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1. a tanulmányszövegenagyrészta14.élőnyelvi konferenciánelhangzottelőadásonalapul
(nyomtatottváltozata:magyarneve?szlovákiaimagyarhelységnevekstandardizációsprob-
lémái.Névtani Értesítő, 2007/29., 189–200.p.)atémábanvégzettkésőbbikutatásaimata
magyar TudományosakadémiahatáronTúlimagyar TudományosságértÖsztöndíjprogram
támogatásával2010-benvégeztem(szám:2010C00211Cs).

0.bevezetés

Trianonegyiknyelvikövetkezményékéntahatárontúlrakerültrégióktermészet-éstár-
sadalom-földrajzineveigyakorlatilagkikerültekamagyarországi standardizálásható-
köréből. az utódállamok saját szempontjaik alapján megalkották, alakították állam-
nyelvűföldrajziterminológiájukat,egyúttalrészbenakorábbimagyarneveketismeg-
változtatták,sőtamúltszázadfolyamánegy-egyterületentöbbszörissorkerültmás-
más szempontokat figyelembe vevő névrendezésre. az egyéb közigazgatási változá-
sokkalegyüttmindezodavezetett,hogyegyazonhelynévnekesetenkénttöbbneveis
használatos, eltérő nevek szerepelnek a településnév-azonosító szótárakban, lexiko-
nokban, térképeken és internetes adatbázisokban. ugyanazt a denotátumot tehát
többféle magyar névvel nevezzük meg, ezáltal meggyengül a tulajdonnév alapvető
funkciója,azegyedítésésazazonosítás;adenotátumazonosításáraegyreinkábbcsak
atöbbséginyelvűnévalkalmaséshasználatos.ajelenlegihelyzetetjellemzőváltoza-
tosságasajtóbanésfőlegazoktatásbanokozproblémát,elsősorbanazokbanazálla-
mokban, ahol a magyar tannyelvű iskolákban a földrajzot magyarul oktatják (pl.
szlovákiavagyukrajna).

szükség volna tehátahelynevekújrastandardizálására.amagyar földrajzi nevek
standardizációs kérdéseivel a szlovákiaimagyar nyelvtudomány eddig nem foglalko-
zott.ennekfőokatalánazvolt,hogyazutóbbiévtizedekbenamagyarhelységneveket
hivatalosannemlehetetthasználni,akorlátozottnyilvánoshasználatukatlehetővétevő
jogszabálytésahozzákapcsolódójegyzéketpedigmagyarnyelvészekközreműködése
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22 Szabómihály Gizella

nélkül dolgozták ki és fogadták el 1994-ben. a domborzati elemek nevét – főleg a
kisebb jelentőségűekét – ritkábban használjuk, szlovákiai kiadású térképeken nem
tüntethetők fel,sőtazoktatásban (tankönyvek) iscsakkorlátozottmértékbenvoltak
használhatók.

aszlovákiaiproblémáknemegyediek,a rendszerváltozásótaelteltmajdnemkét
évtizedbenhasonlógondokkalszembesültatöbbiutódállambanélőmagyarságis,sa
kérdés kezelése is részben hasonló módon történt (ukrajna vonatkozásában l. pl.
balogh 1996; beregszászi 1997, 2004; erdéllyel kapcsolatbanbartos-elekes 2002,
átfogóanszabómihály2007).e tekintetbennyilvánvalóanazegyikalapvető,minden
kisebbségiközösségetérintőkérdés,hogyki,melytestületjogosultazilyenszabályo-
zástelvégezni.a földrajzineveksezenbelülkülönösenahelységneveksajátoscso-
portotalkotnak,standardizálásukugyanisrendszerintvalamilyenhatóság,államiintéz-
mény hatáskörébe tartozik. a hatóság értelemszerűen a hivatalos nyelvű névalakok
megállapításávalfoglalkozik,kérdésazonban,milyenmértékbenterjedkiazilletékes-
ségeakisebbséginyelvű földrajzinevekre is,akárazadottállam területénélőmás
nyelvűkisebbségiközösségre,akáramásállamterületénélő,deazonosnyelvűkisebb-
ségregondolunk.mindkétországbelihatóságesetébenfeltehetőakérdés:aszabályo-
zássoránfigyelmenkívülhagyhatják-eamásikáltalvégzettstandardizálást?stalána
legfontosabb:milyenszerepevanebbenafolyamatbanaleginkábbérintetteknek,azaz
azadottkisebbségnek?ezeknekakérdéseknekamegválaszolásaazértisfontos,mert
szorosanösszefüggastandardizációsikerességével,astandardizáltformaelfogadott-
ságával.

Tanulmányombanaszlovákiaihelynevekszabályozásánaktörténetétésajelenlegi
helyzetetáttekintvearrakívánokrámutatni,hogyamaibizonytalanságésanévválto-
zatokléteazegymástólfüggetlen,eltérőideológiájú,államközpontústandardizálások
következménye, megoldása pedig véleményem szerint csak egy egységes kárpát-
medenceirészlegesújrakodifikációrévénlehetséges.

1.atelepülésnevekstandardizálásai

1.1.amagyarhelységnevekesetébenalegfontosabb,máighatóstandardizálásraa19.
századvégénésa20.századelejénkerültsor,azegytelepülés–egynévalapelvfigye-
lembevételévelmegvalósítottnévrendezés1898–1912közöttárva,Liptó,Fogarasés
hunyadmegyekivételévelazakkorimagyarkirályságteljesterületénlezajlott,enneka
törzskönyvezésnek az eredményét rögzítette az 1913-as helységnévtár, amely
magyar(országi)szempontbólmaismeghatározó.amúltszázadfolyamánaztánmár
csak1939–1944közöttkerültsorújabbmagyarnévrendezésre,seziscsakavissza-
csatolt területeketérintette.amagyar törzskönyvezéstkövetőenamúltszázadfolya-
mántöbbszörisváltozottaszlovákiaimagyarlaktatelepülésekneve.

azelsővilágháborúutánmegalakultCsehszlovákiában1920-banfogadtákelatele-
pülésnevek használatát szabályozó törvényt. eszerint a belügyminisztérium minden
településszámára„csehszlovák”nevetállapítottmeg;azolyan településekszámára
azonban,amelyekbenakisebbségiállampolgárokszámarányameghaladtaa20%-ot,
kisebbségi nyelvű helységnevet is jóváhagyhatott. a csehszlovák, azaz gyakorlatilag
szlováknévmegállapításatöbbfélemódontörtént.hakorábbiforrásokbóladatolhatóFó
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a szlovákiai települések és domborzati elemek... 23

voltszlávnév,azváltatelepülésszlováknevévé;amagyarnyelvterületenazilyennév-
adásra példa például Levice, azaz Léva vagy Fiľakovo, azaz Fülek (1773: Lewicze;
1786:Filakowo).egyébesetekbenahatóságinévmegállapítássoránazértelmezhető
köz- vagy tulajdonnévi tagot rendszerint lefordították (pl. Kövecses → Štrkovec), a
többitátírták(pl.Zsigárd →Žigard).néhánytelepülésesetébenazonbanengedélyez-
tekcsakmagyarnyelvűésmagyarhelyesírássalírtneveketis(pl.Bögellő,Süly;mind-
erről bővebben: szabómihály 1998, 136–137. p.). a szabályozás során sokszor a
magyarországi törzskönyvezéskor megállapított magyar nevet is módosították: rend-
szerintelhagyták,esetlegmegváltoztattákamegkülönböztetőelőtagot(pl.Komárom -
szentpéter → Szentpéter;Nemesabony →Nagyabony), a magyarosított név helyett
pedigaszláveredetűnevetvezettékbeújra(pl.Özörény →Gömörhorka;Bodrogmező
→Polyán).

abécsidöntésértelmébenmagyarországhozvisszakerültterületekenújravisszaál-
lítottákatörzskönyvezéskormegállapítottmagyarneveket,illetvetelepülés-összevonás
eseténújnevetadtakafalunak,pl.1943-banMagyarkelecsény-t,Magyarmocsár-tés
Ungnyárád-otNyarádkelecsény névenvontákössze.

1.2.amásodikvilágháborúután1948-benlépettéletbeazarendelet,mellyelszlová-
kiaterületén710–zömmelmagyar–településkorábbiszlovákhivatalosnevétmeg-
változtatták, illetveakkorszüntettékmegjogilagisakisebbséginyelvűhelységnevek
használatát. az új szlovák hivatalos nevekmegalkotásakor egyértelműen a valóban
„szlovákos”neveklétrehozásavoltacél,ezttöbbféleképpértékel:

a.aköznévietimonútelepülésneveketkövetkezetesenlefordították,példáulasom
drieň,ezértSomodi Drienovec lett(1920:Šomody,magyarulSomodi),ahód szlovákul
vydra, tehát az 1913-banNemeshódos-ként törzskönyvezett csallóközi falu szlovák
neveVydrany lett (1920: szlováknevenemvolt,magyar neveként a törzskönyvezés
előttiHodos-thatároztákmeg).

b. a nem értelmezhető településneveket a szlovák helynévképzési szabályoknak
megfelelően„alakítottákát”,vagymásmotivációalapjánneveztékmeg,ilyenvoltpél-
dáulMagyarbél →Veľký [nagy]Biel (1920:Maďarský Bél, magyarulMagyarbél);Nagy -
megyer-t aCsalló víznév szlovákos változata alapján nevezték elČalovo-nak (1920:
Veľký Meder,magyarulNagymegyer).

c.Többmintegytucattelepüléstszlovák(cseh)történelmiszemélyiségrőlneveztek
el,ígyFeled-et (1920:Feledince)jankojesenskýszlovákíró(1874–1945)utánnevez-
tékelJesenské-nek;ĽudovítŠtúr(1815–1856)szlovákreformkoripolitikusnevealap-
ján lettPárkány Štúrovo (1920:Parkan,magyarulPárkány),Diószeg-et (1920:Veľký
Diosek, Malý Diosek)pedigandrejsládkovič (1820–1872)evangélikuspapésköltő
utánneveztékelSládkovičovo-nak.

ezután jelentősebb változásokra csak a hatvanas–hetvenes években került sor,
amikorisakisebbfalvakatközigazgatásilagösszevonták,azújtelepüléspedigszlovák
hatóságinevetkapott,pl.1960-banhoztáklétreIllésháza,Bélvata, valamint az1940-
benTonkháza ésKismagyar egyesítésébőllétrejöttMagyartonk településbőlNový Život
(„Új Élet”)községet.hasonlómáighasználtmesterségeshatóságinevekmég:Gemer -
ská Ves 1960-banalakultHarkács –Hrkáč ésSánkfalva –Šankovce községekössze-
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2. 1994. évi 191. számú törvény a településeknek nemzetiségi kisebbségi nyelven történő
megjelöléséről.

vonásából; Gemerský Sad, amely 1964-ben jött létre Mikolcsány – Mikolčany és
Gömörnánás (1913előtt:Nasztraj)–Nováčany egyesítésével.

