
Cserszegtomaj helynevei 

i. 

Cserszegtomaj Keszthelytől északra, annak köz
vetlen szomszédságában fekszik, a Keszthelyi hegy
ség ellaposodó oldalain, 150—200 méter magasság
ban, lényegében szétszórt, hegyközségi település. 
A település legrégibb magva Tomaj, e falu először 
1357-ben bukkan fel egy ottani jobbágy levelesíté-
sével kapcsolatban.1 A település legrégibb neve 
Tomaj. A Tomaj (Tolmaj, Tholma, Tolmad) nem
zetségnek kiterjedt birtoka volt a 'környéken (Le-
sencetomaj, az először 1318-ban szereplő Badacsony
tomaj),2 azonban arra vonatkozólag, hogy a Tomaj 
nemzetségnek itt is birtoka lett volna, adatunk nin
csen.3 Ugyanakkor azonban Tolma személynév elő
fordul Anonymus Gestájában, Kelet fia Aalaptolma 
vagy Tolma vezér a Komárom megyében birtokló 
Katapán vagy Koppan nemzetség őse volt.4 Az elne
vezés tehát etimológiailag nem kapcsolható a To
maj helynevekhez és csak analógiás úton, a másik 
két Tomaj hatására lett a Tolma névből Tomaj.5 

A Tomaj nemzetség különben a besenyő Tonuzobá-
tól származik.6 

A XIV. században Tomaj Rezi vár tartozéka, s 
így szerepel 1421, 1427-ben is.7 Utóbb a Gersei 
Pethő család birtoka, egy XV—XVI. század for
dulótáji jegyzékben Tomajnál húsz név szerepel, 
tehát ekkor elég népes hely lehetett.8 A XV. század 
végéig Tomaj-ként szerepel а neve, míg а XVI. szá
zad elején Thomay, 1513-ban Keszthely tomaj. 

A török háborúk alatt a Keszthely környéki fal
vak elpusztulnak,9 egy 1674. évi feljegyzés Keszthely 
környékéről az alábbi pusztákat említi: Vonyarc. 
Diás, Cserszeg, Tomaj, Agyagh, Űj Hegy, Zsid, Rezi, 
Szántó.10 

A Keszthely környéki szőlőhegyek benépesedése 
a török kivonulása után a XVIII—XIX. században 
történhetett, amikor a keszthelyi lakosságnak való
színűleg a nehezebb életkörülmények közt élő része 
állandó lakosnak 'kivándorolt a hegyre. A kiván
dorlás helyét elsősorban a szőlő határozta meg, a 
szőlő volt a település létalapja, Cserszeg hegyköz

ségi jegyzőkönyvét 1732 óta vezetik, artikulusait 
1752-ben szerkesztik. Cserszeg pecsétjén szőlőmun
kás, vállán kapával, karóra csavarodó szőlőtőke és 
régitípusú szőlőmetszőkés látható (1. kép). Tekin
tettel a szőlő fontosságára, a következőkben a kora
beli térképeken feltüntetett szőlőterületek kiterje
dését is közlöm a mellékelt térképvázlatokon. 

A két település, Tomaj és Cserszeg hosszú ideig 
Keszthelyhez tartozik, mint annak szőlőhegye, de a 
lassú kivándorlással és a lakosságnak a hegyben 
való megtelepedésével idővel önálló községekké 
alakulnak 1838 után,11 majd a két hegyközséget 
1846-ban egy politikai községgé egyesítik,12 mégis 
a helyzet úgy marad, hogy még ma is bizonyos 
mértékben különválasztják Cserszeget Tomajtól és 
a két hegyközség közt ma is fennáll a vetélkedés. 

Cserszegtomaj lakosainak száma 1930-ban 2004 
volt, az 1962. évi helységnévtár szerint 1863, míg az 
1935. évi birtokösszeíráslkor 1542 k. hold földje volt 
(ebből 210 k. hold szőlő, hozzátéve, hogy a szőlő
terület nagysága a XIX. század végén 449 k. hold), 
ma 2761 k. hold. Az elmúlt 30 év alatt tehát a köz
ség határa 1200 k. holddal gyarapodott, a lakosság 
száma azonban fogyott. Tekintve a község határá
nak változóságára, az alábbiakban a helynév vizs
gálatoknál a Cserszegtomajjal határos város, köz
ségek (Keszthely, Gyenesdiás, Rezi stb.) közelebbi 
helyneveivel is foglalkozom. 

II. . 

A levéltári anyagban, nemkülönben a korábbi 
térképeken időrendi sorrendben a következő hely
nevek fordulnak elő: 

1357: Tolmaj (Holub). 
1421: Tolma (u. o.). 
1427, 1474, XV—XVI. sz. forduló: Thomay (u. o.). 
1513: Keszthelytomaj (u. o.). 
1628: Cserszegi szőlők említve (Bontz, 382). 
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1650: Bakáts Sándor ajándékozó szőlőlevele az 
Agyag szőlőhegy szélén erdőből irtott sző
lőről szól (CSL). 

1654: Tomaji Kőháti szőlő (Bontz, 382). 
1674: Cserszeg, Tomaj, Agyagh, Újhegy puszta. 
1675: Keszthel Tornaion Kis Marton puszta helet 

... egy pusztát földeivel és rétijeivel edjütt, 
melliet tot országiak helienek h í n a k . . . 
(CsL). E pusztahelyhez földek, rétek tartoz
tak, tehát e vidéken a szőlőn kívül már ak
kor is szántóföldmíveléssel foglalkoztak. 

1695: Kenyeres György végrendeletében a Csóka
kő alatt egy darab rét, az Agyagon pincés 
szőlő szerepelnek (CsL). 

1698: Cserszeg hi határban szőlő, Cserszeghi Pro
montorium (CsL). Bükköd (Bontz, 382). 

1699: Farkashegy (KL). 
1736: Az Agyagi szőlőhegyen Csizmazia Péter 

birtoka: szőlő, szántó, kaszáló pincével (CsL). 
Agyaghi Szőlő Hegy, Csókakő folyása. 
Agyaghi Helységbeli bírák. Cserszeghi, 
Agyaghi és Kűháti Helység öreg bírája 
(CsL). 

1737: Mohosmái, Agyag, Tokaj, Cserszeg szőlő
hegy (az 1732-től vezetett cserszegi hegyköz
ségi jegyzőkönyvben (CsL). Egy adás-vételi 
levélből: a kőháti promontoriumon a gróf 
fundusán levő szőlő hajlékokkal és lábjával 
együtt (CsL). — Mohosmái, Agyagbul, To-
kaibul, Cserszegrül hegymesterek (CsL). 

1. Cserszeg helység pecsétje egy 1853. évi végrendeletről. 
1. Petschaft der Gemeinde Cserszeg auf einem Testament vom 

J. 1853. 
1. Le sceau de la commune Cserszeg, sur un testament 

de l'année 1853. 
1. Печать села Черсегтомай на тестаменте 1853 Г-

1739: Cserszeghi, Koponári, Tokaji hegyrül, 
Agyagrul, Keő hátrul hegymesterek (Cser

szegi hegyközségi jegyzőkönyv). 
1741: Cserszegi Promontoriumban Festetics fun

dusán levő szőlő hajlékokkal (egy adás-vé
teli levélből). • 

1743: Mohosmány, Koponár, Agyag, Tokaj, Cser-
szegh (CsL). 

1745: Koponári hegyen szőlő épületeivel (Feste
tics adománylevél). 

1750: Cserszegi, agyagi, és kőháti egybefoglalt 
helyiség (CsL). A Csókakő folóra dűlő szőlő 
mellett egy hold szántó, rét, az utóbbit sű
rűből (iharos, kökénytüske) irtották (CsL). 

1752: Cserszegi Agyagi és Kőháti egybefoglalt 
nevű Helységh artikulusait megerősíti „Fös-
tetits" uraság (CsL). 

1769: összeírták a diási, cserszegi, nagytomaji 
hegyvámos szőlőket, öreg emberek sem em
lékeznek a szőlők telepítésére, tehát ezeket 
jóval 1715 előtt telepítették (CsL). 

A Festetics Levéltár 1769-ből egy igen szépen 
rajzolt és eléggé pontos, részletes térképet őrzött a 
Keszthely-környéki uradalomról, s ebből a Cserszeg-
tomajra és a szűkebb környékére vonatkozó részt 
ismertetem az alábbiakban. A térkép arányaiban 
némiképp a valóságtól eltér, amennyiben tengelye 
a Ny—К irányban aránytalanul hosszabb, míg az 
É—D irányban rövidebb (10—11. kép). 

A mellékelt vázlaton a főbb útvonalak, az akkor 
szőlőművelés alatt álló területek láthatók (a vázla
ton a szőlőterület vékony vonallal körülhatárolt 
rész). A térképen azonnal szembetűnik, hogy szerte 
az egész szőlőterületen már akkor is épületek állot
tak, valószínűleg présházak, pincék, s nem állandó 
lakóhelyül szolgáló hajlékok. A mai lakott terület 
többé-kevésbé megfelel az akkori és épületekkel 
sűrűn telehintett szőlőterületeknek. A térképvázla
ton látható szőlőktől északra (2, 10—23. sz. helynév) 
és keletre (27—30. sz. helynév) eső terület erdőktől 
borított, 250—350 méter magas hegyvidék. A térkép 
feltünteti a két kápolnát (a tomaji 1710 táján, a 
cserszegi a XVIII. sz. közepén épült),13 három út
széli keresztet kb. a szőlők bejáratánál, egy kőfejtőt 
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2. Tomaji kápolna, háttérben a Bottyahat. 
2. Kapelle in Tomaj, im Hintergrund das Bottyahat. 

2. Chapelle à Tomaj, avec dans l'arrière plan le 
Bottyahat 

2. Томайская часовня, в заднем плане дом семьи Боттья. 

3. A Pajtikától Ё-га eső terület. 
3. Die Gegend nördlich von Pajtika 

3. Territoire au nord rie Pajtika. 
3. Территория к северу о. Пайтмкч. 
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4. Gyötrösröl a Koponár. 
4. Koponár, von Gyötrös aus gesehen 

4. Le Koponár vu de Gyötröa, 
4. Копонар, вид с Дьётрёша. 

5. A Várvölgye feletti rész 
5. Gegend oberhalb des Várvölgye. 

5. Partie au-dessus de Várvölgye. 
5. Часть над Длиной крепости. 



6. Agyag. - A cserszegi kápolnától É-ra fekvő rész. 
6. Agyag. — Von der Kapelle Cserszeg nach N gesehen. 

6. Agyag — Vue au nord de la chapelle de Cserszeg. 
6. Глина. Вид к северу от черсегской часовни. 

7. Hegyközségi házak. Tomaj. 
7. Häuser der Berggemeindc. Tomaj. 

7. Maisons d'une commune montagnarde. Tomaj. 
7. Дома поселка виноградарей. Томай. 
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8. Pajtika környéke, háttérben a Gyötrössel 
8. Gegend des Pajtika, im Hintergrund Gyötrös. 

8. Les environs de Pajtika, avec dans le fond le Gyötrös. 
8. Окрестность Пайтики, в заднем плане — Дьётрёш. 

(Steinbruch), egy mészfejtőt (Kalkgrube), egy kutat 
(Brun), a főbb útvonalakat (Weg nach Rezy, Weg 
nach Sid), s mindez, nemkülönben az aránylag sok 
helynév élénk szőlőhegybeli életre utal. 

