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A helynévrendszer változásai egy határrésszé vált településen 

1. A névtan és a történettudomány érintkezési pontjai közül különleges jelentő
ségű a mikrotoponímiai névanyag felhasználása az elpusztult települések helyének 
meghatározásában. A lakott helyek, falvak elnéptelenedésével, beolvadásával együtt 
nevük általában nem merül feledésbe, hanem tovább él határrészek, dűlők, vizek stb. 
neveként. Ilyen helynévegyeztetéseket nagy számban találunk többek között Györffy 
György nagyszabású munkájában, A z Árpád-kori Magyarország történeti földrajzá
ban (Bp., 1966) is. A történettudomány tehát természetszerűen felhasználja a szinkron 
és történeti helynévkutatások eredményeit. A településtörténeti adalékok azonban 
sokkal kisebb mértékben gyakorolnak ösztönző hatást a névtani kutatásokra. A név-
tanos jobbára csak azt állapítja meg, hogy egy-egy település elnéptelenedése, elpusz
tulása után neve milyen megváltozott jelentésben, milyen új objektum megnevezése
ként él tovább. Pedig annak vizsgálata is igen tanulságos lehet, hogy az ilyen falvak 
beolvadása milyen hatással van a területet magába foglaló település névrendszerére. 
N e m elképzelhetetlen, hogy bizonyos általános rendszerbeli változástípusok felisme
rése lehetővé teszi az ismeretek „visszacsatolását": a névrendszerbeli változások jel
lege alapján a névtan eszközeivel segíthetjük az egyéb módon pontosan nem lokali
zálható települések egykori helyének meghatározását. 

Veszprém megye pápai járása helyneveinek gyűjtése során két fontos újabb tör
téneti összefoglalásra is támaszkodhattam: ILA BÁLINT—KovACSics JÓZSEF: Veszp
rém megye helytörténeti lexikona (Bp., 1964) és a Magyarország régészeti topográ
fiája 4. A pápai és zirci járás (Szerk.: Tbrrna ZsWM. Bp., 1972) című munkákra. 
(A továbbiakban: V H L . és MoRég.) A gyűjtőmunka folyamán nélkülözhetetlen tör
téneti tájékozódást tette lehetővé a két kiváló kézikönyv. A z élő földrajzi nevek is 
nagyobb teljességgel, gazdagsággal gyűjthetők össze ilyen jellegű előtanulmányok 
után. Ugyanakkor az összegyűjtött helynevek lehetőséget adnak arra, hogy a hely
történeti lexikon és a régészeti topográfia — helyenként egymásnak is ellentmondó — 
bizonytalan megállapításait pontosítsuk, kiegészítsük. Adott esetben ezt nem csupán 
a névgyűjtés során előkerült adalékok közvetlen hasznosításával tehetjük meg, ha
nem a település névrendszerének vizsgálatával is. 

2. A z elpusztult, önállóságukat veszített településeknek a helynévrendszerre gya
korolt hatása igen jól megfigyelhető a Bakony lábánál fekvő Tapolcafo község földrajzi 
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névanyagában. A mindössze 1505 ha területű, 1093 lakosú falui (Hnt. 1973) határá
ban a XVI. században négy nemesi falut (7%po/co/o, D ö W a , Afezaszeg, .SWaMzaj 
említenek a szakmunkák (vö.: V H L . 48—9; MoRég. 237—9). Valószínű, hogy eze
ken kívül még az egykori Do/faWza bizonyos területei is TapolcafŐ határában kere
sendők. A Tapolcafőbe beolvadt települések közül a névrendszer változása szem
pontjából — pontos körülhatárolhatósága miatt — Döbrés vizsgálható legjobban. 
A Mezőszeggel és Bókaházával kapcsolatos helynévvizsgálatok inkább helytörténeti 
tanulságokkal szolgálnak, Simaházát pedig csupán néhány évtizede csatolták Tapol
cafőhöz. Ezért a továbbiakban csak Döbréssel foglalkozom. 

A határrésszé süllyedt Döbrés falu helynévanyaga kiválóan alkalmas arra, hogy 
változásait, átalakulásait névrendszertani szempontból megvizsgáljuk. A névtani el
méleti szakirodalomban — főleg a helynevek keletkezésének kérdéseit tárgyalva — 
többször előkerült a mindenkori helynévanyag meghatározó szerepe az új nevek ke
letkezésében (vö.: BÁRCzi: Szók.% 146; SEBESTYÉN: NévtVizsg. 81—5). Mivel a hely
nevek születése egyben az adott helynévrendszer változását is jelenti, a névrendszerek 
átalakulását is rendszerszerűnek kell tartanunk. A változási folyamatok néhány té
nyezőjét szeretném bemutatni az egykori Döbrés falu helynévrendszerében. 

A vizsgálathoz elengedhetetlenül szükséges, hogy TapolcafŐ mai helyneveit tér
képvázlattal együtt^ megadjuk. A szinonim nevek, alakváltozatok esetében csak a 
leggyakrabban használt változatot közlöm. Minden név köznyelvi formában szerepel. 