1.3. 1989 után a magyarlakta területeken indult spontán folyamatok részeként a
korábbanerőszakosanösszevontközségekszétváltak,azönkormányzatokpedigarra
törekedtek,hogyaz1948-banbevezetettszlováknévhelyettújraaz1920-banmegál-
lapított, amagyar névhez jobbanhasonlító szlovákhivatalos neve legyena falunak.
1990-benaparlamentjóváhagytanéhánytelepülésnévváltoztatásikérelmét(pl.Čalo-
vo-ból így lettújraVeľký Meder),későbbazonbananévváltoztatásegyrenehezebbé
vált.ígyaz„össztársadalmi”érdekrevalótekintettelésazérvényeshelyinépszavazás
ellenéreaszlováktörvényhozáselutasítottajónéhányönkormányzat(példáulapárká-
nyi)ezirányúkérelmét.(azegészfolyamatrólbővebbenZalabaiszerk.1995.)

apolitikaiváltozásokkalegy időbenamagyarlakta falvakbanaszlováktelepülés-
név-táblamelléamagyarnevet tartalmazó táblát iskitették,amagyarpártokpedig
politikai síkonpróbálták elérni amagyar helységnevekhivatalos használatánakelis-
mertetését.ahosszúpolitikaicsatározástaz1994-esún.táblatörvény2 zártale,ennek
elfogadása szlovákia európa tanácsi felvételének egyik feltétele volt. a települések
kisebbséginyelvűmegjelölésérőlrendelkező1994.évi191.számútörvényértelmében
atelepüléskezdetétésvégétjelzőközútijelzőtáblánkisebbséginyelvenismegjelölik
azokatatelepüléseket,aholazadottkisebbségheztartozólakosságszámarányaeléri
a20%-ot.egyébhivataloskapcsolatokban(pl.közokiratokon,bélyegzőkön,térképen,a
postaforgalomban)kizárólagaszlovákhivatalosnévhasználható.atörvénymelléklete
tartalmazzaakisebbséginyelvekenmegjelölhetőtelepülésekjegyzékét.

azemlítetttelepülésnév-jegyzékbencsakazokatelepülésekszerepelnek,amelyek
a. az 1991-es népszámláláskor önálló jogállásúak voltak, b. a lakosságon belül az
adottkisebbségrészarányaazakkoriadatokszerintelértea20%-ot,c.szlovákhivata-
losnevüketnemvalamelyszlovákszemélyiségnevébőlhoztáklétre.ekritériumoksze-
rint a jegyzék „magyar” részében 489 településnév szerepel, szlovákiában viszont
jelenleg2891önállójogállásútelepülésvan,ebbőlazemlítettnépszámlálásidőpont-
jában553minősült statisztikailag szlovák–magyar vegyes lakosságúnak,azazolyan
településnek,aholamagyarnemzetiségűlakosságrészarányameghaladtaa10%-ot,
illetvea100 főt (Gyurgyík1994,17. p.). azonkívül természetesennagyon sokolyan
városvagyfaluvan,amelynekléteziktermészetesmódonkialakultésa20.századele-
jéigazottélőlakosságáltalishasználtmagyarneve.

az 1994-es településnév-jegyzékben találhatómagyar neveknekmintegy az egy-
ötöde (száznál valamivel több) vagynemegyezik az adott településutolsóhivatalos
magyarnevével,azazaz1913-asvagyaz1944-eshelységnévtárbanszereplőnévvel,
vagyolyantelepülésneve,amelyamásodikvilágháborúutánalakult.azeltérésoka
leginkább az, hogy számos esetben a két világháború között megállapított magyar
nevet vezettékbeújra,máskorpedigaz írásmódváltozott (pl.Mucsény →Mucsiny;
Szőllőske →Szőlőske).amintabevezetőbenemlítettük,aszabályozásbanemvonták
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a szlovákiai települések és domborzati elemek... 25

beaszlovákiaimagyarnyelvésztársadalmat,aköztársaságielnökihivatalaszlovákiai
magyarpártokkalelkészítettegytelepülésnév-jegyzéket,amelyetazÚjszó1994.feb-
ruár15-iszámábanközölt.abevezetőszerintamagyarneveknélalakosságáltalakét
világháború között használt elnevezéseket vették alapul az összeállítók, valójában
azonbanaz1920-banmegállapítottnevekmellettrendszerintaz1913-asés1944-es
helységnévtárszerintineveket isfeltüntették, ígyaközölt504településnévközül80
esetében két vagy több névforma is szerepelt a jegyzékben (pl.Salló, Garamsalló).
amintarróldukaZólyomiárpádképviselőtudósított(szinténazÚjszóban),alakossá-
giészrevételekalapjánpontosított jegyzéketnyújtottákbeabelügyminisztériumba.a
szlovákszakemberekbőlállóadhocterminológiaibizottságajánlásaarégimegyene-
veketésafolyónevekettartalmazóelőtagokeltörléséttartalmazta,ezértelfogadhatat-
lanvoltamagyarpártokszámára.ajegyzékvéglegesformájátapolitikaiegyeztetések
soránnyerteel (l. Zalabai szerk.1995,199–201.p.), akompromisszumokeredmé-
nyekéntamegyenevettartalmazóelőtagotnagyrészttörölték,többesetbenazonban
megmaradtpéldáulatájegységnévkéntértelmezhetőCsallóköz-,Gömör-ésHont- elő-
tag. a folyónevet tartalmazó előtagot néhány esetben meghagyták, máskor viszont
nem,pl.Vágkirályfa,deFarkasd (korábban:Vágfarkasd).

akétvilágháborúközöttmegállapított,korrelációselőtagnélkülinevetvezettékbe
újra43esetben(azárójelbenaz1913.helységnévtárszerintiadatszerepel):Csákány
(Pozsonycsákány), Mad (Nagymad), Migléc (Miglécnémeti), Óvár (Kisóvár), Galsa
(Ipolygalsa),Pilis (Fülekpilis),Lenke (Sajólenke),Iske (Iskefalva),Szentes (Bodrog szen -
tes),Simonyi (Rimasimonyi) stb.megjegyzendő viszont, hogy1920-bankövetkezete-
sebbekvoltakahatóságokazelőtageltörlésében,ígyaz1994-esjegyzékbenavilág-
háborúközöttiidőszakhozképesttöbbelőtagosnévmaradtmeg(ajelenlegihivatalos
név az 1913. évi helységnévtári névvel egyezik, a zárójelben az 1920-as név van):
Nagybodak (Bodak),Dunatőkés (Tőkés),Csilizpatas (Patas),Csallóköztárnok (Tárnok),
Ipolybél (Bél),Ipolyfödémes (Födémes)stb.

az1994-esszlovákiainévadás(máremlítetthiányosságaintúl)egyiklegfőbbprob-
lémája,hogyvalójábannemegyértelműajegyzékbenszereplőnevekstátusa:avonat-
kozó törvény a települések kisebbségi nyelvű megjelöléséről beszél, egyéb szlovák
hivatalos dokumentumokban pedig az olvasható, hogy a szlovákiai településeknek
csakegyhivatalos,azazszlováknevevan(bővebbenszabómihály2002,34.p.).ezzel
azértelmezésselösszhangbanamagyartelepülésnevekalegutóbbiidőkighivatalosan
csakaközúti jelzőtáblákonszerepelhettek.a2003-benelfogadottegyikoktatásitör-
vényszerintviszontakisebbséginyelvenoktatótanintézményekmegjelölésekoratáb-
lánaziskolaszékhelyétkisebbséginyelvenisfeltüntetikazokonatelepüléseken,ahol
akisebbségilakosságszámarányaeléria20%-ot.Továbbihiányosságkéntemlíthetjük
meg,hogyajegyzéket1994ótahivatalosannemújítottákmeg,vagyisaváltozásokat
nemvezettékát.

1.4.amagyar településnevekcsehszlovákiai „rendezéseinek” ideológiaialapjátaki-
egyezés utáni, magyarosítónak minősített politika és általában a történelmi
magyarországelutasításaképezte.ezérttörekedtekamagyarkirályságteljesterületé-
revalótekintettelkialakítottkételeműnevekmódosítására,elsősorbanarégimegye-
neveket tartalmazó előtagok megszüntetésére (pl. Barsbaracska, Pozsonyeperjes,
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26 Szabómihály Gizella

Komáromfüss, Nyitracsehi), valamint a magyarosított nevek felváltására a korábbi
szlávnevekkel.ezzelszembenmagyarországonkésőbbmárcsakavisszacsatoltterü-
leteknévanyagátérintőváltozásoktörténtek,tehátaz1913-ashelységnévtártovábbra
ismérvadómaradt,shamagyarnevükönemlítettékahatáronkívülrekerülttelepülé-
seket(akártérképekről,akármáscélú,demagyarnévanyagottartalmazószövegekről
voltisszó),akkorezthasználtákforrásulaszerzők,sjelenlegisezekpreferálásafigyel-
hetőmeg.

Tudtunkkal magyarországi szakmai testület határon túli magyar helységnevekkel
felkérésre foglalkozott: a kárpátaljai magyar kulturális szövetség anyanyelvi és
nyelvpolitikai bizottságának felkérésére 1990-ben az mTa nyelvtudományi intézete
dolgozottkiállásfoglalást(l.beregszászi1997,363.p.;2004,76.p.),atárcaköziföld-
rajzinév-bizottságpedigegyrészt2002-benállástfoglaltaromániaiközigazgatásitör-
vényhezkiadottjegyzékkelkapcsolatban(l.42/409-eshatározatot),másrésztvélemé-
nyezteavajdaságimagyarnemzetiTanácsáltal2003-bana8/2003.számúhatáro-
zatbanmárelőzőlegkihirdetettnévjegyzéket(l.a2004-es51/499,a2005-ös54/527,
55/537számúhatározatokat).

szlovákiaihelységnevekkel1993-banamávfelkérésérefoglalkozottabizottság:
amávilletékeseiaztkérdezték,hogyannevezzékmegaz1918-bensátoraljaújhely
területénavasútállomás,Kis- ésNagykarlapuszta Csehszlovákiáhozvalóelcsatolá-
sa révén létrejött Slovenské Nové Mesto község vasútállomását, amikor
sátoraljaújhelyen bemondják az induló vonatokat. mivel a község 1918 után jött
létre, a törzskönyvezéskor nem is volt magyar neve, sőt az első Csehszlovák
köztársaság idejében sem, az 1994-es jegyzékben Újhely néven szerepel.
magyarországiforrásokkülönbözőképpentüntetikfel:sebőkLászló(1990,67.p.)a
Karlatanya nevet közli, egyes térképeken a Tótújhely szerepel, viszont a
Szlovákújhely használatára is vanadat.a földrajzinév-bizottság16/222-eshatáro-
zataszerintszükségtelenaszlovákiaiSlovenské Nové Mesto területénfekvővasút-
állomásnakmagyarnevetadni,a16/223számúhatározatértelmébenpedig„aszlo-
vákiaiKomárom vasútállomásánakmagyarnevébenabizottságnemfoglalállást”.
kétévvelkésőbbabizottságmárolyanértelműhatározatothozott,hogyKomárno
(azazaszlovákiaiKomárom)magyarneveRévkomárom legyen(l.a20/279határo-
zatot).anévadásihátteretvilágítjamegFöldiervinnek,abizottságelnökénekazélet
ésTudománybanközöltcikke,amelyetaRévkomárom névhasználatátbírálóolvasói
levélkapcsán írt.eszerintakétkomárommegkülönböztetéséregyakorlatiokokból
voltszükség,samegkérdezettszemélyekszerintaszlovákiaimagyarokhasználják
aRévkomárom nevet(Földi1998).azírásidevonatkozórészeígyszól:„kérésünkre
jakab istván szlovákiai magyar nyelvész, egyetemi tanár, egyébként révkomáromi
lakos1995.május12-énkeltlevelébenígyfoglaltállást:»...ittáltalábanaKomárom
alakhasználatos.haellenbenszükségvanakétvárosmegkülönböztetésére,akkor
ezt ami sajtónk is aRévkomárom alakkal teszimeg. s ez így el is fogadható.« a
bizottságiülésenazmTiképviselője jelezte,hogyszlovákiai tudósítójuk rendszere-
senaRévkomárom nevethasználja.ahatáronTúlimagyarokhivatalánakképvise-
lőjemegállapította,hogyszlovákiábanaRévkomárom névhasználata,hanemkizá-
rólagosis,deegyregyakoribb”(Földi1998,1124.p.).
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2.változatosságahelységnévhasználatban