Az 1769. évi térkép helynevei: 1. "Újhegy. — 
2. Seér erdő (valószínűleg Cser erdő). — 3. Barát
gödör. — 4. Bottyánhát. — 5. Királ sűrű. — 6. Ja
kab dombja. — 7. Bükköd. — 8. Verib hegy. — 
9. Űrharastja. — 10. Kőhát. — 11. Völgy foló. — 
12. Keringő hegy. — 13. Nagy erdő. — 14. Csorna 
kút. — 15. Gombahát. — 16. Püstönpör. — 17. Függő 
kő. — 18. Hideg völgy. — 19. Vizes tó lapja. — 
20. Farkashát. — 21. Tömlöc völgy. — 22. Csókakő 
folyó. — 23. Koponár. — 24. Agyak. — 25. Bibis-
hegy. — 26. Cserszeg. — 27. Váló kutya. — 28. Sátor 
magossá. — 29. Négyszegű hegy. — 30. Szárhegy. 

A 4. sz. helynév alatti kápolna környékén: To-
mayer Weinberge. — 26. sz. helynév felett: Wein
berge. — A, B. Steinfelsen. — С. Lichtenberge. — 
D. Steinbruch. — E. Kalkgrube. — F. Brun. 

A Várvölgytől keletre eső közelebbi erdős rész 
helynevei: Ivánhát. — Négyszegű hegy. — Sátor-
magossa. — Szárhegy. — Váló kutya. 

E tárgyalt térképen nem szerepelnek még az 
alábbi, okleveleken felbukkanó helynevek: 

1778: Csetemállya, Tetéd (Vasi Sz. 1939, 307). 
1779: Verébhegy alatt levő szőlője egy kis hajlék

kal (uo.). 

1783—84-ben készül az első katonai felmérésnek 
keszthelyi és a felette levő területnek két lapja 
(Coll. VI. Sectio 20, 21.), a Sect. 21. területünkkel 
kapcsolatban helynevet nem tartalmaz, míg a Sect. 
20. lapon Gyöngyös W. H., Steinbruch (a Várvölgy
ben), Walk. M. (Dobogónál levő kallómalom), Kirche 
(a tomaji kápolna) olvasható. Gazdaságtörténetileg 
értékes a két térképlapnak az akkori szőlőterülete
ket feltüntető része, nemkülönben a Dobogó alatti 
kallómalom (13. kép). (Ugyanezt a malmot tünteti 
fel a következő térkép is.) 

A Festetics Levéltár őrzött két részletes, hely
nevekben gazdag kéziratos térképet az 1780—1790-es 
évekből (de mindenesetre még 1793. előttről), a tér
képek a Cserszegtomaj—Rezi erdőségeket ábrázol
ták, s így ezekre rákerült egész Cserszegtomaj is 
(12. és 14—15. kép). 

Az első térkép vázlatos másolat egy kataszteri tér
képről (jelzete: MP. 308/a). Az adattári részben 1780. 
évszámmal szerepel s ezen az alábbi helynevek ol
vashatók: 1. Felső Dobogó. — 2. Alsó (?) Dobogó. — 
3. Kalló malma (két épület). — 4. Biket (mellette 
balra: ország útja). — 5. Tétét hegy (balra: Szőlő
hegyek, majd az országút szélén: Szántóföldek). — 
6. Tornai kút (balra tőle: Űj Gát). — 7. Verébhegy 
(balra tőle: Szőlőhegyek, míg az országút szélén: 
Szántóföldek). — 8. Ködmöny hegy (a jobbra levő 
út mentén kereszt). — 9. Selem hegy (mellette: 
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9. Cserszegtomaj határa 1964-ben. 
9. Gemarkung von Cserszegtomaj im J. 1964. 
9. Les confins de Cserszegtomaj en 1964. 
9. Околица Черсегтомая в 1964 г. 

Szőlőhegyek). — 10. Pibir domb. — 11. Nagy Remiz. 
— 12. Csókakü Follyoja (tőle jobbra: rétek, tovább: 
szántóföldek). — 13. Agyag völgye. — 14. Pajtika 
völgye. — 15. Pajtika hegye (a 12. és 13, 15. sz. közt: 
Szőlőhegyek). — 16. Mohosmai utya (feljebb kereszt, 
mellette: rétség). — 17. Koponár völgye útja (16, 17. 
sz. közt: szántóföldek). — 18. Cserszegi szőlőhegyek. 
— 19. Cserszegi út. — 20. Kaponár völgye (felette: 
Szőlőhegyek a két 20. sz. közt). — 21. Újhegy. — 
22. Várvölgy. — 23. Kőfejtő. — 24. Nepomuk János 
képe. — 25. Cserszeg völgye (24—25. sz. közt: Szőlő
hegyek). — 26. Cserszegi szőlőhegyek. — 27. Cser
szeg kútja. — (Az északabbra feikvő, részben már a 
Rezi határhoz tartozó főleg erdőség:) — 28. Keserű 
torony völgye. — 29. Csornakút utya. — 30. Kis Tős-
kés. — 31. öreg Tüskéshegy völgye. — 32. Vonttató 
utya. — 33. Tussakos hegy. — 34. Gulassháló völgye. 
— 35. Csalányos völgye. — 36. özes tó lapja. — 
37. Világos hegy. — 38. Hársas völgy. — 39. Csilá-
nyos völgyibe menü út. — 40. Hideg völgy. — 
41. Veres Simbőr vülgye. — 42. Világos hegy. — 
43. Farkasagy hegye. — 44. Farkasagy völgye. — 45. 
Tömlücz gödör. — 46. Borbély keresztfája. — 47. 
Vár vülgye. 

A másik térkép igen alaposan kidolgozott, részle
tes térkép, pontos képét adja az akkori szántóknak, 
szőlőknek, erdőknek, a domborzatnak, sok helynév 
megjelöléssel, az épületek azonban hiányoznak róla, 
nyilván mezőgazdasági nyilvántartás céljából ké
szült, s így felesleges volt az épületeket (présháza
kat) rá vinni. (Jelzete: MP. 211.) Az adattári részben 
1790. évszámmal szerepel. A helynevek: 1. Tornai. — 
2. Tornai szőlő hegyek. —• 3. Selem hegy. — 4. Ká
polna. — 5. Dobogó hegy. — 6. Biket. — 7. Tetét-
hegy. — 8. Botyány hát. — 9. Rezire menő út. — 
10. Ködmeny hegy. — 11. XJrharaszt. — 12. Pibir 
domb. — 13. Háthegyek. — 14. Csókakő folyó. — 
15. Rezi kút. — 16. Gombahát. — 17. Keringőhegy. 
— 18. Köhát. — 19. Függő kő. — 20. Rókalikak. — 
21. Csókakő. — 22. Csándor. — 23. Agyag völgye. 
— 24. Pajtika hegy. — 25. Mohosmai útja. — 26. Ve-

10. Részlet az 1769,-i térképlapról. 
10. Detail von der Karte aus 1769 
10. Détail de la carte de 1769. 
10. Деталь листа карты 1679 г. 

309 



11. Az 1769. évi térképlap helynevei, az utak, a szőlőterület és az 11. Les noms de lieux, les routes, les terrains de vignobles 
azon levő épületek (présház, pince) feltüntetésével. et les édifices (cellier avec pressoir, cave) figurant sur 

11. Ortsnamen der Karte von 1769, mit Bezeichnung der Wege, l a carte de 1769. 
der Weinbau treibenden Gegenden und der Gebäuden (Kel- П. Топонимы листа карты 1769 г., с указанием путей, пло-
terhäuser, Keller). щади виноградников, как и находящихся там зданий 

(винодельческих домиков с давильней, подвалов). 
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12. Az 1780. év táján készült térképlap helynevei, az u tak és né
hány völgy (hullámos vonal) feltüntetésével. 

12. Orstnamen einer Kar te aus dem S. 1780, mit Bezeichnung 
der Wege und einiger Täler (Wellenlinien). 

12. Les n o m s de l ieux, les routes et que lques val lées (mar 
quées d 'une l igne ondulée) f igurant su r la ca r t e établ ie 
ve r s 1780. 

12. Топонимы карты, составленной около 1780 г., с указанием 
путей и нескольких долин (волнистые линии). 

13. Az első katonai felmérés (1783 —84) térképlapjainak vázlatos 
rajza az utak, és a szőlőterület (pontozott rész) feltüntetésével 

13. Skizzenhafte Zeichnung nach der ersten militärischen 
Vermessung (1783 — 84), mit Bezeichnung der Wege und der 
Weinbau treibenden Gegenden (punktierte Teile). 

13. Esquisse des ca r tes du p r e m i e r relevé mi l i ta i re (1733— 
84), avec les rou te s et les t e r r a in s des v ignobles (par t ie 
pointi l lée). 

13. Схематический рисунок листа карты первой военной 
съемки (1783—84 гг.) с указанием путей и виноградников 
(часть с точечками). 



14. Az 1790. táján készült térképlap helynevei, az utak, a szőlők 
és szántóföldterület feltüntetésével. 

14. Ortsnamen der Karte aus der Zeit um 1790, mit Bezeichnung 
der Wege, Weingärten und Felder. 

14. Les noms de lieux les routes, les vignobles et les 
champs figurant sur la carte établie vers 1790. 

14. Топонимы листа карты, составленной около 1790 г., с ука
занием путей, виноградников и полей. 
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15. Részlet az 1790. év táján készült térképlapról. 
15. Detail der Karte, verfertigt um 1790. 
15. Détail de la carte de 1790. 
15. Деталь листа карты, составленной около 1790 г. 

res Simbőr völgye. — 27. Hideg völgy. — 28. Kapo-
nár völgye. — 29. Pajtika völgye. — 30. Kaponár 
völgye. — 31. Farkaságya hegy. — 32. Új hegy. — 
33. Várvölgy. — 34. Kőbánya. — 35. Cserszegi szőlő
hegyek. — 36. Cserszeg völgye. — 37. Cserszeg kút. — 
(Az északabbra fekvő, részben Rezi határba eső erdő
ségek:) —• 38. Keserű torony hegye. —• 39. Keserű 
torony völgye. — 40. Kiss Tüskés. — 41. Csorna kút 
útja. — 42. Gulás háló völgye. — 43. Csihányos völ
gye. — 44. Tussakos hegy. — 45. Világos hegy. — 
46. Hársas völgy. — 47. Farkaságy völgye. (Rezi 
határban.) 

1796: Cserszeg hegységben az Agyagi Diverti-
culumban szőlő hozzá tartozandó hajlékjával, 
földjével rétjével, gesztenyéssel (CsL). 

1807: Tomajban Penteli csalit (KVL). 
Egy színezett, a domborzati részeket igen jól fel

tüntető, igen részletes térképlap a Gyötrös és a 
Várvölgye közti kis területet adja (Planum Silvae 
Georgicon pertinentis una cum Vinea, Castaneto et 
Prato adjacente. 1807. FL.), s ezen az alábbi hely
nevek láthatók: Lapicidina. — Tóth Paul Venator 
(épület). — M. Gyötrös. — M. Púpos. — Via Gyöt
rös. — Via Koponár. — Silva Dominalis. — Casta-
neum. — Pratum. — Különben 12 tulajdonosnak a 
birtoka (szőlő, szántó) van feltüntetve, épülettel és 
a tulajdonos nevének közlésével. A Lapicidina meg
felel a térképeken mindig felbukkanó várvölgyi kő
fejtőnek, mellette van az erdészház (venator), ahol 
napjainkban is erdősház van. 