1. Téglagyár, 2. Merétey-malom, 3. Barát-kert, 4. Török-híd, 5. Püspök-malom, 
6. Simaháza, 7. Új utca, 8. Úsztató, 9. Csáki-kertalja, 10. Csáki-kert, 11, Mezőszeg, 
12. Zsidó-domb, 13.Kis-malom, 14. Örvény, 15. Irtás', 16. Irtása 17. Kis-ér, 18. Föl
szeg, 19. Fölszegi-kertek alja, 20. Kütyü, 21. Kis-forrás, 22. Nagy-malom, 23. Öreg
forrás, 24. Nyolcadik-forrás, 25. Forrásfő, 26. Koldus-forduló, 27. Pozdomáris, 
28. Homokosgödör, 29. FöldvéteH, 30. Földvétel^, 31. Káposztás-kert, 32. Öreg
utcai-kertek alja, 33. öreg utca, 34. Kis utca, 35. Kis-utcai-kertek alja, 36. Kanász 
köz, 37. Zsidó-temető, 38. Bajtva, 39. Tisztása 40. Tisztása 41. Temető, 42. Kovácsi 
országút, 43. Nikszprót, 44. Kúti-rét, 45. Bogács, 46. Bogácsi út, 47. Puhinger-
malom, 48. Házhelyes-Bogács, 49. Horgas-ér, 50. Tapolca, 51. Zab-Kalapács, 
52. Verba-Kalapácsok, 53. Felső-Döbréj, 54. Homok-Döbrés, 55. Kutrovácz-
Döbrés, 56. Kutrovácz-malom, 57. Puhinger-rét, 58. Puhingeri-Nyolcas, 59. Falu
hely, 60. Bika-rét, 61. Kovácsföld, 62. Alsó-Nyolcas, 63. Pápai országút, 64. Nyolcas, 
65. Felső-Nyolcas, 66. Sulyok-temető, 67. Legelő-Kalapács, 68. Alsó-Kalapács, 
69. Téglagyári-Döbrés, 70. Tóra-dűlő-Döbrés, 71. Kalapács, 72. Kalapácsi út, 
73. Döbrés, 74. Közép-Döbrés, 75. Kalapácsi-ér, 76. Kalapácsi-Döbrés, 77. Döbrés-
domb, 78. Tóra dűlő, 79. Vakér, 80. Tó-rét, 81. Fodormentás, 82. Tüskés, 83. Hátút, 
84. Felső-Séd, 85. Séd, 86. Disznó-legelő, 87. Urasági-Döbrés, 88. Alsó-Döbrés, 
89. Teveli út, 90. Sédi-dűlő, 91. Attya-föld, 92. Szedres, 93. Pap-rét, 94. Pap-föld, 

* Tapolcafőt 1981-ben közigazgatásilag Pápához csatolták. A gyűjtés az 1978-as állapotot 
tükrözi. 

2 A térkép számozása TapolcafŐ É N y — D K - i irányú hossztengelyére merőlegesen történt. 
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95. Kovácsi út, 96. Közép-dűlŐ, 97. Büdöskúlf, 98. Faggyas, 99. Alsó-Séd, 100. Kuny-
hós-erdő, 101. Mogyoró-domb alja, 102. Mester-föld, 103. Jegyző-föld, 104. Mo
gyoró-domb, 105. Büdös-kút\ 106. Mogyorós, 107. Haraszti-kőhányó, 108. Doktor-
rét, 109. Grófi út, 110. Kis-erdő, 111. Hanthányási út, 112. Falu-vég, 113. Falu alja, 
114. Mogyorósi-rét, 115. Mogyoró-kút, 116. Kis-kőhányó, 117. Haraszt, 118. Kis
hegy, 119. Kis-hegyi-kút, 120. Ödori-dűlő, 121. Becseny, 122. Becsenyi-rét, 123. Ti-
ma-rét, 124. Nagyteveli út, 125. Szélhosszai-kőhányó, 126. Kis-Ódor, 127. Becseny-
domb, 128. Radics-rét, 129. Hanthányás, 130. Temető alja, 131. Töpéri-ér, 132. Vaj
da-rét, 133. Rövid-kőhányó, 134. Odor, 135. Vázsonyi-rét, 136. Gannai út, 137. Sza-
lai-rét, 138. Tilosi-rét, 139. Tilos, 140. Öreg-kőhányó, 141. öreg-Ódor, 142. Ódori-
domb, 143. Bóta-kő alja, 144. Cceke-nádas, 145. Töpér alja, 146. Tilosi-kút, 147. Kő-
mögi út, 148. Kőmögi, 149. Bóta-kő, 150. Tag, 151. Veszprémi országút, 152. Határ
hegyi út, 153. Kis-Dobogó, 154. Dobogó, 155. Öreg-Dobogó, 156. Nyulas, 157. Bar
lang, 158. Dég-hegy alja, 159. Csárdai-dűlő, 160. Berek alja, 161. Dég-hegy, 162. Or
szágúti-dűlő, 163. Göbécsegödri-tó, 164. Csárda, 165. Nagy-Töpér, 166. Fazekas-göd
rök', 167. Déghegyi út, 168. Göbécsegödör, 169. Gyilkos-kút, 170. Csárdai-rét, 
171. Töpér, 172. Fazekasgödrök^, 173. Göbécsegödri-dűlő, 174. Kis-Töpér, 175. Ti-
kacs, 176. Pityer-domb, 177. Balassa-akácos, 178. Kerék-rét, 179. Hásmán-hegy, 
180. Delelő-lap, 181. Delelő-kút, 182. Ürge-domb, 183. Bitang, 184. Országúti-Pás
kom, 185. Rekesz, 186. Legrét, 187. Páskom, 188. Őszi-delelő, 189. Rekeszti-kút, 
190. Legréti-domb, 191. Országúti-Nyíres, 192. Szekértemetési-domb, 193. Kopasz
domb, 194. Közép-Nyíres, 195. Nyíres. 

Lássuk ezek után az egykori településre és helyneveire vonatkozó adatokat! 
A névcikkek a név történeti és mai népnyelvi előfordulásait, esetenként a jelölt ob
jektummal kapcsolatos ismereteket és a nyelvi elemzést tartalmazzák^. 