2.1.atovábbiakbanírottszövegekvizsgálataalapjánazttekintjükát,milyenazoknaka
településneveknekazelfogadottsága,amelyeknekaz1994-esjegyzékszerintiformájaa
korábbimagyarhivatalosnévtőleltér.azírottanyagokforrásakéntelsősorbanazinterne-
tenhozzáférhetőszövegekethasználtam:településihonlapokat,központiéshelyilapok
interneteskiadását,intézmények,szervezetekhonlapját.anyomtatotttermékekközülaz
anyaggyűjtésa településikiadványokra (helyi időszakikiadványok), idegenforgalmi rek-
lámanyagokra,reklámújságokraterjedtki.azadatokdöntőena2000utáni időszakból
származnak.

egyértelműenajegyzékszerintinévváltozatfordulelőírottszövegekben(elsősorbana
sajtóban)amúltszázadeleji törzskönyvezéskornem létező falvakesetében.ezekegy
részeazelsővilágháborúutánegy-egyközségközigazgatásiterületén,tanyábólalakult
csehvagyszlovák telepes faluvolt,ahelységnév-azonosítószótárakkülönbözőképpen
kezelikőket.aLelkesGyörgyszerkesztettepublikációban(Lelkes1992)nemszerepel-
nek,mivel semaz1910-esnépszámláláskor (ennekadatait tartalmazzaaz1913. évi
helységnévszótár),sempedig1938–1944közöttnemvoltakönállóak.sebőkLászló(pl.
sebők1990)rendszerintatelepülésközpontjakéntválasztotttanyanevéttüntetifel,a
szótármásodikkiadása(sebők1997)viszontavonatkozószlovákiaitörvényelfogadása
utánjelentmeg,sebbenaszerzőmárközliaz1994-estelepülésjegyzékszerintinevet.
hajdú-moharosjózseftelepüléstárában(hajdú-moharos 2000)efalvakjelenlegimagyar
nevekéntszinténajegyzékszerintinévszerepel,deaszerző–sebőkLászlóvalellentét-
ben–nemutalarra,hogyfigyelembevettevolnaaszomszédosállamokbanaz1990-es
évekbenmegvalósítottstandardizálást,sőtezeketmegsememlíti.atelepüléstárbanafő
névalakszerepeltetésekoraszerző láthatóanahunGeo’96magyarföldrajzivilágtalál-
kozón a kárpát-medencei magyar helységnevek használatáról elfogadott állásfoglalás
értelmében járt el (az állásfoglalás a településtármellékletében olvasható), ennek 7.
pontjábanpedigazolvasható,hogyaz1918ótabekövetkezettváltozásoktekintetében
általábanahelyi lakosságnévhasználataaz irányadó, és „vállalni kell” amagyarnév-
anyaggalharmonizálóújmegnevezéseket,segyikpéldakéntidéziazIfjúságfalva nevet(l.
hunGeo’962000,683.p.).

az 1945 után önállósult települések közé tartozik Blahová¸ amelyet az akkori
előpatony,nagylégésTonkházaközigazgatásiterületén1925-benBlahová Dedina néven
alapítottak, és amely 1951-ben önállósult.mivel az uradalomnak ezt a lapos, vízjárta
részétsárrétnekvagysárföldneknevezték,azún.kolóniátmagyarulSárrétpuszta néven
említették,majd ez rövidült leSárrét-re (l. Zsigmond ésmtsai. 2002, 274. p.). a falu
magyarnevekéntsebők(1990,28.p.)aGálháztanya nevetközli(mivelezatanyaképez-
teazújközségmagvát),erreanévreazonbannincsszlovákiaiadat,nálunkegyértelmű-
en aSárrét a használatos. ugyanez a helyzet amásodik világháború után önállósult
Dedina Mládeže és Vrbová nad Váhom községekkel: a sebők László által közölt
Nagyszigeti tanyák ésCsergő (1990.32.p.,ill.76.p.)szlovákiábanismeretlen,azáltalá-
nosanhasználtnevekazIfjúságfalva ésaVágfüzes. asebőkLászló-félekiadványadata-
it azért emeltük ki,mert gyakorlatilag szlovákiában ezt ismerték, például az egyetlen
szlovákiában megjelent helységnév-azonosító szótárban (Czibulka 1999) a hasonló
magyarországi a kiadványok közül csak ez van feltüntetve forrásként. a sebők László
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3. az1948utánkeletkezetttelepülésekesetébenaz1994-estáblatörvénymellékleteszerinti
névtalálhatómegajegyzékben,pl.Ifjúságfalva, Sárrét, Gömörliget. ahonlaponugyanerre
nincsutalás,deajegyzékbenszereplőnévformákalapjánúgytűnik,hogyajegyzéketsebők
Lászlóhelységnév-azonosítószótáránakmásodikkiadásábólvettékát.

összeállítottahelységnév-azonosítószótárhatásátazis jelzi,hogyaszótárbanhibásan
megjelent névalakokra szlovákiai szövegekből van adat. így például Csarnahó falu
Csamahó-kéntszerepelaszótárban,ésugyanilyen formában fordulelőkétÚjszó-beli
cikkben,dél-szlovákiaitelepülésekettartalmazójegyzékben.

2.2.szlovákiaimagyarszövegekbentovábbáminimáliselőfordulásúakamagyarosított
nevekpl.Bodrogmező,Özörény, Gyopáros. azelső falukorábbineveLelesz-Polyána ~
Polyán volt,ebbőlhoztáklétreazutótagfordításávalésjelzőcserévelaBodrogmező nevet
(mező1982,256.p.),1920-bannevePolyán,1994-benpedigPólyán lett.azÖzörény
nevetaHorka határábantalálható,elpusztultÖzörény településnevénekfelelevenítésé-
velállapítottákmeg(mező1982,194.p.).atelepülésajelenlegszlovákiábanhivatalos
Gömörhorka nevet 1920-ban kapta. aGyopáros nevet a kelet-szlovákiai Csernahó ~
Csarnahó településafölötteemelkedőGyopáros-hegyrőlkapta(mező1982,268.p.).mai
neveCsarnahó.

2.3. egyéb esetekben az 1994-es jegyzék szerinti és a korábbi magyar hivatalos
név/nevekmellettmégatörzskönyvezéselőtthasználtnévalakokraisszámospéldavan.
akét (ritkábbanhárom)változathasználati gyakorisága településenkénteltérő,anév-
használatmégjegyzékekbenvagytöbbtelepülésnevéttartalmazófelsorolásokbansem
következetes.alegnagyobbvariabilitásazelőtagosésazelőtagnélkülinevek, illetvea
községegyesítésekesetébenfigyelhetőmeg(bővebbenszabómihály2005),anévválto-
zatokhasználatáttekintveazalábbitendenciákrajzolódnakki:

a.azadotttelepülésnek,atelepülésiönkormányzatnakhivatalosjellegűemlítésekor
az 1994-es jegyzék szerinti név használatos inkább, a település történelmére utalva,
esetlegegyházi,kulturáliseseménykapcsánviszontgyakoribbnaktűnikarégebbihivata-
losmagyarnév.ezafajtamegoszlásnéhányközségihonlaponjólnyomonkövethető.a
régimagyarhivatalosnévelőfordulásavalószínűsíthetőtovábbáfelsorolásokbanésjegy-
zékekben,főleghanemcsakaz1994-esszabályozássalérintetttelepülésekrevonatkoz-
nak,példáulszlovák–magyarvegyeslakosságújárásokmindentelepüléseszerepelben-
nük.arégimagyarhivatalosnévalakokpreferálásaazemlítettesetekbenazzalismagya-
rázható,hogyaktuálisteljeséshivatalostelepülésnév-jegyzéknemlévén,elistákössze-
állításakor a hozzáférhető településnév-azonosító szótárakat használják forrásként.
magyarszervezetekreszinténjellemzőarégihivatalosmagyar,azazelőtagosnevekhasz-
nálata,deezsemmondhatókövetkezetesnek.arégimagyarhivatalosnevekszerepeltek
példáulamagyarkoalíciópártjánakrégebbihonlapjánahelyiszervezetekfeltüntetéskor
(l.awww.mkp.sk),valamintaFórumintézethonlapján(www.foruminst.sk)szereplőtele-
pülésnév-jegyzékben.aCsemadokalapszervezeteineknévjegyzékében(http://www.cse-
madok.sk/hu/183/szervezetek_adatbazisa/3/csemadok_alapszervezetek/1) váltakoz-
vafordulnakelőaz1994-esjegyzékbelivelazonos,illetvearégimagyarhivatalosformák:
atelepülés-névjegyzékbenaz1913-as,illetveaz1944-esmagyartörzskönyvszerintinév,3
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4. azemlítettCsemadok-jegyzékbenatelepülésnevekközöttanyárádkelecsényszerepel,az
alapszervezetnevébenviszontakaposkelecsény.
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aCsemadok-alapszervezetnevébenviszontgyakranaz1994-es jegyzékszerintinév
szerepel,pl.Vágfarkasd ~Farkasd,Komáromszentpéter ~Szentpéter.

b.néhánytelepülésesetébenaránylaggyakoriakaszlovákmegnevezésmintájára
létrejöttnévalakokis:Gömöralmágy (Gemerský Jablonec, magyarulmindigésmostis
Almágy),Szlovákújhely (Slovenské Nové Mesto,mostÚjhely),Kaposkelecsény (Kapu -
šian ske Kľačany, 1943:Nyarádkelecsény, 1994:Kelecsény),4 Rimajánosi (Rimavské
Janovce, magyarulmindigJánosi),Vágtornóc (Trnovec nad Váhom, magyarulTornóc).
azittemlítettnevekkontaktusjelenségvoltáttámasztjaalá,hogyhelységnévtárakból
nemadatolhatóak.másesetekbenajelenlegiszlováknévnekszerkezetilegmegfelelő
magyarnévalakegybeesikegytörzskönyvezéselőttinévformával,ígyegymásterősítik,
pl.: Nagyzellő (Veľké Zlievce, minden szabályozáskor Felsőzellő, a Nagyzellő alakra
viszontmára15.századtólvanadat),Dióspatony (Orechová Potôň,hivatalosanmindig
Diósförgepatony, ez a község a korábbi Dióspatony és Förgepatony egyesüléséből
keletkezett).

aszlovákegyeleműnévhatásaiskimutathatóazonban,errepéldaazalábbiidézet:
„alényegenmitsemváltoztat,deBodak –egykorinevénNagybodak –kiürülésemár
apártállambanelkezdődött.”(Újszó,2003.12.19.)atelepülésnevemostszlovákul
Bodíky,hivatalosneverégenésmostisNagybodak, helybentermészetesenaBodak-
naknevezik,azírásosforrásokbanaNagybodak csak2,4-szergyakoribb,mintaköz-
nyelviBodak. hasonlóahelyzetahivatalosanmindigGarampáld-naknevezettérsek-
újvárijárásbeliközséggel:Fényeselek(Fényes 1851)Páld-kéntemlíti,sugyanezvolta
magyarneveakétvilágháborúközött,szlovákulPavlová-nakneveztékel;aGaram páld
ésaPáld alakokviszontkörülbelülugyanolyangyakoriságúak.

