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A MAGYAR HELYSÉGNÉV-AZONOSÍTÓ SZÓTÁR
margójára...

A földrajz térbeli történelem, a történelem pedig időbeli földrajz, és mindkettő leíró nyelve a térképírás. A térképek készítésekor az egykori térképész feladata volt, hogy a vidéket jól ismerő emberekkel járjon be területeket, és a nép által használt elnevezéseket tüntesse fel munkáján.
A földfelszín természet alkotta formáinak (hegyek, vízfolyások) és az ember által létrehozott részleteinek
(települések, várak) azonosítására szolgálnak a kisebb-nagyobb közösségek által használt elnevezések, a földrajzi nevek. A földrajzi nevek helyazonosító szerepük révén a térképtől elszakadva is élnek, mindennapi
életünk, szókincsünk szerves részét képezik.
A földrajzi nevek azonosító szerepük mellett forrásai a nyelvészetnek, a néprajzi és művelődéstörténeti
kutatásoknak. Az emberek száján élő elnevezések őrzik a történelmi eseményeket, a kialakult szokásokat,
utalnak az egykori növény- és állatvilágra, az ott folyó gazdálkodásra. A települések neveit az országok térképei
és névtárai hivatalos formákban őrzik.

Az előzmények...
A XVIII–XIX. század fordulóján a Kárpát-medencében élő emberek tájismeretének tágulása szükségessé tette
az egyértelmű tájékozódást az országban. Ezt segítették elő az akkor kiadott térképekhez mellékelt külön névjegyzékek is. Lipszky János (1766–1826) 1806-ban kiadott, szép kivitelű, 1 : 470 000 méretarányú, 12 lapos
országtérképéhez, Görög Demeter (1760–1833) pedig 1802 és 1811 között kiadott, változó méretarányú megyetérképekből álló atlaszához mellékelt 15 000 lakott hely nevét tartalmazó külön névmutatót.
A települések és a külterületi lakotthelyek (tanyák, dűlők) elnevezéseinek minden addiginál szélesebb körű
összegyűjtésére Pesty Frigyes (1823–1889) tett kísérletet 1862 és 1865 között. A budai királyi helytartótanács,
az erdélyi főkormányszék és a katonai hatóságok segítségével levelezés útján összegyűjtötte az egyes községek
részeinek legfontosabb elnevezéseit. A 68 kötetes gyűjtemény kéziratban maradt, így nem segíthette elő az
egységes névhasználatot.
Az 1867-es kiegyezés után megindult az út- és vasúthálózat kiépülése, a postaszervezet tökéletesedése, és ez
mind-mind igényelte az egyértelmű tájékozódást, a helységnevek egységesítését és pontos nyilvántartását. Az
ország összes lakott helyét feltüntető első hivatalos helységnévtár 1873-ban jelent meg, a nevek egységesítését
és a hivatalos névadás rendjét pedig az 1898. évi IV. törvény rendelte el. A névtörvény értelmében megszervezték
az Országos Községi Törzskönyvbizottságot, amelynek az egy név egy község elve alapján meg kellett
szüntetnie az azonos névformákat, hiszen például Kövesd név Baranya, Bihar, Nagy-Küküllő, Nógrád, Sopron
és Temes megyében is előfordult. Az elvnek két oldala volt, a nevek felől azt tartalmazta, hogy egy név csak
egyetlen községet jelölhet, a település felől pedig azt, hogy az ország bármelyik községének, városának csak
egyetlen hivatalos neve lehet. Ekkor alakult ki a településnevek helyesírásának mai formája, amely szerint
a nevet, függetlenül a szóösszetétel számától és jellegétől, mindig egybe kell írni. A törzskönyvezett neveket
csak nagyon indokolt esetben lehetett megváltoztatni. (A törzskönyvbizottság 1954-ben megszűnt, a névalkotó
és -szentesítő funkció a Minisztertanácshoz került.)
Amíg a XX. század elején egyetlen térképészeti intézetünk, a Magyar Földrajzi Intézet működött,
a magyar helynevek kérdése nem vetett nagyobb hullámokat, de amikor létrejött az Állami Térképészet, akkor
