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Mikesy Gábor

20. századi társadalmi változások hatásai a helynevekre

A helynevek egy része közvetve vagy közvetlenül társadalomtörténetileg haszno-
sítható információt tartalmaz. Az els� kataszteri térképek — mint az els� nagy
mennyiség� mikrotoponimát rögzít� forrás — gyakran el�forduló nevei utalhat-
nak a birtoklási viszonyokra (Grófi-földek, Zsellér-földek, Hely-rétek, Közbirto-
kossági-legel�, Javadalmasok stb.), a földhasználat szervezésére (Árendások,
Nyilasok, Osztályok, Új-tagok stb.), a telekméretekre, a megváltás vagy a szol-
gálat mértékére (Tízrendes, Negyvennapos, Hatvékás stb.), illetve a nyelvi viszo-
nyokra (Hirtländerwiesenäcker, Kohlblatte, Pod skalkam, Ravnica). Egyes név-
típusok közvetetten szólnak ezekr�l: ha egy falu földterületének a neveiben
majdnem kizárólag családnevek adják a megkülönböztet� elemet, az a közepes
méret� egyéni gazdaságok dominanciáját jelzi, jellemz�en nemesi és nagypa-
raszti falvaknál, ha viszont nagy földterületeknek sorozatszer� elnevezései van-
nak (Rétföld 1. vet�, Rétföld 2. vet� stb.), az a nagybirtokra utal. A helynevekben
sok helyi színnel, de valamilyen módon tükröz�dnek a társadalmi viszonyok,
esetenként igen gyorsan reagálva a folyamatokra.

A 20. század jelent�s mértékben alakította át a földrajzinév-állományunkat.
A helységnevek körében bekövetkezett spontán (Málé > Serényimál), közigaz-
gatási (Nógrádver�ce > Ver�ce) vagy politikai (Zsidó > Vácegres) indíttatású,
de mindenképp hivatalos keretben zajló változásokról alapos monográfia szüle-
tett (MEZ� 1982). A tájnevek rendszerének kialakulása és változásai (Eperjes-
Tokaji-hegyvidék > Zempléni-hegység) jórészt megmaradtak a geográfus és tér-
képész szakma keretein belül (FARAGÓ 2001). A nemrég magunk mögött ha-
gyott évszázad a mikrotoponimák körében többezres nagyságrendben teremtett
új neveket, terjesztett el mesterségesen kreált névformákat. A névadás motivá-
ciójában megjelentek ideologikus elemek is. Jelen tanulmányban három téma
tárgyköréb�l mutatok példát: 1. egyes törvények, rendeletek közvetett hatása a
névanyagra; 2. a kisebbségi nyelv� neveket érint� el�írások; 3. korjelz�, illetve
ideologikus elemek megjelenése a névanyagban.

1. Egyes törvények, rendeletek közvetett hatása a névanyagra
Itt olyan jogszabályokra gondolok, amelyek nem írják el� egy-egy név használa-
tát (szemben a helységnevekkel vagy a közigazgatási nevekkel), hanem olyan
kategóriákat fogalmaznak meg, amelyeknek szerepe lett a földhasználat szerve-
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zésében, egy újabb birtokszerkezet kialakításában, s ezáltal gyakorolt közvetett
hatást a névanyagra.

1.1. A történelemkönyvekb�l a Nagyatádi Szabó István-féle földreform né-
ven ismertük meg az 1920. évi XXXVI. törvényt a földbirtok helyesebb megosz-
lását szabályozó rendelkezésekr�l. Ebben 4 olyan kategória és egy intézmény-
név van, amelyek visszaköszönnek a kés�bbiekben a névanyagból, és mind a
mai napig élnek.

„1. § (…) Ennek a törvénynek alkalmazása szempontjából közérdek� földbir-
tokpolitikai célnak nyilvánítható (…) a földmíves hadirokkantak, a munkaképes
földmíves hadiözvegyek és feln�tt földmíves hadiárvák földhöz juttatása; gazda-
sági munkásházak emelése; a mez�gazdasági munkásoknak, törpe- és kisbirtoko-
soknak földhöz juttatással való meger�sítése.”