c.mivelatelepülés-összevonásokés-szétválásokakárkettőnéltöbbtelepüléstis
érinthettek,eneveknélnagyfokúvariabilitásfigyelhetőmeg,apróhirdetésekbenpedig
gyakranszerepelamárrégennemönállótelepülésrészekneveis,ezekpedigatávo-
labb lakó magyarok számára teljesen ismeretlenek. külön problémát jelentenek a
nevükbenazonosutótagottartalmazófalvak,amelyeketamagyarországitörzskönyve-
zéstkövetőenegyesítettek,ezeknélaz1994-esjegyzékbenszereplőmagyarnévrend-
szerintegyelemű(azutótaggalazonos),magyarországiforrásokazonban–amagyar
névadási szokásoknakmegfelelően – rendszerint a nagyobb település nevét közlik.
ilyenpéldáulaz1961-benKálna nad Hronom névenegyesítettKiskálna ésNagykálna,
amelynek az 1994-es jegyzék szerinti magyar neve Kálna, a sebők-féle szótárban
(1990)viszontaKálna nad Hronom mellettaNagykálna névszerepel,különbözőszlo-
vákiai szövegekből pedig mindkettőre van számos példa. valamivel bonyolultabb a
helyzetValice községesetében:ezenanéven1971-benAlsóvály, Felsővály ésGömör -
mihályfalva községeketegyesítették (a legutolsó1990utánkivált),az1994-es jegy-
zékben Valice magyar neveAlsóvály, aSebők-féle helységnévtár első kiadásában a
Felsővály, amásodikkiadásbanaz1994-es jegyzékkelösszhangbanazAlsóvály név
szerepel, illetvemellettemintegyébmagyarnévaVály. hajdú-moharos–azemlített
állásfoglalásvonatkozópontjától (8.pont)eltérőenaVály névalakotközli.szlovákiai
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írott szövegekbőla jelenlegi egyesített községemlítésekormindháromnévváltozat–
Vály,Alsóvály, Felsővály –adatolható.

különkellfoglalkoznunkKomárno magyarnevével,ugyanis–amintmáremlítettük
–aföldrajzinév-bizottságaRévkomárom nevethagytajóvá,az1994-esjegyzékszerint
jelenlegi magyar neve szlovákiában Komárom. az interneten hozzáférhető adatok
elemzéseaztmutatja,hogyaRévkomárom formahasználataegyértelműenmagyar-
országhozköthető,szlovákiaiszövegekbenminimálismértékbenfordulelő,nagyrészt
olyanesetben,amikorakétkomáromotkellmegkülönböztetni,példáulmagyarorszá-
giaknakszántírásban.érdekesmegfigyelniavárosihonlap(www.komarno.sk)magyar
változatábanszereplőemlítéseket:aszlovákiaivárostönmagábanKomárom-nakneve-
zik, a Révkomárom rendszerint akkor szerepel, ha a magyarországi Komárom-mal
együttemlítik.ezekenkívülmindahonlapon,mindegyébelektronikusésnyomtatott
szövegbőlnagyszámbanadatolhatóazÉszak-ésDél-Komárom változat,amagyaror-
szágikomáromravonatkoztatvaritkánaKomáromújváros.azÉszak-ésDél-Komárom
alakokat, illetveaKomárom északi és déli része megkülönböztetéstfőlegazokhasz-
nálják,akikegytelepülésnektekintikeztajelenlegkétállamhoztartozóönállóvárost
(l.pl.hevesi–kocsis2003,100–103.p.).ezzelszembenamagyarországikomárom
honlapján(www.komarom.hu)aszlovákiaivárost(részt)gyakranemlítikRévkomárom-
ként.

2.4.végezetülszóljunkaz1994-es jegyzékbennemszereplő,azazaszlováketnikai
területen fekvő településekmegnevezéséről. az1989-as változásokutánaközponti
magyarsajtóáttérta(z1913-astörzskönyvszerinti)magyarnevekhasználatára,mivel
azonbananagyobb,történelmivagyirodalmiszempontbóljelentősvárosokkivételével
atöbbitelepülésrégimagyarnevétazolvasóknemismerik,ezekszlováknevétazo-
nosításicéllalzárójelbenközlikalapok.azebbeacsoportbatartozótelepülésekmeg-
nevezése semproblémamentesazonban.elsősorbanelvi kérdéseket vet fel, hogya
szlovákiai magyarok a magyar településnevek 1948-as „elszlovákosítását” bírálják,
egyúttalazonbanaszlováknyelvterületenfekvőtelepüléseknagyrészéreamúltszá-
zadvégitörzskönyvezéskormagyarosított,azazmesterségesenalkotottnevükönhivat-
kozunk,ennektipikuspéldáiMáriatölgyes (Dubnica nad Váhom,Fényes eleknélDub -
nicza)vagyNyitrabánya (Handlová,FényeseleknélHandlova).Továbbáaszlováknyelv-
területen fekvő településekemlítésekor ismegfigyelhetőavariabilitás,pl.Leopoldov
régineveÚjvároska volt,aszlovákiaimagyarsajtóbanviszontmindavárat (jelenleg
fegyház),mindpedigavárostLipótvár-naknevezik (egyébkénthajdú-moharos isezt
ajánlja),akelet-szlovákiaiMichalovce pedigholNagymihály,holpedigNagymihályi,az
utóbbivalószínűlegazértterjedtel,mertsebőkeztaformátközli.

a magyarosított nevek mellett természetesen használatosak a jelenlegi szlovák
(szlovákhelyesírássalírt)nevekis,asajtóbantipikusanasportrovatban,azadotttele-
püléslabdarúgó-vagyegyébcsapatánakmegnevezéseként.azutóbbiidőbenszaporo-
dómagyarnyelvűidegenforgalmikiadványokban,turista-éssíközpontokmagyarnyel-
vű honlapján is megfigyelhető a magyar és a szlovák név párhuzamos használata
(egyiknekvagymásiknakazárójelezésével).eszövegekbenamagyarnévelőfordulá-
sátazisbefolyásolja,milyenazelképzelése,azálláspontjaebbenakérdésbenameg-
rendelőnek,illetveafordítónak.Fó
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5. apedagógiaiintézetikísérőlevélszerintaszerzőkimrichhorňanskýdocensésmilanmajtán,
drsc., az anyagbana szerzőkneve csak az egyes fejezetekmellett szerepel. a kéziraton
nincsévszámfeltüntetve,mivelazonban2009-banküldteszétaminisztérium,eztazévszá-
mothasználjuk.
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3.atankönyvihelységnévhasználat

3.1.azelőzőkoalícióskormányregnálásaalattújbólterítékrekerültatankönyvihely-
névhasználat. az államnyelvtörvény 3. § (3) bek. d. pontjára történő hivatkozással
2007-benmódosítottáka geodéziáról és kartográfiáról szóló1995. évi215. sz. tör-
vényt,ésa18.§-hozegy,azeredetiszövegbennemszereplő(8)bekezdéstiktattakbe,
amely lényegébenaz idegennyelvűszövegekben iselőírjaahivatalos(standardizált)
szlovákhelynévhasználatát:

(8) A standardizált földrajzi név kötelező térképészeti és szakmai kiadvány kiadója
részére, kötelezően használandó a sajtóban és más tömegtájékoztató eszközben, vala-
mint a közigazgatási szervek hivatalos tevékenysége során; mindez az idegen nyelven
kiadott térképészeti és szakmai kiadványok kiadóira, az idegen nyelven terjesztett saj-
tóra és más tömegtájékoztató eszközre is érvényes.

ezarendelkezésváltozatlanformábanbekerültazállamnyelvtörvény2009-esmódosí-
tásába is. Többekközötte rendelkezésrevalóhivatkozássalkívántamegszüntetnia
szlovákoktatási kormányzataztazeddigi gyakorlatot (amelyelsősorbana rendszer-
változásutániidőszakbanalakultki),hogyamagyartannyelvűiskolákszámárakészült
tankönyvekbenahelynevekmagyarnyelvenszerepeljenek.azismertpolitikaiesemé-
nyek hatására és az mkp kezdeményezésére került sor az új közoktatási törvény
(2008.évi245.sz.tv.)módosítására.a2009.évi37.számútörvényalapjánaközok-
tatásitörvény13.§(1)bekezdéseegyúj(2)bekezdésselbővül:

(2) A nemzetiségi kisebbségekhez és etnikai csoportokhoz tartozó tanulóknak és gyer-
mekeknek a 12. § (3) bekezdésében is megfogalmazott, az anyanyelvű művelődéshez való
jogával összhangban a nemzetiségi kisebbség nyelvén megjelentetett tankönyvekben, tan-
szövegekben és munkafüzetekben a helynevek közlése az alábbi módon történik:

a) a nemzetiségi kisebbség nyelvén meghonosodott és általános használatú (szo-
kásos) helynevek feltüntetése kétnyelvűen történik: először az adott nemzetiségi
kisebbség nyelvén, azt követően pedig zárójelben vagy virgula után államnyelven, oly
módon, ahogyan azt a 2002–2006 között jóváhagyott tankönyvek alkalmazták.

b) a térképészeti kiadványok államnyelvűek;
c) a tankönyv végén a tankönyvben előforduló helyneveket összefoglalóan, szótár

formában nemzetiségi kisebbségi és államnyelven kell közölni.

amódosítástaszlovákparlament2009.február17-énfogadtael,és2009.április1-
jénlépettéletbe.

3.2. a módosított közoktatási törvény alapján készíttetett el az állami pedagógiai
intézetegyolyananyagot(Zoznam2009),5 amelyszerintatankönyvekfordításakora
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6. Dubnica nad Váhom az1913-es törzskönyv szerintmagyarulMáriatölgyes,Svidník pedig
Felsővízköz, s ezeket a neveket közlik a magyar helységnév-azonosító szótárak is (l. pl.
sebők1990).

kiadóknakeljárniukkellene.abevezetőrészbenterminológiaiszótár,afeldolgozottfor-
rásokjegyzéke,valamintakerületekésjárásokrövidítéséttartalmazólistatalálható,
ezt követi három jegyzék. az elsőben az adminisztratív egységek neve található, a
másodiktartalmazzaahelységneveket,aharmadikpedigazegyébhelyneveket(dom-
borzatinevekésvíznevek).mindaháromjegyzékszlovák–magyarésmagyar–szlovák
sorrendűváltozatbankészült.akísérőlevélszerintatankönyvekbenahelyneveketúgy
kell közölni,hogyaszövegbenelsőhelyenszerepelazadottobjektumnaka jegyzék
szerinti kisebbségi (azaz magyar) neve, majd pedig virgulával elválasztva a szlovák
neve,akiadványvégérepedigegymagyar–szlovákszójegyzéketkellbeiktatni.ajegy-
zéketkétszlovákszakemberállítottaössze,akísérőlevélszerint2009.7.14-énazta
minisztériumjóváhagyta.nincstudomásunkarról,hogyazanyagelőkészítésébevagy
kidolgozásábamagyarszakembertbevontakvolna.

