprofit Kft.) 

térképtárában.  

 

4.5.2.1. Az 1959. évi ideiglenes utasítás 

Az 1:10000 és 1:5000 méretarányú térképezés gyakorlati folyamatát és minőségi 

követelményeit leíró, 1959-ben kiadott ÁFTH-utasítás (UTASÍTÁS 1959) a térkép névrajzáról 

szóló bekezdés bevezető szakaszában megállapítja, hogy ”Az előzetesen gyűjtött, valamint 

a terepen megállapított nevek és adatok, vagyis a névrajz feltüntetése teszi a térképet teljes 

értékűvé.” (UTASÍTÁS 1959: 28.) A hét oldal terjedelmű szakasz részletezi a nevek 

elhelyezését, méretét, irányát az ábrázolt részlet fajtája szerint stb. A témánk szempontjából 

a következők az érdekesek: 

 a topográfusnak előkészített, helységnévtárból, kataszteri és egyéb térképekről, 

továbbá földrajzi irodalomból nyert névgyűjteménnyel kellett felkészülni a terepi 

munkák megkezdése előtt;  

 a hivatalos megnevezések (helységnévtár, kataszteri térképek stb.) az elsősorban 

figyelembe veendők, de „a fenti neveket ki kell egészítenünk azokkal a nevekkel, 

amelyeket a felmérés közben – a helyi lakosság kikérdezése útján – gyűjtünk 

össze”. Ez vonatkozik még a településnevekre is (UTASÍTÁS 1959: 26.), ill. a 

domborzatiakra is (UTASÍTÁS 1959: 33.). Külterületi lakott helyek esetében 

helységnévtári név hiányában a helyben használatos nevet kell feltüntetni 

(UTASÍTÁS 1959: 32.) 

 alapelv, hogy minden fontos elem nevének a térképre kell kerülnie, de „a névrajz 

tartalmát (értsd: mennyiségét) a terep sajátosságai határozzák meg”, és a 

tájékozódást zavaró zsúfoltságot kerülni kellett (UTASÍTÁS 1959: 28.). A „fontos 

elem” kifejezés értelmezésére egzakt kifejtést nem találunk. Bár számos pontban 

felsorolja a szabályzat a kötelezően kiírandó névkategóriákat, ezeken túl viszont 

a topográfus mérlegelési lehetősége is adott. 

 a kevésbé tagolt területeken megnő a jól tájékoztató megírások jelentősége. 

 „A helyi lakosság által használt neveket térképeinken eredeti formájukban kell 

megőrizni akkor is, ha az ilyen nevek ma már nem használatos, sőt ismeretlen 

szavakból állnak.” A csak egyes hangzókban eltérő tájnyelvi alakokat azonban 

irodalmi formájukban rendeli használni (UTASÍTÁS 1959: 29.) 
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A következő szakaszokban az utasítás még azt is elrendeli, hogy a helyszíni névgyűjtés 

során nyert adatokat kint, a terepen kell a munkatérképre felvinni (UTASÍTÁS 1959: 60.). 

Ezáltal is csökken az adatvesztés vagy –torzulás lehetősége. Az utasítás több helyen kitér a 

helyben nyert névadatok fontosságára, és az ellenőrző munkáknak a névrajzra is ki kellett 

terjednie (UTASÍTÁS 1959: 71.)  

 

4.5.2.2. Komplex utasítás az 1:10000 méretarányú topográfiai térképek készítéséhez  

A polgári topográfia első átfogó utasítása 1966 végén látott napvilágot, és általa hatályát 

vesztette a fenti ideiglenes utasítás. A földrajzi nevek szempontjából lényegesen egyszerűbb 

és rövidebb (mindössze másfél oldalas) szakasz a felszín tagoltsága és névsűrűség viszonya, 

a tereptárgy és a megírás elhelyezése, olvashatóság és rövidítések tekintetében csak 

kivonatolja az ideiglenes utasítás szövegét, névrajzi fejezete más tekintetekben is olyan 

leegyszerűsített és a gyakorlati munkában kevéssé eligazító, szakszerűtlen volt, hogy szinte 

megjelenése pillanatában viták tárgya lett. 

A feltüntetendő nevekről, a névadatok forrásáról és egyéb névhasználati körülményekről 

mindössze a következő szakasz szól, amely már több tekintetben tükrözi a szocialista 

felfogást:  

„Feltétlenül meg kell írni a települések, a termelőszövetkezetek és állami gazdaságok 

nevét, a fontosabb objektumok, domborzat, álló- és folyóvizek, nagyobb mocsarak nevét, 

valamint a különféle magyarázó megírásokat, épületek és egyéb létesítmények rendeltetését, 

valamint a kiemelő elnevezéseket. A nevek megírásánál elsősorban a hivatalos elnevezéseket 

kell alkalmazni a helységnévtár, a vasúti és autóbuszmenetrend, a meglévő kisebb és 

nagyobb méretarányú hivatalos kiadású térképek, irodalmi források, valamint az illetékes 

szervek (Vízügy, Erdészet stb.) hivatalos nyilvántartásai alapján. Kerülni kell az olyan régi 

„kataszteri dűlőnevek” alkalmazását (pl. „urasági földek”, „úrbéri táblák” stb.), amelyek 

már nem élnek, vagy kihalóban vannak. A hivatalos vagy hiányos neveket ki kell egészíteni 

a helyi lakosság által használt, ismert elnevezésekkel. A helyi lakosság által használt neveket 

eredeti formájukban kell megírni a térképeken akkor is, ha azok ma már nem használatos 

szavakból állnak (pl. Szelencés mál). Ügyelni kell arra, hogy a tájszólással ejtett neveket – 

ha csak egyes hangzókban tér el az irodalmi nyelvtől (pl. Ómafa ódal) –, irodalmi 

alakjukban írjuk meg (Almafás oldal).” (KU 1966: 12.) 

A szabálypont elnagyoltsága ellenére kitapinthatók az elmozdulás irányai. A polgári 

topográfiának különösebben nem kell érzékenynek lennie a katonai topográfiából ismert 

szempontokra, pl. a jelentős kiemelkedések, lakott helyek és közlekedési lehetőségek 
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(kikötők, hidak) minél teljesebb feltüntetésére. A helységnévtárral, menetrenddel, 

mezőgazdasági, vízügyi stb. szervezetek anyagával való konzisztencia lett az erős szempont, 

más tekintetekben a térképkészítőknek mérlegelésük van abban, hogy mit tekintenek 

hivatalos kiadványnak és fontosabb objektumnak. Reális vitát zárnak le azzal, hogy a 

kataszteri térképek névanyagát kivették a hivatalos kategóriából, még akkor is, ha csak 

ideológiai szempontból kényes, a feudális viszonyokra emlékeztető példákat hoztak 

„urasági földek”, „úrbéri táblák”. Helyesen hívja fel a figyelmet a nevek élettanára (azaz a 

kihalás lehetőségére), és hangsúlyozza a helyi lakosság által használt nevek jelentőségét – 

nyilván csak azokban a kategóriákban, ahol a topográfusnak mérlegelési lehetősége van. 

Sajnos azonban vannak olyan szelvények is, ahol a téeszek, állami gazdaságok táblaszámait 

tüntették fel, olyan alapon, hogy a magántulajdonra épülő rendszernek vége, az ehhez kötődő 

földrajzi nevek „kihalóban vannak”. 

Az utasítás helyesírási tekintetben az időközben megjelent, A földrajzi nevek és 

megjelölések írásának szabályai c. kiadvány (FÖNMÍSZ) használatát írja elő (KU 1966: 13.) 

Érdekes módon az utasítás példái éppen nem e szerint íródtak, amennyiben kihagyták a tagok 

közül a kötőjelet). 

A Komplex utasítás egy tekintetben nagy értelmezési gondot okozott, s ezzel a tízezresek 

névírásának gyakorlatát jelentősen befolyásolta, s a nyomában kibontakozó vita elméleti 

szintű rendezés igényét váltotta ki. „A kataszteri térképeken szereplő csonka neveket mindig 

ki kell egészíteni (pl. „Rét feletti” helyett „Rét feletti dűlő”)” (KU: 12.). Ez a mondat lehet 

annak hátterében, hogy a gyakorlatban a legtöbb csonkának minősíthető név (tehát nem csak 

a kataszteri térképekről átvettek) kiegészültek olyan földrajzi köznévvel, amely az aktuális 

jellegre vagy földhasználati módra utaltak: Sáros-berek-dűlő, Sziget-dűlő, Hegy-alja-dűlő, 

Bebes-dűlő, Középső-cser-dűlő, Körtéres-dűlő stb. (Zalaszentmihály). A későbbi 

szabályzatok mindig határozottan tiltották a földrajzi köznévvel való kiegészítést, a 

kutatóknak viszont számon kell tartani, hogy az 1967 és 1971 között készült 1:10000 

méretarányú polgári topográfiai térképek névalakjai gyakran éltek ezzel a módszerrel a helyi 

névhasználat elsődlegességével szemben. 

A Komplex utasítás oly mértékben hanyagolta a névírással kapcsolatos 

részletkérdéseket, hogy mind a Földmérési Intézetben a Földrajzinév-tár kapcsán 

kibontakozó elméleti-gyakorlati kutatómunka, mind a gyakorlati topográfiai térkép-

előállítás oldaláról igény jelentkezett egy átfogó névrajzi előírás megvalósítására. 
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4.5.2.3. Az 1972. évi útmutató 

A cirkalmas, Útmutató az 1:10000 méretarányú topográfiai térképek készítéséhez 1960. 

évben kiadott jelkulcs alkalmazására című, az Országos Földügyi és Térképészeti Hivatal 

által jegyzett, alacsonyabb szinten szabályozó dokumentum már a bevezető 

megjegyzéseknél kiemeli, hogy a kiadást többek közt a névrajzi előírásokban bekövetkezett 

változások tették szükségessé. Az Útmutató 29 oldalon részletezi a térképek névrajzával 

kapcsolatos előírásokat. Új átfogó utasítás kiadása nem volt várható, mivel 1972-ben már 

készültek az Egységes Országos Térképrendszer (EOTR) bevezetésére, így kerülhetett a 

névrajzi szabályzás a jelkulcsi útmutatóba (ÚTMUTATÓ 1972: 116–144.)  

A névrajzi részben három alapvető forrás mutatható ki: a) visszanyúltak az 1959-es 

utasítás névrajzi részéhez, onnan számos előírást szöveghíven átvettek; b) bedolgozták a 

FÖNMÍSZ-nek a topográfiában és 1:10000 méretarányban releváns részleteit; c) 

bedolgozták a jelkulcsnak az írásfajtákra és a kereten kívüli megírásokra vonatkozó részét 

és mindezt aktualizálták a legújabb szempontokkal. Számos tekintetben kitapintható, hogy 

az útmutató az élő gyakorlatot fordította a szabályzat nyelvére. 

Az Útmutató alaphozzáállása a földrajzi nevekhez az egyes fejezetek (Települések, 

Vizek, Területek, Domborzat) első pontja szerint az, hogy általában minden nevet meg kell 

írni, az elhagyásoknak speciális eseti vannak. A domborzatról szóló rész külön kiemeli, a 

„nagyobb kiterjedésű, erdővel borított hegységekben a névrajz teljességének és 

pontosságának különösen nagy jelentősége van”, és hogy az elnevezések helyességének és 

hovatartozóságának ellenőrzése után minden nevet meg kell írni (ÚTMUTATÓ 1972: 135.) 

A mikrotoponimák szempontjából az alábbi pontok emelhetők ki, melyek egy része 

egyértelműen a Komplex utasításra való reakció. 

 A térképen a helyi lakosság által használt neveket kell megírni. Adatközlőnek a 

területet jól ismerő, lehetőleg helybéli születésű lakosokat kell felkérni. 

(Útmutató1972: 120.) A térképekre nem kerülhetnek a topográfus vagy történeti 

kutatások által konstruált, rekonstruált nevek, mint pl. Kötény-halom > Köttöny-

halom sem (ÚTMUTATÓ 1972: 121.)  

 A neveket sem kiegészíteni sem megcsonkítani nem szabad. Az ún. névtest 

minden körülmények között megőrzendő. Tehát az olyan földrajzi neveket, 

amelyekhez nem tartozik földrajzi köznév (pl. dűlő. szántó, oldal, hegy stb.) 

magyarázó szándékkal földrajzi köznévvel ellátni tilos. Hasonlóképpen 

kerülendő a túl hosszúnak ítélt nevek megcsonkítása (ÚTMUTATÓ 1972: 120.) A 
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szabálypont egyik példája visszautalás a Komplex utasításra: Rét feletti és nem 

Rét feletti-dűlő.  

 A kataszteri térképek neveit a helyszínen ellenőrizni kell, a már nem ismert 

neveket nem szabad feltüntetni (ÚTMUTATÓ 1972: 118-119.), a dűlők, rétek 

ismert kataszteri neveit – helyszíni ellenőrzés után – általában mind fel kell venni 

(ÚTMUTATÓ 1972: 134.) 

 A víznevekben is a helyi lakosság által használt neveket kell feltüntetni, sőt, a 

vízügyi hatóság nevei, ha eltérőek, csak másodsorban, zárójelben tüntetendők fel, 

ha a térképi hely engedi, a Földrajzinév-tár I., azaz a fontosabb domborzati, táj- 

és víznevek névadatai hivatalosság tekintetében megelőzik az ágazati térképeket 

(ÚTMUTATÓ 1972: 133.) 

 A nemzetiségi nevekkel kapcsolatban – a két előzmény nem tartalmazott rájuk 

vonatkozó pontot – két lehetőséget kínál: a magyar hangjelölés szerinti 

(fonetikus) átírást (pl. Szoneberg, nem Sonnenberg) vagy – sajnos – az elhagyást. 

A tükörfordítás viszont kerülendő (ÚTMUTATÓ 1972: 121.)  

 Helyesírás tekintetében a FÖNMÍSZ az irányadó (ÚTMUTATÓ 1972: 116.) 

 A különféle kiadványok névrajzi adatait csak kellő kritika után szabad a 

térképeken feltüntetni, pl. egy menetrendi adat nem lehet településrész nevének 

forrása, és helyesírás szempontjából is felülvizsgálandóak (ÚTMUTATÓ 1972: 

119.)  

 A földrajzi nevekbe kerülő családneveket – a helyi ejtést figyelmen kívül hagyva 

– hitelt érdemlő forrás vagy okmány alapján rendeli feltüntetni (ÚTMUTATÓ 

1972: 121.) 

A nyelvjárásiasság kezelésében több a részletezés és a példa, de lényegében nem hoz 

újat az előzményekhez képest. Útmutatás van még a trágár nevek kerülésére, a rövidítésekre, 

elhelyezésre, egyéb speciálisan feltüntetendő adatokra a főbb kategóriák szerint (pl. a 

helység rangja stb.), a névváltozatok zárójeles feltüntetésének eseteire stb.  

Ma már máshogy viszonyulnánk a nemzetiségi nevekhez, és több helyesírási pont is 

megváltozott azóta, de 1972-ben korszerű, mind az élő helynévkincs megőrzéséhez, mind a 

nyelvhelyességhez, mind a térképi tartalom informativitásához megfelelően viszonyuló, 

gyakorlati és a tudományos alapokon nyugvó szabályzat készült. A nagy gond vele egyrészt, 

hogy megkésett. A 70-es évektől csúcsára járt a nagyüzemi mezőgazdaság, amely úgy 

alakította át a környezetet, hogy számos hagyományos névvel bíró földfelszíni részletet 
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átalakított vagy fel is számolt, ez által érezhetően elbizonytalanította a névhasználatot is. 