3. Döbrés— 1369: D e W a (KuMOROvrrz: VeszprReg. 245); 1373: Nobiles 
iobagiones episcopales de Detra; (CsÁNKi III, 227); 1479: pauli de ífeWj (HazaiOkmt. 
V,353); 1488: Detrej (CsÁNKi i. h.); 1525: mi Dö6#j; Compossessorok (L10: 1468); 
1542: D f W f (EgyhEml. IV, 143); 1577: inpredio IkwWj(L15:3.447); 1577/1700 k.: 
DmvWwj,- D e W j y (L15: Ind. 44); 1578: Nobilis Andrea f)foW.My de eadem 
Deo6r^ (L15: 3.524); 1578/1700 k.: Deö6reö^ (L15: Ind. 44); 1581/1700 k.: D ö W a 

^ A névtani irodalomban szokásos rövidítéseket használtam. A kéziratos forrásokat a követ
kezőképpenjelöltem: Ll: A z Eszterházy család pápai levéltára. Magyar Országos Levéltár. P. 1216; 
L3: Kataszteri iratok. Uo. S 79; L4: Veszprém Vármegye Nemesi Közgyűlésének iratai. Határjárá
sok. Veszprém megyei Levéltár; L5: Veszprém megye közgyűlési jegyzőkönyvei. Uo.; L6: Divisiona-
les. Uo.; Úrbéri törvényszéki iratok. Uo.; L10: A Bakonyi Múzeumtól átvett iratok. Vegyes iratok: 
Vecse szék jegyzőkönyvei. Uo.; Lll: A Bakonyi Múzeum történelmi iratgyűjteménye. Tapolcafő 
községre vonatkozó iratok 1764—1843. XV. 2. c. Uo.; L12: Zirci cisztercita apátság levéltára. Uo.; 
L14: Tapolcafő, Ódorhegy iratai. Uo.; L15: A győri káptalan bevallási jegyzőkönyvei. Győri Ál
lami Levéltár; L18: Püspöki Levéltár, Győr; L19: A győri káptalan magánlevéltára, Győr. Kat.: 
Katonai térképek az adat előtt álló évből. A kéziratos térképek címét helykímélés végett elhagyom, 
csupán lelőhelyüket közlöm. TI: Veszprém megyei Levéltár. T 354; T2: Uo. T 569; T3: Uo. T 570; 
T4: Magyar Országos Levéltár. Kataszteri térképek. S 78. 296. téka; T5: Uo. S 78. 296. téka; T6: 
Uo. S 78. 296. téka; T7: Uo. S 78. 296. téka; T8, T9, T10: Térképek a tapolcafói Községi Tanácson. 
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(L15: Ind. 45); 1587/1700 k.: Z>őWjy (no.); 1590: In Possessione... D ö W a (L10: 
1469); 1591: Joan D f W & j y (L15: 5.219); 1592: fko6rfj (L15: 5.352); 1612/1801: 
N. ZK&nw Szabó György, N. Dö6rm Szabó Ferencz (L4: B.L14); 1623: Joannis ... 
D e ö W ö # (L15: 7.375); 1625: D ő W ? (L18: Capsa N. f. 1. nr. 3); 1626: D f ö W w y 
János (L18: Capsa N. f. 1. nr. 4); DöWjf Ifjú Bogács Mártony (L10: 1471); 1635: 
f W W j ; D e o W & ; DfJ&rü (L10: 1473); 1641: Joannis Dfó'WÖsy in territorio 
Deo&re& (L15: 8.732); 1667: DöWsz Gergely (L10: 1482); 1672: Dö6re.$f fbldrül 
(no.); 1707: Én DőWai Szabó Mártony attam DJbr6e» lévő szántó földeimet Ta-
polczafon lakozó Bogdány Mihálynak (L10: 1488); 1728: D ö W ^ g » lévő jussomat 
(L10:1497); 1732: Z>oWj(MiKOViNY); 1748: DfWj6g7» vagyon (L6: 69); XVIII. sz. 
közepe: addig Z>JWw pusztába proportio be nem vitethetnék, mig Do&áy és Ta-
polczafoi Terrénumok közt a' választó határ jelek [meg nem vonatnak] (L10: 494); 
1772: D ö W w . . . határban (L10: 1492); 1782: a' ki D ö W # % nyilasokat birt (L4: 
B.II.97); 1797: D ő W a (TI); 1801: a többi Compossessorok marháinak semmi lege
lője i M W j W nem maradott (Lll); 1806: Z>ö6/%f (LiPSZKY: Mappa); 1808: ^ 
(LiPSZKY: Rep.); 1828: - (NAGY L. 435); 1851: D ö W a (FÉNYES 1851: I, 279); 
1854: - (T4); 1857: Nagy Ferencz d G W ö (L3: 1088. cs. 1525); 1858: Dő6r6 (HoR-
NYÁNSKY 90); 1877, 1893, 1898, 1900: - (Hnt.); 1905: Dö6r& (NyF. 17: 49); 1906: 
- (NyF. 34: 176); 1907: D ö W j (Hnt.). — DöMr, -áz; f)ö6/-m-dw/üő, -6e. ̂  2)ö6rw 
%/a jzáMfyd/ö&f, a /o/f /M^r jzü#ü<%, ywó »a^ &zm6 ó/M, rö6W ü á//, »6?M cjoA: &/ 
6Üm6, »em cfoA: &f Dö6rü. — (A térképvázlaton: 73.) 

