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Erdõhasználatra, erdei tevékenységekre és
erdei állatokra utaló helységnevek
Az erdõkkel kapcsolatos, illetve az erdõkben folyó tevékenységek és folyamatok a helynevekben is tükrözõdnek.
Arra, hogy egykor hol és hogyan zajlottak, illetve történtek ezek, a helynevekbõl is következtethetünk, mivel
az erdõirtással, vadászattal és más
erdei tevékenységekkel kapcsolatos
szavaink legtöbbjét elõször helynévként írták le középkori okleveleinkben. Ezeknek az elnevezéseknek a bemutatásával záródik háromrészes
cikksorozatunk.
Irtványos, Irtovány, Irtásfalu és Tapolyortovány nevét talán magyarázni sem
kell; Ortaháza nevében pedig a favágó
régi magyar neve: az orta (azaz irtó, erdõirtó) lehet benne. Vágod neve és a
sok -vágás(a) elõ- meg utótagú településnév kivágott erdõrészre, illetve az erdõbõl újonnan kihasított szántóra is
utalhat, míg Vág település neve esetleg
a nyugati gyepûvonal erdõvágóira.

Határrészek és települések nevébe is
bekerült szláv eredetû nyelvjárási szavunk a láz, ami erdei tisztást és irtványt is
jelent. Több -láz utótagú településnéven
kívül Lászitanya, Lászka, Laziszkó és Lázi nevében is ez a szláv szó szerepel.
A román eredetû -ronk és -runk, illetve a szláv -bél utótagú településnevek, valamint Bély és Bodolyabér neve
szintén utalhat irtványra és tisztásra is,
akárcsak Polena, illetve a Jászó- elõtagú
települések szláv eredetû neve.
A Pilis- meg a Pölöske- elõ- és utótagú településnevek, valamint Pelsõc neve ugyanarra a régi szláv szóra megy
vissza, amely csupasz, kopár helyet,
tisztást jelent: ezek a tisztások pedig irtással is keletkezhettek.
A Hernád- elõ- és a -fricske utótagú
településnevek, illetve Rõd és Rõtfalva
neve különbözõ német szavakkal utalnak irtványföldre; Tállya neve és a -tá-

lya utótagú nevek pedig ófrancia szóval. Akárcsak a szláv eredetû Karcsava,
Poruba, illetve Terpes, Terebes-, Terebezd-, Tiribes-, illetve -lédec meg -csertés elõ- és utótagú helynevek.
Zsár és Bükkzsérc neve szintén jelenthet tisztást, irtást; mégpedig olyat,
amelyet az erdõ felégetésével nyertek.
Az e nevekben lévõ szláv szó makkot is
jelenthet, tehát akkor is erdõre utal, ha
ezt fogadjuk el. Pazsag, Pozsga, Uglya
és Zsegnye szláv eredetû neve is égetéses irtványt jelöl, Tõzmiske nevében
pedig a „Tõz” a tûz szóval függhet
össze, és szintén utalhat égetett irtásra.
A Répás- elõtagú helynevek olyan
irtványokra utalnak, amelyekbe évekig
répát vetettek, hogy sokszori kapálása
által megakadályozzák az újraerdõsülést. Rezi, Rézmál és Röszke nevében
szintén egy erdei irtvány, esetleg egy
erdõmaradvány vagy egy gazos, bokros
hely jelentésû „rez” tájszó lehet benne.
A szláv eredetû szécs szó is jelenthet irtást, tisztást; ebben a jelentésben kerülhetett be számos Szécs(eny/ény/ány)
elõ- és utótagú településnév mellett
például Szécsénkének a nevébe is.
Pusztító természeti erõ jelentésû
vész szavunk rokona a régies vészverés. Ez Kis- és Nagyveszverés nevében
van meg, és utalhat viharsújtotta erdõre,
meg arra is, hogy régen olykor úgy taroltak le erdõrészeket, hogy a fákat bevagdosták, és kidöntésüket a viharra
bízták. Hasonló a bajor-osztrák eredetû
Vimpác név magyarázata is: az a szélroham, széldöntvény jelentésû Wintposs
szóból eredhet.
A régi õserdõk kiirtásához sokszor
kevés volt a fejsze (avagy régies szóval
a bárd), a tûz pedig nem fogott az élõ
fán. Aszaló és Somogyaszaló neve a fák
kérgének körbehántásával, majd az így
kiszárított erdõrész felgyújtásával történt erdõirtásra utalhat.
A népnyelvben élõ gernye szavunk
száradt, kiaszott, sovány fát, rõzsét is jelent; földrajzi névként – például Gernyés meg Gernyeszeg nevében – szintén olyan helyre utalhat, ahol a fák övhántásával szárították ki az erdõt.
Bártfa és Bárdudvarnok nevében az
erdõirtó vagy ácsszerszám jelentésû
bárd szó rejlik, ami valaha jelentett egy
ember által bárddal egy nap alatt kivágható nagyságú erdõrészt is, ami õt az er-