Másrészt az új szabályzás végrehajtásához megfelelően képzett szakember gárdára lett volna 

szükség, az ehhez való tanfolyamok meg is kezdődtek, a témánk szerinti generációváltás 

azonban mégsem következett be.  

 

4.5.2.4. Az 1:10000 méretarányú hazai topográfiai térképek névtani hasznosítása 

a) Az MPT-HSz elsődleges hasznosítása azokon a területeken jelentkezhet, ahol még 

nem voltak nyelvészeti névgyűjtések. A névanyag bőségét, továbbá a terepmunka 

jelentőségét az előzménynek számító két térképtípussal – az MKT50-val és a kataszteri 

térképpel – való összehasonlításban mutatom be. Buják Nógrád megyei községet azért 

választottam, mert hegyvidéki, erdős jellegű és laposabb, mezőgazdasági hasznosítású részei 

is vannak (31. ábra). 

 

31. ábra: Buják község névanyaga három térképi forrásban 

1:50000 katonai térkép 
(1940-44) 

1868. évi kataszteri térkép 
1:10000 hazai szelvényezésű 

topográfiai t. 

      

Káva-h. Kávahegy   

    Kis-Köves 

    Szedres 

  Sárhegy (erdő)   

Sándor-híd   Sándor-híd 

Szilos-tny.   Szilos-tny. 

    Józsa-árok 

    Kőasztal 

    Köböl-k. 

Mész-h.   Nagy-Mész-hegy 

    Katona csapás 

    Soros-erdő 

    Szente-á. (vízfolyás) 

    Szarvas-hegy 

  Mogyorós Mogyorós 

    Kacsa-tó 

  Kis bokor   

  Cserkút   

Galambos-tp.   Galambos-tny. 

    Nagy-Galambos 

    Bokor-p. (Bucsinai p.) 

    Szilvás-völgy 
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    Bokori-k. 

    Szente 

    Szente-árok (völgy) 

  Község erdője   

Sasbérc Sasbérc Sas-bérc 

    Rigó 

    Nemti-árok 

  Bársonyhegy Bársony-hegy 

  Feketehegy   

  Keselyrét Kesely-rét 

Keselyréti k.     

    Csemetekert 

    Bujáki-p. 

    Csoma-árok 

    Gesztenyés 

Bokri hegy Bokri hegy Bokri-hegy 

    Csapás 

  Bokri szőllő alatt   

  Nyemti oldal   

    Répás-kert 

    Bogrács-árok 

    Selyem-rét 

    Kis-Mész-hegy 

    Angol-menház 

    Kőhid-árok 

    Zsindely-völgyi-árok 

    Csikány-tető 

    Vad-föld 

Farkas-híd   Farkas-híd 

    Selyem-árok 

Sár-h. (távol K1868 
adatától)   Sár-hegy 

Siegfried út   Gyarmati út 

    Szurdok 

    Kővágó-árok 

    Balaska-árok 

    Felső-Virágos 

    Katica-hegy 

    Alsó-Virágos 

    Csirke-hegy 

Kanyó-h.   Kanyó-h. 

Őrhegy Őrhegy   

    Aga-föld 

  Vár körül Vár-hegy 

    Vári-pást 



 

125 

 

    Gomb-hegy 

  Falu alatt   

    Fehér-mál 

  Zsellérföldek Zsellér-földek 

  Falu fölött   

Sándor-h.     

    Irtvány-dűlő 

  Nyugai   

    Nyuga-k. 

  Vámkereki   

  Katonamály   

  Uri rét   

  Luczernás Lucernás 

Kálvária-h.   Kálvária-h. 

  Kálvária alatt   

    Lyukas-kút 

  Virágos   

  Tölgyes   

  Kanyóka   

  Öreghegy Öreg-hegy 

  Szőllők alatt és Szárhegy Agyagos-dűlő 

    Szőlők alja 

  Keresztúti domb Keresztúti-dűlő 

    Akasztó-hegy 

    Kerek-domb 

    Kántor-rét 

    Körtefa-tábla 

  Felső rét Felső-rét 

  Alsó rét   

  Büdöskúti   

    Büdös-k. 

    Malom-oldal 

Nyuga h.   
Nyuga-hegy (máshol, mint 
Kat1940) 

  Tatárvölgy Tatár-dűlő 

    Parittya-part 

  Keresztjáró Kereszt járó-dűlő 

    Sereg-hegy 

  Sereghegyvölgy   

    Alsó-Ván-kerek (sic!) 

  Bacsakút és Itélővölgy Itélő-dűlő 

Vörös h.   Vörös-hegy 

  Hényel puszta (határrész)   

Hényel-psz. Hényel puszta (lakott hely) Hényelpuszta 

    Bagolyvár 
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    Bab-hegy 

    Hényel-szél 

    Berek-tető 

    Megette-tábla 

    Havas 

    Nádasdi-puszta 

Nádasd-tp.   Nádas-tny. 

    Szamkó-dűlő 

Szamkó-tp.     

Dezső-bérc     

  
Homokdomb és Sziráki 
völgy   

    Fenyves-tető 

    Újkút 

    Hajcsár út 

    Rózsás-tető 

    Körtefa-tábla 

  Hideg-völgy és Aranykút   

    Arany-kút-völgy 

    Hideg-völgy 

Aranykút-tp.     

Össz. 22 név Össz. 43 név Össz. 100 név 

 

A táblázatból látható, hogy Buják esetében több mint kétszeresen felülmúlja az MPT-

HSz az egyébként részletesebb térképi alappal bíró kataszteri névanyagát. Az első 

előfordulásokat, tehát a térképezés terepmunkái során adatolt neveket félkövérrel szedtem, 

ilyenből 73 külterületi földrajzi név akadt (beleértve az olyan új adatokat is, melyek 

motivációja fellelhető az előzmények között, pl. Szőllők alatt ~ Szőlők alja, Keresztúti domb 

~ Keresztúti dűlő). A névtudomány aligha mondhat le ezek feldolgozásáról. 

Az MPT-HSz névállományát – beleértve a tanyákat is – 150-200 ezer névre becsülöm. 

b) A nyelvészeti névgyűjtések anyaga kiegészíthető a hazai topográfiai térképek 

anyagával, pl. Guba-kút, Veres-gyakor (Bélapátfalva), Bánya-bérc (Felsőtárkány), Száka 

pallaga (Mónosbél), Bükkfő, Disznósütő-lápa, Görbe-fő, Görbe-oldal, Gyepü-lápa, Gyepü 

laposa, Kulcsos-tető, Kulcsos-völgy (Istenmezeje) stb. a HMFN I.-ben, vagy Fazekas-tny., 

Rab-Szabó-tny., Vida-tny. (mint tsz-telephelyek), Serfőző dűlő, Nadrágos dűlő, Szálkai-

lapos, Varga-lapos (Hajdúböszörmény) a HBMH I.-ben.  

Különösen sokat segíthet az MPT-HSz a nyelvészeti névgyűjtések anyagának 

hasznosításában az által, hogy pontos, mért adatokkal biztosíthatja a lokalizációt, ugyanis a 

két névanyag jelentős átfedést mutat (különösen, ha hozzájuk számítjuk azokat a kis 
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szerkezeti vagy földrajzi közneves különbséget mutató változatokat is, melyek az azonosítást 

nem veszélyeztetik), ezért az illesztőpontok kijelölésére bőséges lehetőség nyílik. Helyükre 

rakható például a már említett Istenmezeje és Hajdúböszörmény anyagában az erősen eltájolt 

Alma-lápa, Nyúlsütő, Rossz-kút-tető, Sorompó, Szénás-völgy, Tábor-lápa, Tó-bérc, Tó-

oldal, Víz-lápa-fő stb. (Istenmezeje), illetve Ásott-halom, Bagotai út, Ficsor-tó, Kispródi út, 

Somossy-lapos és a számtalan levegőben lógó tanya (Hajdúböszörmény). 

c) A tanyák világa az a helyfajta, amely az MPT-HSz készítésének idején még javában, 

szinte érintetlenül megvolt, s nem sokkal később több ütemben el kezdődött, egyes 

vidékeken 100%-osan be is fejeződött a felszámolásuk. A Szentkirály külterületének egy 

részét fedő, 607-244 számú szelvényen a tanyák mintegy feléhez rendeltek névadatot, ez is 

87 név. A hajdúböszörményi Barak dűlő esetében HBMH I. azt állapítja meg, hogy a 

névadás indítéka ismeretlen. Ehhez az esethez is az MPT-HSz tudja még a Barak-tanyá-t 

mint a dűlő névadóját felmutatni. 

 

4.5.2.5. A nemzetiségi helynevek az 1:10000 méretarányú hazai topográfiai térképeken 

A nemzetiségi nevek esetében érezhető zavar mutatható ki. Egyrészt a nemzetiségek 

lakta területeken lényegesen kevésbé sűrű a névanyag, másrészt a magyar névanyag 

dominanciája mellett is felbukkannak nemzetiségi nevek. Sopron nevei teljesen magyarok, 

a környéken a szinte teljesen német ajkú Fertőrákos nevei is mind magyarok, de Balfon 

találunk Steiner, Steiner Satz és Kohlenberg feliratokat, Ágfalván Bürgerfeld-et is, azaz a 

teljes magyarosítás szándéka nem mutatható ki. A baranyai Ófalu mellett Fichtenwald, 

Goldgrund-psz., Grosses Gründel, Roth Mühl, Wacholder Berg stb. alakokat találunk, 

közülük a Fichtenwald új adat. Vaskeresztesen félfordítással álltak elő a Hammer-hegy és 

Ohn-dűlő alakok. Tótszentmártonban egy-egy a magyar hangjelöléssel írt horvát nevet 

találunk, melyeket megtoldottak egy „dűlő”-vel: Bukovje-dűlő, Muzge-dűlő, Ribnyák-dűlő, 

Szelescsice-dűlő, a többi Mura menti horvát település ritka névanyaga magyarul van. A 

Pécstől délre eső horvát falvak környékén is csak magyar feliratokat találunk, és a 

kitelepítéstől erősen sújtott tolnai német községekben sem találunk egy német nevet sem. 

 

4.5.3. Az EOTR 1:10000 méretarányú topográfiai térképsorozat (MPT-EO) 

Az új, a földmérési és topográfiai irányokat ugyanazon geodéziai alapokra húzó 

Egységes Országos Térképrendszer (EOTR) kialakítása az 1969-ben kezdődő kutatási 

szakasz (MFTT III: 107–108.) után a topográfiai térképezés területén az 1976-ban kiadott T. 

1. szabályzattal (T. 1.) történt meg. Az EOTR szelvényezésű 1:10000 méretarányú 
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térképsorozat (MPT-EO) 4098 db, 4 km x 6 km-es szelvényből áll. 1976-tól kezdődően 

készítették, a 90-es évek közepére készült el a teljes sorozat, miközben voltak olyan 

területek, amelyeket másodszor is felmértek. A teljes állományból digitális verzió készült, a 

2000-es években egy részüket már digitálisan újították fel. Az MPT-EO titkosságát 1989-

ben oldották fel, azóta is forgalomban vannak, megvásárolhatók papíron és digitálisan 

egyaránt. 

A T. 1. szabályzat a névrajz tekintetében szó szerint megismétli a Komplex utasítás 

vonatkozó részét (l. feljebb). Az 1981-es T. 3. jelkulcs (T. 3.) csak az írásmintákat közli, az 

1984-ben kiadott T. 4. Útmutató (T. 4.) viszont az 1972-es útmutatót ismétli meg azzal a 

különbséggel, hogy egy egyoldalas terminológiai bevezetővel kezdi a fejezetet (T. 4.: 79-

103.) A terminológiában tárgyalt fogalmak: földrajzi név, igazgatási nevek, földrajzi 

megjelölések, tagok vagy elemek, földrajzi köznevek, földrajzi jellegű jelzők.  

Az MPT-EO készítése két szakaszból állt, és ez a névrajzra is vonatkozik: az irodai 

előkészítést célzott, nem a teljes terepre vonatkozó helyszínelés követte. Az irodai 

előkészítés az MPT-HSz-en és légi fotókon, fotótérképeken alapult. Voltak szelvények, ahol 

a fotók alapján alig kellett hozzányúlni az MPT-HSz-hez, és voltak területek, ahol a térképi 

tartalom 60-70%-ban is megváltozott. Az irodai feldolgozás során külön névrajzi fedvény 

készült, melyet összevetve a területen észlelt változásokkal, beavatkozásokra kerülhetett sor 

(MFTT III: 125–132.) Egyrészt számos objektum megszűnt (tanyákat lebontottak, kisebb 

dűlőket táblásítottak, vizeket lecsapoltak, eltereltek stb.), ennek következtében a névrajz is 

egyszerűsödött, ugyanakkor az MPT-HSz-ek hiányosságaira is felhívták a figyelmet, így 

több helyen pótlómunkákat hajtottak végre. A helyesírás általában sokat javult, és az 

önkényes kiegészítéseken is csökkentettek. Az MPT-EO szelvényeken elég nagy 

következetességgel átvezették az FNT I.-ben (FNT I.) fontosabbnak ítélt természetföldrajzi 

objektumokra vonatkozó névanyagot. 

Az 52-144 sz. szelvény területén nemcsak a megírás helyét, de még a dőlésszögét is 

megtartva szinte újraközölték az MPT-HSz névanyagát. MPT-HSz 40 név volt, az MPT-

EO-en 38 név. Az MPT-EO lehagyta 3 objektum nevét (2 tsz-major, egy lapály, ezek közül 

kettő megszűnt), és egy új megjelölést (Derítőtelep) írt fel. A Borzó-patak nevét átírták az 

FNT I. által javasolt Kozár-Borzó-ra. A többi harminchat névben pedig pótolták a 

kötőjeleket, ahol kellett (pl. Felső mező > Felső-mező), és ahol nem is kellett volna (pl. 

Kányás alja > Kányás-alja).  

Az MPT-EO névanyaga becslésem szerint kb. 80%-ban megegyezik az MPT-HSz 

névanyagával (nem számítva a helyesírási, rövidítésbeli és hasonlóan minimális 
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beavatkozásokat), nem is tudunk meg az MPT-HSz nélkül számos, a nevek tekintetében 

fontos információt, pl. az adatolás korára vonatkozókat. Mivel minden földfelszíni 

változásnak nyoma van a helynévhasználatra, az MPT-EO az újonnan létesült objektumok 

neveivel és egy modernebb térszerkezeti állapot bemutatásával tudják leginkább a névtani 

kutatást támogatni.  