Döbrés falu a XIV. századtól a győri püspök egyházi nemeseinek Vecse székhez 
tartozó települése. KuMOROvrrz szerint 1369-ben a döbrési nemesek száma 15—25 
között van (i. m. 245). Az 1488-as adólajstromban 11 forintjával a környék nagyobb 
falvai közé számít (CsÁNKi III, 203). BOGNÁR ekkor 88 lakosáról beszél (Pápa tele
pülésföldrajza. Pápa, 1943. 60). 1536-ban 12 portája van, 1542-ben a győri püspök
nek kettő, a káptalannak egy portáját említik itt (PÁKAY ZsoLT: Veszprém vármegye 
története... Veszprém, 1942. 88). A török pusztításai következtében 1545-ben elnép
telenedett (i. m. 23), többé népesség nem is száll rá (VHL. 176). Pusztulása előtt a 
Debrési (1479: 1. fent), a Bogács, a Vizy, a Csillag stb. (1525: L10: 1468) családok 
laknak a faluban. A XVI. sz. végén ezek a nemesek a szomszédos Adásztevelen, Me
zőszegen, Simaházán, Pápán és Tapolcafőn tűnnek fel. Földjeik továbbra is Döbrés 
területén vannak (PÁKAY 45; L10: 494; L18: Capsa N. f. 1. nr. 4; L15: Ind. 45; Lll 
stb.). PESTY adatközlője — bizonyára a helyi hagyományra támaszkodva — a követ
kezőket mondja erről: [Tapolcafo határa] „ Z M W a pusztát is foglalja magában, a régi 
falu e' pusztán volt, de a' törököktől el pusztítatván, 14. vagy 15. században — az 
ott volt lakosság ide Tapolczafore telepedett meg" (i. m.). Birtokosai nagyrészt még 
a XVIII—XIX. században is a fenti családok. 1768-ban Adásztevelen 6. Tapolca
főn 4, Simaházán 7, Pápán 18 döbrési nemes lakik (Ll: 27. cs. Capsa 62. no. 27). 
Rajtuk kívül a XIX. sz. elején a pápakovácsi gróf Somogyi családnak is jelentős része 
van benne (L4: B.II.97). Határának elkülönítését sürgetik a XVIII. sz. közepén 
(L10: 494), sőt még 1801-ben (L4: B.I.14) és 1815-ben (Ll: 27. cs. Capsa 62. No. 87) 
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is megjárják a határt. E források, a szomszédos falvak (Mezőszeg, Simaháza, Tapol-
cafő, Izsal, Pápakovácsi, Attya) adatai, valamint a különböző térképek (T2, T3, T4, 
T5) alapján nagy biztonsággal rajzolhatjuk meg területét. D-en az Attyai út, K-en a 
Tapolca forrásai és vize mentén húzódott határa. É-on a Tapolca és a Pápai országút 
találkozásától nagy ívben haladt a Pápa—Devecser közötti országútig. Kovácsitól 
és Attyától a Kalapácsi-ér Ny-i oldalán kb. 300 méterre, azzal nagyjából párhuzamo
san megvont határvonal választotta el, amely D-en az Attyai utat metszette. 

A D ő W j helynevet KNIEZSA a zobori apátság oklevelében előforduló D e W f 
név vizsgálata kapcsán említi (MNny. VI, 8). A névcsaládot végső soron a szláv 
dbbra 'völgy' szóra vezeti vissza (vö. MELICH: SzlJsz. I. 2, 379; KNIEZSA: SzlJsz. 
I. 1, 149; EtSz. és FNESz.: Fe&&?W alatt), amely a magyarba átkerülve — KNIEZSA 
szerint már az ómagyarban is (i. h.) — közszóként élt. A TESz. első köznévi adatait 
csak a múlt század elejéről közli, döWr címszó alatt. A tájszótárakban, szógyűjtemé
nyekben különböző formákban fordul elő: d e W , d b W (Tsz.; MTsz.; BALLAGi), 
<&?W(CzF.; Nyr. 97: 335), d b W (OklSz.; Nyr. 20: 479), és talán a szócsaládba tar
tozik a döMráy (MTsz.). A főnevet minden forrás 'gödör, mély vízmosás' jelentésben 
adja meg. KNIEZSA szerint földrajzi neveinkben csak magyar képzővel fordul elő. 
A fentieken kívül az alábbi neveket származtatja ebből a tőből: ZWwJ, Heves m. 
(1352: Defvew); D e W % Abaúj m. (1427: D e 6 W ) ; D e W g y , Somogy m. (1414: De6-
reg/z). Valószínű azonban, hogy a névcsalád ezeken kívül még jónéhány helynévvel 
szaporítható. D ő W j nevünk a fenti földrajzi köznévből -j képzővel alakult. A z ere
detileg nomen possessoris melléknévképzői szerepű denominális -j térszíni formára 
utaló szavakhoz, növénynevekhez kapcsolódva gyűjtő- és helységnévképzőként 'vala
miben bővelkedő hely' jelentésű szót alkot (D. BARTHA: Szóképz. 107). Ilyen funk
cióban a képző már a XI—XII. században előfordul (MNyTört. 327). A 'debrékben 
(völgyekben, gödrökben) bővelkedő hely' etimológiai jelentésű ZWvá? helynév moti
váltsága nyilvánvaló: az egykori falu egész területe, határa erősen szabdalt, hullámos 
felszínű. A név etimológiai szerkezete azonban m a már természetesen nem elemezhető 
a nyelvközösség számára, hiszen nem él nyelvükben a üMvr, Jlet/'o szó. Népetimoló-
giás magyarázata szerint bizonyos Z)ö6ráy nevű uraságé volt. A név hangalakja sza
bályos fejlődésen ment keresztül. A z első szótagbeli e labializációja az adatok szerint 
a XVI. sz. eleje és a XVII. sz. közepe között zajlott le. Figyelembe véve a tulajdon
nevek viszonylag nagyobb fokú hangzásbeli — vagy talán csak írásképi? — állandó
ságát, ez megfelel a hangtörténet általános megállapításainak (vö. BÁRCZi: Hang
tört.). A z első szótagi labializációval egyidőben a második szótag e-je helyén is gyak
ran találunk ő-t jelölő betűt, betűkapcsolatot. A m a általános f-ző formára a XVI. szá
zadtól találunk adatokat. A név helyragos alakban a XVIII. sz. elejétől fordul elő. 
A forrásokban külső és belső helyviszonyt jelölő ragokkal egyaránt megtalálható. 
M a csak a külső helyragokat használják. 