a két intézmény között a térképszerkesztők névírása igen változatossá vált. Az 1930-as évek derekán már
tarthatatlanná vált a helyzet, a problémát a Magyar Földrajzi Társaságban vitatták meg. Cholnoky Jenő, Fodor
Ferenc, Strömpl Gábor, Kéz Andor, Irmédi-Molnár László és főleg Takács József foglalkozott a problémával,
és 1940-ben egységes szabályzatot állapítottak meg a földrajzi nevek használatára.
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A szótárról...
A magyar írásbeliség századainak rendkívül változatos névírási gyakorlata után ment végbe a település- és
településrésznevek XX. század elejei törzskönyvezése. Nem sokkal később, az 1920 utáni politikai változásokat követő számtalan és többszöri névváltozás annyira megváltoztatta a történeti Magyarország – legnagyobbrészt a mai határainkon túli területek – helységnévállományát, hogy benne még a szakemberek, a történészek,
geográfusok, térképészek, levéltárosok és a közigazgatási szakértők is nehezen ismerik ki magukat. Hát még
a nagyközönség számára mekkora probléma volt ez! Hiszen a történelmi, földrajzi, nyelvészeti érdeklődésen túl a határon kívüli területek magyar kultúráját követve, irodalmát vagy sajtóját olvasva is szükségesek
a helyazonosító ismeretek. De az utolsó húsz év alatt a Kárpát-medencében lezajlott geopolitikai változások is
igénylik azok területi azonosítását, elhelyezésüket a magyar államiság ezeréves történeti földrajzában.
A szótár kiváló felkészültségű szerkesztője évtizedes kutatómunka alapján állította össze 1116 oldalas,
55 térképszelvényt és 14 egyéb színes térképet tartalmazó művét. A szótárban lexikonszerűen megtaláljuk
a volt Magyar Királyság (Horvát-Szlavónország nélküli) területe összes helységének, Horvát-Szlavónország
városainak, vármegyei és járási székhelyeinek, valamint az 1913. évi névtár alapján a magyarok által is lakott
településeknek a neveit. A szótár számba veszi a Magyar Királyság középkori területén fekvő jelentős várakat,
mégpedig az azonosításuk megkönnyítésére az anyatelepüléseikkel és a történeti Magyarország területén
1913 óta alakult azon helységeket is, amelyeknek magyar nevük (is) van. A szerző a szótárba gyűjtötte a mai
Moldva csángómagyar vonatkozású településneveit, továbbá a magyar történelemből és művelődéstörténetből
ismert fontosabb, magyar névváltozattal is rendelkező európai városok neveit.
A történeti Magyarország helységei kapcsán megtaláljuk az 1910. évi népszámlálás adatai alapján a település lélekszámát és a lakosság nemzetiségi és felekezeti megoszlását; továbbá a települések esetleges egyéb
magyar, római kori és középkori latin, német és más idegen nyelvű névváltozatait, valamint a helységek
hovatartozását, a mai határainkon túli területeken pedig a település mai idegen nevét is.
A szótár alapszócikkeinek száma több mint tizenötezer, az utaló szócikkek pedig – az idegen nyelvű
névmutatók utalóival együtt – közel hatvannégyezret tesznek ki; így az összes változat több mint nyolcvanezer (!) névre rúg.

Ajánlás
A nemzeti önismeret fejlesztésének, a helységnevekkel kapcsolatos történeti és földrajzi tudatlanság eloszlatásának és egyben a névhasználati zűrzavar feloldásának nélkülözhetetlen eszköze a szótár. A mű a történelem,
a geográfia, a nyelvészet, a néprajz és a régészet tudománya művelőinek és tanulóinak, a közlekedési és idegenforgalmi szakembereknek, valamint az államigazgatás és az önkormányzatok tisztségviselőinek munkáját
segíti.
A több vonatkozásban hiánypótló, nagyszerű szótár a történeti földrajz tudományának elismert kutatóját,
Lelkes Györgyöt dicséri, de elismerés illeti a mű kiadóit is.
Jó szívvel ajánlom e kiadványt szíves figyelmükbe.