azállamipedagógiaiintézetiránymutatásaakorábbiminiszterilevelekhez,valamint
atörvényhezképestisbizonyosújdonságokattartalmaz.atörvényértelmébenaszlovák
helynevetzárójelbenvagyvirgulautánkellközölni,ezazútmutatóviszontcsakazutób-
bitengedimeg.akorábbiakbannemvoltarrólszó,hogyaszabályozásazországnévre
ésaközigazgatásiegységeknevéreiskiterjedne,aszószedetbenviszontazalábbiakis
szerepelnek:Szlovákia –Slovensko,Szlovák köztársaság [sic!]–Sloven ská republika,
valamintazösszeskerületésjárásneve,utóbbiaknemamagyarszórendszerintifor-
mában,pl.okres Spišská Nová Ves –járás Igló.mindezekkövetkeztébenatankönyvek-
benaSzlovákia ésSzlovák Köztársaság országnevetiskétnyelvűenkellfeltüntetni.

ahelységnevekesetébenaszerzők–aszlovákállásponttalegyezően–nemvették
figyelembea19.századvégénésa20.századelejénlezajlottmagyarstandardizálást
és az ennekaz eredményét tartalmazó1913-ashelységnévjegyzéket (törzskönyvet),
hanem a standardizálás előtti névformákat közlik (a forrás feltüntetése nélkül).
mindenképpen üdvözlendő, hogy az 1948 után szlovák személyiségekről elnevezett
településekesetébenisfeltüntetikamagyarnevetaszerzők,ígyajegyzékbenszerepel
aPárkány,Diószeg,Tallós stb.,vagyisatankönyvekbenezekahelységnevekhasznál-
hatók.azisérthetőésakceptálható,hogyahatóságiútonmagyarosítottneveketnem
veszikát(pl.Dubnica nad Váhom mellettaDubnicá-t,Svidník mellettaSzvidnik formát
közlik),6 azittfelsoroltmagyarhelységnevekazonbannagyonsokesetbennemhogyaz
1913-astörzskönyvinévvelnemegyeznek,hanemazún.táblatörvénymellékletében
feltüntetett,szlovákiábanmegállapítottnevekkelsem:ígypéldáulOrechová Potôň az
1994-es jegyzékben Diósförgepatony, itt Dióspatony, a második világháború után
összevonássalvagyönállósodássalkeletkezetttelepüléseknek(ajegyzékben151ilyen
van)pedigittegyáltalánnincsfeltüntetvemagyarnevük,holottaz1994-estörvénymel-
lékletébenszerepelnek,ilyenekpl.Nový Život (1994:Illésháza),Gemerský Sad (1994:
Gömörliget), illetvePat (1994:Patince)ésVirt (1994:Virt).ezzelkapcsolatbanérde-
mesfelhívniafigyelmet,hogyakorábbilevelekbenaminisztériumalegalább20%-nyi
magyarlakossalrendelkezőhelységekesetébenmegengedtevolna,hogyaz1994-es
ún.táblatörvényszerintimagyarnévszerepeljenaszlováknévmellett.
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4.adomborzatiésvíznevek

4.1.avariabilitásazegyébhelyneveknélismegfigyelhető,azzalakülönbséggel,hogya
térfelszínialakulatokmagyarnevénekstandardizálásáraegyikutódállambansemkerült
sor:azutódállamokbankiadotthivatalostérképekencsakazállamnyelvűformaszere-
pel,amagyarneveksokhelyenmégatankönyvekbőliskiszorultak,illetveahagyomá-
nyosmagyarnevekmellettmegjelentekazállamnyelvűmegnevezéslefordításávalkelet-
kezett nevek – mégpedig nemcsak az utódállamokban élő magyar közösségekben,
hanemamintazalábbirövidáttekintésbőlislátszik,magyarországitérképekenis.

amagyarkirályságotábrázolómillenniumkori térképekenamagyarnévanyagban
azatájszemléletjelentkezett,amelyakárpát-medencétamedence„aljáról”írjale.az
utódállamok saját névadásukban szintén az államközpontúság elvét alkalmazták,
ezértageomorfológiailagegyüvétartozótájaknakazországhatárralelválasztottrészét
külön,sajátnévennevezték,pl.aKisalföld északirészénekneveaszlováktérképeken
Podunajská nížina (Duna menti alföld), azAlföld (Nagyalföld) északi részeVýcho do -
slovenská nížina (kelet-szlovákiaialföld),illetveaviszonyítónevekasajátországhatár-
aikonbelülihelyzetettükrözik,pl.aszlovákiábanNyugati-Kárpátok-naknevezetthegy-
vonulat(Západné Karpaty)akárpátokteljeskaréjátegyüttszemélőmagyarnevezék-
tan szerint Északnyugati-Kárpátok. a magyar névhasználat szempontjából továbbá
problémaként jelentkezik,hogyazutódállamokbanegyesnagyobbdomborzatialaku-
latok(pl.síkságok,medencék)belsőtagolásaeltérő,mintamagyartérképekenvagy
egyébföldrajzimunkákban.

azutódállamokatábrázolómagyarországitérképekenakétvilágháborúközöttiidő-
szakbantovábbra isahagyományosmagyarnévanyagotalkalmazták,sőtamásodik
világháborúalattennekegyreszélesebbterületikiterjesztésekénttovábbinévmagya-
rosításokra is sor került (bővebbenFaragó2001,2005).1948után, főlegaz50-es
évekbenateljeskárpát-medencétbemutatótérképek(térképlapok)nemisjelenhettek
meg,aszomszédosállamokterületétkisméretű,oktatásicélútérképekenábrázolták,
ezekencsakanagyobbterepalakulatok(pl.hegységek,nagyobbkiterjedésűsíkságok,
fontosabbfolyók)látszanak,ezekmagyarneveisváltozóazonbanazegyestérképeken,
példáulaGömör–Szepesi-érchegység az1945utánimagyartérképeken1955-igÉrc-
hegység névenszerepel,későbbazonbanmegjelenikaszlováknév(Slovenské rudo-
horie) lefordításával létrejött Szlovák-érchegység név. a hatvanas-hetvenes évektől
megjelenő,azatlaszlapoknálnagyobbméretarányú,tehátrészletesebbautótérképek
államnyelvimegnevezésekkel dolgoznak. az 1989-es fordulat után liberalizálódott a
magyartérképkiadás,ezértegyretöbb,magyarnévrajzzalellátotttérképjelentmegaz
utóbbimásfélévtizedben,deezekmagyarnévanyaganemegységes.

ajelenlegaszomszédosállamokbankiadott,azadottországhegy-ésvízrajzátábrá-
zolótérképekenszereplőállamnyelvidomborzatinevekegyrészénekegyáltalánnincs
magyarmegfelelője,számosterepalakulatnakviszontakülönbözőmagyarországikar-
tográfiaikiadványokbóltöbbmagyarneveiskimutatható.akülönbözőtérképekensze-
replő domborzati nevek száma améretaránytól függ, s a térképek névanyagátmár
ezértisnehézösszevetniegymással.egyelőrenincsolyanföldrajzinév-azonosítóadat-
bázisvagyszótár,amelysegíthetnéafordítókatésatémairántérdeklődőket.egyilyen
adatbázishiányát leginkábbahatáron túliakérzékelik (pl.azoktatásban),ugyanisa
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7. amagyar szakirodalomban nem egységes a pannon-medence kifejezés használata: van,
aholakárpát-medencével(l.pl.hevesi–kocsis2003)azonosítják,másholapannon-síkság
elnevezésthasználják.

8. aterületegyrészeanaTura2000részekéntmadárvédelmiterület.

szomszédosországokatábrázolóállamnyelvűtérképekentöbbdomborzatinévszere-
pel, mint ahány a magyarországon készült, a kárpát-medencét vagy közép-európát
ábrázolótérképekenvan.

4.2.a jelenlegiszlovákiaterületén(is) találhatódomborzatielemekésvizekmagyar
nevévelkapcsolatbanelsősorbanismegállapítható,hogyalegegységesebbekavízne-
vek, de itt is vannak eltérések az egyes kiadványok névhasználata között, pl. a
nagymihály (michalovce) melletti Šírava víztározónak a kárpát-medence atlaszban
(Cartographia2009)Zempléni-víztározó magyarneve,azÚjszómellékletekéntkelet-
szlovákiailátnivalókcímenkiadotttérképlapon(Topográf2009b)aZempléni-víztározó
(Széles-tó) felirat, az oktatási célokra készült amagyar–szlovákhatárvidék földrajza
könyvben(hevesi–kocsis2003,182.p.)aZempléni Széles-tó megnevezésszerepel.
egyéb nem térképészeti munkából (pl. idegenforgalmi kiadványokból) adatolható a
szlovák elemet tartalmazó Zemplínska Šírava, valamint aŠírava víztározó forma is.
ugyanez a helyzet a többi víztározó, valamint a barlangnevek esetében is: vanadat
magyar,szlovákéshibridnévformárais.

adomborzatielemekkapcsánviszontmárnagyobba„szóródás”:azegyik legna-
gyobbgondotazokozza,hogyaszlovákhivatalostájbeosztás(amelyetaföldrajztan-
könyvekisérvényesítenek)eltéramagyartól.ageomorfológiaialapúszlováktájbeosz-
tás jelenleg két nagy egységet: hegyvidéki és alföldi típusú egységeket különböztet
meg:azelőzőekakárpátokhoz(karpaty)tartozódomborzatielemek(hegyek,hegysé-
gek,dombságok,völgymedencék,folyóvölgyek),azutóbbiakaszlovákbanpannon-me-
dencének7 (panónskapanva)nevezettsíkságijellegűterületek(alföld,síkság,hátság).
A Kárpát–Pannon térség tájtagolódása címűmunka (hajdú-moharos–hevesi 1996)
szerzőiugyanaztállítják,hogyfigyelembevettékakörnyezőországokbanalkalmazott
tájtagolást,ezazonbancsakrészbenigaz,valójábanszámosesetbeneltérnekaszlo-
vák tájbeosztástól: egyes szlovák domborzati nevek nem szerepelnek az ő beosztá-
sukban,ilyenpl.aPodtatranská brázda,Juhoslovenská kotlina,máskoraszlovákban
nem létező neveket vezetnek be, pl. Rimavsko-Košická kotlina, Maťúšové zeme (a
Mátyusföld szlovák megfelelőjeként). a magyar térképészeti munkákban egyébként
rendszeresenmegjelennekamagyartájnevek,elsősorbanaCsallóköz ésaBodrogköz.
azelőbbinekvanhivatalosszlovákneve,aŽitný ostrov,ezazonbanageomorfológiai
alapúszlováktájfelosztásbannemminősülönállódomborzatielemnek,ezértaszlovák
térképekennem is szerepel,azutóbbi szlovákneve,aMedzibodrožie amagyarnév
lefordításávaljöttlétre,sbáreredetiszlovákszövegekbőlisvanrápélda,8 valójábana
szlovákbannemhivatalosnév(pl.aföldrajzkönyvekbensemszerepel).

szlovák–magyar viszonylatban továbbááltalánosprobléma,hogya szlovákneve-
zéktanaföldrajzinevekbenkövetkezetesenhasználjaamagasságiszintekszerintirovi-
na, pahorkatina, vrchovina közneveket, ezzel szemben amagyar szakirodalom nem
egységes. így például a legtöbb szlovákiai domborzati elemmagyar nevét feltüntető
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9. ezekamegnevezésekmintönállógeomorfológiaiegységekszerepelnekaszlovákhivatalos
tájtagolásban,deaszlováktérképekensemtüntetikfelőket.