A középkori Döbrés falu házai a mai Falu-hely nevű területen voltak. — 1719: az 
fü/wW/ye/z is egy darab rettet (L10: 1487); 1728: az/iz/w Ae/yám egy darab tüskés 
földre (L10: 1497); 1733: Döbressen lévő egy darab földemre az #z/w M/ye» (L10: 
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1502); 1734: a nevezett Döbressy Fa/w W y á z (L10: 1509); 1747: Döbrési_/a/w #e(yár 
alul (L4: B.I.14); 1789: Döbrési... Pusztában a Tapolczafői vízen az Fa/w 7/g/y 
mellett (Lll); 1801: a földek düllejéig jó darabot el foglaltatott a Jvz/wAg/y nevezetű 
Tapolczafői Compossessorság Kaszállojábul (L4: B.I.14); 1905: Fa/wW; a hagyo
mány szerint égy elpusztult régi falunak a helye (NyF.17: 49); 1906: Fa/wM, vala
mikor falu volt ott (NyF. 34: 176). — Fa/w-Ae/; Fa/w-W, -ám. W Fa/w-Ag/f/z f/w/g/gA: 
vwo/aA:, ae g^z /Ma ĉ aA: «A W W f a m f'e/z ü a r̂ gz öregáW. — (A térképvázlaton: 59.) — 
A Döbrés ÉK-i szélén, a Kutrovácz-malom, a Tapolca mellett lévő földterületet je
löl. Korábban nem dűlőnévként használták, így határai pontosan, nem húzhatók meg. 
A z 1733-as forrás például a kovácsi országútig terjedőnek mondja. PESTY megemlíti, 
hogy „a hajdani falunak romjai imitt amott még most is láthatók" (i. m.). A területen 
középkori cserepeket, edényeket találtak. A lelőhelyet ezek alapján a MoRég. a kö
zépkori Döbrés faluval azonosítja (238). A korai adatok birtokos személyragos for
májában a /a/w névelem egyértelműen D ő W r r e vonatkozik. A későbbi jelöletlen 
birtokos szerkezet determinánsa ugyanilyen értelmű lehetett. Ezt a jelentését m a már 
csak az idősebbek ismerik. Általában azonban a területet egynek tekintik a Fa/w-Z>ő6-
rápsel (1. alább), s az amúgy is több változattal bíró név szinonimájaként tartják szá
mon. Azaz a jüz/w a 'Tapolcafo falu közbirtokossága' etimológiai jelentést kapta. 

4.A Tapolcafő határába beolvadt, de bizonyos fokú elkülönültségét egészen a 
XIX. sz. fordulójáig megőrző Döbrés helynévrendszerének átalakulása — lényegében 
a népesség kontinuitása mellett — sajátos tendenciát mutat. A legrégebbi helyneveket 
a területről a XVII. századból tudjuk adatolni. (Ezek mindegyikének bemutatása a 
fenti részletességgel lenne kívánatos, de a korlátozott terjedelem miatt csak a törté
neti és az élőnyelvi adatok bemutatására és egy-két elkerülhetetlen magyarázatra szo
rítkozom.) 

Felső-nyár-kút — 1612/1801: egyik Rét / e W Nyár Kwfna/ fekete ere mellett 
Jánosnak esett (L4: B.I.14). — A döbrési határ szélén a Nyárosban volt. Korábban 
forráskút lehetett, a pápakovácsi egykori Nyár-vizet táplálta. A körülötte lévő rétet 
m a is Kúti-rétnek nevezik. 

Malomra dűlő — 1612/1801: M a / o m m dwA% n?f (L4: B.I.14); 1626: az Ma/omra 
aw/a&m (L10: 1471); 1801: az Ma/omra D w / ő W (L4: B.I.14). — A mai Puhinger-
vagy esetleg a Püspök-malommal szemben lehetett. 

Nyár-kút — 1525/1801: azNyán-kwü úgy nevezett Tapolczafeöi Határig (L4: 
B.I.14); 1799: JVyar Kwf erányában a Tapolcza vizének N a p nyugoti szélénél (Lll); 
1802: Mező Szeg Szélben lévő JVyár KwfMá/ (L4: B.I.14); a MezőSzeghi puszta, és 
Döbrési puszta között választó Határjelnek mutatta lenni Nyári nevezetű Kwfaf mely 
mint az öregektül is hallotta Tapolczafeöi és Döbrési puszták közt... Határ jelek
nek tartattanak (uo.). — Azonosítható a Tapolca egyik kisebb forrásával, mely az 
Irtásban volt, közel a patak medréhez. 
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Rétekre dűlő — 1612/1801: Kefékre D#ő6e» (L4: B.I.14). 
A legkorábbi helynevek a primer névkincs jellegzetességeit mutatják: közszók

ból épülnek fel, a leíró jelleg nyilvánvalóan megfigyelhető bennük. Joggal tételezhet
jük fel, hogy a nevek.még a település időleges elnéptelenedése, a XVI. sz. dereka 
előttről valók. A XIX. sz. eleje után egyik sem fordul elő többet a forrásokban, s m a 
sem ismerik őket. A XVIII. században további nyolc olyan névvel találkozunk, ame
lyek csak ebben az időben fordulnak elő. Valószínű, hogy ezek a fentiekkel közel 
azonos időben keletkeztek, hiszen területileg is — úgy tűnik — bizonyos mértékig 
kiegészítik egymást. 

Hosszú-megye — 1726: a Rét penig vagyon az Aojzjzw megyén alul (L10: 1496). 
Nyáros — 1726: AzNydra?' végiben (L10: 1498). — Biztosan tulajdonnév, hi

szen már az előfordulás évében is csupán egy-két fa állt az egykori kis erdő helyén 
(i. h.;L10: 1505; L4: B.I.14). 

Pápai-határra dűlő — 1782: a' kis Döbrésen nyilasokat bírt éppen a' Pápa/ &a-
Azrra <#/<%#% (L4: B.H.97). 

Pince-szer — 1726: az Pmcze S z e r W vagyon három hold földe (L10: 1498). 
Pince-szerre dűlő — 1748: fmízejzerre Jü/ő6e is egy holdra való haraszt erdő 

(L6:69). 
Régi-szőlő-megye — 1733: A z földek penig nevezet szerent így vannak az jfeg? 