Nem szabad elhallgatni a következőket sem: míg a 60-as években a névrajz egyre 

erősödő, népszerű és egyre jobb teljesítményt mutató része volt a szakmának, az MPT-EO 

idejére a tendencia megfordult, ami nagy valószínűséggel kapcsolatban van a 

terepviszonyokban, a birtoklás és a földhasználat módjaiban bekövetkezett erőteljes 

változásokkal, ami a névhasználat bizonytalanságát vonta maga után, így a topográfusok is 

kevésbé érezték relevánsnak a terepen hallott és általuk térképre helyezendő névadatokat, 

ami elvehette a kedvüket a minőségi munkától. Egy, a topográfiai térképek ellenőrzésében 

és állami átvételében dolgozó szakember mesélte, mennyire nehezen viselte, hogy néhány, 

a névrajz kiegészítésének szükségességével át nem vett szelvény után a topográfusok 

„földrajzinév-mániásnak” kezdték tartani, és később kénytelen lett ő is a neveket az egyéb 

térképi tartalomhoz képest másodlagosnak tekinteni. A másik oldalt is meghallgattam: volt, 

aki nem tagadta, hogy néhány megírás miatt ugyan ki nem szálltak újra terepre, kitaláltak 

néhány „Kutyás-dűlő”, meg „Farkasos-dűlő” jellegű nevet, aztán azokkal dúsítva két hét 

múlva újra leadták a szelvényeket. A saját tapasztalatom szerint – miután kifejezetten 

vadásztam rájuk – az ilyen meg nem alapozott nevek aránya még ezrelékekben sem mérhető, 

de ahogy mondani szokás: ha egy van, az is sok. 

Készültek az EOTR-ben 1:25000, 1:100000 és 1:200000 méretarányú állami topográfiai 

térképek is, de ezek is levezetett, nem önálló felmérésen alapuló munkák. 

Összefoglalásul: a második, az MPT-EO rövidítéssel azonosítható 1:10000 méretarányú 

térképsorozat nem tekinthető önálló, terepi felméréssel készült munkának. Alapvetően 

támaszkodik az előzményének tekinthető, MPT-HSz térképműre, ahhoz képest csekély 

többletet és hiányokat is mutat, viszont tükrözi a korszakban valóban elbizonytalanodó 

névhasználatot. 

 

4.6. A topográfiai rész összegzése 

A földrajzi nevek felől közelítve a hazai topográfia történetében is három, markánsan 

elkülönülő korszakot különítek el. 

1. A Habsburg Birodalom három nagy katonai felmérése: a felméréseket közepes 

méretarányban, az osztrák (később osztrák-magyar) hadvezetés igényei szerint készítették, 
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a magyarországi részt túlnyomó többségben nem magyar anyanyelvűek 

közreműködésével.  

2. Az önálló magyar katonai térképészet 1945-ig: a hagyományos katonai térképészet 

céljain túl a törekedetek a térképek névanyagának teljes megmagyarosítására is.  

3. A 2. világháborútól napjainkig: mind katonai, mind polgári vonalon részletes, jó 

minőségű, valamennyi névtípusra kiterjedő felmérések (1:25000, 1:10000).  

 

Mindhárom korszaknak megvannak azok az emblematikus térképsorozatai, amelyek 

lefedték a teljes országot, az első korszakban ez egyben közel a teljes nyelvterületet is 

jelentette, a másodikban az ideiglenesen megnövekedett területű országot. A topográfiai 

térképek a méretarány függvényében a katonai tájékozódási pontok nevének maradéktalan, 

a további névtípusok a terep tagoltsága és a térképi tartalom zsúfoltságának függvényében 

kerültek térképre, egységesen érvényesülő irányelvek nélkül. Ám az egész térképezés 

hierarchikus rendben, a helynevekre is fókuszáló szemléletben, azokat is ellenőrző 

rendszerben történt, így egyes térképműveken a magyar nyelv földrajzi neveinek kifejezetten 

gazdag állománya került megörökítésre.  

A földrajzi nevek tudományos kutatása felől kiemelkedő szempont, hogy mely esetekben 

tekinthetjük a névírás forrásának a terepen kikérdezett, helyben élő lakosságot, és mely 

térképművek készültek más alapok átdolgozásával. Az alaposabban vizsgált hét 

térképsorozatból három, a második katonai felmérés (a mai országterületre vonatkozóan 

zömmel az 1840-es évek közepétől az 1860-as évek közepéig), majd bő száz évvel később, 

az 1953-ban kezdődő, 1:25000 méretarányú katonai új felmérés és az 1957-től induló 

1:10000 méretarányú polgári felmérés bizonyult ilyennek. Bár a többi felmérésben is volt 

szerepe a terepmunkáknak, ezek egy meglévő névírási alapot bizonyos szempontok szerint 

korrigálták, kiegészítettek.  

Az első korszak térképein a földrajzi nevek nyelve egyre fokozódóan igazodott a helyi 

lakosság nyelvéhez. A hazai topográfiai gyakorlatban – különösen a 2. korszakban – a 

névírás erős magyarosítása figyelhető meg.  
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5. MIKROTOPONIMÁK HÁROM TOVÁBBI FORRÁSA 

Ebben a fejezetben három olyan forráscsoportról lesz szó, melyek nem minden 

tekintetben esnek a dolgozat célkitűzéseinek tárgyába, mégis megkerülhetetlenek, ha 

mikrotoponimáinkról és a térképeinkről van szó.  

Turistatérképeink az ország mintegy ötödéről készültek. Kizárólag levezetett térképekről 

van szó, azaz topográfiai tartalmuk (beleértve a névrajzot is) a részletesebb felmérések 

anyagának felhasználásával készült. Ami miatt szót kell ejteni róluk, az a népszerűség. A 

legtöbb ember számára ez a térképtípus közvetíti a legnagyobb számban a természeti 

környezet mikroneveit olyan helyekről, ahol ők nem honosak, így erős befolyással van a 

tudatunkban lévő helynévi modellekre, névkompetenciánkra.  

Magyarország földrajzinév-tárának van országosan elkészült és nyomtatásban megjelent 

verziója, viszont a térképek kis méretaránya csak erősen korlátozott névmennyiség közlését 

tette lehetővé. Ennek ellenére évtizedeken át tulajdonképpen etalonként szolgált a 

nagyméretarányú térképezésben. Szerkesztésmódja egyesít két módszert: bár a kötetek 

alapanyaga irodai szerkesztéssel állt össze, megtörténtek a helyi egyeztetések is.  

A nyelvészeti névgyűjtések számos megyei és járási kötetének a magyar nyelv és a 

magyarországi kisebbségek helynévkincsének, névhasználatának minél teljesebb felgyűjtése 

volt a célja, és minden egyes település anyagához térképvázlat is tartozik, így célszerű 

megvizsgálni, milyen alkalmazásokra felelnek meg ezek a vázlatok, és melyekre nem. 

 

5.1. A turistatérképek  

A 19. század utolsó harmadában kezdett Magyarországon megélénkülni a gyalogos 

turizmus és a hegymászás. A terepen festett szimbólumokkal jelzett turistautak ábrázolása 

egy külön térképi műfaj kialakulásához vezetett a topográfián belül. A turistatérképek 

közepes méretarányúak, a hazai gyakorlatban jellemzően 1:25000 és 1:80000 közötti 

méretarányban készülnek. A térképi tartalmuk jellemzően valamely más, részletesebb 

felmérés anyagára támaszkodik. 

A századforduló környékén jelentek meg az első turistatérképek (SZEMENYEI 2010: 2), 

amihez az is hozzájárult, hogy a harmadik katonai felmérés térképei nyilvánosak voltak 

(kereskedelmi termékként is forgalomba kerültek) és az utak hozzávetőleges ábrázolását el 

lehetett végezni rajtuk. A két világháború között sikeres kereskedelmi termékekké váltak, 

majd a szocialista korszakban is több sorozat készült belőlük, és számos kiadást éltek meg.  
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Nem vállalkozhatom az összes turistatérkép összes kiadásának elemzésére, mindössze a 

térképtípus névanyagának eredetét igyekszem áttekinteni hozzávetőlegesen a 

rendszerváltásig, amikor újra színre léphettek a magánkiadók.  

 

5.1.1. Az ÁTI turistatérképei 

Az ÁTI az 1920-as években vágott bele a turistatérképek kiadásába. A sorozat 

címlapjának tetején egy két angyal által tartott magyar címer van, erről ragadt rájuk a turisták 

és térképbarátok széles körében használt „angyalos térképek” kifejezés (HEGEDŰS 2006). 

Tkp. két sorozatról van szó, a piros címlappal megjelenő kiránduló térképekről és a kék 

vízisporttérképekről, de ezek ugyanazokkal a térképi alapokkal rendelkeznek, 

megkülönböztetésükre itt nincs szükség. A legjellemzőbb méretarány az 1:50000, de néhány 

kisebb és nagyobb méretarányú lap is megjelent (SZEMENYEI 2010: 3). A színes, igen szép 

kiállítású térképeken a csíkozásos domborzatábrázolást a szintvonalak váltják fel. A 

kiadványok pontos száma nem ismert, minimálisan húsz kiránduló (hegyvidéki és balatoni) 

és hét vízisporttérkép jelent meg. A legtöbb turistatérkép területe a trianoni országnak azon 

északi–északnyugati egyharmadára esik, ahol az ÁTI megkezdte a közös hadsereg 

térképészetétől örökölt szelvények felújítását (ennek áttekintő vázlata az MKT100 118. és 

126. oldalán látható). Ami a névírást illeti, a turistatérképeken az írásminták azonossága az 

a rögtön szembeötlő tulajdonság, ami a laikusoknak is mutatja, hogy a katonai térképekkel 

egyazon alapról készültek.  

Arról a korábbiakban volt szó, hogy alapesetben a felújítás nem terjedt ki a térképek 

névállományára, leginkább csak a helynevek magyarosítását végezték el, irodai munkával 

(így például a Pilis hegység vagy a Soproni hegység c. turistatérkép is kizárólag magyar 

neveket közöl), továbbá a belső helyesírási szabályzatukat érvényesítették. Néhány olyan 

területen azonban, amelyről turistatérképet jelentetett meg az ÁTI, különös gondot 

fordítottak a névírásra. Valamennyi térkép névrajzát természetesen kiegészítették a 

speciálisan a kirándulók érdeklődésére számot tartó objektumokra utaló nevekkel vagy 

megjelölésekkel (pl. Szánkó pálya, Muck kilátó, Gloriette, Hősi temető, Dalos eml. a soproni 

térképen; Síugró, Hanák kilátó, Áll. tüdőszanatórium stb. a mátrain; Millenáris eml. a 

pilisin). Különösen a források lépnek elő fontos, ábrázolandó elemmé (Mátra: Jávoros k., 

Pezső k., Puskaporos k., Szálka csurgó, Szt. László f. stb.; Pilis: Erzsike f., Leány kút, Majális 

f. stb.) A kirándulóhelyek mesterséges objektumainak egy részét maguk a túraegyletek 

építették, és a turistautakkal együtt szolgáltatták az adatokat róluk. Már a korai jelkulcsok 

(melyeknek többnyire van névírásra vonatkozó fejezete) is külön kiemelik őket, mint nevek 
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forrását: „Túrista-menedékházak stb. neveinél figyelembe veendők a megbízható egyleti 

közlemények” (JELKULCS 1921, 1923), az 1930. évi jelkulcs pedi a nevek széles körét 

illetően támaszkodik rájuk: „7. Turistavonatkozású tereptárgyak stb. megnevezéseinél 

(menházak, források nevei, domborzati elnevezések stb.) a hiteles turistaadatokat vesszük 

figyelembe” (JELKULCS 1930: 77.)  

A Mátra (MÁTRA 1), de különösen a Bükk (BÜKK 1) térképe tűnik ki a névírás 

gazdagságával. Az utóbbinak a címet és a jelmagyarázatot tartalmazó blokkjában meg is 

jegyzi a kiadó, hogy „… a helynevek összegyűjtésében az uradalmak erdőhivatalai 

segédkeztek.” A délen Bükkzsérc és Kács belterületétől észak felé Bekénypuszta, Őr-hegy 

és Almás-bérc magasságáig terjedő, mintegy 9 x 6 km-nyi kivágatot, a hegység mintegy 

10%-át fedő, a környezetében átlagos felszíntagoltságú területet ábrázoló térképrészletet 

jelöltem ki mintául. A harmadik katonai felmérés 35 adatával szemben a turistatérkép 95 

helynevet közöl (ha ezt az arányt általánosítani lehetne, akkor körülbelül 600 új nevet 

tulajdoníthatunk az ÁTI bükki turistatérképének). A megírások elhelyezése tökéletesen illik 

a domborzatrajz által kijelölt iránynak, azaz a denotátum meglehetősen jól azonosítható a 

nem pontszerű objektumok esetében is. A Bükk a későbbiekben is a leggazdagabban megírt 

tájak közé tartozik a különböző térképeken, s ennek az eredetét itt találjuk meg. Az erdészek 

által összegyűjtött többlet egy része átfedésben van a kataszteri térképek neveivel, ami nem 

a pontos névalakra vonatkozik, hanem a fő motivációra, pl. ami a vizsgált térképünkön Hór 

vize, Zsindelyes forrás, Varga kút, Szénégető tető, Tamásszéki völgy, az a kataszterin a Hór 

patak, Zsindelyes lápa, Varga kút lápa, Szénégető, Tamásszéki oldal nevekben jön elő. A 

térképészetben hely bőségében sem szokták a névbokrok minden tagját kiírni, itt is azt látjuk, 

hogy a topográfiain a Zsindelyes-forrást, a kataszterin pedig azt a lápát találták 

fontosabbnak, ahol a forrás vize folyik. A bükki turistatérkép leginkább a pontszerű (pl. 

források: Cseresznyés-kút, Vatta-kút, barlangok: Suba-lyuk, Márvány-barlang), és a kis 

kiterjedésű domborzati elemek (pl. lápák: Bocfa-lápa, Gerzsény-lápa stb.) és területek (pl. 

rétek, mocsarak: Derda-kaszáló, Hármas-fertő) neveit hozta be a térképek véráramába.  

A turistatérképek névanyagát az ÁTI felhasználta a többi térképművében is, pl. az 

MKT50 sorozatban. Itt tehát fordított helyzet állt elő: nem a részletes felmérés anyagából 

készítettek turistatérképet, hanem a turistatérkép anyagát tették a jelentősebb térképműre. Ez 

tervezetten volt így, az ÁTI és a turistaszövetség megállapodott abban, hogy a katonák a 

népszerűbb helyek térképezését előrehozzák (HEGEDŰS 2006: 37). 
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5.1.2. A Kartográfiai Vállalat turistatérképei 

A 2. világháború után a HTI és magánkiadók is próbálkoztak turistatérképekkel 

(SZEMENYEI 2010: 4), de a szocialista átrendeződés után a polgári térképi igények kielégítése 

alapvetően a Kartográfiai Vállalat (KV) feladatkörébe került. Turistatérképek kiadása már 

az 1950-es években második felében megkezdődött. A nagyközönség kezdetben – katonai 

okokból – erősen torzított térképeket vehetett a kezébe (SZEMENYEI 2010: 3).  

A névanyag tekintetében nem beszélhetünk egységes megoldásról, egyrészt mert a 

turistatérképek újabb és újabb kiadását mindig megelőzte helyszínelés – ez a 

természetföldrajzi nevekre kevéssé terjedt ki –, de főleg azért, mert a névállomány 

folyamatos bővüléséhez több tényező is hozzájárult. 1970 körül a polgári térképészet 

megkapta az Magyar Néphadsereg Térképészeti Intézetétől (MNTI) az 1953–59-es MKT-

ÚF térképeit (egy olyan verziót, amelyet biztonsági okokból megfosztottak a katonai célra 

való felhasználás lehetőségétől, pl. a fokhálózattól). A 70-es évek közepére elkészült az első 

polgári 1:10000 méretarányú topográfiai térképsorozat (MPT-HSz), ennek 

megvalósításában éppen a Kartográfiai Vállalatra hárult a legnagyobb feladat. Továbbá a 

helyszín legjobb ismerői, a kiránduló utakat, kilátókat, forrásokat, pihenőhelyeket is 

gondozó egyesületek tagjai is előszeretettel bővítették a nevek állományát mind 

helyismeretük alapján, mind a hozzájuk kötődő mesterséges nevekkel. Az ő kezük nyomát 

láthatjuk például a Textiles-f., Pedagógus-f., Természetbarát-f. forrásnevekben (SH 1977).  