10. kiterjesztveaztamedence teljes,azazmagyarországi részére is.amintFaragó (2005) is
rámutat, a különböző térképeken a nógrádi-medence kiterjesztése eltérő, így A földrajzi
atlasz középiskolák számára ötödik,1964-eskiadásábananógrádi-medencenévmárcsak
magyarországterületéreterjedtki.

a szlovákiai települések és domborzati elemek... 35

publikáció(hajdú-moharos–hevesi1996)aPodunajská pahorkatina magyarneveként
aNyitra–Barsi-halomvidék nevetadjameg,eközéptájonbelülaszerzőktöbbkisebb
egységetkülönböztetnekmeg,közülükszámos(azemlítettkiadványszerinti)szlovák
nevébenszerepelapahorkatina szóis,ezekmagyarneveviszontváltozó:Bojnianska
pahorkatina – Radosnai-hátság, Bánovská pahorkatina – Báni-öblözet, Žitavská pahor-
katina – Zoboralja, Pohronská pahorkatina – Garammenti-hátság stb.

amint fentebb említettem, amásodik világháború után amagyar térképi névírás
alkalmazkodott a szomszéd államokban alkalmazott államközpontú névadáshoz, s
ezek magyarra fordított nevét alkalmazta, az 1989-es változás után sok kiadvány
viszontvisszatértarégihagyományosnévhez,pl.Szlovák-érchegység ~ Gömör–Szepe -
si-érc hegység, Szlovák-karszt ~ Gömör–Tornai-karszt, Szalánci-hegység ~ Eperjes–To -
ka ji-hegyvidék ~ Zempléni-hegység.egyeskiadványoketekintetbennemegységesek,
ilyenekpéldáulamáremlítettTopográfTérképészetikft.-nekazÚjszómellékleteként
terjesztetttérképei:számosesetbenahagyományosmagyarnévszerepelatérképla-
pokon (Gömör–Szepesi-ércehgység, Gömör–Tornai-karszt),máskor viszont a szlovák
névalapjánmegalkotottmagyarnevettaláljukalapokon.ígymindakárpát-medence
atlaszban (Cartographia 2009), mind hajdú-moharosnál (hajdú-moharos–hevesi
1996)aPovažský Inovec magyarnevekéntazInóc-hegység szerepel,aTopográfáltal
megjelentetett, nyugat-szlovákiát bemutató térképlapon (Topográf 2009a) viszont a
Vágmenti-Inóc szerepel, amely egyébként különböző írásmóddal (Vág menti Inóc,
Vágmenti Inóc stb.) internetes forrásokbólés turisztikaikiadványokból isadatolható.
ugyancsakaTopográfkiadványábanszerepel (Topográf2009b)aVýchodoslovenská
nížina lefordításávallétrejöttKelet-szlovákiai-alföld.

4.4. a vonatkozó térképészeti és egyéb kiadványok névhasználatának elemzése azt
mutatja,hogyalegnagyobbproblémátasíkságok,ahegységeketelválasztóvölgykat-
lanokésfolyóvölgyekmagyarneveokozza.azutóbbikettőtazittidézettmagyarkiad-
ványoknagyrésztnemistüntetikfel(ilyenekpl. Považské podolie, Podtatranská bráz-
da, Jablunkovská brázda, Hornonitrianska kotlina, Žilinská kotlina, Turčianska kotlina,
Horehronské podolie),9 vagymásképpentagolják,mintaszlovákban.aGömör–Szepe -
si-érchegység (slovenské rudohorie) és a szlovák–magyar határ közötti rész neve a
szlovák tájtagolás szerint Juhoslovenská kotlina, ez három részre tagolódik: Ipeľská
kotlina, Lučenecká kotlina, Rimavská kotlina.amagyarpublikációkviszontkétmeden-
cét különböztetnek meg: a kárpát-medence atlasz (Cartographia 2009) használja
ugyanaszlovákmegnevezésnekmegfelelőDél-szlovák-medence nevet,deezvalójá-
ban a szlovák Ipeľská kotlina és Lučenecká kotlina egységnek felel meg. a hajdú-
moharos–hevesiszerzőpáros(hajdú-moharos–hevesi1996),valamintamagyar–szlo-
vákhatárvidékföldrajzakönyv(hevesi–kocsis2003)ugyaneztNógrádi-medencé-nek10
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11. ajuhomoravskápanva(ésrésze,adolnomoravskýúval)aközépiskolákszámárakészített
egyszerűsítetttájtagolásbannemszerepel.

12. amagyarorszag.huhivatalosnaknevezhetőhonlaponviszontakisalföldrőlezolvasható:„A
Kisalföld az ország északnyugati részén a második legnagyobb síkság. Központi része a
Győri-medence, attól északra a Duna hordalékából kialakult Szigetköz, az Öreg-Duna és
annak mellékága, a Mosoni-Duna között [...].”

nevezi. a szlovákRimavská kotliná-nak nevezett egység e két kiadványbanGömöri-
medence.ahajdú-moharos–hevesi-féletájtagolásbólaziskitűnik,hogyaNógrádi-és
aGömöri-medencé-t nem egyazon táj részének tartják: az előbbi további kistájakra
oszló középtáj, az utóbbi pedig aSajó–Hernád-medence középtájhoz tartozó kistáj.
hasonló tagolási problémák jelennekmeg aPodunajská nížiná-nak nevezett síkság
esetébenis(l.alább).

aszlováktájbeosztásszerintazún.pannon-medencéhezháromsíkság(alföld)tar-
tozik.alegnyugatibbaBécsi-medence (Viedenská kotlina)részétképezőZáhorská níži-
na (részeiaChvojnická pahorkatina ésaBorská nížina)ésaJuhomoravská panva (a
Dolnomoravský úval résszel).11 mivelezaterületakis-kárpátokontúlterülel,amagyar
szakirodalomlényegébennemfoglalkozikvele,egyikvizsgáltkiadványbansemszere-
pel.magátaterületetaszlovákbanZáhorie-neknevezik,magyarneveváltozó,aszlo-
vákiaimagyargyakorlatbanadatolhatóanelsősorbanazErdőhát,kisebbmértékbena
Hegyhát fordul elő. amagyar–szlovákhatárvidék földrajza (hevesi–kocsis2003) az
Erdőhát nevetközli,amagyarnagylexikonban,valamintaKárpát-medence humánge-
ográfiai tezaurusza 1723–1983 címűelektronikusadatbázisbanaHegyentúl névsze-
repel.internetesforrásbóladatolhatómégazErdőháti-síkság,denemaZáhorská níži-
na,hanemaBorská nížina magyarmegfelelőjeként.megjegyezhetjük,hogyakárpát-
pannon-térség tájtagolása című munkában az Erdőhát a keleti Felső–Tisza-síkság
része(hajdú-moharos–hevesi1996).

a legnagyobb szlovákiai síkság aMalá dunajská kotlina szlovákia területére eső
része,azazadunátólakárpátokigterjedőPodunajská nížina,amelykétrészretagoló-
dik:aPodunajská roviná-raésaPodunajská pahorkatiná-ra.aszlovákiageomorfológiai
tagolódásátbemutató térképeken (mazúr–Lukniš1978alapján)aPodunajská rovina
kelet–nyugatiiránybanapozsonytólkomáromig(avágig),észak–déliiránybanpediga
vágsellye–szencvonaltóladunáigterjedősíkság,azazamagyartermészetestájbeosz-
tásszerintnagyrésztaCsallóköz ésMátyusföld tartozikide.ettőlkeletreésészakrafek-
szik a Podunajská pahorkatina. az itt idézett magyar térképészeti munkák érthető
módonegyáltalánnemnevezikmegezeketadomborzatielemeket.azállamhatárokat
figyelmenkívülhagyóhajdú-moharoséshevesi(1996)adunátóldélreésészakrafekvő
területet egyben tárgyalva nagytájnakminősítik, és így tüntetik fel:Győri-medence (a
Kisalföld ésperemvidéke),szlováknevekéntpedigaMalá dunajská kotliná-tadjákmeg.
amagyar–szlovákhatárvidékföldrajzacíműkönyvükbenhevesiattilaéskocsiskároly
szintén Győri-medencé-nek, középső, legsíkabb részét pedig Kisalföld-nek nevezik
(hevesi–kocsis2003,12.p.).12 akiadványszótári részébenaGyőri-medence szlovák
megfelelőjekéntaPodunajská kotlina,Malá dunajská kotlina kifejezéseket,aKisalföld
szlováknevekéntaPodunajská roviná-tadjákmeg.aPodunajská nížina megnevezésta
szótárnemtartalmazza.amagyarországiközépiskolaitankönyvekeztadomborzatiegy-
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13. apodunajskápahorkatinaazalábbikisebbegységekreoszlik:Trnavskápahorkatina,dolno-
vážskaniva,nitrianskapahorkatina,nitrianskaniva, Žitavskápahorkatina, Žitavskániva,
hronskápahorkatina,hronskániva,Čenkovskániva,ipeľskápahorkatina,ipeľskániva.
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ségetSzlovák-alföld-neknevezik(l.pl.nemerkényi–bora–Tamasics2009,42.p.),való-
színűlegamáighasználatosközépiskolaiatlasz(l.radó1964)hatására.

asokakáltalhasználtWikipédiaszlovákváltozataaKisalföld terminustkétérte-
lemben használja: tágabb értelemben aMalá dunajská kotlina magyarmegfelelője-
ként,szűkebbértelembenpedigennekmagyarországraesőrészeneveként.aszócikk
szerintaMalá dunajská kotlina szlovákiai részeaPodunajská nížina.szlovákiaiere-
detű szövegekből adatolható amagyar Wikipédiában önálló címszóként is szereplő
Duna menti alföld (máshol:Dunamenti-alföld írásmóddal),illetveaDuna menti síkság
(Dunamenti-síkság),mindakettőaPodunajská nížina magyarmegfelelőjeként.

ha a szlovákul Podunajská nížiná-nak nevezett geomorfológiai egység tagolását
összevetjükahajdú-moharos–hevesi-féle,valamintahevesi–kocsis-félefelosztással,
látható,hogyazértsemfeleltethetőkmegegymásnak,mertaszlovákkettőstagolással
szembenezekamunkáknégyrészretagoljákaGyőri-medence (Kisalföld)északinyúl-
ványát.ahevesi–kocsis-féleföldrajzkönyv(2003,80.p.)aGyőri-medencétmintnagy-
tájat négy középtájra tagolja:Csallóköz (Felső-Csallóköz, Alsó-Csallóköz),Mátyusföld
(Vízköz, Súr-erdő, Nagyszombati-hátság, Alsó-Vág mente, Alsó-Nyitra mente),Nyitra-
Barsi-halomvidék (Nyitrai-hátság, Báni-öblözet, Közép-Nyitra mente, Zsitva-menti hát-
ság, Garam menti hátság, Alsó-Garam mente),Honti-félmedence (Ipoly menti hátság,
Alsó-Ipoly mente).Továbbáazárójelbenközöltkistájaksemfeleltethetőkmegaszlovák
tájbeosztásszerintikisebbegységeknek.13

aharmadikalföldirészamáremlítettVýchodoslovenská nížina,amelyvalójábanaz
Alföld (Nagyalföld)északinyúlványa.akárpát-pannon-térségtájtagolásacíműkiadvány
aFelső–Tisza-síkság megnevezésthasználja(deidebeleértiamagyarországraésaz
ukrajnábaesőrésztis).ahevesi–kocsis-féleföldrajzkönyvvalójábankörülírástalkal-
maz,scsakakisebbtájakatnevezimeg:„akisalföldönkívülahatárvidékalfölditájai
a Tisza–duna-medence alföldi részének ék-i részében fekszenek. délről északra
haladvaidetartozikabodrogköz,aZempléni-sík,valamintazungi-síknyugatirésze.”
(hevesi–kocsis2003,173.p.)amintfentebbmárvoltszóróla,aTopográfkiadványá-
ban(Topográf2009b)aVýchodoslovenská nížiná-valmotivációbanazonosKelet-szlo-
vákiai-alföld szerepel.ezkülönbözőegyébmagyarországinyomtatott éselektronikus
forrásbólisadatolható.ezzelszembenaszlovákiaieredetűszövegekbengyakoribban
tűnikaKelet-szlovákiai-síkság (különbözőírásmóddal).