Szö/ő Megyének az végiben (L10: 1503). 
Tapolcára dűlő — 1726: az Nyolczasban az TtyWczára dw/ő6eM (L10: 1498); 

Jbpo/cza/ 6#/J6eM (uo.). 
Vízre dűlő — 1733: wzre d ü / ó W (L10: 1505). 
E nevek szerkezetükben alapvetően a már XVII. századból adatoltakkal azonos 

jellegűek. Egy új névtípus megjelenését jelzi két, esetleg három név: a fdpaf-Wárra 
Jő/ő, a Tbpo/cara Jő/ő és talán a f mce-jzerre Jw/ő olyan nevek, amelyekben a névadás 
már meglévő földrajzi tulajdonnevekre támaszkodik. Jellemző azonban, hogy ezek 
közül az első kettő nem a döbrési helynévrendszerbe tartozó nevet, hanem egy szom
szédos település nevét, illetőleg a környék legfontosabb folyójának nevét tartalmaz
za. Úgy tűnik, a helynevet tartalmazó és a nem helynevekre épülő földrajzi nevek el
különítése alapvetően fontos az elpusztult település(ek) névrendszerének leírásában. 
Ezt igazolja, hogy a XVIII. században egy később igen jelentőssé váló névadási for
ma, névtípus jelenik meg: az önállóságát veszített település neve lesz névalkotó esz
közzé. A z e korban feltűnő Dö6réj névvel alakult négy helynévből kettő m a is hasz
nálatos : 

Belső-Döbrés — 1733: # e W Dö6rej6eM (L10: 1506); 1734: egy kis nyilast az 
Falu mellett, az mely föld vagyon az # e M Dő6ráf6e» (L10: 1508); 1748: # e W 
D ő W j W (L6: 69). — A 6 e W jelentése: 'Tapolcafő belterületéhez közelebb eső'. 

Kűlső-Döbrés — 1748: A Y W DöWjAeM ; K w W Dő6réj6en (L6: 69). 
Döbrési-malom — 1740: D ö W f f Szűr Ka//o (L10: 1512); 1956: Dö6rá«ma/om 

(Hnt.). — DöbrÍH-mabm. — (Térkép 56.) 
Döbrési utca — 1728: Dö6rá» wczcza (L10: 1497); 1864: D ö W j / wfwz, a nép 
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elszaporodása után későbben épülhetett (PESTY); 1906: D ö W a , utca (NyF. 34: 177). 
— Dötrüz wccű. — (20) — A Dóbrés szélén épült, oda vezet. 

Ezek mellett két olyan, közszóból alakult név is megjelenik, amelyek a korábban 
említett csoporttal ellentétben m a is használatosak, sőt egész névcsalád sarjadt ki 
belőlük. 

Irtás* — 1719: A minemüfrfárf (L10:1489); 1972:7rfáfWW«/ő(MoRég. 237). 
— Zrfáy, 7r%W)a. — (15) — Az /rfáy valószínűleg nem erdőirtást jelent, mint a nyelv
terület legnagyobb részén, hanem arra utal, hogy a Tapolca menti bokros, fás, gazos 
területet kellett kiirtani a művelésbe fogás előtt. Ilyen adatokat több helyütt is talá
lunk a levéltári forrásokban. A név metonimikus úton a szélén épült falurész, az 
7 r f á ^ jelölőjévé is vált. — 1853: /rr&yA:^ (L8); 1857: Berki József, ;'r%W (L3: 
1088. cs. 1525); 1905: fr&b (NyF. 17: 49); 1920: írfárkerf (T8); 1959: - (T9). — Jr-
rár; fr&ly-kf/'f. — (16) 

Kalapács — 1719: Wopacj /?%% (L10: 1489); 1726: Ka&pacj Keff&bm (L10: 
1498); 1733: Wűpacj reW/ (L10: 1505); 1801: Bogáts és #a&%%%j nevezetű Réteken 
(L4: B.I.14); 1854: #%&%%%&» d%/ő(T5); 1864: &zA%Kzfj (PESTY); 1905: # z & % % W <f. 
(NyF. 17: 49); 1906: #zA#cf (NyF. 34: 176); 1920: - (T8); 1959: - (T9); 1978: 
— (T10). — ÁWapács', jWapód&s&a; Ka/apácsi-dw/#o. — Valószínűleg a 'malom* 
jelentésű A%z/opdc? szó rejlik benne. A név ebből közvetlenül, metonimiával vagy a 
Aa/apácj-/-^^ szerkezet ellipszisével keletkezett. (Részletesebb magyarázatát 1. 
M N y . L X X X , 216—8.) — (71) 

A XIX. sz. névrendszerének változása a XVIII. századi módosulások jellegzetes
ségeit mutatja. A fokozatosan háttérbe szoruló, a használatból kieső primer névkincs 
helyét fokozatosan a helynevekre épülő nevek veszik át. öt olyan nevet találunk a 
században, amelyeket ekkor tudunk először s egyben utoljára is adatolni. 

Határfa — 1802: [megmutatta] egy nagy Tölgy fának a tövét, melly fát... min
denkor fWár/űMdk hívtak (L4: B.I.14). 

Határ-rét — 1802: mivel ezen Réth Döbrésnek széliben vagyon ffafór ref&Mfk.. . 
hivattatni vallotta (L4: B.I.14). 

Kis-erdő. — 1802: Hajmás eritül a K ü - W J mellett napkeletre a Tapolcafő vize 
felé (L4: B.I.14). 

Pap rétje — 1802: fapf-ré/ye (L4: B.I.14); 1854: f<%,,%#dü/J (T5); 1857: - (T7 
és L3: 1088. cs. 1525); 1906: fűp-rff (NyF. 34: 176). — A z előtagja személynév lehet. 

Rábanő-malom — 1857: RaWzö ma/om (L3: 1088. cs. 1525); 1857: - (T7); 
1910 k., 1921: R d W ő m. (Kat.). — A mai Kutrovácz-malmot nevezték így. Az 1857-
ből való forrás „Rabanő Asszonyság" tulajdonaként említi. A XVIII, századból is 
ismerjük a Döbrésen birtokos tapolcafői nemes Rába családot. 

A fenti, helynévi tagot nem tartalmazó nevek mellett ekkor tűnik fel négy olyan 
helynév, amely már meglévő földrajzi névből alakult. Közülük három a Dö6rá? nevet 
tartalmazza: 

Döbrés-domb — 1853: Dö6rá%&)m6 (L8); 1854: D ö W ? Dom6 (T5); 1856:. 
D ö W j <&W? (T6); 1857: D^z-a (foW? (T7); 1864: D ö W j " (foW? ... az egész döbrési, 
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földeken végig nyullik (PESTY); 1920: D ó W s (/ow%6 (T8); 1959: - (T9); 1978: -
(T10). — DóMzs-áom6. — (77). 