A turistatérképek ilyen változatosan alakuló névírásában alapvetően a következő 

tendencia látszik: az első generációs turistatérképek (a 70-es évek derekáig) átveszik a két 

világháború közötti angyalos térképek névanyagát, azon csak kisebb módosításokat hajtanak 

végre (új objektumok feltüntetése, helyesírás, enyhe szelektálás). A Kartográfiai Vállalat új, 

1978-tól megjelenő turistatérkép-sorozata információgazdagságban, pontosságban 

lényegesen felülmúlta az előzőt (SZEMENYEI 2010: 5). Ezeken az 1:30000 és nagyobb 

méretarányokban a polgári 1:10000-eseket, kisebb méretarányokban az MKT-ÚF 

névanyagát írta elő alapnak a Kartográfiai Vállalat belső előírása szerint (KV Tur) azokban 

a kategóriákban, amelyeket nem hivatalos forrásokból frissítettek, mint pl. településrészek, 

állomások, üzletek stb. neveit. Az előírás a helyszínelést két fázisra osztotta, először 20 

intézménnyel való egyeztetést rendelt el, a tényleges terepmunkán viszont alapvetően csak 

a turistautak helyes feltüntetését ellenőrizték. A felülvizsgálatba bevont intézmények köre 

az első helyen kiemelt Magyar Természetbarát Szövetségtől az erdőgazdaságokon, 

idegenforgalmi hivatalokon, tanácsokon, bányaüzemeken át a kiskereskedelmi egységek 

fenntartóiig terjedt.  
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Az MKT-ÚF ekkor már több mint 20 éves névanyagát összevetették a polgári topográfia 

(MPT-HSz, MPT-EO) helyneveivel, ezekkel többnyire kiegészítették a névrajzot, ha 

megkívánta az ábrázolt alakulat, és a hely engedte, de felülírásra is akad példa.  

 

A Soproni-hegység térképének 1977-es, hetedik kiadásának (SOPRON 1977) 

természetföldrajzi nevei majdnem teljes mértékben megegyeznek az angyaloséval (SOPRON 

1), ám az utolsó német név helyét is magyar foglalja el (Wanzing > Poloskás-bérc), az 

Ágfalvai erdőből Ágfalvi lesz, és általános lesz a kötőjel a földrajzi köznevek előtt. A későbbi 

kiadásokban (pl. SOPRON 1990) ugyanazok a dűlő- és erdőnevek is fel lesznek tüntetve, mint 

a polgári tízezreseken: a belterülettől nyugatra Galagonyás, Kell-földek, Kolostor-erdő, 

Kutya-hegy, Várhelyi-erdő, Hosszú-hegy, Gesztenyés, ill. Telek-földek, Magyar-földek, 

Olasz-földek és Rész-földek az ágfalvai részen. A fertőrákosi részen évtizedek óta térképen 

van a Lapos-hegy Tómalom és Fertőrákos között. A MPT-Hsz ezt Lapos bérc alakban írta, 

és valamivel keletebbre, az újabb turistatérkép viszont meghagyta az eredeti megírást is, 

feltette az új adatot is, így lett rajta egy Lapos-hegy és Lapos-bérc is. A balfi szőlőhegyen a 

topográfiai térképek német nyelvű adatait fonetikusra írták át, ami akkor egyébként leírt 

elvárás volt: Artzgruber > Arcgrúber, Hausesatz > Hauzezacc, Kohlenberg > Kólenberg, 

Steiner > Stájner.  

Aggtelek, Jósvafő és környékének térképén az 1975-ös kiadás (AGGTELEK 1975) 

domborzati nevei kivétel nélkül megegyeznek a két világháború közti anyaggal, ami az 

interneten is ellenőrizhető (MKT50), hiszen a turista- és a katonai térképek névanyaga egy 

állományból származott. Árulkodó adat a Varbóc és Szin között húzódó Hamufőző-völgy és 

az Égerszögtől nyugatra levő Foglalás és Tót-völgy nevek. Ezeket a katonai és polgári 

terepmunkák az 50-es és 60-as években egymástól függetlenül Pározsa-völgy, ill. Simon-

völgy és Tóth-völgy alakban adatolták. Az 1986-ban kiadott térképen (AGGTELEK 1986) már 

az MKT-ÚF helyneveit találjuk meg közel teljes mértékben, néhány példa Perkupától délre 

és keletre: Cangó, Gátszög, Temető-bérc, Pozsga-oldal, Nagy-parlag, Kalackó-tető, 

Csipkés, Érje, Őr-hegy, Henc-völgy, Almafa-tető, Hustár, Losonc, Ördög-gát(-tető), Perjóc 

stb. Ezek tehát – a térkép további gazdag névállományával együtt – az 1950-es évekből 

származnak. Ugyanez a terület gazdagodott a Mész-völgy, Vasas-orom, Varjas nevekkel a 

MPT-Hsz térképekről. A Tornakápolnától délkelet felé magasodó hegy az AGGTELEK 1975 

szerint Szabó-hegy, az MKT-ÚF-en Magas-orom, az MPT-Hsz-en Zabonyik. Minden 

bizonnyal helyi egyeztetés szülte az AGGTELEK 1986-on megjelenő Zabanyik-hegy alakot. 

A barlangok és karsztos mélyedések neveit (pl. Ördög-gát lyuka, Zabföldi-barlang, Csengő-
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kút-zsomboly, Kopolya-zsomboly, Puki-töbör stb.) kifejezetten a turistatérképhez gyűjthették 

össze, nem korábbi forrásokból származnak.  

Két évvel később 1:40000-re nagyítva adtak ki újra turistatérképet a területről 

(AGGTELEK 1988). Ennek névanyaga is bővült, egyrészt a polgári topográfiai térképek 

alapján, pl. a fentebbi, Perkupa melletti területen Bükkös, Rakottyás, Szegő-domb, Nagy-

László-dűlő, Kis-László-dűlő, másrészt megjelentek új, egészen apró betűs írások, melyek 

mögött friss, terepi munkán alapuló neveket sejtek: Alsó Andrási nyilas, Mester-kaszáló-

völgy, Császár-tisztás, Juhász-lápa, Első-zsilip, Második-zsilip, Velki strosz stb.  

Hasonló fejlődést látunk a Mecsek térképén is, azzal a különbséggel, hogy az MKT-ÚF 

lapjairól szinte teljes mértékben hiányoznak a források nevei, az újabb generációs 

turistatérképen viszont nagy bőséggel adatolták őket. Az angyalos, az MKT-ÚF és az újabb 

turistatérképek a Bükk és a Mátra esetében mutatják a legnagyobb egyezőséget. 

A Zempléni-hegység északi részén eleve MKT-ÚF hozta az első részletes névanyagot, 

ennek a turistatérképen való továbbélését mutatja a 30. ábra a 4. fejezetben. 

A Börzsöny turistatérképe egy harmadik utat járt be. Ezt Letkés, Ipolydamásd és 

Márianosztra háromszögének nevein szemléltetem. Az 1976-os kiadás (BÖRZSÖNY 1976) 

még az ÁTI-féle természetföldrajzi neveket tartalmazza, így pl. a Letkéstől északkelet felé 

tartó völgy neve továbbra is Nagy-völgy, ettől délre három markáns völgynek nincs neve. 

Az újabb sorozatban (BÖRZSÖNY 1985) az előbbi helyén a Vörös-haraszt-völgyet, továbbá 

Diós-telket, Pincés-patak-völgyet és Medve-völgyet olvashatunk. A Vörös-haraszt-völgyet 

és a Medve-völgyet megerősítik a topográfiaiak, de a másik kettő ezekben Diós-völgy és 

Pincés-völgy. A turistatérkép kiegészül még a Lábas-erdő, Galla-tisztás, Széles-bérc, Jama 

stb. nevekkel (a topográfiai térképek neveinek csak egy részével), de megtartja a régi 

turistatérkép neveit is: Bástya, Koppány-nyereg, Közép-hegy, Misa-rét-völgy, Vár, Vár alja 

stb. A Koppány-nyereg kifejezés először a KV korai turistatérképein jelent meg, és meg is 

tartották, bár újabb forrásokból nem került elő. Gallapuszta ezen a néven maradt a 

Gallaaljapuszta alakkal szemben, ugyanis a helységnévtár is az előbbi változatot rögzítette. 

A két térkép összevetése másik részeken is ezt az eklektikus állapotot, számos forrás 

anyagának összeillesztését mutatja. Ennek oka talán az lehet, hogy – szemben a Mátra és a 

Bükk térképein történt kisebb kiigazításokkal – a Börzsönyben az MKT-ÚF jelentős 

mértékben a saját terepi felmérésére támaszkodott, ugyanúgy, mint Aggtelek környékén. A 

két helyen két különböző megoldást választottak.  
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Összefoglalásul: a turistatérképek gazdag névanyaga általában korai alapokon nyugvó, 

folyamatosan bővülő állomány. A legrégibb réteget a harmadik katonai felmérés térképeinek 

nevei jelentik, ezt bővítették már a két világháború közötti az ÁTI kiadású turistatérképek. 

A későbbiekben egyes esetekben a névrajz jelentős változásai figyelhetők meg, ilyenkor a 

kiadás éve elég jól tájékoztat a névanyag eredetéről és koráról. Más esetekben éppen az 

állandóság a szembetűnő. Ennek az az oka, hogy az újabb turistatérképek két generációja 

végső soron ugyanabból a forrásból, a két világháború közötti turistatérképek névanyagából 

merített, kezdetben közvetlenül, a második generációs sorozatban pedig az ÚFM 

közbeiktatásával. Emlékeztetésül: az ÚFM készítésénél előírták a két világháború közötti 

kartográfiai anyagok hasznosítását, majd a KV az újabb turistatérképeinél éppen az MKT-

ÚF anyagára támaszkodott. A szerkesztőket nem kötötték erős szabályok a névrajz 

kivitelezésében, így eléggé eltérő megoldásokat találunk attól függően, hogy milyen 

mértékben és milyen forrásból bővítették a névanyagot.  

 

5.2. Magyarország földrajzinév-tára (FNT) 

Magyarország földrajzinév-tárának (a továbbiakban FNT) létrehozását és folyamatos 

vezetését egy olyan korban rendelték el különböző minisztériumi rendeletekkel, amikor erős 

realitás volt, hogy a térképészeti ágazat egésze egyazon államigazgatási szervezet keretein 

belül működik (a polgári és a katonai térképészet között szervezett együttműködés volt), és 

egyértelműnek tűnt, hogy az ágazat különböző szereplői által használt, minőségi és 

mennyiségi tekintetben erősen különböző, egymásnak ellentmondó térképi névállomány 

egységesítése jó szolgálatot tehet először is az ágazatban, de a mögötte álló széles körű 

egyeztetés, véleményezés és jóváhagyás, továbbá a nyilvánosság okán a társadalmi és 

gazdasági élet más szektoraiban is a lakott helyek nyilvántartásától kezdve a közlekedésig. 

A kezdeményezők célkitűzései között olyan névállomány létrehozása szerepelt, amely 

tartalmazza a nagy állami adatgazdák (pl. vízügyi igazgatóságok, MÁV, Központi 

Statisztikai Hivatal stb.) állományait, de  

 nyelvi és helyesírási tekintetben egységes, ellenőrzött; 

 az élőnyelvi névhasználatot messzemenőkig figyelembe veszi; 

 a történelmi, néprajzi, kulturális értékekre tekintettel van; 

 a nevek helyes lokalizációját térképeken biztosítja.  
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Az FNT szakmai előzményeként több munkát és szervezetet meg kell említeni. Az 

Állami Földmérési és Térképészeti Hivatal ernyője alatt 1963 óta Földrajzinév-bizottság 

(FNB) működött, amely az ENSZ instrukciói alapján jött létre. A bizottságban képviselt 

intézmények a következők voltak: ÁFTH, MNTI, KSH, KV, Közlekedés- és Postaügyi 

Minisztérium, MTA Helyesírási Bizottság, MTA Magyar Nyelvészeti Bizottság, MTA 

Nyelvtudományi Intézet, MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, Magyar Országos 

Levéltár, Magyar Távirati Iroda, Minisztertanács Tanácsi Hivatala, Országos Pedagógiai 

Intézet (földrajz), Országos Vízügyi Hivatal. 

1965-ben jelent meg az FNB által jóváhagyott helyesírási szabályzat Fábián Pál, Földi 

Ervin és Hőnyi Ede összeállításában (FÖNMÍSz).  

Az ÁFTH utódszerveiben (MÉM Országos Földmérési és Térképészeti Hivatal és 

Földmérési Intézet) dolgozták ki a megújított ágazati szabályzatokat, még az FNT II. munkái 

előtt. Mindhárom előzményben meghatározó szerepet játszott Földi Ervin. 

Először a 6/1969./III. 11./ MÉM sz. rendelet szól a „Földrajzi Névtár”-ról, s annak 

ellenére rendeli el a használatát egyes térképfajtákon, hogy még nem is létezett. Érdekesség, 

hogy a „… a külterületi gazdasági központok és a dűlők nevét a közhasználatnak 

megfelelően kell feltüntetni” [4. § (3)], és nem a névtár szerint. A Földrajzi Névtár 

tartalmáról és használatáról szóló 10/1974. (III. 31) MÉM sz. rendelet is – bár tartalmában 

az FNT II.-re utal – jócskán megelőzte az első kötet 1978-as közzétételét. A rendelet 

meghatározza az FNT tartalmát, az FNT-be felvett nevek megváltoztatásának, az új nevek 

véleményezésének és jóváhagyásának szabályait, melyekben minden esetben hivatali 

szerveket állapít meg közreműködőként. A rendelet szerint az FNT a) a természetföldrajzi 

tárgyak (domborzati elemek, természetes álló- és folyóvizek, természeti és etnikai tájak), b) 

a külterületen levő települések, c) a belterületi településrészek a közterületek (utak, utcák, 

terek kivételével), d) a közlekedés és a vízgazdálkodás körébe tartozó mesterséges 

létesítmények elnevezését tartalmazza. Az erdők, dűlők, egyéb művelt területek, kisebb 

földrészletek, nevezetes pontok nevei nincsenek a felsorolásban, az FNT kötetekbe azonban 

ezek is bekerültek.  

A rendelet előírja, hogy hivatalos kiadványokban az FNT neveit kell használni, de a 

„hivatalos név” terminus nem szerepel a szövegekben.  

 

A tervezett ütemezés szerint elsőször a kisméretarányú, majd a közepes, végül a 

nagyméretarányú térképek névanyaga készül el. Az FNT I. Fontosabb domborzati, táj- és 

víznevek” alcímmel két kiadást ért meg (FNT I. 1971, 1982), az utóbbihoz térképmelléklet 
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is tartozik. A kötetek mintegy hétszáz, ahogy az alcím is utal rá, inkább a makronevek közé 

tartozó tételt sorolnak fel. A helységenkénti bontásban is feltüntethető neveket az FNT II. is 

közli.  