Kb. 1820-ból származik egy nagyméretű katasz
teri térkép Keszthely széles környékéről (FL), azon
ban ezen csak a szántóföldek vannak feltüntetve, 
s az egészből a helynevekkel kapcsolatban csak a 
Várvölgye jön számításba, amennyiben itt az alábbi 
helynevek olvashatók: Promontorium Cserszeghii. — 
Csigáskút. (Azon a ponton, ahol a korábbi térképe
ken a Cserszeg kút van feltüntetve). — Gyötrös 
völgy. — Statua S. Nepomuceni. — Kőfejtő (a ko
rábbi térképeken feltüntetett helyen, közvetlen mel
lette a Nep. János-szobor). — Borbély keresztfa (a 
Fagyos kereszt táján). —• Szoros hát völgye. — 
Sátormagossa. (Az utóbbi kettő a Várvölgyi úttól 
keletre.) 

Keszthely városának kiterjedése szerepel egy 
tanúvallomáshoz csatolt térképen, kb. 1830-ból (FL). 
A térkép helynevei: 1. Rezi folyó (lejebb ugyanez 

azonos a Csókakő folyóval). — 2. Határ aleé. — 
3. Tornai kapu (Tomaj határán, az allé végén). — 
4. Tornai szőlő. — 5. Reziből Keszthelyre vezető út. 
— 6. Csókakő. — 7. Magyaró álé. — 8. Rezi aleé és 
út. — 9. őszes tói álleé. — 10. őszes tó (az előbbi 
allé közepén). — 11. Cserszegi szőlő. — 12. Gyötrös. 
— 13. Kőfejtő. — 14. Várvölgy. — (Várvölgytől ke
letre:) — 15. Pelikán sűrű. —• 16. Szárhegy vagy Ko
paszhegy. — 17. Bivalkő. — 18. Szénahordó út. 
A térképen jelölve vannak még a tomaj i és cser
szegi kápolnák (16. kép). 

A keszthelyi „Mező és Polgárvárosbeliek Rezi hely
ség és az uradalom által közösen használt legelő" 
térképén (1845, FL) a cserszegi szőlőhegy pontosan 
körül van határolva (Tomaj nélkül), s Cserszeg fe
lett, északra az erdő nyiladékjai meg vannak ne
vezve. 1. Magyal aleé. — 2. Csornakúti aleé. — 3. 
özes tói aleé. — 4. Városi határ aleé. — 5. Farkas 
aleé. — 6. Várvölgy. — 7. Képes fai aleé. — 8. Szo
rosháti út. — 9. Szénahordó út. — (Az utóbbi három 
út, illetve allé Várvölgytől keletre): — 10. Csókakői 
árok. — 11. Cserszegi szőlőhegy (17. kép). 
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16. Az 1836. év táján készült térképlap helynevei az utak, Cser-
szegtomaj É-i határának feltüntetésével. 

16. Ortsnamen der Karte vom J. 1836, mit Bezeichnung der 
Wege und der nördlichen Gemarkung von Cserszegtomaj. 

16. Les noms de lieux, les routes et les confins nord de 
Cserszegtomaj figurant sur la carte dessinée vers 1836. 

16. Тополимы листа карты, составленной в 1836 г., с указа
нием путей и северной околицы Черсегтомая. 

Pesty helynévgyűjteményében Keszthely hiány
zik,14 s a múlt század utolsó negyede táján készült 
l:25,000-es katonai térkép is csak az alábbi hely
neveket tartalmazza: Batyánhát, Becker háza, Cser
szeg, Dobogó, Szögtető, Tornai erdő, Tomaj, Tűzkő
hegyek (20. kép). 

Várvölgytől keletre eső erdős rész közelebbi hely
neved: Iván hát, Meleghegyi vágás, öregszéktető, 
Szárhegy. 

A keszthelyi Városi Levéltárban található volt egy 
1890. tájáról való, Cserszegtomaj hegyközség útháló
zatát feltüntető térkép, ez tartalmazta néhány útnak 
a nevét, nemkülönben az akkori helyneveket. (A mel
lékelt rajz csak a névvel megjelölt utakat adja.) 
Helynevek: 1. Csetemala. — 2. Sobak kapu út. — 
3. Rezi határ út. — 4. Barátgödör. — 5. Battyánhát. 

— 6. Tornai kápolnai út. — 7. Főtorna]. — 8. Újhegy. 
— 9. Dobogói út. — 10. Kender út. — 11. Dobogó. — 
12. Tetéd. — 13. Tetédi út. — 14. Tomaji Kápolnai 
út. — 15. Tomaj. — 16. Bollan út. — 17. László gyepi 
út. — 18. Tornai kápolna. — 19. Verébhegyaljai út. — 
20. Verébhegy. — 21. Nagyremiz. — 22. Csák György 
rét. — 23. Jakab domb. — 23a. Kisúti — 24. Által 
út. — 25. Budai hegy. — 26. Kőháti szőlő. — 27. 
Cserszegi temető út. — 28. Cserszegi iskola út. — 29. 
Űj szőlők alatt. — 29a. Hegyalljai út. — 30. Czibere 
kúti út. — 31. Tajtika. — 32. Cserszeg. — 34. Cser
szegi szőlő. — 35. Koponári út. — 36. Diós. — 37. 
Koponári út. — 38. Pajtaalja. —• 39. Sintérházi út. 
— 40. Sintérház. — 41. Murvás. (18. kép). 

Az 1930-as években megjelent l:50,000-es Balaton 
térkép helynevei (a magassági méterek közlésével): 
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17. Az 1845. évi térképlap helynevei, az alék és Cserszeg határá
nak feltüntetésével. 

17. Ortsnamen der Karte vom J. 1845, mit Bezeichnung der 
Alleen und der Gemarkung von Cserszeg. 

17. Les noms de lieux de la carte de 1845, avec indications 
des allées et les confins de Cserszeg. 

17. Топонимы листа карты, составленной в 1845 г., с указа
нием путей и окогицы Черсега. 

Akol, Barátgödör, Battyánhát (315 m), Biked (181 m), 
Cserszegtomaj, Csókakő, Csókakő folyó, Dobogó, 
Farkaságya, Gyöngyös patak, Gyöngyösi csárda, Ka
vics (kő) bánya, Kcs (kocsma), Keserű torony 
(406 m), Kígyóvári kút, Kígyóvári malom, Koponár 
(249 m), Kőhát (297, 304 m), őrház, Őzes tó, Pörkölt 
hegy (364 m), Szegtető (310 m), Selyemhegy (191 m), 
Szentmiklósi erdő, Tömlöcvölgy, Tusakos (364 m), 
Várvölgy, Verébhegy. — A Várvölgytől keletre eső 
terület: Apró hegyek, Csetényi kút, Csetényi rét, 
Csider kút, Csider völgy, Hadszoros, Homokosi lap, 
Keskeny erdő, Lóhegy, Majálishegy, Meleghegy, 
Messzelátó (331 m), Szárhegy, Szárhegyi akol, Szék
tető (394 ni). — Kiegészítésül: Keszthely 123 m 
(41. kép). 

III. 

Az okleveles és térképes történeti anyag áttekin
tése után most vizsgáljuk meg a helynevek szere
pét, életét, az ahhoz fűződő hagyományokat az élő 

népi szemléletben. Vizsgálataimat első ízben 1940-
ben végeztem, amikor idősebb, főleg favágással fog
lalkozó cserszegi férfiakat kikérdeztem a helynevek
re vonatkozólag és a helyneveket a lehetőséghez 
képest térképen rögzítettem. Cserszegtomaj hegy
község területe tulajdonképpen csak a lakott vidékre 
terjed ki, a környező erdő uradalmi, illetve városi 
birtok volt a gyűjtés idején, azonban a közelebbi 
tájak helynevei szintén bekerültek a gyűjteménybe, 
tekintve, hogy az erdők meglehetősen hozzátartoz
nak a hegyközségi ember életéhez, s így a hely
neveket jól ismerik. A mellékelt térképvázlaton je
löltem a főbb útvonalakat, mint a nyugati szélső, 
Keszthelyről Zalaszántóra vezető utat, a keleti szélső 
Várvölgyére (régebbi nevén Zsidre) vezető és a kö
zépső, Rezire vezető utat, az utóbbi osztja tulajdon
képpen ketté a hegyközséget a nyugati Tornajra és a 
keleti Cserszegre. Az alább közölt helynévleírások, 
magyarázatok az adatközlőktől vett legtöbbször szó 
szerinti idézetek, tehát nem a szerző megállapításai. 

1. Lakott vagy művelés alatt álló területek 
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18. Cserszegtomaj úthálózatának térképe, az út- és helynevek fel
tüntetésével. Kb . 1890. 

18. Karte der Straßennetzes von Cserszegtomaj, mit Bezeich
nung der Straßen- und Ortsnamen. Um 1890. 

18. Car te du réseau rou t i e r de Cserszegtomaj , avec les 
noms des rues et l ieux. Vers 1890. 

18. ЗКарты сети путей Черсегтомая, с указанием^названий 
путей и мест, около 1890 г. 
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19. 1940-ben ismert helynevek térképe, az utak, a lakott terület, 
az erdő és Cserszegtomaj határának feltüntetésével. 

19. Karte der im J. 1940 bekannten Ortsnamen, mit Bezeichnung 
des bewohnten Gebietes, des Waldes und der Gemarkung von 
Cserszegtomaj. 

19. Carte des noms de lieux connus en 1948, portant les 
routes, le territoire habité, la forêt et les confins de 
Cserszegtomaj. 

19. Карта известных в 1948 г. названий мест, с указани 
путей, населенной территории и околицы Черсегтомая. 
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Agyagi dűlő (42). — Lakott hegyközségi rész, a Csókakő 
folyótól keletre. Erősen agyagos talajú, nevét onnan ve
hette. 

Alhegy. — A Verébhegy mai neve (17). 
Barátgödör (3). — Lakott hegyközségi rész szőlőkkel. 

Valamikor itt kolostor volt, barátok laktak benne, a szer
zeteseknek kútjuk is volt, de az beomlott.15 

Bikedi domb (12). — Nagy domb, lakott terület a to-
maji részben. Neve a béke szóból keletkezett, mert ezen a 
dombon, a Béke dombon kötötték meg a magyar—török 
békét.ie 

Boldizsár oldal (53). — Mezei föld. Vagy ötven évvel ez
előtt tulajdonosának Boldizsár volt a keresztneve, arról 
nevezték el. 
Bottyahát (4.) — Fényéves erdő, de az alatta levő lakott 

résznek is ez a neve. 
Busa domb. — A cserszegi iskolától keletre (50. sz. tá

ján), murvabányák vannak benne. 
Csák György rét (19). — Dűlő, mező. 

20. Térképlap 1880. körül. 
20. Karte aus der Zeit um 1880. 
20. Carte, vers 1880. 
20. Лист карты, около 1880 г. 

Csaliti dűlő (6). — Mező, Rezi úttól nyugatra. Csalitos 
erdő volt, amikor ki lett adva a községnek. 

Csapókúti rét. — A Gyöngyös patak mentén, Csetemálá-
val szemben (2). 

Cserlap (49). — Cseres erdő volt, ma mezei föld. 
Csetemála (2). — Lakott hegyközségi rész.1? 
Diós (57). — Diósi dűlő, Diósi mező. — Közepén egy 

nagy diófa volt. 
Dobogfd (11). — Mumyás gödrök, nagy barlangok van

nak benne. 
Dühöngőtér (67). — Az első világháború után keletkezett 

új telep. Télen nagyon hideg van itt, a szél a havat mind 
idehordja, ezért hívják Dühöngőtérnek. Egy cserszegi em
bertől kapta a nevét. 

Főtomaj (5). — Lakott hegyközségi rész. 
Gesztenyés oldal. — A Kőhát (37) keleti oldala. 
Gyötrös (55). — Hegytető, hegyoldal, ami régen kopár 

hely volt, innen kapta a nevét. 
Halász dűlő (3. a). — Bottyahát alatti dűlő, ahol egy 

Halász nevű ember lakott. 
Hegysarok. — Hegyközségi rész a Selem hegy (10) dél

nyugati részében. 
Isten szőleje (58). — Éveken keresztül elhanyagolt szőlő

birtok volt, ami csak a jó Istenre volt bízva. 
Jajvölgy (65). — Azért hívják így, mert terhével nehéz 

ide feljárni: jaj de soká érek fel!, mondják felfelé menet. 
Lefelé csak kerékkötve lehet jönni. 