Közép-Döbrés — 1854: #özfp-Zt%yfs (T5); 1864: #%%%; D ö W s (PESTY); 1920: 
^özcp áó'6rcs (T8); 1959: - (T9). — #ó%c6-DöWs. — (74) 

Tóra-díílő-Döbrés — 1854: Tora Dö/ö Dó/?rgs (T5); 1857: Tora a%/ö űfó̂ rgs (T7); 
1864: - (PESTY); 1920: - (T8); 1959: - (T9). — rwára-á#ő-DóWs. — (70) — 
A Döbrésnek azt a részét jelöli, amely a Tapolca egykor halastóvá felduzzasztott 
medre (az ún. Simaházi-halastó) szomszédságában fekszik. 

A negyedik ide sorolható név harmadlagos helynévi származék: 
Kalapácsi-árokra dűlő — 1854: Ka/apacd árokra Dw/ö (T5); 1864: Kafapácsz 

árnyra áö/o (PESTY); 1905: &%&%%%.» %rre a*. (NyF. 17: 49). 
A négy, helynévi elemet tartalmazó név közül az első három m a is használatos, 

míg az utóbbit a hasonló típusú j4W-jKa/apá&p váltotta fel. Feltűnő ellentéte ez a 
helynévi elemet nem tartalmazó, e korból való nevek kipusztulásának. A területen 
egyetlen olyan további név jelenik meg a X I X században, amely m a is használatos: 

Bogács — 1801: jBogáfj nevezetű Kaszállóira (Lll); 1811: Somogyi uraságnak 
Döbrési Bogáfj nevű réttye (L4: B.II.81); 1820: Bogács rcfz birtokaiban (Lll); 
1854: B<#ac? (T4, T5); 1864: B<#aAf (PESTY); 1906: Bogácr (NyF. 34: 176); 1920: -
(T8); 1959: - (T9); 1978: - (T10). — Bogács, Bogáázsoa; Bogácj%-aw/üo — (45) — 
Puszta személynévből, a XVIII. századnál valószínűleg nem régebben keletkezett 
helynév. (A keletkezés körülményeiről 1. a Névtani Értesítőben megjelenő névfejté
semet.) 

A XVIII—XIX. sz. folyamán a névrendszer gyökeres változáson ment keresztül. 
A z elpusztásodott település elsődleges névkincsét közszói elemekből alkotott helyne
vek adták. A z ilyen jellegű nevek jó része a XIX. sz. végére eltűnik: az ide sorolható 
15 névből egy sem élte túl ezt az időpontot. Ezzel szemben a határrésszé süllyedt 
egykori településen egyre több helynévi alapú földrajzi nevet használnak, Főleg a 
Dő'Ws név válik aktív névalkotóvá: ezt csakis a település-jelleg eltűnése idézhette 
elő. Hat másodlagos névben tűnik fel, s közülük csak kettő nincs napjainkig is hasz
nálatban. A z egykori falu határvidékem kialakuló újabb neveket, a Bogácsot és a 
Á!a/apácsot (egyik sem a korábbi közszói eredetű helynevek szerkezeti sajátságait 
mutatja!), illetőleg jelöltjüket nem tekintik már a Döbrés részének. A z elkülönülés
ben nyilvánvalóan szerepet játszhatott az a tény, hogy a D ö W s határrésznévként Ta-
polcafo többi ilyen összefoglaló nevéhez viszonyítva túlságosan nagy területet jelölt. 
A nevek hierarchikus viszonyának ilyen átrendeződése következtében a D ó W s h e z 
hasonlóan a .Ka/a^ács és a Bogács is egyre aktívabb névalkotó szerepet kap. 

A legutóbbi időkben a két évszázadon át érvényesülő tendenciák kiteljesedését 
tapasztaljuk. A D ó W s elemű nevek a névrendszer központi részévé válnak, a koráb
biak mellett további tíz ilyen jelenik meg: 

Alsó-Döbrés — Ősá-DoWs. — (88) — A z a W névelem 'a falu belterületéhez kö
zelebb eső' jelentésű. 
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Falu-Döbrés — Fafw-Döbrk. — (60) — Szinonimái: Bfko-ríf, Bfka^odeA:, Fa/w-rfr, 
Fj/w^od^Ar. A tapolcafői közbirtokosságé volt, a bikatartó gazdák kapták meg bér
letbe. A/a/w névelem jelentése ennek megfelelően: 'Tapolcafo közbirtokossága'. 

Felső-Döbrés — Föő^üő-Döbrü. — (53) 
Homok-Döbrés — #on%#-Dö6/%f. — (54) — Homokos talajú szántó. 
Kalapácsl-Döbrés — Xa/^ácj/'Dö6nf/ Ka/a/%Wzj-DöWj. — (76) — A Döbrés 

és a Kalapács dűlők találkozásánál fekszik. 
Kutrovácz-Döbrés —Xw^mváűb-Dö6rÁy;KMr/"ovác-maW-^w/üő. — (55) — A Kut-

rovácz család malma mellett fekszik, korábban ahhoz tartozott. 
Téglagyán-Döbrés — !%fagydn-Dö6rk; % W k W - D ö b r ü . — (69) — A Tég

lagyár mellett fekszik. 
Urasági-Döbrés— 1920: arará#'<#W.r(T8); 1959: - (T9); 1978: - (T10). — 

Ur&ydgz-Döbrü. Szinonimái: U/-Dö6rú\ Kfzj-Dö6rü. — (87) — A múlt században a 
pápakovácsi grófoké volt, csak az 1920-as években lett ismét a tapolcafoieké. 

A DöWjsel azonos szintre, határrésszé emelkedett jKo/opdc? és ̂ ogácj neve is 
gyakran vált új név alapjává: 

Alsó-Kalapács — Ojo-JWapácy. — (68) — A Kalapács magasabban, a falu bel
területéhez közelebb fekvő része. 