Az FNT II. szakmai leírását Földi Ervin készítette (FÖLDI 1975). Bár a munkát az 1974-

es rendeletre hivatkozva indították, amely csak regisztrációt írt elő, a tervezet egyértelművé 

tette, hogy „nemcsak földrajzi nevek jegyzéke lesz, hanem lokalizálásukra alkalmas 

tájékoztató is”, s itt a nyelvészeti névgyűjtések két megjelent kötetére hivatkozik. Az 

előzetes tervek 1:100000 méretarányról szóltak, viszont a gazdaságosság és a nyilvánosság 

szempontjai úgy hozták, hogy 1:150000-et kellett választani (ennek megfelelő, kész 

vázlatokat tudott a KV rendelkezésre bocsátani, és ez volt az akkor nyíltnak minősített 

legnagyobb méretarány). Nyilvánvaló, hogy az 1:150000 méretarány csak egy erősen 

szűkített névmennyiség ábrázolására elegendő, annyi nevet tartalmaz, amennyi a 

térképvázlaton elfér. Emellett ritkán, de éltek azzal a lehetőséggel, hogy térképvázlaton 

számozással jelöljék az adattári részben kiírt neveket. Az FNT rajzai alapján (névterv) a 

kontúrokat a közigazgatási határok, a víz- és vasúthálózat, továbbá a magasabb rendű utak 

jelentették, ezeken kívül csak a belterületek jelentek meg a vázlatokon.  

Az adatállomány a következő módon állt elő. A feldolgozott források neveit egy 

munkamenetben a névtervre és kartonokra is kiírták. Az utóbbi szolgált a nevekhez 

kapcsolódó adatok rögzítésére (a helység, a földrajzi jelleg, keresőnégyzet, lakosságszám, 

magasság, a felmerült problémák stb.). Meghatározott sorrendben, egyféle prioritás szerint 

kerültek feldolgozásra a források. Felrakták az FNT I. valamennyi víznevét és a 

községhatárokon belül ábrázolható neveket (pl. hegyek). Aztán a helységnévtári nevek és a 

víznevek következtek, de ezek már szelektáltan, például az előbbieken belül a külterületi 

településrészeket a lakosságszám szerinti sorrendben, törekedve a 10 fő feletti állandó 

lakossággal bíró helyek teljes felvételére (lokalizációhoz a KSH vázlatait használhatták 

ugyan, de így is maradtak lokalizálhatatlan nevek a helyi egyeztetésre). A víznevek esetében 

az OVH térképeiről maradéktalanul átvették a neveket, a topográfiai térképekről csak akkor, 

ha maradt még hely. További természetföldrajzi nevek alapvetően az MKT-ÚF, a dűlők az 

MPT-HSz térképekről származnak, ill. bevonták a turistatérképeket is, ahol ez rendelkezésre 

állt. A vasútállomások nevét csak akkor vették fel, ha más nevet viseltek, mint a 

közigazgatási egység, a buszmegállókról eleve lemondtak arra való hivatkozással, hogy a 

legtöbb esetben a nevük megegyezik egy helységnévtári névvel. Ha ugyanannak az 

objektumnak a különböző forrásokból eltérő névváltozatai jöttek elő, azokat is a kartonokra 

vezették fel. Összességében több mint kétszáz térképi, hivatalos (pl. menetrendek, Magyar 
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Közlöny) és szöveges forrás feldolgozására került sor, kb. 10 forrás országosan, a többi a 

lokális érintettség függvényében.  

A névtervre felrakott neveket az addig megjelent nyelvészeti névgyűjtési kötetekben 

ellenőrizték, hogy valóban élő nevekről van-e szó.  

Ami a források közül igazán hiányzik, az a kataszteri térképek anyaga. Nemcsak a 

régiek, de a 20. század közepéről sem vontak be egy kataszteri térképet (vagy az újabb 

nomenclatura szerint földmérési alaptérképet) sem a tervezésbe, sem az üres helyek 

kitöltésére. Hogy e mögött kapacitáshiány (a részletesebb méretarány miatt ez több tízezer 

szelvényt jelentett volna) vagy szakmai megfontolások voltak-e, arra nem találtam 

magyarázatot. 

A névterv és a kartonok alapján helységenként összesített névjegyzéket állítottak össze 

a jóváhagyási eljárás céljára, melynek része volt a helyi egyeztetés. Ez utóbbit a 

mintaterületeken kezdetben levelezéssel próbálták megoldani, de hamar kiderült, hogy 

személyes közreműködés nélkül a helyi hivatalok nem fordítanak kellő figyelmet a feladatra. 

A tervezetnek a jóváhagyási eljárás céljáról szóló mondatait szó szerint idézem: „A 

jóváhagyási eljárás célja, hogy az Fnt. végső formájában a helyi illetékes hatóságokkal és 

szakemberekkel egyeztetett, ill. általuk jóváhagyott névanyagot tartalmazzon, azaz az Fnt. a 

helyi használatnak megfelelő névanyagot tartalmazzon. Ez nemcsak a helyi használat 

elsőbbségének biztosítása érdekében fontos munkafázis, hanem azért is, mert 

megállapítható, hogy a helységnévtári nevek gyakran nem találhatók meg a topográfiai 

térképek egyikén sem, az 1:10000 és 1:25000 méretarányú topográfiai térkép névanyaga 

több, mint 50%-ban lényegesen eltér egymástól, végül, hogy gyakran a felsorolt három 

forrás mindegyikétől eltér a nevek helyi használata.” (FÖLDI 1975: 16). A források, beleértve 

az újabb források ilyen mérvű különbségeit, valamint a helyi egyeztetések során igen 

gyakran első előfordulásként jelentkező nevek nagy számát magam is meg tudom erősíteni. 

(Végső soron ez adta a motivációt az egész dolgozathoz). A helyi egyeztetésen meg kellett 

határozni a kiemelt névváltozatot, pontosítani a lokalizálást és felírni „a jelentőségénél fogva 

az FNT-be kívánkozó”, de az előkészítő fázisokban elő nem kerülő neveket is. Nyelvi 

lektorálás után a Földrajzinév-bizottságnak kellett jóváhagynia a neveket.  

A szakmai irányítást és a helyszíni egyeztetések szervezésének feladatait a Földmérési 

Intézet látta el, a névtervek készítését, a kartonozást, majd a tisztázatot és a kiadási munkákat 

a Kartográfiai Vállalat végezte. 

A 19 megyei kötet 1978 és 1981 között jelent meg, és összességében közel 65 ezer 

földrajzi nevet tartalmaz. A kartoncédulák, a helyi egyeztetés anyaga (beleértve a helyi 
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közreműködők nevét) mind a mai napig megvannak a Földmérési Intézet utódszervezetében 

(ez 2019-ben a Lechner Nonprofit Kft.)  

Az eredmény nem teljesen váltotta be a tervezett célokat. A szűk térképi hely miatt a 

vártnál is több kompromisszumot kellett hozni, a hegyvidékeken sokszor a szelektálás 

ellenére a teljes névalakoknak a közigazgatási határon belüli elférése a lokalizáció rovására 

volt csak megoldható (példa erre Bükkzsérc, Szilvásvárad stb.) Azonos vagy közel azonos 

névalakok esetében gyakran akkor is csak az egyik került rögzítésre, ha különböző jelleget 

takarnak: Nyírmártonfalván a Csizmaszártanya és a Kökényes mint külterületi lakott helyek 

győztek, a Csizmaszár és Kökényes dűlőnevek csak mint változatok maradtak meg a 

kartonokon, pedig nem is változata egy dűlőnév egy tanyáénak.  

Fordított előjelű helyzetek is akadnak: az 1300 hektár kiterjedésű Csongrád megyei 

Pitvaros, a Fejér megyei Beloiannisz (454 ha) és Úrhida (725 ha) anyaga mindössze egyetlen 

névből áll. Ilyenkor különösebb vizsgálat nélkül kijelenthető, hogy a munkafolyamat 

valamelyik fázisában nem a kellő gondossággal készült az anyag.  

Ugyancsak Nyírmártonfalván a Bodzás-ér és Létai-ér esetében valóban a helyben 

használt név írta felül a 2. sz. mellékfolyás, 4. sz. mellékfolyás alakokat; a Maglódi (17.)-

csatorna féle alakok inkább kompromisszum eredményei, a helyi javaslat ugyanis Maglódi-

patak volt. A vízfolyások esetében volt a legtöbb alaki eltérés helységenként is, és a 

vízügyben használt alak között is. „Ha a helyi egyeztetés során egyöntetűen eltérő 

elnevezésről szereztünk tudomást, akkor azt az illetékes vízügyi igazgatósággal 

egyetértésben vettük figyelembe” – írja a kötetek bevezető része (FNT II.: 5.)  

Arról személyesen is meggyőződhettem, hogy pl. Nagyszénáson mai napig a 

Székácsmajor az élő név, szemben az FNT Dózsa Tsz adatával. Természetesen a névtárak 

állománya nem lehet független a kortól, amelyben születtek.  

Az FNT II.-ben igen alacsony a kisebbségi nyelvű nevek száma, és azok is fonetikusan 

átírt formájukban állnak: Hervackikercsi (Felsőcsatár), Gornyiszlogi (Horvátlövő), 

Sloszberg (Mecseknádasd), Najeszfeld (Ófalu), és semmilyen jelzés nem különíti el ezeket a 

magyar nevektől.  

Mindenféle gondosság ellenére becsúszhatott egy-egy téves lokalizálás, pl. a 

salköveskúti Cikotai-erdő adatai Acsádnál szerepelnek, vagy helytelenül felvett 

családnévből származó név, pl. Montághi út helyett Montághy út (Nagybánhegyes), ui. 

Montágh a névadó család neve. 

Bár az FNT II. általános, valamennyi földrajzi jellegre kiterjedő névállomány, a 

helységeken kívül nincs benne teljes mennyiségében felvett kategória. A nevek szórt írása 
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ugyan valamelyest tájékoztat egy-egy terület, területi kiterjedéssel bíró helyfajta méretéről, 

ezt korántsem tekinthetjük egzaktnak. A leggyakoribb esetben a névalak lényegesen 

nagyobb területet foglal el 1:150000 méretarányban, mint az általa jelölt hely valójában. 

Azok a településrész- és víznevek, amelyeket az FNT felvett, nem mentek át a többi 

intézmény gyakorlatába, pl. a bugaci Alsómonostor az 1985. évi helységnévtárban is 

Alsómonostori tanyák alakban maradt.  

Az FNT II. sem a nevek mennyiségében, sem a lokalizáció pontosságában nem hozhatott 

áttörést. Igazán értékelni négy szempontból lehet. A nevek interdiszciplináris 

megközelítésének szemléletét, a filológiai szempontokat sikerrel honosította meg egy inkább 

primer adatok kezelésével foglalkozó szakmában. Azok a névalakok, melyeket az FNT-ben 

regisztráltak, túlnyomó többségükben nyelvileg, helyesírásilag helyesek, jó mintául 

szolgáltak, a köteteket jó segédletként, kézikönyvként használták a térképes berkekben. 

Továbbá mint egy nagy ívű folyamat középső állomása kiváló módszertani gyakorlat volt a 

nagyméretarányú FNT elkészítéséhez (a források minősítéséhez, a helyi gyűjtőmunkákhoz, 

a résztvevők felkészítéséhez stb.) Végül nem feledkezhetünk meg arról a több ezer névről, 

melyek az FNT II. helyi egyeztetései alkalmával először kerültek feljegyzésre, pl. Bátyán 

Zongor, Bócsán Samutelek, Bárnán Cikorás, Erdőkürtön Nádasi, Nagy-Jama, Zsellér-föld, 

Cserhátsurányban Vicsi-hegy. Utóbbiban a helyi egyeztetés szerint igen jellemzőek a 

többesszámú alakok, Csipkések, Dobrák, Keringők, szemben a korábbi térképi adatokkal. 

 

Az FNT nagyméretarányú térképeket szolgáló verziójának előkészületei azon nyomban 

elkezdődtek az után, hogy megjelentek az FNT II. utolsó kötetei. A kezdeti szakaszban Földi 

Ervin irányítása mellett Nagy János topográfus készítette el a mintaterületek névrajzát. 

Általános tapasztalat, hogy az 1:10000 méretarány praktikusan a teljes külterületi 

helynévállomány befogadására alkalmas, és a belterületi részeken is a településrészek és a 

nevezetes pontok (középület, műemlék, szakrális hely stb.) lokalizált gyűjtésére is. Az 

1:10000 méretarányban elkészített munkatérképeken a topográfiai előzményeken túl már a 

kataszteri ág történelmi és kurrens anyagai is fel vannak tüntetve, azaz egy helyi 

névegyeztetést levéltári kutatómunka is megelőzi. Ugyancsak része az egyeztetési anyagnak 

a nyelvészeti névgyűjtés, ahol rendelkezésre áll. Azóta az előkészítés kiterjed az ortofotókra, 

digitális kataszterre, és ahol szükséges, digitális domborzat modellre.  

A nagyméretarányú FNT-verzió a külterületek vonatkozásáabn teljességre törődik, 

valamennyi helyfajta a gyűjtőkörbe tartozik, a belterületen a közterületek neveit csak akkor 

jegyezzük fel, ha azok a hivatalos nevektől eltérnek, és helyi kulturális örökséget őriznek.  
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Az egyeztetés a jó előre kiértesített önkormányzat által megszervezett, legjobb 

helyismerettel rendelkező adatközlők részvételével történik. Az adatközlők lehetőleg helyi 

születésű, gazdálkodás vagy más foglalkozás révén a külterületekkel szoros kapcsolatot tartó 

személyek legyenek, továbbá részt vesznek azok, akik valamilyen szervezet (pl. erdészet, 

természetvédelem) vagy hivatali eljárás (pl. kárpótlás) keretében tettek szert speciális 

helyismeretre. Ha működik kisebbségi önkormányzat, ők is részesei az egyeztetésnek. E 

sorok írója több száz községben vezetett helyi földrajzinév-egyeztetést.  

Az egyeztetések során, ha csak lehet, igyekszünk pontos geometriai alakzatot rendelni a 

nevekhez, pontot, vonalat vagy poligont. Természetesen azokat a földrajzi neveket is 

felvesszük az adatbázisainkba, melyek kiterjedése pontosan nem határozható meg.  

A folyamat most is zajlik. A kapacitások szűkössége ellenére az ország 70%-án 

befejeződött. Csak az anyag töredékének készült el a digitális feldolgozása.  

 

5.3. A nyelvészeti névgyűjtések 

A mikrotoponimák bőségét tekintve a legjelentősebb forrásmunkát jelentik a 

nyelvészeti névgyűjtések. Az 1960-as évek elejétől fellángolt és jó két évtizeden keresztül 

erőteljesen működő földrajzinév-gyűjtő mozgalom valóban jelentős eredményeket ért el. A 

névgyűjtések az adott helység teljes élőnyelvi névállományának a felgyűjtését tűzték ki 

célul, s hozzá – változó mértékben – jelentős mennyiségű történeti névanyagot is 

feldolgoztak. Aligha van olyan ismerője e munkáknak, aki ne hajtana fejet a vállalkozás 

nagysága előtt, aki ne nyelvünk és kultúránk bőséges tárházának tartaná a vaskos kötetekben 

testet öltött eredményeket. A Zala megyei kötet 1964-es megjelenését követően mintegy az 

ország területének a feléről sikerült élőnyelvi névgyűjtésekre koncentráló köteteket kiadni. 