Jákob domb (51). — Szántó, szőlő. 
Jancsifalu (46). — Sok Jancsi nevű lakik benne. Másik 

neve: Kucor. 
Kerítés (8. a). — Biked alatti rétség. Hívják Gesztenyés

nek is. 
Kéthegyköz (41). — Mező a Csókakő folyó mentén, a 

Tokaj és az Agyagi dűlő közt. 
Konkólik. — Murvabánya a Bottyahát (4) alatt. — (Mur

vabánya több helyen van, kb. tíz helyen fejtenek murvát). 
Koponár (54). — Lakott völgy, félre helyen van, Zala-

koponárnak, Cserszeg fővárosának csúfolják. Sok pici 
ember lakik itt, kiviccelik őket, az egyik pici embert ki
rálynak, a másikat rendőrnek, a harmadikat utcaseprő
nek csúfolják. Nevének eredetét még a törökfutás ide
jére vezetik vissza. Bakács Sándorhoz egy török basa 
kint a hegyben betért, Bakács a török fejét levágta, s a 
fejet kardjának végire szúrta, s így ment a törökök felé. 
A törökök erre felkiáltottak: koponya, koponya, innen 
kapta Koponár a nevét.18 

Kovászberek. — A Pajtika (50) egyik murvás (gelencsér) 
gödre, ahonnan az agyagot (a kovászt) vitték a fazekasok. 

Kőhát (37). — Lakott, homokos terület. 
Kucor (46). — Pajtika felett a menet, sarok a hegyköz

ségben, csak öt-hat lakója van. Másik neve: Jancsifalu. 
Mohosmányi dűlő. — A cserszegi iskola környékének 

(50. táján) régi neve. 
Pajtika (50.) — Közlegelő, kavicsbányával. „Egyes őrzé

sek" vannak itt, miközben a pajtások összemennek, ját
szadoznak, labdáznak, innen eredhetett a neve. 

Palotai szőlő (7). — Lakott terület szőlőkkel, szántók
kal. A hercegé volt, azért Palotai szőlő. 

Péber domb (48). — Murnyás, kavicsos terület, egy Pé-
bér nevű emberé volt. 



21. Térképla p 1935. körül. 
21. Karte aus der Zeit um 1935. 
21. Carte, vers 1935. 
21. Лист карты около 1935 г. 

Hemic (15). — Vadaskert, erdő volt, most szántó, mező. 
Rosszkor jött zsidó szőleje. — Téteden (14) egy szőlő

birtok, amit egy pesti zsidó vett meg, de még abban az 
évben elverte a jég a szőlőt. 

Selemhegy (10). — Nagy birtok, ami egy gazdag, de 
zsugori, zsubrák emberé volt, akit ezért Selemszaró Far
kasnak csúfoltak. 

Tetéd (14). — Hegyközségi lakott terület. 
Tokaj (40). — Csókakő folyó felé néző, részben lakott 

hegyközségi terület. 
Tücsök domb (45). — Porrag rész lehetett, ma lakott 

terület. 
Üjhegy (8). — Erdőterület volt, de a fát kivágták, újon

nan betelepítették, ma hegyközségi lakott terület. 
Vásároslap (5. a). — Rétség, szántóföld, a szélében lak

nak. 
Verébhegy (17). — Hegyközségi lakott terület, ma Al-

hegynek. hívják. 

II. Utak 

Által út: — (L. az 1890. évi térképet). 
Bollán út: — (L. az 1890. évi térképen). Bollán Károly 

lakik itt. 
Gesztenyés út: — A cserszegi kápolna melletti kutak-

tól (47) vezet a Pajtika (50) felé. Mély út, partján két ol
dalt gesztenye van. 

Hegedűs út: — A Szántói útról vezet a Barátgödörbe (3). 
Helység út: — A cserszegi kápolnától (47) vezet nyu

gat felé, át a Csókakő folyón a Rezi útra. 
Kulcsár út: — Más nevén: Dobogói út. (V. ö. 1890. évi 

térképen 9. sz.) — Egy Kulcsár nevű birtokos volt itt. 
Lászlógyepi út: — A Tomaji kápolnai út és a Rezi út 

közt (10. sz. táján), László Ferenc birtoka mellett megy el. 
László mély útja: — A Pajtikáról (50) visz Koponár (54) 

felé. 
Rezi út: — Keszthelyről vezet Rezibe. 
Sobak Kapu út: — Csetemálában. (L. 18S0. évi térképen 

2. sz.) 
Szántói út: — Keszthelyről vezető postaút Zalaszántóba. 
Zelena út: — A szántói útról vezet a Barátgödörbe (3). 
Zsidi út: — Keszthelyről vezet Zsidnek (62). 

III. Épületek, útszéli keresztek 

Cserszegtomajon, ahogy általában a szőlőhegyekben, 
feltűnően sok útszéli kereszt van, több keresztet találha
tunk már az 1769. évi térképen is, míg a gyűjtés idején 
(1940) 29 kereszt és két Vendel szobor állott a hegyközség-
ben.is 

Becker Háza (16). — Szőlő, urasági villával. 
Bors kereszt. — Útszéli kereszt a szántői út mentén 

Csetemála alatt (2). 
Cserszegi csárda (65. a). — Korcsma a Várvölgyben. 
Csánic kereszt. — A Rezi hegyben van. 
Cserszegi kápolna (47). — A kápolna a XVIII. sz. köze

pén épült.20 
Erdős ház (64). — Az uradalmi erdős hajléka. 

Fagyos kereszt (61). — A kereszt felirata szerint Oó Ro
zália állíttatta 1877-ben az itt megfagyott férje emlékére. 
Kapcsolatba hozzák a keresztet a betyárokkal is: a ke

resztnél Keserű bandája ütött le egy embert, aki ott az
tán a vérében megfagyott. — Egyszer a keresztnél két 
zsidi asszony éppen a betyárokról beszélgetett, nem kí
vánatosnak tartván a velük való találkozást, amikor Ke
serű Jóska bandája odaért és meghallotta a beszélgetést. 
Büntetésül a betyárok az egyik asszony talpát gombostű
vel verték tele. — Egy másik adatközlő szerint a kereszt
nél farkasok támadták meg a kéményseprőt, aki erre 
lajtorjáját a keresztnek támasztotta, arra felmászott, de 
utóbb fönn megfagyott. 

Fehér kereszt. — Bottyaháton (4) egy fehérre meszelt 
kereszt. 

Fekete kereszt. — A Lászlógyepi út táján. 
Gyöngyösi csárda (1). — Betyár csárda volt, egyszer a 

csárda melletti pincében fogtak el betyárokat, kettőjüket 
agyonlőtték, sírjuk ma is látható a csárda melletti réten 
(Vak Illés, Kőkes Pista, 1862). 

Gyöpi ház (59). — Sintérház, a gyepmester háza. 
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Gyurkó ház. — Hegyközségi ház a Koponárban (54), 
Gyurkó Józsefé volt. 

Kaposi kereszt. — Ütszéli kereszt a Csetemálé (2) északi 
részében. 

Kotyogó malom (22). — Kis daráló malom, lassú a já
rása, ezért Kotyogó. 

Középső kereszt. — Ütszéli kereszt a Remic (15) felett. 
Községkereszt (52). — Másik neve: Cserszegi kereszt. 

A hegyközség elején van. 
Kűkereszt (6'6). — Ütszéli kereszt. 
Piros kereszt (56). — Ütszéli kereszt, piros színéről 

kapta a nevét. Hasonló nevű egy másik kereszt a Tomaji 
kápolna mellett (9). 

Tomaji kápolna (9). — (Az első kápolnát 1710-ben épí
tették, a jelenlegit 1894-ben).21 

Vendel képe (39). — Szent Vendel kőszobra a Rezi út 
szélén. — Vendel szobra, mint az állattartás védszentje, 
több kereszt, faragott kőemlékmű mellékalakjaként sze
repel, a hegyközségben meglehetős népszerűségnek ör
vendett. Egy történet az egyik Vendel szoborral kapcso
latban: Egyszer Zalaszántón a falu összes libája elpusz
tult, mire az egyik asszony karót fogott, kiment a falu 
végén álló Vendel képhez és annak fejét, kezét leverte. 
Később azonban a fejet visszatette, de fordítva, a szobor 
nyakába pedig egy cédulát akasztott e felírással: — Szán
tón végeztem, most megyek Bazsiba. 

IV. Vizek, kutak 

Békalencséstó (24). — Pocsolya az erdőben. 
Birkás kút (68). — Más néven: Szárhegyi kút. Gémes 

kút, a cserszegiek nagy része ide járt vízért. 
Ciberéi kút (56). — A Diósi dűlő nyugati végében. 
Csókakő folyó (38). — Vízmosásos árok, amiben víz csak 

nagy esőkor van. 
Csókakő kút. — Csókakő (33) alatt. Mellette van a Kút-

domb. 
Csornakút (25). — Erdő közepén, mellette két erdős la

kása van. 
Csuhusi kút (13). — Vizenyős helyen csigás kút, körü

lötte csuhu, nádas van. 
Farkas kút. — Kerekes kút a Főtomajban (5), tulajdo

nosa Farkas István. 
Gombaháti kút. — A Gombahátnál van (21). 
Hegedűs kút. — Csigás kút a Szántói és Hegedűs utak 

találkozásnál. 
Helség gödör. — Itató gödör a Pajtikánál (50), amiben 

az esővíz gyűlik össze. 
Intézeti kút. — A Zsidi út mellett, az erdős lakásokon 

(64) alul. 
Kender kút. — Gémes kút a Dobogó (11) táján, vala

mikor kendert áztattak benne. 
Kettes kút (18). — Egy gémes és egy kerekes kút a 

Posta út mellett. 
Kígyóvári kút, Kegyóvári kút (23). — A Csókakő foló 

mentén, a Rezi mező szélén. Egyszer a közeli Gombaháti 
kútnál egy óriási kígyó kiitta a vizet a válúból, ezt a 
kutat is a kígyókról nevezhették el. 

Kiskút (60). — Gémes kút. 
Kocsmai kút. — A Zsidi út mentén, a kocsma (63) 

táján. 
Leránt kút. — Üjhegyen (8), tulajdonosa Leránt. 
Magyarosi kút. — A Cserszegi kápolna (47) mellett, ma 

közös, kerekes kút, korábban Magyarosi Györgyé volt. 
Polgárok kútja. — Csókakő alatt (33). 

Saskút. — Csigás kút a Posta út mellett, a Csetemálá-
ban (2). 

Szentelyi kút. — Kút a Kucorban (46), Molnár Szentelyi 
Farkas tulajdona. 

Tamás kút. — A Cserszegi kápolna (47) mellett, Hor
váth Tamás birtokán. 

Zerényi kút. — A Szántói út nyugati oldalán a Barát
gödörrel (3) szemben. Kerekes kút, amit újabban kisajá
títottak. 

Zöldes tó (31). — Pocsolya az uradalmi erdőben. 
Zsébő gödrök, Hármas zsébő. — A város erdejében a 

Hidegvölgytől (43) délre. (Zsébő — erdei toka. L. Budai 
tető.) 

összeállításomban itt 21 kút szerepel, elsősorban a név
vel ellátott, forgalmasabb kutak kerültek felsorolásra. 