4.4.azittvázoltterminológiaiváltozatosság(anemszakemberbeszélőszempontjából:
bizonytalanság)kétterületenokozelsősorbangondot:aturisztikaikiadványokbanés
főlegazoktatásban.a földrajzoktatásban jelenlegszlovákból fordított tankönyvekből
tanulnak a diákok, s ezekben amazúr–Lukniš-féle geomorfológiai tájbeosztás érvé-
nyesül.azállamipedagógiai intézetáltalakiadóknakszétküldött levélértelmébena
kisebbségi(azazmagyar)tankönyvekbenahelységnevekkapcsánmáremlítettföldraj-
zinév-jegyzéketkötelesekalkalmazni.aszerzőknemhasználtakmagyarországikarto-
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14. abevezetőrészszerintaszerzőkazalábbiforrásokathasználták:dutkó,a:Listofhungarian
exonyms. jointmeetingof theWorkingGrouponexonymsof theunGroupof experts on
Geographicalnames(6thmeeting)andofthe18thsessionoftheeast,Centralandsouth-
east europe division of unGeGn and the euroGeonames project. praha, 2007; kiss, L.:
Földrajzineveketimológiaiszótára.budapest:akadémiaikiadó,1988;majtán,m.:názvyobcí
na slovensku za ostatných dvesto rokov. bratislava: veda, 1972; majtán, m.: názvy obcí
slovenskej republiky (vývin v rokoch 1773 – 1997). bratislava: veda, 1998. majtán,
m.–rymut,k.:hydronymiapovodiaoravy.bratislava:veda,2006.orbán,G.–meč,L.:nový
slovensko-maďarskýslovník,1.diel.iii.opravenévydanie.bratislava:magyarkönyvtár,1950;
puškáš,a.:vysokéTatry,horolezeckýsprievodca,X.diel.bratislava:Šport,1989;szlovákia
településeinekadatbázisa,http://www.foruminst.sk/index.php?p.;Terminológiavgeodéziia
kartografii. Časť 2: Terminológia katastra nehnuteľností, mapovania a fotogrametrie.
slovenskátechnickánorma730401-2.bratislava:slovenskýústavtechnickejnormalizácie
2009;Tóth,v.:azárpád-koriabaújésbarsvármegyehelyneveinektörténeti–etimológiaiszó-
tára.amagyarnévarchívumkiadványai4.debrecen2001.varsík,b.:slovanské(slovenské)
názvyrieknaslovenskuaichprevzatiemaďarmiv10.–12.storočí.bratislava:veda,1990.

15. véleményemszerintezvalamelyikolyan,magyarországonmegjelentetettvilágatlaszlehet,
amelyállamnyelvűnévírástalkalmaz.
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gráfiaimunkákat,elsősorbanakissLajosetimológiaiszótárára(kiss1988),másrészt
a dutkó-féle nem teljes exonimajegyzékre támaszkodnak (dutkó 2007)14 alapjában
véve, valamint utalnak egy TLsz rövidítéssel jelzett forrásra,15 amely alapján viszont
„magyar”névkéntaszlováknévvelmegegyezőszótközölnek.egyeshelynevek felül-
reprezentáltak(pl.acsúcsokésvölgyek),anagyobbméretűgeomorfológiaiegységek-
nél(hegységek,síkok,síkságok)viszonthiányzikamagyarnév,ilyenekpéldáuladél-
szlovákiaiterületrőlaPodunajská rovina,Podunajská nížina,Muránska planina, Hor -
nád ska kotlina, Cerovská vrchovina. abevezetőbenugyanjelzikaszerzők,hogyahatá-
ronátnyúlóföldrajziobjektumoknakvanmagyarendonimájuk,ezértezeketnemköz-
lik,csakanezar.(nezaradené,azaznincsbesorolva)rövidítésselutalnakrá,azolvasó
szempontjából mégis zavaró, hogy a Kis-Duná-t megtalálja a jegyzékben, a Duná-t
azonbannem,ésennekmegfelelőenazIpeľ, Hornád, Tisa mellettsincsfeltüntetvea
magyarnévforma.másholnemamegfelelőmagyarnevettüntetikfelaszerzők,pl.a
Devínska kobyla magyarnevekéntaDévényi-tető helyettaDévényi Kobylá-tadjákmeg,
illetveazadottalakulat réginevétközlik: aVtáčnik hegységmagyar(osított)neveaz
újabbtérképészetimunkákbanMadaras,akissLajos-féleetimológiaiszótárrautalva
azonbanarégebbiPtacsnik névszerepelajegyzékben.aszlovákiatermészet-éstár-
sadalom-földrajzileírásáttartalmazó,agimnáziumok3.osztályaszámárakészültföld-
rajztankönyv85geomorfológiaiegységetkülönböztetmeg,ebbőlazadottjegyzékben
23szerepelcsak.

5.azújrastandardizálásszükségessége

5.1.amintabevezetőbenutaltamrá,avázolthelyzetnemcsakszlovákiárajellemző,
alapjábanvévemindenutódállambanvannakkisebb-nagyobbgondokamagyarhely-
nevekkel. ezért határozták el a Termini kutatóhálózathoz tartozó nyelvészeti kutató-
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16. anévváltoztatástvalójában1909-benkezdeményezteamagyarnőkszövetsége(a40éves
íróijubileumtiszteletére),ugyanakkorvoltakolyanelképzelésekis,hogysztregovátkeresz-
teljékátmadáchfalvává,ezellenazonbanacsaládegyikleszármazottjatiltakozott.
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műhelyek, hogy kísérletet tesznek e kérdés rendezésére: az mTa határon Túli
Tudományosságért Ösztöndíjprogram támogatásával 2010-ben megvalósult kutatás
soránkutatóinkországonkéntátnézikahelyinévanyagot,sjavaslatokatfogalmaznak
megazegységesnévhasználatra.azelkészültjegyzékeketamagyartárcaköziföldraj-
zinév-bizottságszakértőivelvéleményeztetjük.acélunkaz,hogyahelységnevekeseté-
benegyolyan,azegészmagyarnyelvterületenérvényes,rendszeresengondozotthely-
ségnévszótáratalkossunkmeg,amelynemcsupánatelepülésekazonosításáraszol-
gál,hanemegybentartalmazzaazajánlottnévformátis.adomborzatiésvíznevekese-
tébenhasonlóacélunk:a fordítók,a tankönyvírókésegyébérdeklődőkszámáraaz
adottországbanhasználatostájtagolástésatöbbséginyelvűterminológiátfigyelembe
vevőhelynévjegyzékekkidolgozása.ezekajegyzékekaztánfelhasználhatóklesznekaz
illetőországhatóságaivaltörténőtárgyalásoksorán,esetünkbenpéldáularra,hogyaz
államipedagógiaiintézetmagyarszempontbóliselfogadhatóhelynévjegyzéketadjon
kiatankönyvkiadókszámára.

5.2.anévrendezéstermészetesenazalapvetőelvikérdésektisztázásautánindulhat
meg.aTerminikutatóiegyetértenekabban,hogyahelységnévrendezéskoralapvetően
az1913-ashelységnévtárrakelltámaszkodni.ezzelkapcsolatbanazonbanszükséges-
nektartomazottszereplőnevekstátusánaktisztázását,különöstekintettelamagyar
nyelvterületenkívülfekvőtelepülésekszámáraatörzskönyvezéskormegállapítottmes-
terségesnevekre,valamintatelepülésstruktúrábanazótabekövetkezettváltozásokra.

egyértelmű,hogyamagyarnévterületnemazonosíthatóajelenlegimagyarnyelv-
területtel,azviszontkérdéses,miképpentekinthetőamagyarnévanyagrészénekpél-
dául az észak-szlovákiai településekmesterséges, hatóságilagmegállapítottmagyar
neve.amagyarszakemberek(főlegföldrajztudósok,térképészek)etekintetbenmeg-
osztottak,egyeseknemtartjákcélszerűnekamesterségesnevekhasználatát,mások
ellenben támogatják azt (l. pl. Faragó 2005; hunGeo’96 2000). a szlovák–magyar
kapcsolatokatkutatókäfer istvánviszontszinténazonavéleményenvan,hogy felül
kellenevizsgálniaz1913-ashelységnévtárat,amagyarosítottformákhelyettahagyo-
mányos,bevettnévalakokatjavasoljahasználni,pl.Ricsóváralja helyettHricsó,Mária -
tölgyes helyettDubnica (käfer2002,35.p.).

aszlovák(ésakorábbimagyar) formától túlságosan iseltérőmesterségesnevek
elfogadottságamég amagyar nyelvterületen belül található települések esetében is
kicsi:ígyazáltalammegkérdezettgömörhorkaiakésakörnyezőfalvaklakosaiközüla
fiatalabbnemzedéknemisismeriazÖzörény nevet,azidősebbekemlékeznekugyan
arra,hogya„magyarokalatt”ezvoltafaluneve,devalójábansohasemhasználták.a
szlováketnikaiterületenfekvőtelepülésekmesterségesmagyarnevemegsemhono-
sodhatott,ezmégazolyan,magyarszempontbólfontostelepülésekreisérvényes,mint
Sklabiná, amelynek magyar nevét Szklabonyá-ról mikszáth tiszteletére változtatták
Mikszáthfalvá-ra.16 aszlovákiaimagyarkultúramúzeumánakkezelésébenvanamik-
száth-emlékház,ezzelkapcsolatbanazáltalamátnézett forrásoknagyrészeaSzkla -
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17. TöbbekközöttaFórumintézettelepülésnév-jegyzékébenisezekszerepelnek.
18. aszlovákiaitelepülésszerkezetjellemzője,hogyatelepülések66%-ábanalakosságszáma

nemérielaz1000főt,azazatelepülésekdöntőtöbbségekisfalu.kelet-szlovákiábanvan-
nakolyanfalvakis,aholszáználkevesebbenlaknak.