Klinghammer István
egyetemi tanár
az MTA tagja
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SZERZŐI ELŐSZÓ
„Cum Deo, pro Patria”

E kötetbe beépítettem a szótáram bővítésével és javításával kapcsolatban végzett utóbbi tíz évi munkámat.
Itt a legfontosabb a történeti földrajzi irányban, Györffy és Csánki sorozatainak összes, a szótár keretei közé
illeszthető középkori modernizált településneve feldolgozásával létrejött bővítés. Emellett a kéziratot – többek
között – az eddigieknek megfelelően kiegészítettem a települések felekezeti adataival, illetve az 1920-ban
elcsatolt területek ma hivatalosnak tekinthető magyar helységneveivel. Úgyszintén megtalálhatók a szótárban
az e területeken ma hivatalosnak tekinthető, más nemzetiségek (horvát, német, román, szlovák és ukrán) által
használt helységnevek, nemkülönben a mai Magyarország hivatalos nemzetiségi helységnevei. További fontos
elem, hogy az 1944. évi helységnévtár szerint bizonyos autonómiával rendelkező Kárpátalja helységeinek
szócikkei az akkor hivatalos ruszin nyelvű (cirill, illetve latin betűs) neveit, továbbá a ma hivatalos cirill betűs
ukrán nevet is magukban foglalják. E helységnevek megkeresését természetesen a megfelelő névmutatók teszik lehetővé. A szótár címszavainak bemutatására teljesen új, színes térképlapok készültek. Közülük kiemelkednek a Magyar Királyság 1913. évi közigazgatási beosztását és Magyarország összes helységét, HorvátSzlavónországban pedig csak a magyar vonatkozású helységeket, továbbá az ország egész középkori területén a fontosabb középkori várakat, várkastélyokat felölelő domborzatábrázolásos, részletes térképszelvények.
Ezeken kívül különböző tematikus térképek is szemléletesen egészítik ki a szöveges anyagot.
Mindemellett hangsúlyosan meg kell említenem, hogy Györffy és Csánki sorozataiból a nem azonosított
vagy ma nem önálló, esetleg csak valamilyen más helynévben megőrződött kb. 10 200 települést egységes
szempontok szerint hasonlóképp feldolgoztam. Ennek több oka van: a jelen kötet helységeivel való esetenkénti kapcsolódások, még inkább az egyedül Csánki által tárgyalt vármegyék településeinek topográfiai
feltáratlansága, de magától értetődően szerepet játszott az újabb szöveges és térképi források bővülése is.
A használt újabb és sokszor részletesebb források segítségével elsősorban Csánki azonosításait, lokalizálásait
gyakran pontosítottam, kiegészítettem. A szerzők legfontosabb lokalizálási adatait idézve, táblázatos formában
elkészítettem a szótár később kiadandó II. kötetének törzsanyagát. Meg kell jegyeznem, hogy az itt szereplő,
döntően a nem azonosított településekkel kapcsolatban (a történeti adatok hiányossága, bizonytalansága,
szintúgy az azonosításhoz használt források esetleges ellentmondásossága vagy szűkös volta miatt) még
további komoly kutatómunkára lesz szükség, de a kéziratom nagyobb része már most jól használható.
A II. kötet egyes adataira utalok a jelen kiadványom némelyik lábjegyzetében.
Itt is hálámat tolmácsolom Földi Ervin ny. térképésznek sokoldalú szakmai segítségéért, amelyre mindig
biztosan számíthattam. Szintén köszönetemet fejezem ki Solymosi László történész, az MTA levelező tagja
szíves tanácsaiért és támogatásáért. Tisztelettel gondolok az időközben elhunyt Engel Pál és Kiss Lajos
akadémikusokra, akik értékes szaktanácsaikkal ezen új kiadás munkálatainak első részében is elláttak.
Megköszönöm még Tóth Valéria (Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszék) gondos lektorálását,
a kézirat javításához és pontosításához nyújtott segítségét, hasonlóképpen a Pro Renovanda Cultura Hungariae
Alapítványhoz tartozó Történelem–földrajz Szakalapítvány, illetve az Unger Mátyás Emlékére Szakalapítvány
kuratóriumai jóvoltából az utóbbi évtizedben is kapott ösztöndíjakat.
Végezetül köszönöm mindazok segítségét, akik a mű elkészítésében bármilyen formában részt vettek.
Budapest, 2010 augusztusában
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