V. Erdők, erdei tisztások 

Bikarét. — Csókakő (33) alatti terület, a közésgi bika 
rétje. 

Budai hegy, Budai tető (35). — Kopár erdő Cserszegtől 
északra (54). 

Cementes völgy. — Az Isten gödrin felül (28, 32. táján), 
erdőben. Egy cementes válú van benne, abból isznak a 
szarvasok. 

Borsos delelő. — Keménykű tetőtől nyári napkeletre, a 
Hajtogató allén felül (44 .táján). 

Csándor völgy. — A Budai tetőtől (35) északra. 
Cserháti erdő. — Rezi táján van. 
Csókakő (33). — Nagy függő kövek vannak itt, a kövek 

közt sok csóka tanyázik. A keszthelyiek kedves kiránduló 
helye, s már a múlt század elején rendeletileg kitisztí
tották a sziklák környékét, hogy Keszthely urának, a 
grófnak gyerekei jobban szemlélhessék a szikla-alaku
latokat. 

Csókakőrét. — Csókakő alatti rét (33). 
Dékmár allé. — Keménykű tetőtől kb. 200 méterre ke

letre (44. táján), valamikor Dékmár keszthelyi orvosé volt. 
Egyesfa. — Az uradalmi erdőben, Farkaságynál (28, 32. 

táján). 
Farkaságy, Farkasálé (28. 32. táján). — Oldalas hegy, 

lejtő, az uradalmi erdőben, valamikor farkasok jártak e 
tájon. 

Fölöstököm tisztás, Fölöstököm völgy (27). — Betyár ta
nya lehetett, ahol a betyárok szoktak enni. 

Függő kő (29). — Nagy kopár kő az erdőben, olyan, 
mintha az ember fejére esne. 

Gombahát (21). — Erdő, oldalas, az egyik része: Pógár 
erdő. 

Hajtogató álé (44). — Koponár fölött egy nyiladék az 
erdőben, a Keménykű tető előtt indul ki kelet irányban. 
Vagy hatvan évvel ezelőtt a Pajtikáról csak errefelé volt 
szabad hajtani a marhát a Gyötrösbe (55). 
Hegyhát. — Hajtogató álé felett (44. vidéke). 

Hóhári Jakab pince. — A Budai tetőtől keletre az er
dőben, voltaképpen gödör, aminek zug a teteje. Valamikor 
a betyárok barlangja vagy pincéje volt. 

Hosszi völgy. — Az erdőben, Csorna kúttól (25) dél
nyugatra. 

Irtáskapu. — Csókakőtől (33) délre fekszik. 
Isten gödri. — A Város erdejében, a közepén két nagy 

fa van (28, 32. táján). 
Jani majálisa (34). — Itt a lapon egy Jani nevezető ta

nító rendezett majálisokat. 
Keménykű tető. — L. Budai tető. 
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Keringő domb (20). — Erdős domb, a gyalogút meg
kerüli, ezért Keringő a neve. 

Kiscser. — L. Budai tető. 
Kútdomb. — Csókakőkút mellett (33). 
Lóháti völgy. — A Budai tetőtől (35) keletre indul ki, 

bemegy a Hidegvölgybe. 
Lófejű kő. — Csókakő (33) mellett. 
Magyó tető (30). — Uradalmi erdő, a magyal fáiról 

(csopros tölgyről) nevezték el. 
Majális placc (63). — Térség az erdős ház felett, ahol 

majálisokat rendeztek. 
Marcin völgy, Marcingunyhó völgy* — Egy Marcin 

nevű vadőrnek volt itt a gunyhója. (L. Budai tető.) 
Meszes lap. — Erdő, Csókakőtől (33) északra. 
Nyúlvágó. — A Város erdejében, a Marcin völgy kör

nyékén. 
öregcser. — L. Budai tető. 
Mecsek oldal. — Koponár felett, Hajtogató álé (44) 

alatt. 
Pógár erdő. — Hetvenkét jogos közbirtokossági erdeje. 
Potyogás. — Csókakő (33) egy mélyedése, amiből a kő 

mindig potyog. 
Püspöntér (32). — Erdő, hegyhátforma hely, hívják 

Pöntör völgynek is. 
Rádi oldal. — Fenyves a Tücsök dombtól (45) keletre. 

Mellette volt Rádi János birtoka. 
Szepi rét. — Pék Szepié volt. (L. Budai tető.) 
Szilvási álé. — Várvölgyből jön fel nyugat felé, az er

dős ház (64) felett. 
Tömlöc völgy (36). — Mély, szűk völgy, mellette van a 

Tömlöc tető. 
Tusakos (28). — Erdő, ahol vágás volt. 
Tüskéshállási út. — L. Budai tető. 
Üjgödör. — L. Budai tető. 
Várvölgy (62). — Két erdő közt kopár legelő, ezen ke

resztül vezet a zsidi út. Nevét onnan kaphatta, hogy két 
várból (Rezi és Tátika) erre jön az út. Hideg, szélfúvatos 
völgy, ahol legeltetnek, s aminek útján fuvarozzák a fát, 
így jól ismeretes a Várvölgytől keletre eső, nagy kiter
jedésű, de már nem Cserszeghez tartozó erdőség, aminek 
a völgyhöz közelebb eső ismert helynevei: Borjúzóvölgy. 
— Csetény. — Csetényi akó. — Csetényi kút. — Csikóvá
gás. — Csollános völgy. — Egyesfai út. — Hangyálos tető. 

(A Szoroshadi út mentén.) — Hármastető. — Határáéi. — 
Kesken erdő (Váradtetőn alul). — Lábaspajta (A Szoros

hadi útban). — Lhegy (régebben: Meleghegy). — Meleg
hegy. — Messzilátó. — Nyugodó oldal, Nyugodók. — Pili-
kán. — Pilikáni csemete kert. — Rózsamező. — Sárostető. 
— Sárostetői út. — Sátormagossa. — Szárhegy. — Szár
hegyi akó. — Széktető. — Szoroshadi út. — Takácstemetői 
út. — Tücsök domb. — Vadmező. 

Vontató tető (27). — Az uradalmi erdőben van. 

IV. 

További kérdés: mennyiben élnek a korábbi helynevek 
napjainkban, közelebbről 1964-ben? A kérdés kivizsgálá
sára végigkérdeztem az összes régi, oklevelekben, térké
peken, nemkülönben a még 1940-ben ismert helyneveket 
egy 16 és egy 51 éves egyéntől 1964 februárjában (az aláb
biakban sorrendben elsőnek a 16 éves fiú, másodiknak az 
51 éves egyénnek ismeretét + illetve — jellel jelölöm). 

A legrégibben ismert neveket (Tomaj, Cserszeg) köve
tően ikövetkezáik: 1650, Agyag ( + + ) , 1654, Kőhát (++) , 
1657, Kis Martonpusztahely ( ), 1675, Tót országiak he
lye ( ), 1693, Farkashegy (1. alább Farkashátnál), 1695, 
Csókakő (++) , 1735, Csókakő foló (++) , 1737, Mohosmái 

(— +), 1737, Tokaj, (++) , 1739, Koponár ++. Az 1769-es 
térkép helynevei közül mindketten ismerik: Biked, Boty-
tyahát, Csornakút, Gombahát, Négyszegű hegy, Sátorma-

gassa, Szárhegy, Tömlöc völgy, XJjhegy Csak az idősebb 
adatközlő ismeri: Barátgödör, Farkashát, Függőkő, Hi

degvölgy, Keringőhegy, Püspöntér, Verébhegy. — Egyi
kük sem ismeri: Bibishegy, Jakabdomb. Király sűrű, 
Nagy erdő, Seér erdő, Ürharasztya, Váló kútja, Világos 
hegy (Lichtenberg), Vizestólapja, Völgyfoló. 

1778, Csetemálya (— +), 1778, Tetéd (— +). 
Az 1780-as térkép helynevei közül ismert: Csollányos 

völgye, Dobogó, Farkaságy, Pajtika, Pébérdomb, Tüskés, 
Várvölgy. — Csak az idősebb adatközlő ismeri: Hársas 
völgy, özestó lapja, Remic, Selem hegy. — Nem ismerik: 
Borbély keresztfája, Cserszeg kútja, Cserszeg völgye, Gu-
lassháló völgye, Kalló malma, Ködmönyös hegy, Nep. 

János képe, Veres Simbőr völgye, Világos heqy, Vontató 
útja. 

1784, Gyöngyösi csárda ( + + ) . 
Az 1790-es térképből ismert: Tomaji kápolna, csak az 

idősebb adatközlő ismeri: Háthegyek (Hegyhát), Rezi kút. 
— Ismeretlen: Csándor völgy. Csikányos völgye, Keserű 
torony hegye, Keserű torony völgye. 

Az 1807-es térkép: Erdős ház (T. P. venator) ismert, 
1807, Gyötrös (++) , 1807, Penteli csalit ( h). 

Az 1830-as térképről: Bivalkő (—+), Határaié (++) , 
Magyaró álé ( ), Pelikán ( + + ) , Szénahordó út (—+), 
Tomaji kapu ( ). 

Az 1845. évi térkép: Csornakúti alé ( h), Farkas alé 
(—+), Képesfai alé (—+), Szorosháti (hadi) út ( + + ) . 
Az 1890-es térkép helynevei közül ismert: Általút, Ci

beréi kút, Csák György rét, Diós, Gyöpi ház, Ivánhát, 
Lászlógyepi út. — Csak az idősebb adatközlő ismeri: Bol-
lán út, Budai hegy, Kenderkút, Sobak (Tobak?) kapu út. 
— Nem ismert: Becker háza, Hegyaljai út, Kulcsár út, Üj 
szőlők alatt. 

összegezve a fenti adatokat, megállapítható, hogy a 
XVn. században ismert 6 helynévből jelenleg 4 ismert 
(2 ismeretlen), a XVm. században ismert 61 helynévből 
37 ismert (24 ismeretlen), míg a XIX. századi 28 helynév
ből 22 ismert (6 ismeretlen), tehát a régi helyneveknek 
több mint a felét napjainkban is megőrizték, s aránylag 
a fiatalabb nemzedék is még sok helynevet ismer. 
A legrégebben ismert Tomajon és Cserszepen kívül leg

korábban az Agyag (1650) és Kőhát (1654) fordulnak elő, 
s az oklevelekben a leggyakrabban az Agyag név szere
pel. — Érdekes módon többször szerepelnek a helynevek 
Helység összetételben (Agyagi Helység, 1752, Cserszegi 

helység 1736, 1796, Kűháti Helység 1736.) A cserszegi, 
agyagi, Battyánháti helység (1761) megjelölés mellett elő
fordul a cserszegi, agyagi, kőháti egybefoglalt helység 
(1750), a cserszegi, agyagi, bottyánháti egybefoglalt hely
ség (1770) megjelölés is. — Felbukkan a Diverticulum 
(Agyagi Diverticulum, 1796), és a Promontorium (Kőhát 
Promontorium, 1737) összetétel is. 

Régi helynevek többféle kiírásban fordulhatnak elő: 
Biket, 1780, Bükköd, 1769. — A Cserlap (1940, 49) talán meg
felel a Seér erdőnek (1769, 2). — Csalányos (1780), Csilá-
nyos (1780), Csollános (1940). — Farkaságy (1780, 43), Far
kashát (1769, 20), Farkashegy (1693). — Háthegyek (1790), 
Hegyhát (1940). — Koponár (1739), Kaponár (1769). — Kü-
hát (1736), Keő Hát (1739). — Magyaró álé (1830), Magyal 
alé (1845), Magyó tető (1940). — Mohosmany szőlőhegy 
(1736), Mohosnál (1737). Mohosmany (1743), Mohosmám 
(1762), Mohosmányi szőlő (1812), Mohosmányi dűlő (1823), 
Mohosmár diverticulum (1825). — özestó (1780), özes tó 

(1830). — Pelikán (1830). Pilikán (1840). — Püstönpör (1769), 
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Püspöntér, Pöntör völgy (1940). — Szorosháti út (1840), 
Szoroshadi út (1940). — Tetéd (1778), Tétét (1790). — Tomaj 
(1. rész le tesen a he lynév jegyzékben) . 