Nyolc teljes megye készült el, és további fél tucat járás, ha nem a nyelvterület egészét 

vesszük számba, csak az államhatárokon belül.  

A nyelvészeti névgyűjtési kötetek anyagának ismeretéhez az elsők között kell 

megemlíteni, hogy olyan mozgalmat sikerült kibontakoztatni állami és társadalmi 

szervezetek (kiemelkedően a Hazafias Népfront) segítségével, amely viszonylag széles 

társadalmi réteget vont be a névgyűjtésbe a kétkezi munkástól az agrármérnökig, a zömét 

azonban a helyi pedagógusok, közép- és főiskolások végezték el. A nagy megyei kötetek 

gyűjtői között viszonylag kis számban találunk nyelvészt. Ennek nem mond ellent, hogy 

vannak elejétől a végéig nyelvészek által jegyzett gyűjtések, sőt egy-két járási kötet is. A 

névtudomány képviselői kidolgozták a tematikát és módszertant, megszervezték a gyűjtést, 
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oktatták a gyűjtőket, majd az anyagok ellenőrzéséből, közzétételéből vették ki igazán a 

részüket.  

A mozgalmi jellegnek előnye és hátránya is volt. Az előny természetesen az, hogy ezzel 

a módszerrel egyáltalán végig lehetett vinni ilyen nagylélegzetű munkát kezelhető 

időhatárokon belül, és ma kötetenként akár több tízezer helynév áll a kutatás rendelkezésére. 

Ezek igen jelentős része első adat, amelyek nélkülük ma nem is lennének ismertek. A hátrány 

pedig ugyanaz, mint számos térképi forrásnál, hogy jószerével ahány közreműködő 

dolgozott, annyiféle minősége van az anyagnak: annyiféle ráfordított idő és elszántság, 

annyiféle „névkompetencia”, annyiféle módszer az előmunkálatokban, az adatközlők 

kiválasztásában és megnyerésében, az adatolás módjában stb. A kötetek a fentiekből 

következőleg feltűnő heterogenitást mutatnak, ez még az egyes köteteken belül is 

kitapintható. Azt is meg kell jegyezni, hogy igen sok esetben mindössze egy vagy két 

adatközlő kikérdezésével állt össze az anyag.  

A helynevek lokalizálása érzékeny pontja a kérdéskörnek (vö. MIKESY 2012). A 

névgyűjtési kötetek helységenként tartalmaznak egy vagy két (bel- és külterületi) 

térképvázlatot, ezeken egy-egy szám jelzi a törzsszövegben az adott számhoz kapcsolt nevek 

helyét. Sajnos a névgyűjtési munkákhoz nem sikerült olyan térképeket beszerezni, melyek 

lehetővé tették volna az adott földfelszíni részletek vagy tereptárgyak megbízható 

megjelölését, sőt a jellegzetes részekre való rákérdezést sem. A topográfiai térképek 

használata a kezdeti puhatolózás után lekerült a napirendről. Térképész körökben ugyanis 

azt szerették volna elérni, hogy kölcsönös előnyök mellett a nyelvészeti névgyűjtő 

mozgalom keretében újítsák fel a topográfiai térképek névrajzát is. Ez volt az az idő, amikor 

a katonák is részt vettek névtudományi konferenciákon (MÉLYKÚTI 1970). Az 

együttműködés meghiúsulása végül is a hidegháborús viszonyok közötti erős biztonsági 

követelményeknek tudható be.  

A névgyűjtési kötetek bevezető részében alig esik szó a lokalizáció megvalósításának 

problémáiról, jóllehet igen részletesen tájékoztatnak a szöveges adatállomány készítésének 

ügyes-bajos dolgairól. Esetenként azért jelzik a bizonytalanságot: „Munkatársaink legjobb 

szándéka, igyekezete és fáradozása ellenére is a térképen való számok csupán a nagyjából 

való tájékozódást segítik elő” – írják a Zala megyei kötetben, a továbbiakban pedig ízelítőt 

kapunk az okokból is (ZMFN: 16–17). Határozottabb a Heves megyei kötet: „Ez úton is 

nyomatékosan figyelmeztetjük a kötet használóit, hogy a nevek helyhez kötése – noha ezzel 

a gyűjtők és ellenőrzők sokat vesződtek, és a helybeliek sokat segítettek – csak megközelítő 

pontosságú” (HMFN 1: 10). A lokalizáció – kimondva vagy kimondatlanul – nem tartozott 
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a nyelvészeti névgyűjtések alapcélkitűzései közé, a kézikönyv (FNKK) 16 fejezete közül 

egy sem foglalkozik célzottan a lokalizációs problémákkal, módszertani kérdésekkel. Ördög 

Ferenc egy módszertani alapelvet határoz meg (amellett, hogy a lokalizáció fontosságát 

hangsúlyozza): „mindig a jelöltből induljunk ki, és ne a jelölőből, azaz azt térképezzük, amit 

valamilyen tulajdonnévvel/ tulajdonnevekkel elnevezett a faluközösség. … egyazon 

dűlőnek, tereptárgynak két vagy több neve is lehet … ”  (ÖRDÖG 1978: 37.) Ehhez kellett 

volna a topográfia. 

Névgyűjtések megvalósultak kézi rajzon is, de többnyire a gyűjtők rendelkezésére 

bocsátották az 1:10000 méretarányú, ún. földmérési alaptérképek külterületi átnézeti 

térképeit (KÁT). Ezek, mint láttuk a földhivatali nyilvántartás szempontjai szerint fontos 

térképi elemekre koncentrálnak (pl. az egy helyrajzi számhoz tartozó területegységek, 

alrészletek, művelési ágak, továbbá földmérési alappontok), domborzatrajz nincs rajtuk, és 

a belterületek, zártkertek, egyéb kivett területek belső részei nincsenek kirajzolva, illetve 

egyéb – önálló helyrajzi számmal nem bíró – tereptárgyak (kút, karám, szikla, barlang stb.) 

is csak elvétve. Ha egy út a természetben létezik, de nincs helyrajzi száma, akkor a térképen 

sincs rajta, ha viszont fizikailag már évtizedek óta nincs meg, de a jogi megszüntetése 

elmaradt, akkor az a térképen továbbra is megtalálható. Az utakkal való gondokat jelezte 

már az első, Zala megyei kötet: „A fénymásolatokra rávezették a közzétevők … a hivatalos 

térképen nem szereplő, de a valóságban névvel ellátott kisebb utakat is”, majd ekképpen 

jelzi, hogy a lokalizáció egyik legfontosabb támaszairól van szó: „A jövőben kiadandó 

földrajzinév-gyűjteményben jó előre tisztázni kell a kisebb utak térképre kerülésének 

kérdését” (ZMFN: 17). A pontatlanságáról és redukált tartalmáról elhíresült térképtípus 

példányait ráadásul igen ritkán frissítették. A fentiek ellenére is szükségesek bizonyos 

térképolvasási alapismeretek a használatukhoz (pl. a KÁT-on könnyen összekeverhető út, 

vasút, csatorna, közművezeték), melynek hiányában egy-egy gyűjtő megtévedhetett, és nem 

tudták méretarányosan leképezni a látottakat-hallottakat; sőt sokszor el is fordult az egész 

anyag, esetenként akár 90°-kal is. Ezekről a térképlapokról erősen kicsinyített vázlat készült, 

hol 1:50000, hol ennél is kisebb méretarányban. Más kötetekben nem méretarányhoz, hanem 

az A4 formátum eléréséhez igazították a kicsinyítést. Az esetek igen jelentős százalékában 

a kiadás előkészítése során az így előállt vázlatokat írógépbe fűzve kerültek fel a számok, 

nem a névvel jelölt helyek egymáshoz való viszonyát tükrözve, hanem egyenes sorokba 

rendeződve.  
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A minden más forrásnál többszörösen bővebb névállomány általánosan kiváló, és 

körültekintő alkalmazással a tudományok és az élet számos területén kimagasló használati 

értéke mellett is szükséges néhány megjegyzést tenni. Először is az egy egységnyi területre 

eső nevek erős ingadozását. Hasonlóan tagolt területek anyagai között is előfordulnak tíz- és 

húszszoros különbségek. Míg például a baranyai Tésenfa anyagának külterületi részén 5 

hektárra jut egy név, addig a somogyi Kálmáncsa esetében ez 88 hektár. Homokszentgyörgy 

belterületén 76 helynevet találunk, a nagyobb és tagoltabb Babócsán 29-et. Van, ahol 

szigorúan helynévi funkció szerint vettek fel egy-egy adatot, és van, ahol a gyűjteményekbe 

olyanok is bekerültek, melyek egyenlőséget tesznek a helynév és az adott helyen található 

intézmény vagy intézményi kategória neve, illetve az ott zajló gazdasági, szociális 

tevékenység kategóriájának a neve közé. Gyöngyös anyagában például ilyen földrajzi 

neveket találunk: Női konfekció, Illatszer, Kékes Ruhaipari Ktsz. Veszprémben Piért, 

Szerkesztőség, Vegyipari; Pécsett Hazafias Népfront, Biztosító, Budapest (’egy üzlet neve’ 

értelemben), Tatabányán Kápévédéesz (a mutatóban KPVDSZ), Lujza (egy vendéglő), 

Templom (a városban a gyűjtés idején is tucatnyi templom volt); Gamáson Önki (egy 

önkiszolgáló üzlet); Jászberényben Tasiné (egy dohánybolt, ahol egy Tasiné nevű személy 

vitte az üzletet). A helynévfogalom megengedő értelmezéséből hatalmas adatállományok 

álltak össze, Pécsnek csak a központi belterületére több mint 1000 egység, Veszprém és 

Jászberény esetében 800 körüli belterületi állományok. Magam – bár személy szerint 

szűkebb értelemben használom a helynév/földrajzi név fogalmát – most csak a 

lokalizációnak – a kötetekben közölt térképek méretarányában – szükségszerű 

esetlegességére hívom fel a figyelmet. A külterületeken is láthatunk példát arra, hogy a túl 

aprólékos tagolás teszi lehetetlenné a lokalizációt. Istenmezeje (HMFN I.: 28) területének 

északkeleti részén a gyűjtők a hegyek részeit külön adatként jegyezték fel: 52. Perpese-tető; 

53. Perpese eleje; 54. Perpese-verő; 55. Perpese lapja; 56. Perpese árnyéka, és így tovább 

a Nagy-hajlás, Vadas-lápafő, Mezejus stb. hegyekkel. Ellenőrizni tudtam, hogy a fenti 

kifejezések sem mostanában, sem régebben nem voltak összekapcsolhatók (csak nagyon 

hozzávetőlegesen) valóságos objektumokkal, amelyeket megfelelő alapon lokalizálni 

lehetett volna. Az adatmennyiségre törekvés vagy a jól elkülöníthető helyek nevének 

megtudakolása, adatolása örök dilemma, hiszen alig van olyan földfelszíni részlet vagy 

mesterséges objektum, amelyet ne lehetne virtuálisan részekre osztani, és a részeket újabb 

részekre osztani, s mindezekhez lehet nyelvi elemeket is találni. A fenti esetben még néhány 

téves lokalizáció is összezavarta a gyűjtők és/vagy adatközlők térlátását, így a falutól keletre 

levő hegyes-völgyes oldal közel összes neve összezsúfolódott a mellékelt térkép északi 
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csücskébe (32. ábra), majd az írógépes megoldás tette abszolút viszonylagossá az egészet. 

Az adatok többsége topográfiai térkép segítségével jó biztonsággal azonosítható. 

 

 

32. ábra:  

Istenmezeje helyneveinek 

egyenetlen eloszlása (HMFN I.: 

29.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igen gyakori eset a helységek közti átsorolás. A közigazgatási határok csak ritkábban 

húzódnak markáns természeti vonal (folyó, hegygerinc stb. mentén), többnyire 

tulajdonképpen virtuálisnak tekinthetők. Egy-egy falu hely- és névismerete sem feltétlenül 

korlátozódott ezen kereteken belülre, sőt kialakultak vegyesen vagy éppenséggel keresztben 

birtokolt területek is. A névgyűjtések rendelkezésére bocsátott KÁT-ok községhatárosak! 

Semmi nincs feltüntetve abból, ami a község közigazgatási határán túl van. A gyűjtők igen 

gyakran minden helyben, helyiektől gyűjtött nevet azon helység kontúrjai közt tüntettek fel, 

ahol hallották, hiszen nem is láthatták, hogy máshol van. Így egy helység területén számos 

szomszédos helység földrajzi nevei is szerepelnek. Somogyban egy hármas határhoz közeli 

kút, a Szanai-kút megtalálható Mernye mellett még Magyaregres és Somogyaszaló 

anyagában is, a gadányi Nyakó-ház Nagyszakácsiban is. Különösen gyakori a jelenség a 

Heves megyei kötetekben, de ott a szerkesztő maga is jelezte a problémát: „Két község 

határán levő terület hovatartozása több helyen vitás, különösen, ha az hegy vagy erdő” 

(HMFN IV.: 9.) A Vas megyei Salköveskút anyagában szerepel a vassurányi Lajostelep(i-

major), 82-es számmal, a vasúttól jelentősen északra. A 33. ábra megmutatja a valós helyét 

MKT-ÚF alapon Vassurányban, a sárga vonal a közigazgatási határt jelöli. A gyűjtők nem 

láthatták Lajostelep helyét a salköveskúti KÁT-on, amit az adatközlők akár annak 
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betudhattak, hogy a gyűjtés idejére le is bontották. Az MKT-ÚF-sel azonban korrigálhatjuk 

(33. ábra).  

 

33. ábra: Lajostelep Salköveskút anyagából (a sárga vonal a közigazgatási határ) 

 

 

Ugyancsak a lokalizációs lehetőségek szűkösségével hozható összefüggésbe a 

nyelvészeti névgyűjtések következő, gyakran jelentkező tulajdonsága: Ördög Ferenc fenti 

intelme ellenére egy azon objektum nevei, névváltozatai több számmal, külön helyeken 

szerepelhetnek. Az adatközlőket gyakran egymástól külön kérdezték ki, továbbá a történeti 

források anyagát is külön munkafázisban vették fel, és az így nyert adatokat végül nem 

mindig fésülték össze. Száz méterekre egymástól külön helyen jelenik meg Somogyaszalón 

a Mestör-dűlő és a Mestör földje, Ágon Almásipuszta és Almás, Mozsgón a Méhes és Bienen 

Garten, Milejszegen a Lóka-hegy és a Róka-hegy, Bonyhádon pedig kétszer fordul elő az 

Ecetgyár, Kispipa, Hostél, Perczel-kert és még több másik, holott ezek a párok mind 

ugyanazokat az objektumokat takarják. A Tolna megyei Mözs anyagában ugyancsak külön 

egységként jelenik meg 56. Országúti-dűlő : Straβenäcker, 65. Heideäcker, 59. Petőfi-dűlő, 

60. Kossuth-dűlő, pedig az utóbbi kettőt az előbbi kettő helyén alakították ki. Az adatok 

egyértelmű és gondos lokalizációja mellett ilyen esetek nem fordulhattak volna elő.  