19. ebbőlaszempontbólproblémásVysoké Tatry városneve,ugyanisezegyúttaldomborzati
elemneveis.akétfélenévmegkülönböztetésétaFórumintézethonlapjántalálhatóhely-
ségnévjegyzékesetébenúgyoldottákmeg,hogyaMagas Tátra névkéttagjátkötőjelnélkül
kapcsoltákössze.szlovákiábanegyébkéntma138városijogállásútelepülésvan.

bonya nevethasználja,pl.azemlékházmegnyitásáróltudósítószlovákiaimagyarnapi-
lapokígyemlítikatelepülést.afontosabbtelepülések(elsősorbanvárosok)magyaro-
sítottnevénekhasználatávalkapcsolatbanelmondható,hogyaMáriatölgyes (Dubnica
nad Váhom) aránylag gyakori, a Felsővízköz (Svidník) helyett azonban inkább a
Szvidnik,Garamhalászi (Sliač)helyettaSzliács (adatoltSzliacs változatais)amegszo-
kottabb.17

mindebbőlazkövetkezik,hogyamesterségesmagyarnevekhelyettvagyakoráb-
banhasználtmagyar,azazmagyarosírásmódúnév(l.Szliács,Szvidnik),vagyajelen-
legi szlovák hivatalos név használata ajánlott. az általammegvizsgáltmagyarosított
nevek döntő többsége ugyanis kis, jelentéktelen település18 neve: legfeljebb csak a
helységnévtárakban,azadotttelepüléshonlapjánakorábbinévformákfelsorolásakor
ésazÚjszóbűnügyikrónikájábantaláltampéldátahasználatukra.

szinténnemkellenemagyarnevetadniaz1918utánösszevonássalkeletkezett,a
szlováketnikaiterületentalálhatótelepüléseknek,ezekmagyarneveugyanisproblé-
más. vegyük példáulSkalka nad Váhom települést: ez a trencséni járásbeli község
1974-ben jött létre aSkala,Skalská Nová Ves ésÚjazd összevonásával, ezeknek a
törzskönyvezéselőttineveSzkalka,Szkalkaújfalu ésÚjezdó volt,majdatörzskönyve-
zéskoraVágsziklás,aNemesújfalu ésaVágutas magyarosítottnevetkapták.amagyar
helységnévadásiszokásokszerinttelepülés-összevonáskorazegyiknévadásimódsze-
rint az új település a nagyobb település nevét „viszi tovább”. az összevonás előtt a
háromközségközülalegnagyobbSkalská Nová Ves volt(l.vlastivednýslovník1978,
31.,36.,219.p.),ennekellenéreasebők-félehelységnévszótárbanésenneknyomán
a Fórum intézet helységnévjegyzékében a Skalka nad Váhom magyar neveként a
Vágsziklás szerepel,azÚjszóegyikhírében(2011.6.14.)viszontaSziklás névforma
vanfeltüntetve,nyilvánazért,mert jelentésbenezekanevekállnaka legközelebba
szlováknévhez.

5.3.ahagyományosmagyarvagymagyarosnevekhasználatamindenképpenindokolt
amagyarlaktadél-szlovákiaijárásokbantalálhatótelepülések,avárosok,19 valaminta
történelmivagyirodalmiszempontbólfontostelepülésekesetében.afentiproblémá-
kon kívül –mesterségesmagyar név, 1918 után létrejött település – a legnagyobb
nehézségetkétségkívülakorábbanmárelemzettproblémaokozza,hogyaz1994-es
ún.táblatörvénymellékletébentalálhatómagyarnevekegyjelentősrészenemazonos
az1913-as(1944-es)törzskönyvinévvel.atörzskönyvinévformaelőnybenrészesítése
mellettazonbanfigyelembekellvenniahelyinévhasználatotis:vannakugyanisolyan
települések,amelyekegyértelműenragaszkodnakaz1913-asnévformához,másokaz
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20. aGooglesegítségévelelvégzettkeresésszerintmintegyháromszorannyi (242)magyaror-
szági(.hu)adatvanerreanévre,mintszlovákiai(.sk).

21. atelepülésen2001-benamagyar lakosságaránya33,4%.afaluhonlapjánakvanugyan
magyarváltozatais,deittisszlovákszövegjelenikmeg.amagyarnévegybeírásavalószí-
nűlegnemokoznagondothelyben.

22. ezanévszerepelazabaújiközségeketbemutatówww.abov.eu.skhonlaponis.afalulako-
sainakszámaegyébkéntcsak439,2001-benamagyar lakosságaránya68%volt,ennek
ellenéreafalunakcsakszlováknyelvűhonlapjavan.
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1994-esjegyzékbenszereplő(ésatörzskönyvezéselőttihagyományos)magyarnevet
preferálják.aCsallóközbenazelőbbiekközétartozikpl.Mad (1913:Nagymad,1994:
Mad),amelynekpl.aFacebookonisNagymad formábanvanfeltüntetveaneve,deaz
újközútihelységnévtáblánisezszerepel,ésemlítésekorisgyakoribbaNagymad,mint
aMad forma;azutóbbiakközépedigpl.Veľké Blahovo (1913előtt:Nagyabony,majd
Nemesabony,1994:Nagyabony),amelynekhonlapjaaközségnevétkövetkezetesen
Nagyabony-kénttüntetifel,segyébszövegekbenisjóvalgyakoribbezaforma,minta
Nemesabony.

aNagyabony használataazértsemokozproblémát,mertamagyarnyelvterületen
nincsugyanilyennevűmástelepülés.egyébkéntmindszlovákián,mindamagyarnyelv-
területenbelüláltalábanigyekeznikellahomonimalakokkiszűrésére,ezértpl.acsal-
lóköziJahodná faluesetébenpreferálnikellaPozsonyeperjes formátazEperjes (1909
előtt,ill.az1994-esjegyzékben)formávalszemben,ugyanis(szlovákiai)magyarszem-
pontbólEperjes egysárosivárosneve.azEperjes névegyébkéntarraispélda,hogyaz
államközpontúnévadásravalóáttérésselatörzskönyvezéskoralkalmazottegytelepü-
lés–egynévelvetamagyarországiilletékesekismegsértették,ugyanis1954-benezt
anevetadtákegyCsongrádmegyeitelepülésnek.valószínűlegennektudhatóbe,hogy
elsősorbanmagyarországi,majdtalánenneknyománszlovákiaiszövegekbenismeg-
jelentaszlovákiaiPrešov nevekéntakorábbannemadatoltSároseperjes név.20 véle-
ményemszerintazonbansemmisemindokolja,hogyegy1954-benátkereszteltarány-
lagkismagyarországitelepülésnevemiattmegváltoztassukegymára13.századtól
ismertnevet.

5.4.az1994-estelepülésnév-jegyzékbenszerepelnekhelyesírásiszempontbólhelyte-
lenformák,pl.akötőjellelírtSzádudvarnok-Méhész ésaPerény-Hím,amelyekaszlo-
váknévformátmásolják(Dvorníky-Včeláre,Perín-Chym).ezeknélvagyazegybeírástkell
választani, amely a másodikként említett falu esetében nem okoz gondot (Perény -
hím),21 vagymásnevetkellbevezetni(pl.Méhészudvarnok.)22 ugyancsakegyértelműsí-
teni kell néhány településnév írásmódját (pl. rövid vagy hosszú magánhangzó van
benne,errőlbővebbenl.szabómihály2005).

5.5.adomborzatinevekcsoportjábanvéleményemszerintabbólaténybőlkellkiindul-
nunk,hogyelsősorbanazoktatásszempontjaitkellfigyelembevennünk:elkellérnünk,
hogy a magyar iskolákban használt tankönyvekben a földrajzi objektumok magyar
névenszerepeljenek.ezazonbanaztjelenti,hogyaszlovákbanalkalmazotttájtagolás-
hoz célszerű alkalmazkodnunk, azaz a földrajzkönyvekben szereplő objektumoknak
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kellmagyarnevetadnunk,nemmondvaleazonbanateljeskárpát-medencétegyegy-
ségkéntmegközelítőszemléletrőlésnévhasználatról.azazakét(esetlegtöbb)ország
területénelterülőobjektumokesetébenmegkülönböztetőjelzővelvagyelőtaggalkelle-
neazadottobjektumszlovákiairészétnevezni.pl.afentmárelemzettésnagyproblé-
mákat okozó Podunajská nížina a Győri-medence északi része, ezért Északi-Győri-
medence lehetneaneve.hasonlóankelleneeljárniaVýchodoslovenská nížina eseté-
ben is, itt azonban elsősorban is el kell dönteni, hogy a hagyományos Alföld
(Nagyalföld)vagymáslegyenamegnevezésalapja.

amintafentielemzésbőlkiderült,avölgymedencék,folyóvölgyekéssíkságokese-
ténvanszükség–nemlévénalkalmazhatómagyarnév–újhelynevekmegalkotására.
mivelazemlítettszlovákhelynevekbenaviszonyítóelem(azazalaptag)néhánykivé-
teltőleltekintvefolyónév,attólfüggőenválaszthatjukarészlegesvagyteljesfordítást,
hogyazadottfolyónakvan-emagyarnevevagynincs.pl.aChvojnická pahorkatina a
Chvojnica-folyó „után” kapta a nevét, s mivel ez a kis-kárpátokon túl folyik, nincs
magyarneve.ezértaChvojnická pahorkatiná-tChvojnicai-hátság-naknevezhetjük.ha
anévbenaHornád,azIpeľ vagyaHron szerepel,természetes,hogyadomborzatielem
magyarnevébenafolyónévismagyarlesz.aszlováknévhezvalóalkalmazkodásegyéb-
kéntnempéldanélküli,akárpát-pannon térség tájtagolódásamunkában is találha-
tunkszámosilyenmegnevezést,elsősorbanis idetartoznakamenti szóttartalmazó
nevek,pl.aGaram menti hátság aPohronská pahorkatina lefordításávalkeletkezett.

amintmásholmármegírtam (szabómihály2008),aszlovákiaimagyar iskolákban
használt tankönyveket nem „szóról szóra” lefordítva kellenemagyarul kiadni, hanem
adaptálni,amagyartanulókigényeiszerintmódosítanikelleneőket.aföldrajzkönyvek
esetébenpéldáulszükségvolnaarra,hogyfoglalkozzunkaszlovákésamagyartájtago-
lásiésföldrajzinév-rendszerkülönbségeivel,bemutassukazalternatívnévformákatis.

6.befejezés

nemvégeztemugyantudományosigényűfelméréstatémában,atapasztalatomazon-
ban az, hogy a szlovákiai magyarok általában nem ismerik a távolabbi települések
magyarnevét,sezérvényesazegyébföldrajziobjektumokrais(ajelentősebbhegysé-
geketésaközelifolyókatkivéve).amagyarnévanyagrehabilitációjátéselterjesztését
valószínűlegnagybanelősegítené,hasikerülneáltalánosanelfogadhatóésegységes
helynévjegyzékeketösszeállítanunk,majdazezekbenszereplőhelyneveketmindenhol
–elsősorbanatankönyvekben–egységesenalkalmaznunk.
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GiZeLLa sZabómiháLy
about the problems of standardization of the hungarian names of slovakian
landformsandsettlements

hungarian linguistics in slovakia have yet to address the questions related to
hungariangeographicalnames.Themain reasonbehind thiswasprobably the
factthatinthelastdecades,hungarianplacenamescouldnotbeofficiallyused,
the laws and the related bill allowing their limited public usewas drafted and
passed in 1994without the cooperation ofhungarian linguists. The names of
landforms–especially thosewith lesser significance–are seldomused. They
cannotbeshownonmapspublishedinslovakia,moreover,theiruseineducation
(textbooks)waslimited.Theseissuesarenotuniquetoslovakia,thehungarian
minority in other succession stateshasalso faced similar concerns in the two
decadesaftertheregimechange,andthehandlingofthisissuewassimilaras
well. inmy study, i wish to showcase the history of regulation regarding place
names and point out that, in the overview of the current situation, today’s
uncertainty and the existence of place name changes is the result of
independent,state-centricstandardizationswithdifferent ideologiesand, inmy
opinion,canbeonlysolvedbyaunified,departmentalrecodificationprocedure
withintheCarpathian-basin.
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