Az idézett törvényi hely végrehajtása során mintegy 300 ezer ember kapott 1-2
holdas törpebirtokot, jellemz�en településenként egy aktus keretében, egy bir-
toktestben kialakított parcellákat, vagyis az adott határrész birtokviszonyaiban
olyan gyökeres változás állt be, hogy a birtokszerzés jogcíme mint a névhaszná-
lat motivációja könnyen felülírhatta a korábbi d�l�neveket. Innen eredeztethe-
t�ek a proletár, a rokkant, hadiárva, hadiözvegy, hadirokkant szavakkal alakult
nevek, illetve az árvá-val és özvegy-gyel alakultak többsége. A többféle jogcí-
men kiosztott területek az összefoglaló jelleg� hadi szóval is alakulhattak.

A legnagyobb „karriert” kétségkívül az a kifejezés futotta be, amelyet a
konkrét törvényszöveg (valószín�leg az egy évvel korábbi tanácsköztársaság
emlékezetének elkerülése végett) kifejezetten kerül, de használata egyértelm�
mind a korabeli publicisztikában, mind a korszakról szóló kés�bbi feldolgozá-
sokban: a mez�gazdasági munkás kifejezés áll az agrárproletár vagy egyszer�-
en csak proletár helyett. Valószín�leg ezernél is több helynév köthet� az idézett
törvény végrehajtásaként eszközölt birtokrendezéshez. Csak a proletár a százat
jóval meghaladó értéket ér el a névgy�jtési kötetek tanúsága szerint Heves, So-
mogy és Vas megyékben, motiválva a legkülönböz�bb tereptárgyak nevét. Leg-
gyakrabban önmagában áll, de igen változatos formákat eredményezett a képzés,
az el�- és utótaggal b�vülés, helyenként bokrosodás (adataimban nem választot-
tam szét a proletár ~ poletár nyelvjárási alternánsokat): Proletár, ~ok, ~ok föld-
je, ~falu, ~feld, ~szer, ~-akácás, ~-árok, ~-berek, ~-csapás, ~-d�l�, ~-erd�,
~-föld(ek), ~-hegy, ~-helyek, ~-homokos, ~-kaszáló, ~-kút, ~-legel�, ~-mez�,
-~oldal, ~-páskum, ~-rét, ~-ritás, ~-sz�l�, ~-tag, ~-tet�, Fels�-~, Kis-~, Küls�-
~, Régi-~, Proletár- + tulajdonnév, pl. ~-Galambos, ~-Póca, Proli, Proli-földek,
Proletári kereszt, köz, út, -kút stb. Burjánzását tekintve hasonló mérték�, bár
adatsorait tekintve sokkal kevésbé terhelt a rokkant szó törvényi helyéb�l ere-
deztethet� helynevek száma, még kisebb a hadi, árva és özvegy szavak terhelt-
sége.
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Az 1. táblázatban hét, összesített mutatóval megjelent névgy�jtési kötet ada-
tainak mennyisége látható. Hozzá kell tennem, hogy a proletár-ral és a rokkant-
tal alakult neveket számos helyen a kialakult pejoratív értelmezésük folytán el-
hallgatták (pl. Balatonboglár, Sz�l�sgyörök), így a Földrajzinév-tárhoz végzett
saját gy�jtéseim és a névgy�jtési kötetek anyaga többször különbözik egymás-
tól.

1. táblázat
Bar. Som. Tol. Vas Zala Hev. Kom.