Egyes o b j e k t u m o k e l t űn t ek : Borbély keresztfája (1780, 
1820), Nep. János képe (1780, 1820), Kalló malma (1780, míg 
Walk M. 1784), így a he lynév is kiveszet t , m á s k o r viszont 
o b j e k t u m o k m e g m a r a d t a k , p l . a Kőfejtő (Steinbruch 1769), 
a Gyöngyösi csárda (W. H. 1784), az erdős háza (1807), s a 
m a i Fagyos kereszt t á j án i s ke r e sz t ál l t az 1784. évi té r 
képen , ahogy az 1780-ban szereplő Cserszeg kútja m a is 
m e g van , csak n e m ezen a n é v e n i smer ik . — Fe l tűnő t e r 
mészet i j e lenségek k o r á n j e l en tkeznek (Csókakő, 1695), 
Függő kő (1769). 

1945 u tán , a földosztással kapcso l a tban új he lymegje lö
lések a l a k u l t a k ki, m i n t Sztál in b i r tok ( „ M e n n y ü n k a ra tn i 
a Sz tá l in ra" ) , azonban ezeknek hosszú élete n e m volt, a 
t e rmelőszöve tkeze t mega laku lá sáva l é r t e lmüke t vesz te t ték 
s lassan e lha lványu l t ak . 

V. 
Helynévjegyzék 

Fel tün te t i az oklevelekben, t é r k é p e k e n szereplő és a 
h a g y o m á n y o k b a n élő, m a is haszná la tos he lyneveke t , az 
egyes t é r k é p e k n e k megfelelő h e l y n e v e k r e u ta ló s zámok
ka l . Az 1780, 1790, 1820 és 1830 évszámmal megjelöl t t é r 
k é p e k n é l az évszám feltételezett . A m e n n y i b e n egy he ly
név he lyze te a t é r k é p e n pon tosan n incs megadva , a t be 
tűvel megjelöl t he lynévszám az illető he lynév k ö r n y é k é t 
Jelöli. 

Agyag. — 1650 (Agyag szőlőheay), 1674 (Agyagh puszta), 
1695, 1735 (Agyagi helység), 1736, 1737, 1739, 1743, 1752 
(Agyagi Helység), 1769 (Agyak, 24), 1770 (Cserszegi, agyagi, 
bottyánháti egybefoglalt helység), 1780 (Agyagvölgye, 13), 
1790 (Agyagvölgye, 23), 1796 (Agyagi Diverticulum), 1940 
(42). 

Alhegy. — 1940 (17). 
Altalút. — 1890 (24), 1940. 
Barátgödör. — 1769 (3), 1890 (4), 1940 (3). 
Barlangos kút (BMÊ. 1942). 
Becker háza. — Kb . 1890, 1940 (16). 
Békalencséstó. — 1940 (24). 
Bibishegy. — 1769 (25). 
Bikarét. — 1940 (33. t ) . 
Biked. — 1769 (Bükköd, 7), 1780 (Biket, 4), 1790 (Biket, 6), 

1940 (12). 
Birkáskút. — 1940 (68). 

Bivalkő. — 1830 (17). 
Bokor bánya. — 1940 (14. t) . 
Boldizsár oldal. — 1940 (53). 
Bollán út. — 1890 (16), 1940. 
Borbély keresztfája. — 1870 (46), 1820. 
Borjúzóvölgy. — 1940. 
Bors kereszt. — 1940 (3. t ) . 
Borsos delelő. — 1940 (35. t ) . 
Bottyahát. — 1769 (Bottyánhát, 4), 1770 (Cserszegi, agyagi, 

bottyánháti egybefoglalt helység), 1790 (Bottyánhát, 8), 
1890 (5), 1940 (4). 

Budai hegy, Budai tető. — 1890 (25), 1940 (35). 
Busa domb. — 1940 (50. t ) . 
Cementes völgy. — 1940 (28, 32. t) . 
Ciberéi kúti út. — 1890 (3). 
Ciberéi kúti út. — 1890 (30). 
Csák György rét. — 1890 (22), 1940 (19). 
Csalányos völgye. — 1780 (35). 1780 (Csilánuos völgyibe 

menő út, 39), 1940 (Csollános völgy). 
Csaliti dűlő. — 1940 (6). 

Csándor völgy. — 1790 (22), 1940 (35. t ) . 
Csáníc kereszt. — 1940 (Rezi hegyben) . 
Csapókúti rét. — 1940 (2. t ) . 
Cserháti erdő. — 1940 (Rezi tá ján) . 
Cserlap. — 1940 (49). 
Cserszeg kútja. — 1780 (28, 1890 (37), 1769 (Brun. F). 
Cserszeg puszta. — 1674. 
Cserszeg völgye. — 1780 (24, 25. közt) , 1790 (36). 
Cserszegi csárda. — 1940 (65. a) . 
Cserszegi dűlő. — 1816. 
Cserszegi határ. — 1698. 
Cserszegi Helység. — 1736, 1750 (Cserszegi, agyagi, kő

háti egybefoglalt helység), 1770 (Cserszegi, agyagi, bottyán
háti egybefoglalt helység), 1796. 

Cserszegi iskola útja. — 1890 (28). 
Cserszegi kápolna. — 1940 (47). 
Cserszegi kereszt. — 1940 (52). 
Cserszegi Promontorium. — 1698, 1741, 1749, 1816. 
Cserszegi szőlők. — 1628 (Bontz. 382). 1737. 1830 (11). 

1890 (34). 
Cserszegi szőlőhegyek. — 1780 (18, 26), 1790 (35). 
Cserszegi temetői út. — 1890 (27). 
Cserszegi út. — 1780 (19). 
Csetemála. — 1778 (Csetemállya), 1890 (1), 1940 (2). 
Csetény, Csetényi akó, Csetényi kút. — 1940 (Várvölgy

től K-re) . 
Csigás kút. — 1820 (A Cserszegi fcútnak megfelel). 
Csikányos völgye. — 1790 (43). 
Csikvágás. — 1940 (Várvölgytől ke le t re) . 
Csókakő. — 1695, 1790 (21), 1830 (6), 1940 (33). 
Csókakő árok. — 1845 (10). 
Csókakő folyó. — 1736 (Csókakő folyása), 1750, 1769 (Csó
kakő folyó, 21), 1780 (Csókakü Follyoja; 12). 1790 (14). 

1940 (38). 
Csókakő kút. — 1940 (33. t) . 
Csókakő rét. — 1940 (33. t ) . 
Csorna kút. — 1769 (14), 1940 (25). 
Csorna kúti aleé. — 1845 (2). 
Csorna kút útja. — 1780 (29), 1790 (41). 
Csuhusi kút. — 1940 (13). 
Dékmár álé. — 1940 (44. t) . 
Diós, Diósi dűlő, Diósi mező. — 1890 (636), 1940 (57). 
Dobogrő. — 1780 (Felső Dobogó, Alsó Dobogó, 1, 2), 1790 

(Dobogó hegy, 5), 1890 (11), 1940 (11). 
Dobogói Út. — 1890 (9), 1940. 
Dongó kereszt. — (BMÉ. 1942). 
Dühöngő tér. — 1940 (67). 
Egyes fa. — 1940 (28, 32. t ) . 
Egyesfai út. — 1940 (Várvölgyétől K-re) . 
Erdős ház. — 1807 (Tóth Paul venator. Várvölgyében a 

Kőfej tőnél) , 1940 (64). 
Fagyos kereszt. — 1940 (61). — Keresz t áll megközel í tő

leg u g y a n a z o n a he lyen az 1784-ben felvett első ka tona i 
t é r k é p e n . 

Farkaságy. — 1780 (Farkaságy hegye, 43). 1780 (Farkas
ágy völgye, 44), 1790 (Farkaságy hegye, 31), 1790 (Farkaságy 
völgye, 47). 

Farkas aleé. — 1845 (5). 
Farkashát. — 1769 (20). 
Farkashegy. — 1693. 
Farkaskút. — 1940 (5. t ) . 
Fehér kereszt. — 1940 (4. t) . 
Fekete kereszt. — 1940 (10. t ) . 
Fölöstököm tisztás, Fölöstököm völgy. — 1940 (27). 
Függő kő. — 1769 (17), 1790 (19), 1940 (29). 
Gesztenyés oldal. — 1940 (37. t) . 
Gesztenyés út. — 1940 (47-től 50-ig vezet) . 
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Gombahát. — 1769 (15), 1790 (16), 1940 (21). 
Gombaháti kút. — 1940 (21. t ) . 
Gulassháló völgye. — 1730 (34), 1790 (42). 
Gyöngyösi csárda. — 1784 (Gyöngyös W. h.), 1940 (1). 
Gyöpi ház. — 1890 (Sintérház, 40), 1940 (59). 
Gyötrös. — 1807, 1830 (12), 1890 (Gyötri, S3), 1940 (55). , 
Gyötrös út. — 1807 (Via Gyötrös). 
Gyötrös völgy. — 1820. 
Gyurka ház. — 1940 (54. t) . 
Hajtogató álé. — 1940 (44). 
Halász dűlő. — 1940 (3. t) . 
Hangyálos tető. — 1940 (Várvölgytől K-re) . 
Hármas zsébő. — 1940 (43. t ) . 
Hármastótető. — 1940 (Várvölgytől K-re) . 
Hársas völgy. — 1780 (38), 1790 (46). 
Határaié. — 1830 (2), 1940 (Várvölgytől K-re) . 
Háthegyek. — 1790 (13). 
Hegyalljai út. — 1890 (29. a) . 
Hegyhát. — 1940 (44. t ) . 
Hidegvölgy. — 1769 (18), 1780 (40), 1790 (27), 1940 (43). 
Hóhári Jakab pince. — 1940 (35. t ) . 
Horvát kút. — (BMÉ, 1942). 
Hosszi völgy. — 1940 (25. t ) . 
Intézeti kút. — 1940 (64. t ) . 
Irtás kapu. — 1940 (33. t ) . 
isten gödri. — 1940 (28, 32. t). 
Isten szőleje. — 1940 (58). 
Ivánhát. — 1769 (Várvölgytől kele t re) , 190 (1:25,000 térkép) . 
Jajvölgy. — 1940 (65). 
Jákob domb. — 1769 (Jakab domb, 6), 1890 (23), 1940 (51). 
Jancsifalu. — 1940 (46). 
Jani majálisa. — 1940 (34). 
Kalló malma. — 1780 (3), 1784 (Walk. M.). 
Kaposi kereszt. — 1940 (2. t ) . 
Keménykűtető. — 1940 (35. t) . 
Kenderkút. — 1890 (10), 1940 (11. t ) . 
Képesfai aleé. — 1845 (7). 
Keringő domb. — 1769 (Keringő hegy, 12), 1790 (Keringő-

hegy, 17), 1940 (20). 
Kerítés. — 1940 (8. a). 
Keserű torony hegye. — 1790 (38). 
Keserű torony völgye. — 1780 (28), 1790 (39). 
Kesken erdő. — 1940 (Várvölgytől K-re) . 
Kéthegyköz. — 1940 (41). 
Kettes kút. — 1940 (18). 
Kígyóvári kút, Kegyóvári kút. — 1940 (23). 
Kulcsár út. — 1890 (9), 1940. 
Kútdomb. — 1940 (33. t). 
Kükereszt. — 1940 (66). 
Lábaspajta. — 1940 (Várvölgytől K-re) . 
Lászlógyepi út. — 1890 (17), 1940 (10. t) . 
Kisúti. — 1890 (23. a). 
Királ sűrű. — 1769 (5). 
Kiscser. — 1940 (35. t) . 
Kis Marton puszta hely. — 1675. 
Kiskút. — 1940 (6'0). 
Kucor. — 1940 (46). 
Koponár. — 1739 (Koponári hegy), 1743, 1745, 1769 (Ka-

ponár, 23), 1940 (Koponár, Zalakoponár, 54). 
Koponár völgye. — 1780 (Koponár völgye, 20), 1790 (Ka-

ponár völgye, 28). 
Koponár völgye útja. — 1798 (17). 
Koponári út. — 1807 (Via Koponár). — 1850 (35, 37). 
Kocsmai kút. — 1940 (65. t) . 
Konkólik. — 1940 (5. t ) . 
Kopaszhegy. — L. Szárhegy. 