dõbõl megilleti. Bárdos falu neve pedig
(faragni való) szálfás, szálas erdõt is jelenthetett. Toporc neve is favágó bárdra
utal – csak éppen szláv szóval.
A középkorban és elõtte jellemzõ
volt, hogy az erdõk kiszárítása és felégetése után a fák csonkjait nem távolították el, hanem beérték közük megmûvelésével, s így a tönkök még sokáig látszottak. Ezért a visszamaradt tõkékre, gyökerekre több helynév is utal.
Utóbbira példa Gyökeres és Gyökös
neve. A Tõke- meg a -tõk(és) elõ- és
utótagú, illetve esetleg a Tenk(e)- elõtagú helységnevek is olyan irtványföld(i
település)ekre utalnak, ahol a kivágott
fák tönkjei még látszanak. Csápor, Kiskárna és Kerény neve, illetve a -kolcs
utótagú településnevek szintén facsonk(ok)ra; Bolvásvölgy, Penyige, Kalodva és Klazány neve pedig tuskókra,
tönkökre, illetve rönkökre utalhatnak
szláv eredetû szóval. Bucsum neve
szintén tönkre utal, de román szóval;
Ferzsó nevében pedig egy ág(göcs)
vagy ágcsomó, míg Karva, illetve Lubény nevében egy-egy kéreg jelentésû
szláv szó lehet benne.
A Gyapa és a Gyapjú településnév is
származhat a népnyelvi erdõ gyapja,
azaz levágni való faanyaga kifejezésbõl.
A Fûrész(falu) és a Dóczyfûrésze nevek
pedig olyan falvakra utalnak, amelyek
erdõs vidéken létesített fûrészmalom
mellett települtek, ahol a fatörzseket
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zsindellyé, deszkává dolgozták föl,
ahogy például Deszkáspusztán is.
Vannak olyan településnevek is,
amelyek az erdõbõl élõ emberek: erdõóvók, fakátrány- és szénégetõk, gyantaszedõk, vadászok stb. foglalkozására
utalnak. A számos -ardó utótagú településnév az erdõ + óvó összetételbõl keletkezett, és mind királyi szolgálatban álló
erdõóvók lakhelyét jelölte. Erdõõr jelentésû régi „cserkesz” szavunk lehet benne
Nagycserkesz nevében; Szatmárcseke
nevében pedig Cseke egy azon a településen hajdan élt erdõõrt örökít meg. Hajnik neve is erdõkerülõkre, erdõóvókra