Proletár és szócsaládja 49 125 12 134 55 113 37
Rokkant-d�l�, -föld, -földek, -tábla,
-telep, ~ak d�leje, ~-Jancsár

1 15 3 3 1 16

Hadi-d�l�, -föld, -földek, Hadifeld,
Hadiözvegyek(é)

7 2 1

Árva, ~-d�l�, ~-föld, ~-hegy, ~-sz�l� 2 6 3
OFB-föld, -földek 6 14 1 2
OMB-föld, -földek 7
Vitéz és szócsaládja 41 82 30 46 17 48 8
ONCSA és szócsaládja 3 10 12 8 1 25 8
Sztálin, -berek, -föld, -földek, -rét,
-rétek, -tag, -telep, -hegy, -nyíres

4 11 11 5 2

A birtokrendezést végrehajtó intézmény neve bet�szóként került a helyne-
vekbe. A törvény 4. §-a úgy rendelkezik, hogy „A földbirtok helyesebb megosz-
lását az ország egyetemes érdeke szerint szabályozó állami tevékenység irányítá-
sára külön országos bíróságot kell alakítani. A bíróság neve: Országos Földbir-
tokrendez� Bíróság; székhelye: Budapest.”

Közepes gyakoriságú névvé vált az OFB-föld(ek), továbbá Somogyban (szá-
momra ismeretlen okból) az OMB bet�szót tartalmazó variáns (lásd az 1. táblá-
zatban). Az OFB és a proletár egymás változatai is lehetnek, ahogy azt egy
balassagyarmati adat is mutatja: a KSH nyilvántartásában OFB-földek néven
szerepl� külterületi lakott hely a valóságos helyi névhasználatra is épül� Föld-
rajzinév-tárba Proletárföldek néven került be.

1.2. A Vitéztelek földrajzi névnek és családjának a forrása szintén egy jogsza-
bály: „a m. kir. minisztérium 1920. évi 6650. M.E. számú rendelete a vitézi te-
lekr�l”: 1. §. „A magyar állam védelmében kitünt feddhetetlen honfiak részére a
haza el nem múló hálája jeléül ingatlanok adományozhatók akképpen, hogy az
adományozott ingatlanhoz meghatározott közszolgálatok teljesítésének kötele-
zettsége f�z�dik és az ingatlan a jelen rendeletben meghatározott különleges jo-
gi min�séget nyeri. Az ilyen ingatlan neve: vitézi telek. A vitézi telek-nek ezt a
min�ségét az adománylevél alapján a telekkönyvbe is be kell jegyezni.”
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A jogszabályi helynek az ingatlan nevér�l szóló kitétele nem a d�l�név-ro-
vatba való bejegyzésr�l szól, hanem a telekkönyvbe kötelez�en bejegyzend�
jogcím-kategóriának ad nevet. Mindenesetre a törvényi hely végrehajtásaként
kialakított birtok els�dleges névadási motivációja a speciális jogi helyzete lett.
Mintegy 5 ezer ember szerzett átlagosan 20 holdas vitézi telket a trianoni határo-
kon belül (TÁTRAI 2000). A névadási motiváció a proletár-éhoz hasonló név-
burjánzást indukált, a nyelvi korlátokat áttörve, hisz horvát és német adat is van
rá: Vitéz, Vitézi-d�l�, Vitezko, Na vitezke, Vitézfeld, -berek, -birtok, -d�l�, -föld,
-földek, -hát, -ház(i-d�l�), -lak, -puszta, -szántó, -tanya, -telek, -telkek, -telep
stb. A névgy�jtési kötetek szerint igen gyakori helynévnek számít.

1.3. Az „1940. évi XXIII. törvénycikk az Országos Nép- és Családvédelmi
Alapról” teremtette meg a másik elterjedt bet�szóval alakult névtípust, az ún.
ONCSÁ-kat, melyek többsége hamar elvesztette bet�szó jellegét (érdekes, hogy
azok az adatközl�im sem tudták feloldani a rövidítést, akik 1940-ben már feln�t-
tek voltak), és földrajzinév-elemként általános lett az Oncsa írásmód, s�t a nép-
etimológiás magyarázat („Az olyan jó föld, hogy csak úgy ontsa a termést”; sa-
ját gy�jtés, Gy�rasszonyfa). Mivel a kormányprogram keretében els�sorban sok-
gyermekes családok részesedtek a javakból (a törvény külön rendelkezik az �
megsegítésükr�l, 2. §. 2/a bekezdés), ahol ismert a név bet�szó jellege, ott is ’or-
szágos nagycsaládos alap’ a rövidítés legjellemz�bb feloldása. A törvény végre-
hajtásaként a többség — mintegy 12 ezer f� — házat kapott (TÁRKÁNYI 1998),
így a jellemz�en bel- és külterületi lakott helyek nevei alakultak ezzel a motivá-
cióval: Oncsa, Oncsatelep ~ ONCSA-telep, Oncsa sor, ONCSA-házak, de határ-
résznevek is: Oncsa-földek, -d�l�.