Kotyogó malom. — 1940 (22). . . v . 4 , . 
Kovászberek. — 1940 (50. t) . . . • 
Kőhát. — 1654 (Kőháti szőlő), 1736 (Küháti Helység), 1737 

(Kőháti Promontorium), 1739 (Keő Hát), 1750 (Cserszegi, 
agyagi, kőháti egybefoglalt helység), 1769 (10), 1790 (18), 
1890 (26), 1940 (37). 

Középső kereszt. — 1940 (15. t ) . 
Ködmöny-hegy. — 1780 (8), 1790 (Ködmenyhegy, 10). 
Kőfejtő. — 1769 (Steinbruch D.), 1780 (23), 1790, (34), 1784 

(Steinbruch), 1807 (Lapicidina), 1820 (Kőfejtő), 1830 (13). 
Községkereszt. — 1940 (52). 
László kőfejtő. — (BMÉ. 1942). 
László mély útja. — 1940 (50. t ) . 
Leránt kút. — (BMÉ. 1942), 1940 (8. t ) . 
Lófejű kű. — 1940 (33. t) . 
Lóháti völgy. — 1940 (35. t ) . < 
Lóhegy. — 1940 (Várvölgyétől K-re) . 
Magyaró álé. — 1830 (7), 1845 (Magyal aleé, 1), 1940 (Ma-

gyó tető, 30). 
Magyarosi kút. — 1940 (47. t ) . 
Majális placc. — 1940 (63). 
Marcinvölgy, Marcin gunyhó völgy. — 1940 (35. t) . 
Mecsek oldal. — 1940 (44. t ) . 
Meleghegy. — 1940 (Várvölgytől K-re) , Meleghegyi vá

gás (1:25,000 t é rképen ) . 
Meszeslap. — 1940 (33. t) . 
Messzilátá. — 1940 (Várvölgytől K-re) . 
Mohosmái. — 1736 (Mohosmany Szőlőhegy), 1737 (Mo

hosmái), 1743 (Mohosmany), 1762 (Mohosmám), 1812 (Mo
hosmányi szőlő), 1823 (Mohosmányi dűlő), 1825 (Mohosmár 
diverticulum), 1940 (Mohosmányi dűlő, 50. t ) . 

Mohosmai Utya. — 1780 (16), 1790 (25). 
Murvás. — 1890 (41). 
Nagy erdő. — 1769 (13). 
Négyszegű hegy. — 1769 (29). 
Nepomuk János képe. — 1780 (24), 1820 (Nep. Szt. János 

képe). 
Nyíresdomb. — 1940. 
Nyugodó oldal, Nyugodók. — 1940 (Várvölgyétől K-re). 
Nyúlvágó. — 1940 (35. t ) . 
Országútradűlő. — (BMÉ. 1942). 
öregcser. — 1940 (35. t ) . 
özes tó lapja. — 1780 (36), 1830 (Őszes tó, 10), 1830 

(Őszes tói aleé, 9), 1845 (Ozes tói aleé, 3). 
Pajtaalja. — 1890 (38). 

Pajtika. — 1780 (Pajtika hegye, 15), 1790 (Pajtika hegye. 
24), 1780 (Pajtika völgye, 14), 1940 (Pajtika, 50). — 189D 
(Tajtika, 31). 

Palotai szőlő. — 1940 (7). 
Pébér domb. — 1780 (Pibir domb, 10), 1790 (Pibir domb, 

12), 1940 (Pébér domb, 48). 
Pelikán. — 1830 (Pelikán sűrű, 15), 1940 (Pilikán, Vár

völgytől K-re), 1940 (Pilikáni csemete kert, Várvölgytől 
K-re) . 

Penteli bánya. — 1940 (11. t ) . 
Penteli csalit. — 1807. — BMÉ. 1942. 
Piros kereszt. — 1940 (56). 
Pógár erdő, — 1940 (21. t) 
Polgárok kútja. — 1940 (33. t ) . 
Porkoláb kőfejtő. — (BMÉ. 1942). 
Potyogós. — 1940 (33. t ) . 
Pöntör völgy. — 1940 (32). 
Püspöntér. — 1769 (Püstönpör, 16), 1940 (Püspöntér, Pon

tőr völgy, 32). 
Rádi oldal. — 1940 (45. t ) . 
Hemic. — 1780 (Nagy Remiz, 11), 1890 (Nagy Remiz, 21), 

1940 (Remic, 15). 

21* 323 



Rezi alé és út. — 1830 (8). 
Rezi folyó. — 1830 (1). 
Rezi határ út. — 1890 (3). 
Rezi kút. — 1790 (15). 
Rezi út. — 1790 (Rezire menő út, 9), 1830 (Reziből Keszt

helyre vezető út, 5), 1940 (Rezi út). 
Rökalikak. — 1796 (20). 
Rosszkor jött zsidó szőlője. — 1940 (14. t ) . 
Rózsamező. — 1940 (Várvölgytől K-re) . 
Sárostető, Sárostetői út. — 1940 (Várvölgytől K-re) . 
Saskút. — 1940 (2. t) . 
Sátormagossa. — 176*9 (28), 1820, 1940 (Várvölgytől K-re) . 
Seér erdő (Cser erdő?). — 1769 (2). 
Selem hegy. — 1780 (9), 1790 (3), 1940 (10). 
Sintér ház. — 1890 (40). 
Sintérházi út. — 1890 (39). 
Sobak kapu út. — 1890 (2), 1940. 
Szántói út. — 1940. 
Szárhegy. — 1769 (30), 1830 (Szárhegy v a g y Kopaszhegy, 

16), 1940 (Várvölgytől K-re) . 
Szárhegyi akó. — 1940 (Várvölgytől K-re) . 
Szárhegyi kút. — 1940 (68). 
Széktető. — öregszéktető (1:25,000 t é rkép) , 1940 (Szék

tető, Várvölgytől K-re) . 
Szeles bánya. — 1940 (11. t ) . 
Szénahordó út. — 1830 (18), 1845 (9). 
Szentelyi kút. — 1940 (46. t) . Szentéi kút (BMÉ. 1942). 
Szentvendelkép. — BMÉ. 1942. 
Szepi rét. — 1940 (35. t) . 
Szilvási álé. — 1940 (64. t ) . 
Szita bánya. — 1940 (12. t ) . 
Szorosháti út. — 1845 (8), 1940 (Szoroshadi út, Várvölgy

től K-re) . 
Szoroshát völgye. — 1820. 
Szögtető. — 1:25,000 t é r k é p . 
Takács temetői út. — 1940 (Várvölgytől K-re) . 
Tamás kút. — 1940 (47. t ) . 
Tetéd. — 1778 (Tetéd), 1780 (Tetéthegy, 5), 1790 (Tetét-

hegy, 7), 1890 (Tetéd, 12), 1940 (Tetéd, 14). 
Tetédi út. — 1890 (13). 
Tokaj. — 1737 (Tokaj szőlőhegy), 1739 (Tokaji hegy), 

1743 (Tokaji hegy), 1940 (Tokaj, 40). 
Tomaj. — 1357 (Tolmaj), 1421 (Tolma), 1427, 1474, XV— 

XVI. sz. fordulója (Thomay), 1513 (Keszthelytomaj), 1769 
(Nagytomaji szőlők, 3—4. t), 1790 (1), 1830 (Tomai szőlő, 4), 

1890 (Tomaj, 15 Főtorna}, 7), 1792 (Tomai szőlőhegyen) 

1940 (Főtomaj, 5). — 1:25,000 t é rkép (Tomaj erdő). 
Tomaji kápolna. — 1790 (4), 1890 (18), 1940 (9). 
Tomai kápolna út. — 1890 (6, 14). 
Tomai kapu. — 1930 (3). 
Tomai kút. — BMÉ. 1942. — 1780 (6). 
Tót orzságiak helie. — 1675. 
Tömlöc völgy. — 1769 (21), 1780 (Tömlöc gödör, 45), 1940 

(36). 
Tusakos. — 1780 (Tusakos hegy, 33), 1790 (Tusakos hegy, 

44), 1940 (Tusakos, 28). 
Tücsök domb. — 1940 (45). 
Tüskekereszt. — BMÉ. 1942. 
Tüskés. — 1780 (Kis Tőskés, 30), 1790 (Kis Tüskés, 40). 
Tüskéshállási út. — 1940 (35. t ) . 
Tüskéshegy völgye. — 1780 (öreg Tüskéshegy völgye, 

31). 
Tűzkőhegyek. — 1:25,000 t é r k é p . 
Üj gödör. — 1940 (35. t) . 
Üjhegy. — 1674 (Üj Hegy puszta) — 1769 (1), 1780 (21), 

1790 (32), 1890 (8), 1940 (8). 
XJj kereszt. — BMÉ. 1942. 
Ürharasztja. — 1769 (9), 1790 (Űrharaszt, 11). 
Üjszőlők alatt. — 1890 (29). 
Vadmező. — 1940 (Várvölgytől K-re) . 
Váló kutya. — 1769 (27). 
Városi határ aleé. — 1845 (4). 
Várvölgy. — 1780 (22, 47), 1790 (33), 1830 (14), 1845 (6), 

1940 (62). 
Vásároslap. — 1940 (5. a). 
Vendel képe. — 1940 (39). 
Verébhegy. — 1769 (Veribhegy, 8), 1779, 1780 (7), 1890 (20), 

1940 (17). 
Verébhegyaljai út. — 1890 (19). 
Veres Simbör völgye. — 1780 (41), 1790 (26). 
Világos hegy. — 1769 (Lichtenberge? С ) , 1780 (37, 42), 

1790 (45). 
Vizestólapja. — 1769 (19). 
Vontató tető. — 1940 (27). 
Vontattó utya. — 1780 (32). 
Völgy foló. — 1769 (11). 
Zelena út. — 1940 (3. t) . 
Zerényi kút. — 1940 (3. t) . 
Zsébő. — 1940 (35. t), 1940 (Zébő gödrök, 43. t) . 
Zsidi torok. — BMÉ. 1942. — 1940 (627). 
Zsidi út. — 1940. 

Vajkai Aurél 
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Die Ortsnamen von Cserszegtomaj 

Cserszegtomaj ist ein Dorf Transdanubiens, gele
gen 150—200 m hoch, in der Nähe des Balaton; 
heute hat es 1863 Einwohner. Das Gebiet der 
Gemeinde umfaßt heute 2761 Katastral joche, wäh
rend sein Weingartengebiet im J. 1935 210 Ka
tastral joche betrug. 