utal – csak éppen szláv szóval. Soltészperecsény nevének elõtagja pedig az
északi országrész hajdani õserdeinek
mûvelhetõvé tételét és betelepítését végzõ soltészeknek állít emléket.
Alsószénégetõ és Biharszenes szénégetõk lakóhelyét magyar, míg Dechtár,
Dejtár és Détér fakátrányégetõk lakhelyét szláv eredetû szóval jelöli. Szemelnye, Szomolány, Szomolnok és Szomolya olyan hely lakosait jelöli, akik fenyõgyantát gyûjtöttek; akárcsak a román eredetû Resinár, ami szintén gyantaszedõk lakhelyét jelölhette. De a magyar Szarakszó is a régen gyanta jelentésû szurok + a kiszáradt patakmeder
jelentésû aszó szavak összetétele.
A felvidéki Konyha nevû falu tûzifaszolgáltatással, hamuzsírfõzéssel, fakátrányégetéssel is kapcsolatos tevékenységre; Bertény pedig erdei méhészetre
utal, hiszen az a szláv szó, amelybõl utóbbi falu neve ered, méhlakásnak alkalmas
faodúkkal rendelkezõ erdõt jelent.
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A Telgárt név a német Tiergarten,
azaz állatkert szóból ered, és IV. Béla
király vadaskertjére utal; Váldhid neve pedig erdei kunyhót jelent –
a német Waldhütte szóból.
Lászlótanya nevében a
tanya vadásztanyát jelent, Pacola szláv eredetû neve pedig kutyás vadászatra utal.
A vadászkutyák régi
magyar nevei (esetleg személynévi közvetítéssel) Harta, Hort,
Kis- és Nagycenk, illetve Vizslás nevében is benne lehetnek.
Vadverem és Vermes neve a
vadfogás õsi, gödörcsapdás módjára
utal; Szolopna neve pedig szláv szóval
jelöl olyan helyet, ahol csapdával fogtak vadat, esetleg csapdát készítettek.
Vadászfalva, Alsó- és Felsõvadász neve
királyi vadászokra utal; a számos -daróc
utótagú településnév pedig nyúzókra,
akik sokszor szintén királyi szolgálatban álltak. Lemnek, Lónya, Lócs és a -lóc,
-lócsa meg -lóna utótagú településnevek mind vadászok, „fogók” lakhelyét
jelölhették: különbözõ szláv eredetû
szavak vannak bennük.
Mint korábbi cikkemben is írtam, a
vad szó is erdõt jelentett a középkorban
(ahogyan mai vadon szavunk is), nem
pedig az erdei állatokat, „vadat”, noha
utóbbiak – különösen, ha vadásztak rájuk – szintén sokszor bekerültek a helynevekbe. Elõször az erdõket nevezték
el arról az állatról, amelybõl sok élt
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bennük, késõbb pedig az erdõ mellé települt helységek kapták meg az erdõ
nevét. Olyan esetek is vannak,
hogy az állatnév elõbb személynévvé alakult, s így
vált település nevévé.
Szarvaskõ, Szarvas(d), Rókamezõ,
Vágfarkasd, Baglyasalja, Borzlik,
Õzgödör, Pusztahollód nevét, meg
a többi Farkas- elõ-,
meg -medves, -medvés és -hollós utótagú
nevet magyarázni sem
kell, de például Ravazd
nevében is a róka régi neve
van benne. Gerényes görényest jelent, Harkány és Nagyherkály nevében pedig a harkály népies neve lehet. Hõgyész hermelinvadászt jelent
régi magyar szóval, míg Ghymes és a
Gyimes- elõtagú nevek a gímszarvasra utalnak.
A Disznó(s/d)- elõ- és utótagú településnevek és Disznajó neve nem a házi sertésre, hanem a vaddisznóra utal
magyar, míg Leperdpuszta, Veperd, illetve a Szinyér név és a Szinye- elõmeg utótagú nevek különbözõ szláv
eredetû szavakkal; de Porcsesd román
neve is vaddisznót jelent.
Balf nevében a farkas jelentésû Wolf,
Ebergõc nevében a vadkan jelentésû
Eber, míg Pernek nevében a medve jelentésû Bär német szó van benne. Kaca
neve a vadmacskát is jelentõ német Katze szóból ered, minthogy lakosai az Árpád-korban vadmacskaprémmel adóztak.
Illanó és Ilonc egy szarvas, míg Alsóés Felsõszernye egy õz jelentésû szláv,
Kaprevár pedig szintén egy õz jelentésû
román szóból származhat. A farkas
õsszláv neve lehet benne a -valkó(c)
utótagú településneveken kívül Tiszavalk, Vicsa, Võk, illetve Völcs(ök) nevében is. Végezetül Jazvinapuszta nevének elõtagja a déli szláv nyelvekben
borzlyukat, míg a Sajómercse helységnév szintén déli szláv eredetû utótagja
lappantyút jelent.
Dr. Kurcz Ádám István
nyelvész, vezetõ tanácsos,
Magyar Nyelvstratégiai Intézet