A nyelvészeti névgyűjtések nem tudták felvállalni a kataszteri térképek névanyagának 

teljes feldolgozását. Témám szempontjából a lokalizációs kérdések a legfontosabbak, ahogy 

azt a simasági Gyöpre járó és Potyond esete mutatja 6. fejezetben. Nem mindegyik kötet 
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vállalta fel a betűhív feljegyzést, a csak kisebb eltérést mutató változatok esetén ~ utal a 

forrásra, pl. Máza anyagában (TMFN: 372–373) Bence-szállás, Gilligó, Gyürei határ, 

Katona-rét az adatolt alak, a C. jelű 1864-es térképen pedig Bencze Szállás, Gilligo, Györei 

határ és Katona rétt található, ugyanígy Váralja anyagában Cseresznyefa, Meleg-oldal, 

Törökvágás a kötetben (TMFN: 376.), Cseresnyefa, Meleg olldal, Törökvágása a térképen. 

Csokonyavisonta anyagában Derü homoka, Gallos, Kesellős, Király-révi-malom a kötetben, 

Derü homoko, Gallas, Keselős, Kiralrivi Malom a térképen (SMFN: 778–779. A teljesség 

sem mindig teljesült, így pl. Máza kataszteri térképéről nem került a kötetbe a Csárda, 

Magyar malom, Monyorósi malom, Máza vizárok,  

A lehetőségekből és módszertanból fakadó kisebb-nagyobb pontatlanságok 

természetesen kikerülhetetlenek, szerencsétlen esetben viszont ezek össze is adódhatnak, 

egy ilyenre lesz példa a 6. fejezetben Gyöngyfa esete.  

Összességében a mégoly kiváló nyelvészeti névgyűjtések anyagában is megjelennek 

azok a körülmények, melyek – különösen a lokalizáció vonatkozásában – a körültekintő 

felhasználásra intenek. A névgyűjtési kötetek problémáinak oroszlánrészét az okozta, hogy 

a gyűjtők nem kaphattak a munkához megfelelő térképi segédletet és oktatást.  
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6. ESETTANULMÁNYOK  

 

1. Ezeréves-dűlő  

Kiterjedt földterület a Tolna megyei Mözs határában, a falutól ÉNY-ra. Ezen a néven 

rögzítette a nyelvészeti névgyűjtés (TMFN: 451), az MPT-HSz és az MPT-EO, továbbá a 

KÁT. TMFN szerint régen legelő volt, és „a II. világháborút követő tagosítás óta nevezik 

így.”  

A név motivációját nehéz lenne megértenünk, ha nem vizsgáljuk meg a térképi 

előzményeket. Az 1860-as kataszteri térképen a fele Rauschwald néven községi legelő, az 

1911-es felmérésben már Alsó haraszti néven feltört és kiosztott földek, a másik fele 

Rauschäcker majd Haraszti földek néven több, mint 90 darabra oszló szántóföld. A 

környezetében is sok tulajdonos között megoszló, még apróbbra szabdalt területek voltak. A 

hatékonyabb gazdálkodást lehetővé tevő tagosításra 1937-ben került sor a község észak–

északnyugati harmadában. A tagosítás során a teljes korábbi térszerkezetet felszámolták és 

a Szekszárd felé vezető főútra merőleges utakkal szegélyezett táblákat alakítottak ki. A régi 

területegységek megszűntek, a hozzájuk kötődő nevek elvesztették relevanciájukat. Az új 

egységek nevére a mérnök a helyi tanító (adatközlőim szerint Sáth György volt a neve) 

javaslatait fogadta el: Szent István-dűlő, Trianon-dűlő, Horthy-dűlő, Ferenc József-dűlő és 

Ezeréves-dűlő. Az Ezeréves-dűlő tehát nem a 2. világháborút követő tagosítás (valószínűleg 

ekkor nem tagosítás, hanem földosztás volt), hanem a két világháború közti Magyarország 

jellegzetes politikai-ideológiai hívószava alapján kapta a nevét egy sajátságos névbokor 

tagjaként. A megmaradását annak köszönhette, hogy a Trianon-dűlő, Horthy-dűlő, Ferenc 

József-dűlő-kkel szemben a 2. vh. után nem érezték a motiváció ideológiai vonatkozásait. A 

Szent István-dűlő is megmaradt. 

A háború utáni térképekre a ketté osztott Trianon-dűlő helyére Kossuth-dűlőt és Petőfi-

dűlőt írtak a földhivatalokban, Horthy-dűlő helyére Sánci-dűlőt, Ferenc József-dűlő helyére 

Széles-földeket. A Kossuth-dűlő és Petőfi-dűlő a Szent István-dűlő-vel és az Ezeréves-dűlő-

vel együtt az élő nyelvhasználat része lett. Az Ezeréves-dűlő soha nem volt legelő, a név 

megalkotása előtt legkevesebb 26 évvel már szántóként szétparcellázott terület volt. 

 

2. Gyöpre járó, Potyond  

A Vas megyei Simaság külterületén, a falu mellett közvetlenül elterülő, Gyöpre járó dűlő 

igen szerencsés abból a szempontból, hogy 1857-es első előfordulása (első kataszteri 

felmérése) óta a legkisebb alaki változás nélkül, ugyanazon utak és árkok által határolt, 
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változatlan helyen szerepel az 1909-es kataszteri felmérésben, a FAT-on, a KÁT-on, MPT-

HSz-en, a nyelvészeti névgyűjtésben (VMFN: 198.), és ezt erősítette meg saját 2018-as 

terepi munkám is. VMFN e névhez történeti adatként „C. Méhésházi tag, K~” alakját adja 

meg, viszont a 30-as számmal jelölt, a község északi részén lévő Sorompói-dűlő nevéhez 

„C. Gyöpre járó” változatot közöl. Közvetlenül a Gyöpre járó mellett található a Potyond 

nevű földterület, mely ugyancsak a források sokaságában szerepel, VMFN szerint Potyond-

dűlő: Potyondok. Ehhez az első kataszteri térképről „C. Nagy Kertallya” adatot ad, viszont 

az északi részen, a Sorompói dűlő mellett 40. számmal jelölt Temető előtti tábla mellett 

éppen a „C. Potyond” adat áll. A kötet névmutatója szerint is két Potyond, és két Gyöpre 

járó található Simaságon. A nagy eltérés oka a következő lehet: Simaság két község, 

Simaháza és Felsőság közigazgatási egyesítésével jött létre. Felsőság volt a nagyobb és 

jelentősebb. Úgy tűnik, Felsőság névanyaga az egyesített község területére van ráhúzva. A 

névanyag a különböző térképek egybevetésével korrigálható. 

 

3. Kölcses  

Egerbakta délnyugati részén, a szóláti határ mellett egy terület térképi megírása. Ebben 

a formában közli K1888, az MPT-HSz és az MPT-EO, továbbá a KÁT. Az 1858. évi 

kataszteri birtokösszesítő- és földhasználati kimutatáson Köleses név áll. Az erről készített 

1867. évi másolat készítője az első e-t c-nek olvasta, így lett Kölcses, amit később átvett az 

1888. évi kataszteri térkép, majd a nyomán az idézett térképek. 

HMFN I. élő adatot nem gyűjtött a névre vonatkozóan, a történeti változatok között 

mégis helytelenül, újabb olvasási hibát elkövetve és „ráhibázva” Köleses adatot tulajdonít 

az 1888-as kataszteri térképnek. (HMFN I.: 133). 

 

4. Réz-hegy, Óriás-hegy 

A Tolna megyei Alsónánán az 1947-es kitelepítésekig német ajkú népesség volt a 

domináns, korai térképeken is német nyelvű névalakokat találunk. Egy, a község területének 

északi nyúlványán, a decsi határ mellett magasodó hegy Riessberg az 1864-ben készült 

kataszteri térképen, Ries B. a 2. és a 3. katonain, TMFN elírással, Reissberg formában adja 

a kataszteri adatot. Mivel mind a kataszteri, mind a katonai térképeken megtalálható volt, 

kétszer is magyarosították a nevét: az 1901-es új kataszteri térképen a Rézhegy nevet kapta. 

Az előtag változásában a hasonló hangalak volt a motiváció, a földrajzi köznév egyszerű 

fordításon esett át. Az MKT50-en Óriás-hegy alakot látunk a helyen. Az ÁTI-ban irodai 

munkával magyarosították a neveket, a szótár szerint Riese ’óriás’.  
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A kataszteri jellegű térképek a Rézhegy / Réz-hegy alakokat örökítették tovább, sőt a 

helyi lakosság is megtanulta, TMFN élőnyelvi adatként vette fel, saját gyűjtésem ugyancsak 

megerősítette, az Óriás-hegy alak viszont katonai vonalon maradt meg.  

 

5. Gyöngyfa 

Gyöngyfa Baranya megyei község, nyelvészeti névgyűjtési anyaga az I. kötetben, 170. 

sorszámmal található (BMFN I.: 975–979.) A falu esete afféle állatorvosi ló, több olyan 

körülmény játszott közre, amely a névanyagot és a lokalizálást viszonylagossá teszi, viszont 

sok tanulsággal szolgál. 

Gyöngyfa helyneveit a Baranya megyei kötet számára ra két főiskolai hallgató gyűjtötte, 

két helyen, az egyik helyen egy személy, a másik helyen egy házaspár volt az adatközlő 

(BMFN I.: 979.) Az adatok egy része arra utal, hogy külön-külön végezték el a feladatot, de 

az biztos, hogy az adatközlőket nem egyszerre, hanem két külön alkalommal kérdezték ki. 

A történeti névanyagot nem ők gyűjtötték ki, az az élőnyelvi gyűjtésektől elkülönülő 

munkafázisban került az adattárba, és a gyűjtők valószínűleg nem ismerhették ezt az 

anyagot.  

Gyöngyfa község 1929-ben alakult Rónádfa és Hernádfa községek közigazgatási 

egyesítésével. A Gyöngyfa nevet egy dűlő nevéről vették (vö. FNESZ 253.) A két község – 

avagy a gyűjtéskor már településrész – nevét hiába keressük az adattárban és mutatóban 

(Hernádfa szintagmatikus szerkezetekben előjön, pl. 12. Hernádfai temető). A Hernádfára 

és Rónádfára vonatkozó utcanévi adatok (ui. egyutcás településekről van szó) szerint 

Hernádfa délre van Rónádfától, valójában keletre. A Hernádfára utaló 2. sorszám éppen 

Rónádfa közepére van betűzve. Ez csak a történeti anyag ismeretének hiányával 

magyarázható. 

A két adatgyűjtés egyik helyén jelentős mértékben elforgatták a munkatérképet. A 

kötetben 9., 11., 12. és 13. számmal felsorakoztatott Harangláb, Vályogvető-gödör, 

Hernádfai temető és Disznótanya helynevek valójában északról dél-délkeleti irányban 

sorakoznak, belterületi kapcsolódással (34. ábra).  
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34. ábra: Elforgatott helynevek Gyöngyfán (BMFN I.: 976. és MPT-HSz) 

   

 

Az elfordítás azt eredményezte, hogy a két gyűjtési pont adatai külön-külön réteget 

képeztek. Két külön helyen is adatolták a Vályogvető-gödröt (11., 65.), a Bitófát (63., 72.), 

a Felső-legelőt (17., 23.) és a Kenderföldet (59., 62.). Egymástól jelentős távolságra és a 

falutól eltérő irányban vették fel a Tardi (46.) és a Temető (47.) helyeket annak ellenére, 

hogy a gyűjtés anyaga meg is írja: „Tardi … A temetőre is értik. Azt mondják, «Majd a 

Tardiba megpihenök.»” (BMFN I.: 977.), konkrétan a temető a Tardi nevű hely egy részén 

lett kialakítva. Ennek szinte ismétlése a Kerti-mezőnek (66.) és a Belső-dűlőnek (67.) a 

falutól távolra helyezése, jóllehet a szöveg leírja, ill. az utóbbi változatainak jellege is arra 

utal, hogy a nevek motivációját éppen a belterülethez való közelségben kell keresni. Viszont 

egyes, a valóságban a falutól távol eső helyek éppenséggel közel kerültek a térképvázlaton, 

pl. Majka (58.), Alsó-erdő (42.). Felcserélődött a Gyöngyfa-dűlő (45.) és a Tardi (46.), ill. 

külön néven, külön helyen tüntettek fel egymás változataként kezelendő neveket: Alsó-mező 

(74.) és Alsó-dűlő (75.), Mogyorós (53.) és Mecskei-Mogyorós (61). Valószínűleg a Kerek-

tó és Kender-tó pár is idetartozik, de a Csapáson felyül 1851-es forrásadatot is az elforgatás 

miatt társítottak a község egy-egy északi és déli részén levő helyéhez is (16. Csapó, 77. 

Csapás). 

A szomszédos Magyarmecske Mogyorós nevű dűlője érintkezik Gyöngyfa belterületével 

(konkrétan a fél falunak látótávolságon belül van a kertjéből, és ha észak felé hagyják el 

Gyöngyfát, azonnal a Mogyorós mellett találják magukat), természetszerű, hogy a 

gyöngyfaiak hely- és névismeretének a részét képezi a dűlő. Az egyik adatközlő szájából 

igen figyelemre méltó korrektséggel hangzott el a dűlő nevének a „mecskei” jelzővel való 
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megtoldása. Viszont az ebből az információból elvont, Gyöngyfa területére beszúrt Mecskei-

Mogyorós név nem tekinthető megalapozottnak. Egyébként az Állomás (20.) adat helye 

pedig Királyegyháza területére esik. A mindkét helyre vonatkozó adatok megtalálhatóak az 

említett települések anyagában is Mogyorós, ill. Gyöngyfai állomás alakban.  

A BMFN gyöngyfai anyaga K12 forrásmegjelöléssel az 1865-ös és az 1882-ben felmért, 

de 1890-ben nyomtatott kataszteri térképeket közli. K12 kóddal a következő nevek vannak 

a kötetben, előfordulásuk sorrendjében: Kakasi, Csont, Kápolnai rét, Kápolnai dülő, Budai 

erdő, Decsi mező, Alsó erdő, Szállási rét, Hamvas parag, Kender dülő, Kenderföldek, 

Kismező, Kendertó, Felső dülő, Kis erdő, továbbá a „nem tudtuk lokalizálni” bekezdésben 

Szató. Valójában az idézett forrás a következő neveket tartalmazza. Rónádfán Alsó erdő, 

Csont, Faluhelyi erdő, Felső erdő, Kápolna dűlő, Kápolnai rét, Gigei dűlő, Decsi mező, 

Szállásoki rét, Gyögyfa dűlő (csak az 1865-ös), Gyöngyfa dűlő (csak az 1882/90-es), Kakasi, 

Majka. Hernádfán Budai erdő, Kender dűlő, Megye dűlő, Felső dűlő, Nagy réti dűlő, Kis 

erdő (némely megírásban a szóköz olyan kicsi, hogy az egybeírásos adatközléseket nem 

vehetjük rossz néven.)  

A BMFN adatainak az eredeti forrással való összevetésekor találunk  

a) mindössze betűhívségben különböző alakokat (a három dűlő ű-je hosszú az eredeti 

forrásban);  

b) névszerkezeti eltéréseket: Kápolna dűlő > Kápolnai dülő, Szállásoki rét > Szállási 

rét;  

c) a forrásra való téves hivatkozást: Hamvas parag, Kenderföldek, Kendertó, Szató – 

ezek ugyanis nincsenek a K12-vel jelölt térképeken;  

d) az elvileg feldolgozott forrás anyagából kifelejtett, nem közölt adatokat: Faluhelyi 

erdő, Felső erdő, Gigei dűlő, Gyögyfa dűlő, Gyöngyfa dűlő, Majka, Megye dűlő, Nagy 

réti dűlő. Ezek a hiányok értelemszerűen nem szerepelnek az élőnyelvi adatok 

forrásai vagy változatai között.  