2. A kisebbségi neveket érint� el�írások
A kisebbségi névhasználatra vonatkozóan az 1904. évi kataszteri szabályzat
(Utasítás 1904) tartalmaz egy er�sen korlátozó intézkedést. „Dül�knek idegen
nyelv� elnevezései nem kiejtésük, hanem helyesirásuk szerint veend�k; ha pedig
az ilyen d�l�nevek eredeti értelmük megváltoztatása nélkül a hivatalos nyelven
kifejezhet�k, vagy ha a d�l�t a község lakossága többféleképpen, de egymásnak
megfelel� fordításban nevezi, úgy a d�l�név a jegyzékben a hivatalos nyelven
irandó, a községi elöljáróságnak a d�l�jegyzékhez csatolandó írásbeli megkere-
sésére azonban zárójelben a nép nyelvének megfelel�, leginkább használatos el-
nevezés is kiteend�, megjegyeztetvén, hogy utóbbi elnevezések a térképek kivé-
telével a többi összes munkarészekbe is bevezetend�k.”

Ez a szabály fordítja át — bár meglehet�sen tág teret ad a szubjektív nyelvi
helyzetfelmérésnek — tendenciózusan a térképek névanyagát magyar nyelv�re a
személynév-magyarosításokkal és a helységnevek magyarosító törzskönyvezésé-
vel is jellemezhet� korszakban. Még ha élt is a községi elöljáróság a valóságos
névhasználatban meggyökeresedett nevek felvételére meghagyott lehet�séggel,
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ezek a térképeken nem jelenhettek meg, és mivel a kataszteri térképezés kés�bbi
története során sem volt utasítás a névanyag felülvizsgálatára, a mai földmérési
alaptérképeken 90-nél is nagyobb százalékban a múlt század els� felében felvett
nevek állnak. A földmérési alaptérképek — szemben a topográfiai térképekkel
— közhasználatban voltak, így er�s hatást gyakoroltak az újabb korszakok név-
használatára: ezekr�l szerezte névismeretét például a 2. világháborút követ� la-
kosságcserék által újonnan betelepített lakosság, ilyeneken készültek a téeszek
üzemtervei, a nagy közm�tervezések, de legutóbb a kárpótlás is ezeknek a tér-
képlapoknak a használatával zajlott. Valószín�leg az akkori Magyarország mér-
nöki állományának er�s magyar–német kétnyelv�sége van a hátterében annak,
hogy leginkább a német nemzetiség� területek nevei cserél�dtek magyarra az
utasítás következtében. Ezeken a helyeken tehát a magyar földrajzinév-állomány
alapja egy fordításnak és földmér�-mérnöki névrendezésnek tekinthet� névréteg,
ahol a név eredeti motivációja háttérbe is kerülhetett. A 2. táblázatban a Tolna
megyei Mucsi kétnyelv� kataszteri d�l�névjegyzékének részlete látható.

2. táblázat
Szenes Kohlblatte Csalános Bremnesselkopf
Szállás Pásztortanya Hirtländerwiesenäcker
Kukoriczás Kukurutzgründl Verebes Spatzenküppel
Duzsi sarok Duzsereck Zug Gründl
Kocza delel� Sauru(h)äcker Zugerd� Gründlwald
Anna árok Annagraben Papdi rétek Paperwiesen
Hamvasvölgy Aschenthaler Csibráki erd� Csibrakerwaldäcker

A Szenes, Kukoriczás, Kocza delel�, Csalános, Pásztortanya, Verebes, Csib-
ráki erd� nem tartalmazza a német alak földrajzi közneveit, Zug és a Zugerd�
megkülönböztet� eleme névhelyettesítéssel cserél�dött ki, a Hamvasvölgy jelen-
tését az -i képz� hiánya befolyásolja.