Az OEE fennállásának 150. évfordulója alkalmából emléktárgyakat és kiadványokat készíttet, melyeket
minden érdeklõdõ megrendelhet.
Megrendelés a www.oee.hu honlapon elérhetõ termék megrendelõ alkalmazás segítségével, vagy az
Erdészeti Lapok 2016. októberi számában található Megrendelõ lapon.
A megrendelt termékek személyesen az OEE titkárságán (Budapest, 1021 Budakeszi út 91). vehetõk át
vagy postai utánvéttel a megadott címre küldjük õket.
További részletekért látogasson el honlapunkra!
Legyen maradandó emléke a 150 éves jubileumról, várjuk megrendelését!
OEE Titkárság
A magyar erdõgazdálkodás képes története
I.-II. kötet

Az Országos Erdészeti Egyesület legszebb hagyományait folytatja akkor, amikor útjára bocsátja dr. Oroszi Sándor erdõmérnök-erdészettörténész szerkesztésében a magyar erdõgazdálkodás történetét képekben megjelenítõ, háromkötetes egyedi albumsorozatát.

Erdészcsillag kitûzõ
Jubileumi tagsági jelvény

A tradicionális ötosztatú tölgyfalevél erdészcsillag stilizáció,
15mm-es átmérõben, ezüstbõl,
egyedi ötvösmunka, zöld
bársonnyal borított
mûanyag dobozkában, csomagolva.

Ár: 5800 Ft/kötet

Gyökerek és Lombok
Erdészportrék, 8. kötet

Ár: 4300 Ft/db
A magyar állam összes erdõségeinek átnézeti térképe
1896
Ár: 3500 Ft/db

Az erdész életpályákat bemutató
interjúsorozat
8. kötete
Pápai Gábor
szerkesztésében.

Ár: 2625 Ft/db

A teljes
terméklista a
www.oee.hu
egyesületi honlapon
érhetõ el.

A híres Bedõ-féle erdõtérkép digitálisan felújított, kiváló felbontásban megjelenített, színes kivitelû, ofszet íves nyomással, B1-es méretben (98x 63 cm)
gyártott, mûanyag kupakkal záródó papírhengerbe (tuba) csomagolt és
címkével ellátott reprint kiadása.

SZÁZÖTVEN ÉV – ARCKÉPCSARNOK

Dr. Jablánczy Sándor

Benedek Attila

(Ipolyság, 1908. december 1. —
Vancouver, 1999. március 8.)
Erdõmérnök, minisztériumi fõosztályvezetõ, szakiskolai
igazgató, tanszékvezetõ egyetemi tanár, kandidátus,
Kanadában PhD-fokozatot szerzett, az Országos Erdészeti Egyesület titkára 1948—1950 között.

(Nagybánya, 1916. szeptember 15. —
Sopron, 1995. február 20.)
Erdõmérnök, közgazdász, minisztériumi kereskedelmi
igazgató, tanszékvezetõ egyetemi docens, kandidátus,
az Országos Erdészeti Egyesület titkára 1950—1952
között.

Középiskolai tanulmányait 1918—1926
között Ipolyságon végezte. Prágában, a
Mûszaki Egyetem Erdõmérnöki
Karán
szerzett
diplomát
1931-ben. Végzése
után ugyanitt, 1 9 3 1 —
1932 között jogi tanulmányokat is folyatott. Balassagyarmaton dolgozott erdõfelügyelõként,
majd átkerült Bustyaházára, 1942-ben
a Királymezei Erdészet erdõgondnoka lett. 1948-ban az
Esztergomi Erdészeti Szakiskola tanára, majd igazgatója lett. Eztán felkérték a Földmûvelésügyi Minisztérium
Erdészeti Fõosztályának vezetésére. Az Erdõközpont
tervosztálynak elõször a vezetõjévé (1949), majd pedig
helyettes vezetõjévé (1950) nevezték ki. 1948—50 között, Haracsi Lajos elsõ elnökségének idején, elvállalta
az Országos Erdészeti Egyesület titkári teendõit is. Vallotta, hogy az erdészeknek nem szabad kivonulniuk a
közéletbõl, ha sikeresen meg akarják valósítani az ország összes erdejére akkor elkészült fejlesztési terveket
és helyre akarják állítani a világháború okozta erdõkárokat. Dr. Magyar Pál távozása után, 1951-ben átvette
az Agrártudományi Egyetem Erdõmérnöki Kar Erdõmûvelési Tanszékének a vezetését. 1954-ben kandidátusi
fokozatot szerzett. Az 1956-os forradalom után õ is Kanadába távozott, ahol 1961-ig a Soproni Divízió hallgatóinak erdõmûveléstan tanára volt. A Brit Kolumbia
Egyetemen (University of British Columbia) posztdoktori tanulmányokat folytatott 1958—1960 között, majd
1964-ben ugyanott PhD-fokozatott szerzett. A Soproni
Divízió megszûnése után kutatóként dolgozott a Maritime Forest Research Laboratory of the Canadian Forest
Service-nél. Nyugdíjba vonulása után 1974—1979 között New Brunswick és Nova Scotia tartományok területén erdõmûvelési munkák tervezésével és kivitelezésével foglalkozott.
Fõbb munkái: Erdészeti Kézikönyv Erdõmûvelés fejezete (1956), A Sustainable silviculture: redefining fundamental issues (A fenntartható erdõmûvelés: alapvetõ kérdések újrafogalmazása) The Trumpeter, Journal of Ecosophy Vol. 6. No.2. (1989).
Sírhelye: Dr. Jablánczy Sándor 1999. március 8-án
Vancouverben halt meg. Sírja Kanadában van.