 

A K12 Kakasi adata egy pusztára, birtokközpontra vonatkozik, épületekhez van írva a 

dűlőnevekkel össze nem téveszthető írásmintával, a 48. Kakasd : Kakasdi puszta adatsorban 

még sem találjuk (egyébként a vázlat itt jó helyre mutat, a KÁT-on ugyanúgy ki van rajzolva 

a puszta, mint a kataszterin, csak át kellett volna másolni az adatot), ellenben megtaláljuk a 

térben igen távol eső, a pusztával kapcsolatban nem lévő 17. Felső-legelő : Kakasdi legelő 

adat előzményeként. A 16. Csapó nevű helyet viszonylag jó helyen találjuk a térképvázlaton, 

ugyanoda írja a K9-cel jelölt 1856. évi forrás is, mégis az utóbbit a 26. Csapás történeti 
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előzményeként közli a kötet. A forrásokban markánsan elkülönülő, nem is érintkező 

helyeken vannak a 33. Gigei-erdő és Budai-erdő, 25. Kápolna-dűlő és Kápolnai-rét is, 

ezeket sem lett volna szabad egy helyre vonatkoztatni, s a továbbiakban is azt látjuk, hogy 

sem az élőnyelvi adatok, sem a történeti adatok lokalizálásával nem sikerült megbirkózni, 

ezért a két réteg összekapcsolása is csak kaotikus állapotot eredményezhetett. 
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7. ÖSSZEGZÉS 

 

Disszertációmban azokat a térképi forrásokat vontam vizsgálat alá, melyek a magyar 

mikrotoponimák legszélesebb körét tartalmazzák. Az alapvetően a „hogyan kerültek a nevek 

térképekre?” kérdés mentén haladó dolgozat a térképi névanyag hitelességére, 

keletkezésének idejére, módjára és használhatóságára keres válaszokat. A hitelesség első 

kérdését mikrotoponimák esetében úgy fogalmazhatjuk meg, hogy a forrás mennyire alapul 

a helyt élő lakosság valóságos névhasználatára. A hitelesség másik oldala az, hogy milyen 

pontosan ábrázolja egy forrás a névvel jelölt földfelszíni részlet helyét.  

A dolgozat alapvetően két módszerrel közelít a témához. Egyrészt igyekszik feltárni 

azokat a dokumentumokat, melyek megszabták, hogy a térképkészítés során milyen elveket 

és eljárásokat kellett követnie a geodétának vagy topográfusnak. A vizsgálatba bevont 

források országos méretekben, állami keretek között vagy állami fennhatóság mellett jöttek 

létre, így alapvetően szabályzatok uralta tevékenységekről van szó.  

A másik módszer szerint több forrásnak ugyanarra a területre vonatkozó névadatait 

vetettem egybe. Ebből a vizsgálatból a terepmunkára, helyi névgyűjtésre lehet következtetni, 

amennyiben egy forrás nem az előzmények átvételével valósítja meg a saját névrajzát. A 

leginkább önállónak mutatkozó, helyi névgyűjtéssel keletkezett névadatok a leginkább 

figyelembe veendők egyrészt a tudományos kutatásoknál, másrészt újabb potenciális 

térképek alapjaként.  

 

Eredményeim:  

1. Általánosan kijelenthető, hogy nem készült olyan térképsorozat, amely kielégítő 

részletességgel, átfogó tematikával, azaz valamennyi felszíni alakulat neveire egyformán 

fókuszálva, az adott korszak teljesnek mondható mikrotoponímiai névállományát tárná 

elénk. Nagy térképművekről van szó, és időben hosszan elnyúló, sok résztvevős munkákról, 

ennek megfelelően sokféle megoldásról. A földrajzi nevek feltüntetése, bár szabályzatokba 

foglalt elvárás volt, a térképkészítés alapvetően nem a helynevekre koncentrált. Igyekeztem 

egész térképművekre általános megállapításokat tenni, ez annak ellenére lehetséges, hogy az 

egyes szelvények között szélsőséges különbségek lehetnek. Egy adott hely valamennyi 

névadatát célszerű más forrásokkal összevetve használni. 

 

2. Mindkét nagy térképészeti ágban, a kataszteriben és a topográfiaiban is, a 

szabályzatok és a névanyag összehasonlító elemzésével névírás tekintetében három nagy 
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korszakot állapíthattam meg. A korszakok névírásának megvannak a maguk specifikumai és 

megvannak az emblematikus művei. 

Kataszteri vonatkozásban az első korszak az 1850-es kezdettől 1894-ig tartott. E korai 

szakaszban a kataszteri dűlőnevek forrása a helyi községi elöljáróság. A kataszteri 

mérnöknek a község vezetőinek pecsétes igazolásával kellette tanúsítania, hogy a nevek a 

községi akaratot tükrözik, azt megmásítania nem volt módja.  

A második korszakot 1894 és 1957 közé teszem. Ekkor a földmérő mérnök és a 

kataszteri szervezet jogosítványai megnőnek a névanyag alakításában. Különösen 

figyelemre méltó, hogy a nemzetiségek által lakott vidékek, helységek névanyagát 

hivatásszerűen formálták magyar nyelvűre. A harmadik, máig tartó korszakban elsikkadt a 

dűlőnevek szerepe a földmérési ágazatban. 

Topográfiai vonatkozásban az alábbi három korszakot állapítottam meg a névírás 

sajátságai alapján. Ebben az esetben ez az általános térképtörténeti korszakolással is 

megegyezik.  

Az első korszakot a Habsburg Birodalom három nagy katonai felmérése fémjelzi, és az 

első világháború végéig tart. Bécsből irányították a munkákat. A második és harmadik 

felmérés gazdagon tartalmaz neveket, természetesen magyar neveket is, a nyelveket illetően 

kifejezett törekvés figyelhető meg a nyelvi viszonyok tükrözésére, a kisebbségi nevek 

használatára  

A második korszak az önálló magyar katonai térképészet 1945-ig tartó tevékenysége. A 

magyarországi térképek még a bécsi alapokon nyugszanak, alig – csak jelentős turisztikai 

helyeken – keletkezik felméréssel új névállomány. A korszak folyamán a térképek teljes 

névanyaga magyar lesz, az idegen elemeket magyarosítják vagy elhagyják. 

A harmadik korszak a 2. világháborútól napjainkigterjed. Mind katonai, mind polgári 

vonalon készültek részletes, jó minőségű, alapvetően új földrajzinév-állományt hozó 

felmérések (1:25000, 1:10000).  

 

3. Hitelesség: kiemelkedő szempontom volt, hogy mely esetekben tekinthetjük a névírás 

forrásának a terepen kikérdezett, helyben élő lakosságot. Az alaposabban vizsgált hét 

topográfiai térképsorozatból három, a második katonai felmérés (HKF2), majd bő száz évvel 

később, az 1957-től induló első polgári, az ún. hazai szelvényezésű 1:10000 méretarányú 

topográfiai sorozat (MPT-HSz) bizonyult ilyennek, továbbá az 1953–1959 között zajló, 

1:25000 méretarányú katonai új felmérés (MKT-ÚF) szelvényei között is szép számmal 

találunk újonnan felmért földrajzinév-állományt.  
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A kataszeri térképek közül az első korszak, tehát az ideiglenes majd az általános 

kataszteri felmérések neveit tekinthetjük autentikusnak. Az ún. kataszteri dűlőnevek körében 

megjelennek a csak a hivatali rendszer keretében értelmezhető névalakulatok, viszont eddig 

kevés figyelem hárult a térképeken más betűtípussal elkülönített egyéb mikronevek 

gyűjteményére.  

 

4. A magyar térképi névanyag közel teljes magyarosítását eredményező folyamatok 

szervezeti és szabályzati hátterét sikerült feltárnom. A kataszteri és a topográfiai térképezés 

során – egymástól függetlenül – magasabb szintekről érkező szabályok vagy elvárások 

alapján hajtották végre a magyarosításokat, melyek ellenőrzés és jóváhagyatás nélkül léptek 

érvénybe.  

 

5. A topográfiai ágazat munkái hosszú évtizedeken át titkos ügykezelés alá tartoztak, 

ma viszont már szabadon kutathatók, de mindezideig elkerülték névtani érdeklődés 

figyelmét. Dolgozatomban rámutattam azokra a topográfiai forrásokra, melyek az újabb 

helynévgyűjtési munkák előkészületeiben, ill. a régebbiek adatainak pontosításában 

felhasználhatók. Eredményeim használhatók a térképi névírás tervezésében, újabb 

nyelvészeti névgyűjtések előkészítésében, és szempontokat jelölhetnek ki tudományos 

kutatások, valamint korpuszépítés számára. 

 

6. Dolgozatom záró részében három további mikrotoponímia forrás, a turistatérképek, a 

nyelvészeti névgyűjtések térképei és a Földrajzi-névtár anyagának keletkezéséről, 

pontosságáról és használhatóságáról szerzett tudásomat osztom meg, majd öt sajátos, 

nevekkel, névforrásokkal kapcsolatos esetet írokle.   
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Nagy Zoltán földmérőmérnökre, aki a kataszter és a földmérés világába vezetett be.   
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Források 

 

Az alábbi felsorolás olyan térképműveket tartalmaz, mely egyenként több száz vagy 

ezer szelvényből állnak, és egységes címük, könyvészeti adataik nincsenek. Az itt olvasható 

címeket közkeletű és hivatalos hivatkozások alapján adom meg, az azonosítást segítő 

adatokkal együtt.  

 

FAT = Földmérési alaptérkép. Községenként 1:1000, 1:2000 vagy 1:2880 méretarányban 

1957 után a földhivatalok által készített térképsorozat.  

HKF1 = A Habsburg Birodalom első katonai felmérése. 1763–1787. 

https://mapire.eu/hu/map/firstsurvey-

hungary/?bbox=2233487.002853561%2C6118738.383391597%2C2236365.334699

925%2C6120171.577671944&map-list=1&layers=osm%2C147  

HKF2 = A Habsburg Birodalom második katonai felmérése. 1806–1869. 

https://mapire.eu/hu/browse/country/secondsurvey/  

HKF3 = A Habsburg Birodalom harmadik katonai felmérése. 1869–1887. 

https://mapire.eu/hu/map/thirdsurvey75000/?bbox=2115423.729912882%2C602006

6.345699792%2C2128637.7811776823%2C6025799.122821179&map-

list=1&layers=osm%2C43  

 

HKFE = Erdély első katonai felmérése. https://mapire.eu/hu/map/firstsurvey-

transylvania/?layers=osm%2C142&bbox=2621689.7465819456%2C5903211.999527

009%2C2634903.7978467457%2C5908944.776648397  

 

KÁT = Külterületi átnézeti vázlat. Községenként 1:10000 méretarányban a földmérési 

alaptérképek alapján a földhivatalok által készített térkép.  

„kataszteri térképek” = Községenként, 1:2880 méretarányban, 1856 és 1957 között 

készített térképsorozat (a szövegben mindig kiírva). 

https://mapire.eu/hu/map/cadastral/?layers=osm%2C3%2C4&bbox=1807181.55048

95102%2C6134765.963750544%2C1833609.65301911%2C6146231.517993321   

MKT50 = Magyarország 1:50000 méretarányú katonai térképsorozata. 1940–1944. 

Magyar Királyi Honvéd Térképészeti Intézet. 

https://mapire.eu/hu/map/hungary1941/?layers=osm%2C29&bbox=2116264.228989

15%2C6021021.124995597%2C2130271.3144224086%2C6026753.902116984  

https://mapire.eu/hu/map/firstsurvey-hungary/?bbox=2233487.002853561%2C6118738.383391597%2C2236365.334699925%2C6120171.577671944&map-list=1&layers=osm%2C147
https://mapire.eu/hu/map/firstsurvey-hungary/?bbox=2233487.002853561%2C6118738.383391597%2C2236365.334699925%2C6120171.577671944&map-list=1&layers=osm%2C147
https://mapire.eu/hu/map/firstsurvey-hungary/?bbox=2233487.002853561%2C6118738.383391597%2C2236365.334699925%2C6120171.577671944&map-list=1&layers=osm%2C147
https://mapire.eu/hu/browse/country/secondsurvey/
https://mapire.eu/hu/map/thirdsurvey75000/?bbox=2115423.729912882%2C6020066.345699792%2C2128637.7811776823%2C6025799.122821179&map-list=1&layers=osm%2C43
https://mapire.eu/hu/map/thirdsurvey75000/?bbox=2115423.729912882%2C6020066.345699792%2C2128637.7811776823%2C6025799.122821179&map-list=1&layers=osm%2C43
https://mapire.eu/hu/map/thirdsurvey75000/?bbox=2115423.729912882%2C6020066.345699792%2C2128637.7811776823%2C6025799.122821179&map-list=1&layers=osm%2C43
https://mapire.eu/hu/map/firstsurvey-transylvania/?layers=osm%2C142&bbox=2621689.7465819456%2C5903211.999527009%2C2634903.7978467457%2C5908944.776648397
https://mapire.eu/hu/map/firstsurvey-transylvania/?layers=osm%2C142&bbox=2621689.7465819456%2C5903211.999527009%2C2634903.7978467457%2C5908944.776648397
https://mapire.eu/hu/map/firstsurvey-transylvania/?layers=osm%2C142&bbox=2621689.7465819456%2C5903211.999527009%2C2634903.7978467457%2C5908944.776648397
https://mapire.eu/hu/map/cadastral/?layers=osm%2C3%2C4&bbox=1807181.5504895102%2C6134765.963750544%2C1833609.65301911%2C6146231.517993321
https://mapire.eu/hu/map/cadastral/?layers=osm%2C3%2C4&bbox=1807181.5504895102%2C6134765.963750544%2C1833609.65301911%2C6146231.517993321
https://mapire.eu/hu/map/hungary1941/?layers=osm%2C29&bbox=2116264.22898915%2C6021021.124995597%2C2130271.3144224086%2C6026753.902116984
https://mapire.eu/hu/map/hungary1941/?layers=osm%2C29&bbox=2116264.22898915%2C6021021.124995597%2C2130271.3144224086%2C6026753.902116984
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MKT-GY = Magyarország 1:25000 méretarányú katonai topográfiai térképsorozata, az 

úgynevezett „gyorshelyesbítés” térképei. 1950–52. Honvéd Térképészeti Intézet. 

MKT-ÚF = Magyarország 1:25000 méretarányú katonai topográfiai térképsorozata, az 

úgynevezett „új felmérés” térképei. 1953–59. Honvédelmi Minisztérium 

Térképészeti Intézet. 

MPT-EO = Magyarország 1:10000 méretarányú, az Egységes Országos Térképészeti 

Rendszerbe tartozó polgári topográfiai térképsorozata. Országos Fölügyi és 

Térképészeti Hivatal. 1957–1974. 

MPT-HSz = Magyarország első, 1:10000 méretarányú polgári topográfiai térképsorozata, 

az ún. „hazai szelvényezésű polgári topográfiai térképek”. Állami Földmérési és 

Térképészeti Hivatal, Országos Földügyi és Térképészeti Hivatal. 1957–1974. 
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