Kalapácsi út — Ka/apdc« wf. — (72) — A Kalapács mellett vezet. 
Urasági-Kalapács — 1920: [7rafágf-Kű#dcj (T8); 1959: - (T9). — C/rafdgf-Ka-

Azpácj. Szinonimái: Z^geZ/üJ-Ko/opácj, Ka/apácjf-/6ge//üő. — (67) — Legelőnek hasz
nálták, a múlt században a gróf Somogyi családé volt. 

Verba-Kalapácsok — Ker6o-Ka/op&.?ok; Fer6a^iő^. — (52) — A Verba csalá
dok birtokolták. 

Zab-Kalapács — Zop-Ko/ap&j; Zap^uő(f. — (51) — A század elejéig a pápa
kovácsi uradalomé volt, rendszerint zabot vetettek bele. 

Bogácsi út — #og%c» wf. — (46) — A Bogácsot szeli ketté. 
Házhelyes-Bogács — #á?z&e/ezy-J&#ác.f. — (48) — A felszabadulás után a bel

területtől É-ra kimért házhelyekért a Bogácsnak ezen a részén adtak csereföldet. 
A legutóbbi száz év folyamán feltűnt nevek között a már fentebb említett név

szinonimákon (Wka-mff, Fa/w-rgf, #%/%;/% Howwkay, Ferba/o/d, Za^^oMj kívül 
csupán az alábbiak nem helynévből alakultak: 

Kovács-föld — Kovácr^/u&f. — (61) — A kovácsok illetményföldje volt. 
Kúti-rét —Kwff-rff. — (44) — A z egykori Felső-nyár-kút volt rajta. 
Kutrovácz-malom —Kwfrm%zc-n%z/om; Kwfrovác. Szinonimája: Dö6r&M-n%zfom. 

— (56) — A Kutrovácz családé. 
Kütyü — 1905: K w # , a helység egy mellékutcája (NyF. 17: 49); 1906: Kw(yw 

(NyF. 34: 177). —KöfyM, -6e, küfy^f. Szinonimája: Dö6r6* wfca, hivatalos neve: 
.Béke wrca. — (20) — Eredetét nem ismerem. 

M&K%v<% — 1906: M&jzpr2<% (NyF. 34: 175). — ###%%%%, M&azpr&f, -6a. 
— (43) — Humoros megnevezés, talán a szomszédos Pápakovácsiban keletkezett, 
ahol a múlt század elején néhány német család települt le. 
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5. A terület mai névrendszere a változások következtében igen egyoldalú. 
A használatban lévő 37 név(változat) 43%-a, 16 név az egykori falunévből alakult. 
A helynévi elemet tartalmazó földrajzi nevek száma ennél is jóval nagyobb: 24 név 
sorolható ide (65%). A mai névkincsnek tehát csak 35%-a nem helynévből alakult, 
s köztük csupán 6 olyan található, amely legalább a XIX. századtól adatolható, a 
többi újabb keletkezésű. A helynévi alapú megnevezések túlsúlyba jutása tehát nem
csak a közszói összetételekből alakult nevek háttérbe szorulását eredményezte, ha
nem az eredeti névkincs teljes kipusztulása mellett ment végbe. 

Ez a folyamat pontos párhuzamot mutat a település történetének alakulásával. 
A XVI. sz. közepén történt elnéptelenedése lényeges változást a névrendszerben nem 
okozhatott, hiszen birtokosai továbbra is a környező falvakban laktak. Határának a 
XIX. sz. elejéig történő elkülönítése ugyanakkor nemcsak jogi szempontból lehetett 
fontos, hanem az eredeti helynévrendszer megőrzodése szempontjából is. A helynév
ből alakult földrajzi nevek felszaporodása az utóbbi századokban valószínűleg általá
nos jelenség a magyar helynevek körében. A z intenzívebb határhasználat következté
ben fellépő „névszükségletet" gyakran ilyen jellegű helynevek megalkotásával elégí
tik ki a névhasználók. Mégis, a döbrési helynévrendszerben a fentiekben vázolt, szél
sőségesen megnyilvánuló változási folyamatot minden bizonnyal a terület önállóságá
nak megszűnésével, az új, nagyobb helynévrendszerbe való beépülésével magyaráz
hatjuk. 

Éppen ezért elképzelhető, hogy a primer, közszói elemű névkincs teljes eltűnése, 
valamint néhány helynév elburjánzása, aktív névalkotó szerepűvé válása más esetek
ben is felhívhatja a figyelmünket egykori települések létére, helyére. Mindemellett 
természetesen nem állíthatjuk, hogy a települések pusztulása következtében ilyen jel
legű névrendszerbeli változások zajlanak le, illetőleg — más oldalról — az e típusú 
átalakulást sem kizárólag elpusztásodád idézheti elő. Adott körülmények között még
is jellemzőnek tarthatjuk a helynévrendszer ilyen jellegű változását. 

HOFFMANN ISTVÁN 

Changes in the place-name system of a village having become part of a 
boundary area 

This paper investigates the changes in the place-name system of Dö&ác, a 
medieval Transdanubian village that has got incorporated in the territory of Ta/W-
ca/o. Although D ö W f became depopulated in the 16th century, its population has 
not discontinued as the landowners settled down in the neighbouring village;. The 
boundaries of Z)ö6r6 had been observed until the beginning of the 19th century. 
Its place-name* originating írom the 16th through the 18th centuries consist, almost 
without exception, of non-proper name elements (Mo/omra (#o 'baulk to the mill% 
JYydr-A%% 'poplar-weir, TfasfZM-megye 'long-ridge% JVyóra? 'poplary' etc). This older 
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stratum of place-names had entirely been dropped from use by the 19th century and 
had been replaced by geographical names förmed írom the one-time name of the 
habitation f D ö W j j and from other place-names fBogác?, Áü&%%%aJ. The onesided-
ness of the present-day place-name system is the conseqnence of certain changes in 
the 18th and 19th centuries: it was then that the geographically íbnnded name-
giving pattem became part and, gradually, the most important characteristic of the 
name system. By examining the systematic changes of place-name data we may 
come across tendencies on the basis of which the locations and the boundaries of 
ancient placc can be established. 

I. HOFFMANN 
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