3. Ideológiai motiváltságú elemek megjelenése
Ideológiai motiváltságú nevek megjelenésére akkor volt esély, amikor gyökere-
sen átrajzolódott egy falu határának a térszerkezete. Jellemz�en a falu gazdasági
életében rendkívül nagy jelent�séggel bíró tagosítások során alakítottak ki új út-
és d�l�struktúrát. A földek elnevezése jogi kötelezettség volt egy nevekkel le
nem fedett területen. Többnyire megemlékez� nevek kerülnek megállapításra:
Kossuth Lajos d�l�, Hunyadi d�l� (Kisharsány) A Tolna megyei Mözs kataszte-
ri térképén 1937-es tagosítást követ�en a következ� új nevek t�nnek fel: Szent
István d�l�, Ezeréves d�l�, Trianon d�l�, Horthy d�l�, Ferenc József d�l�, je-
lezvén a történelmi Magyarország iránti nosztalgiát és az uralkodó ideológia
melletti elkötelezettséget. A háború utáni verziókban a Trianon d�l�-t a Pet�fi
d�l�, a Horthy d�l�-t a Sánci d�l� váltotta. A Szent István d�l� és az Ezeréves
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d�l� a mai napig használatban van, a Ferenc József d�l� nem gyökeresedett
meg.

A 2. világháború után Sztálin (Sztalin) neve két, egymással ellentétes érte-
lemben is helynévi motivációt nyert. Az 1945-ös földosztások után, mintegy ne-
ki tulajdonítva a földhöz jutást, kaphatott pozitív értelmet (Sztalin-földek, Nagy-
atád), vagy negatívat, ha a kiosztott föld rossz min�ség� volt (Sztalin-berek, So-
mogysámson). A téeszesítésekkel kapcsolatos tagosítások után, amikor a téeszbe
be nem lép�k a tagjukat a falutól távol, rossz min�ség� és nehezen m�velhet�
területen kapták meg, több, egymástól távoli helyen (pl. Somogyacsa, Valkó),
ugyancsak a Sztálin névvel fejezték ki a sajátos birtokrendezéshez f�z�d� nega-
tív érzelmeiket. (E nevek el�fordulási gyakoriságát lásd az 1. táblázatban.)

Irodalom

Baranya megye földrajzi nevei I–II. Szerk. PESTI JÁNOS. Pécs, 1982.
FARAGÓ IMRE (2001), A magyar névhasználat változásai a Kárpát-medencét ábrázo-

ló térképeken I–II. Geodézia és Kartográfia 53/1: 1–5, 53/2: 2–16.
Heves megye földrajzi nevei. Bp., 1970–1988.
Komárom megye földrajzi nevei. Bp., 1985.
MEZ� ANDRÁS (1982), A magyar hivatalos helységnévadás. Bp.
Somogy megye földrajzi nevei. Szerk. PAPP LÁSZLÓ–VÉGH JÓZSEF. Bp., 1974.
TÁRKÁNYI ÁKOS (1998), Európai családpolitikák: a magyar családpolitika története.

Demográfia 41/2: 234.
TÁTRAI SZILÁRD (2000), A Vitézi Rend története (a harmincas évekt�l a felszámolá-

sig). Hadtörténelmi Közlemények 113/1.
http://epa.oszk.hu/00000/00018/00012/07tatrai.htm

Tolna megye földrajzi nevei. Szerk. ÖRDÖG FERENC–VÉGH JÓZSEF. Bp., 1981.
Utasítás 1904 = Utasítás az országos kataszteri felmérés végrehajtására. I. rész. Há-

romszögtani háromszögelés általános része és részletes felmérése. Bp.
Vas megye földrajzi nevei. Szerk. BALOGH LAJOS–VÉGH JÓZSEF. Szombathely,

1982.
Zala megye földrajzi nevei. Szerk. PAPP LÁSZLÓ–VÉGH JÓZSEF. Zalaegerszeg, 1964.