A budapesti József Nádor Mûszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem soproni Erdõmérnöki Osztályán 1939-ben szerzett erdõmérnöki oklevelet. Ezt követõen a Földmûvelésügyi Minisztérium Erdészeti Fõosztályának kisegítõ tisztviselõje (1939—1940), majd a Pécsi Állami Erdõfelügyelõség erdõmérnöke (1940—1941). Avasfaluban (1941—
1944), Sopronban (1944—1945), Pécsett (1945), majd
Bükkösdön állami erdõgondnok (1945—1949). A Magyar
Állami Erdõgazdasági Üzemek (MÁLLERD) osztályvezetõje (1949—1950), az FM Erdészeti Osztályának csoportvezetõ fõmérnöke (1950—1951), az Állami Gazdaságok és
Erdõk Minisztériuma (1951—1954), majd az FM kereskedelmi igazgatója (1954—1955), az Országos Erdészeti Fõigazgatóság Anyaggazdasági Fõosztályának vezetõje
(1955—1960). Minisztériumi korszakának ideje alatt rövid ideig az Országos Erdészeti Egyesület titkára volt
1950—52 között. A soproni Erdõmérnöki Fõiskola, illetve
az Erdészeti és Faipari Egyetem Erdõhasználattani Tanszékének egyetemi docense 1960—1977 között, és a tanszék
vezetõje 1961-tõl. Ezután, 1977-tõl az Erdért Vállalat
nyugdíjas szaktanácsadója. Az MTA-TMB önálló aspiránsa
(1959—1962). Erdõhasználattani és üzemtani, erdészeti
munkaszervezési kutatásokkal, a magyarországi fahasználat
kérdéseivel foglalkozott
behatóan. Sopron Város
Tanácsának tagja, az Oktatási Bizottság elnöke
volt. A Magyar Szabványügyi Hivatal Erdészeti Bizottsága elnökeként tevékenykedett. A Munka Érdemrend arany fokozatával tüntették ki.
Fõbb munkái: Fakitermelés. (Mezõgazdasági
kiskönyvtár. Erdészet. 11.
Bp., 1951); A termelési
érték emelésének egyes kérdései. (Az Erdõ, 1955), A termelési érték növelési módszereinek néhány kérdése tölgyeseink ipari termelésében. Benyújtott kandidátusi értekezés
(Budapest, 1966), Erdõhasználattan I-II. köt. Egyetemi
tankönyv. (Sopron, 1967), Fakitermelések szervezése.
Szerk. (Sopron, 1968); Erdészeti kereskedelemtan. Szerk.
(A Mezõgazdasági Mérnöktovábbképzõ Intézet kiadványa.
Sopron, 1970), Szabványok alkalmazása. (Az Erdészeti és
Faipari Egyetem jegyzetei. Sopron, 1977).
Sírhelye: Benedek Attilát Sopronban temették el,
1995. február 24-én, a Szent Mihály régi temetõ I. csoport
11. sor 5-6. sírhelyén. 9400 Sopron, Pozsonyi út 30 ., GPS
koordináták: X 16,599 Y 47,69
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