Der älteste Kern der Ansiedlung ist Tomaj. Es 
ist als Dorf seit 1357 bekannt; ist aber im 16. Jh, 
während der Türkenkriege, verwüstet worden. Der 
Weinberg wird in den 18. und 19. Jahrhunderten 
wieder bevölkert, als die arme Volksschicht der 
nahen Stadt Keszthely sich infolge der Willkür des 
Gutsherrn nach und nach auf den Weinberg begibt, 
ihr Kelterhaus zum Wohnhaus umbaut und später 
auch neue Wohnhäuser errichtet und somit als 
ständiger Bewohner dort bleibt. In dieser Meierhof-
artigen, lockeren Ansiedlung gehören zum Wohn
haus und Wirtschaftsgebäuden (wie z. B. Stall) 
unmittelbar in nächster Nachbarschaft auch Garten, 
Obstgarten, Weingarten und Acker. Diese Ansied
lung gehörte als Weinberg früher zur Stadt Keszt
hely. Später aber (nach 1838) gestaltete es sich zum 
selbsständigen Dorf, im J. 1846 zur politischen 
Gemeinde. Ihre Gemarkung veränderte sich mit 
der Zeit; deshalb beschäftigt sich Verfasser nicht 
nur mit den Ortsnamen des heutigen Dorfgebietes, 
sondern auch mit denjenigen der Nachbargebiete. 

Verfasser untersucht und lokalisiert die älteren 
Ortsnamen auf Grund der ältesten Urkunden und 
seit 1769 auf Grund von Landkarten. Außerdem 
wurden auch Lokalforschungen nach Ortsnamen in 
der Gemeinde selbst und in der Umgebung vor
genommen. Somit bot sich Gelegenheit, auch den 
Ursprung, den Gebrauch und das Verschwinden der 
Ortsnamen zu erklären. 

Die Ortsnamen aus den 17. und 18. Jh-en deuten 
hauptsächlich auf Weinberge hin. Auf der Land
karte vom J. 1769 erscheinen neben Weinbergen 

326 

auch Bezeichnungen der Fortstungen, wie Hideg-
völgy (Kaltes Tal), Tömlöc-völgy (Kerker-Tal), Füg-
gökő (Hängender Stein), Csókakő (Dohlenstein), 
Nagyerdő (Großer Wald). Auf der Landkarte von 
1780 sind auch Brunnen bezeichnet. Im Allgemeinen 
befaßt man sich auf den Landkarten des 18. und 19. 
Jahrhunderts in erster Reihe mit den Forstungen 
der Gemarkung und nicht mit der Ansiedlung, die 
sich erst in jenen Zeiten in Ausgestaltung befand. 

Eine Karte aus der Zeit um 1890 stellt auch das 
Straßennetz der Berggemeinde dar und gibt neben 
älteren Ortsnamen, wie Dobogó, Tetéd, Tomaj, usw. 
auch die Namen von mehreren Straßen und einigen 
Brunnen an. Die Sammlung Verfassers vom J. 1940 
behandelt die damals gebrauchten Ortsnamen in 
folgender Gruppierung: 

I. Bewohnte, oder bebaute Gebeite, II. Straßen, 
III. Gebäude und am Wege stehende Kreuze, IV. 
Gewässer und Brunnen, V. Wälder und Lictungen. 
Da die breit gezogene Ansiedlung auf einem wasser
armen Terrain entstand, erhielten die wenigen Brun
nen eine hohe Bedeutung und ein jeder von ihnen 
bekam einen Namen. Die Namen einiger Brunnen 
sind bereits auf der Landkarte von 1780 zu finden. 
Bei den Ortsnamen teilt Verfasser auch die Erklä
rungen des Volkes und die Volksetymologie mit. 
Sonst werden philologische und kulturgeschichtliche 
Erläuterungen nicht unternommen. 

Auf Grund der Untersuchungen läßt sich feststel
len, daß von den im 17. Jh bekannten sechs Ortsna
men vier auch noch im J. 1964, von 61 Ortsnamen 
aus dem 18. Jh. 37, und von 28 Ortsnamen des 19. 
Jhs 22 bekannt sind. Mehr als die Hälfte der alten 
Ortsnamen sind also auch in unseren Tagen be
wahrt und viele alte Ortsnamen sind heute noch 
auch bei der jüngsten Generation bekannt. 

Aurél Vajkai 



Les noms de lieux de Cserszegtomaj 

Cserszegtomaj est situé en Transdanubie, à proxi
mité du Balaton, à 150—200 m d'altitude. Il compte 
actuellement 1863 habitants. Le finage de la com
mune est aujourd'hui de 2761 arpents, alors qu'en 
1935 le territoire planté de vignes s'étendait à 210 
arpents. 

Le noyau le plus ancien de l'agglomération est 
Tomaj, connu comme village depuis 1357, mais 
détruit au XVIe siècle pendant les guerres avec la 
Turquie. Aux XVIIIe — XIX e siècles la colline des 
vignobles se repeubla à nouveau; (fuyant) la tyran
nie des seigneurs la population plus pauvre de la 
ville de Keszthely toute proche s'y établit peu à 
peu, transforma les pressoirs en logements et plus 
tard y construisit même des bâtiments d'habitation, 
pour y demeurer définitivement. Dans cette agglo
mération dispersée genre hameau, la maison d'ha
bitation et les communs (p. ex. les écuries) sont 
pourvus d'un jardin, d'une vigne, de labours à 
proximité du bâtiment. Auparavant, l'agglomération 
appartenait à la ville de Keszthely, en tant que 
coteau de vignes, mais avec le temps elle devint 
commune indépendante après 1838, et commune 
politique en 1846. Au cours du temps, le finage de 
la colline s'est modifié, c'est pourquoi l'auteur ne 
se borne pas à rechercher les noms du terrioire 
actuel de la commune, mais aussi ceux des 
territoires avoisinants. 

L'auteur de l'étude constate et localise les anciens 
noms de lieux à l'aide de documents et, depuis 
1769, à l'aide de cartes, tandis qu'en 1940 et en 
1964 on a procédé sur place à un recueil de noms 
de lieux ce qui a permis d'en élucider l'origine, la 
vie et éventuellement la disparition. 

Les noms de lieux figurant aux XVIIe et XVIIIe 

siècles se rapportent surtout aux coteaux des 
vignobles, et sur la carte datant de 1769 en dehors 
de celles qui se rapportent aux vignobles, on trouve 
des désignations de relief des parties boisées (p. ex. 

Hideg völgy, Tömlöc völgy, Függő kő, Csodakő 
folyó, Nagy erdő) et, sur la carte de 1780, les puits 
sont déjà marqués. Mais, en général, les cartes 
datant des XVIIIe et XIX e siècles, se rapportent 
surtout aux parties boisées de la région, et non à 
l'agglomération qui, d'ailleurs, n'était à cette époque 
qu'en voie de formation. 

Une carte tracée vers 1890 indique déjà le réseau 
routier de la commune montagnarde de Cserszeg
tomaj (Berggemeinde) en donnant le nom de 
plusieurs routes ainsi que de quelques puits, en 
plus des désignations de relief déjà utilisées pré
cédemment (p. ex. Dobogó, Tetéd, Tomaj, etc.). 

Les données recueillies sur place en 1940 groupent 
les noms de lieux existant à cette époque de la 
manière suivante: I — Territoires habités ou 
cultivés, II — Routes, III — Bâtiments, croix au 
bord des routes, IV — Cours d'eau, puits, V — 
Forêts et clairières. Étant donné que l'agglomération 
largement étendue et dispersée s'est établie en un 
lieu assez pauvre en eau, les quelques puits dont 
elle dispose sont si importants que chacun d'eux 
porte un nom; certains d'entre eux figurent même 
sur la carte datant de 1780. Relativement aux noms 
de lieux l'auteur en communique l'explication 
ainsi que l'étymologie populaires, mais par ailleurs, 
il ne s'étend pas aux considérations philologiques 
et d'histoire culturelle qui s'y rapportent. 

A la suite des recherches effectuées, on a pu 
constater que de 6 noms de lieux connus au XVIIe 

siècle, 4 le sont restés en 1964, de 61 connus au 
XVIIIe siècle il en est resté 37, tandis que des 28 
noms de lieux connus au XIXe siècle 22 sont restés 
connus. Il s'ensuit donc que plus de la moitié des 
anciens noms de lieuxont été conservés jusqu'à nos 
jours et que, relativement, la jeune génération en 
connaît encore beaucoup. 
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Т О П О Н И М И К А С. Ч Е Р С Е Г Т О М А Й 

С. Черсегтомай находится в Задунайском краю 
Венгрии, в близости Балатона, в высоте 150—200 м 
над уровнем моря. В деревне живут в настоящее врем-
мя 1863 человек. Земли села составляют 2761 2а, 
а виноградкини — 210 2а. 

Древнейшее ядро населенного пункта, Томай, 
в качестве деревни известен с 1357 года, но в 16-ом в. 
во время турецких войн он был уничтожен. Гора ви
ноградников в 18—19-ом вв. была вновь населена, 
когда более бедные слои близлежащего города Кест-
хей под гнетом помещика постепенно переселиваются 
на гору виноградников, находящиеся там давильнни-
перестраивают в жилые дома, затем позднее воздви
гают и настоящие жилые здания, и таким образом, 
они будут постоянными жителями поселка. В этом 
хуторообразном, неплотном поселке к жилым домам 
и сельскохозяйственным сооружениям (например, 
к конюшням и хлевам) непосредственно примыкают 
огород, фруктовый сад, виноградник и поле под паш
ню в соседстве главного здания. Населенный пункт 
раньше принадлежал городу Кестхей, в качестве 
виноградника последнего, затем он с 1838 года стал 
самостоятельным селом, и в 1846 г. административ
ным селом. Границы населенного пункта с временем 
были неоднократно изменены, поэтому автором рас
сматривается не только топонимика территории ны
нешнего села, но и соседних площадей. 

В очерке топонимические материалы определяются 
и уточняются впервые на основе написанных памят
ников, затем начиная с 1769 года при помощи геог
рафических карт, а в 1940 и 1964 гг. автор собирал 
географические названия на месте, и, таким образом, 
для него открылась возможность выяснить возник
новение, жизнь и, возможно, исчезнование топони
мических материалов. 

Названия местностей, возникающие в 17—18. вв. 
указывают главным образом на виноградники; на 
карте 1769 года, кроме названий виноградников, 
фигурируют и названия лесистых местностей (на
пример, в русском переводе, Холодная долина, 
Тюремная долина, Висячий камень, Речка галочьего 
камня, Великие леса); наконец, на карте 1780 г. уже 
указаны и колодцы. Но в общем карты 18-го и 19-го вв. 
занимаются в первую очередь лесистыми частями 
местности, и в меньшей стенени с населенными 
пунктами, которые впрочем тогда были в этапе об
разования. 

На карте из ок. 1890 года уже показана сеть путей 
горного села Черсегтомай, и обозначены названия 
нескольких путей, как и некоторых колодцев, рядом 
с более ранней топонимикой (например, Добого, 
Тетед, Томай и т. д.). 

В собрании топонимики, проведенной в 1940 г., 
тогда известные названия описаны в следующей груп
пировке: 1. Населенные места, или места под куль
туру растений; 2. Пути; 3. Здания, придорожные 
кресты;4. Воды, колодцы; 5. Леса, лесные лужайки. 
Ввиду того, что широко распространенное и рассеян
ное селение находится на мелко маловодной мест
ности, малочисленные колодцы имеют повышенное 
значение, и поэтому каждый из них получил свое 
название. Некоторые названия колодцев фигурируют 
уже на географической карте 1780 года. В связи 
с топонимикой автором сообщаются их народные 
объяснения, народные этимологии, но впрочем он 
сам не занимается объяснением топонимики с точки 
зрения филологии и истории культуры. 
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