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Kalotaszegi helynevek és mondák 
A két világháború között Szabó T. Attila nyelvészprofesszor irányította a tudományos ku-

tatók figyelmét az erdélyi helynévanyag gyűjtésének fontosságára. A neves tudós a Miért és 
hogyan gyűjtsük a helyneveket? (Kolozsvár, 1937.) című munkájában hangsúlyozta, hogy a hely-
nevekben hatalmas tudományos érték rejlik, hiszen ezek az elnevezések sokszor évszázad-
okig, nem ritkán évezredekig fennmaradnak, s gyakran olyan adatokat szolgáltathatnak, 
amelyeket egyébként semmiféle történeti forrásból nem szerezhetnénk meg. Ebből követke-
zik, hogy a helynévanyag elsősorban a helytörténeti kutató számára nélkülözhetetlen, de 
gyakran az általános történeti kérdések számára is értékes adatokat szolgáltat. 

A hagyományos társadalomban a helynevek elsősorban gyakorlati szükségből keletkez-
tek, hiszen a települések lakossága segítségükkel tájékozódott (tájékozódik) a határban. Ere-
detileg tehát - a keletkezés idejét tekintve - értelmetlen helynév nincs, bár az gyakran előfor-
dul, hogy a mai kutató nehezen fejti meg az elnevezés egykori értelmét. 

Az alábbiakban bemutatot t hat kalotaszegi falu - Ketesd - (Kd), Kispetri (Kp), Körösfő (Kf), 
Magyarbikal (Mb), Nyárszód (Ny) és Sárvásár (S) - helyneveit és mondáit a szerző az 1970-es 
években, e vidéken töltött tanárkodása idején gyűjtötte, majd azokat, ahol arra lehetőség nyí-
lott egybevetette a levéltári forrásokkal. 

A kalotaszegi helynevek döntő többsége a táj eredeti földrajzi adottságait, a természet ko-
rabeli állapotát, illetve az azokban végbemenő változásokat tükrözik. 

Kalotaszeg dimbes-dombos vidékén gyakori képződmények a domboldalakon látható te-
raszok, amelyeknek teresebb részét padnak nevezik. Ilyen például a Lencsepad (Kp) és a Pad-
szőlő (Mb). A teraszok felső pereme a mart, a dombok magasabb szélesebb részét tetőnek hív-
ják, erre példa a Marton (Mb) és a Ríszegtetó' (Kf) határnevek. 

A verőfényes domboldalak elnevezése a mái, mint a Málhegy, Nagy és Kismál, Kétmálköz 
(Mb), Szőlőmái (Ny), Tücsökmái (Kf). 

A régi magyar nyelv, ma már kihalt alakjait több határnév őrzi. Az áj szó a régi magyar 
nyelvjárásban völgyet jelentett, de az e kifejezés már a XVIII. század folyamán eltűnt az élő 
nyelvből. A Ravaszosáj, Muskutáj (Kf) nevű - ma már furcsán hangzó - helynevek szerencsére 
megőrizték emléküket. Az áj szóhoz kapcsolódik a Székeságy (Mb) helynév jelentése is. Ez az 
összetett szó a szék szóból, mely mocsaras, vizenyős helyet jelentet és az aj-ból keletkezett. 
Idővel a kalotaszegi népnyelvben az áj alak ágy-ra változott, ami vizenyős völgyet jelölt. 

A talaj milyensége színe alapján is keletkeztek határnevek, mint a Kőhely (Mb), Kövecses 
(Kp), Kövespad (Kf), Mészmái (Ny), Veresdomb (Kf). 

A kalotaszegi helynévanyag gazdag vízrajzi szókinccsel rendelkezik. A folyóvíz forrása az 
egész folyónak a feje, innen ered a Körösfő (Kf). Forrás/ó'(Kp) elnevezés, a tó'pedig a torkolatot 
jelöli. Amennyiben a forrás egy oldalból fakad, annak csorgó a neve, mint a Rigócsorgó (Mb), ha 
a víz puha talajba mélyebbé vágja be az ágyát, azt ároknak nevezik. A török eredetű árok köz-
nevünket Kalotaszegről főleg összetételekből ismerjük: Árkosrét (Kd), Kacorárok (Mb), Nagy-
árok (Mb) formáiban. 

A régi magyar nyelv kihalt szavát őrzi a Nyárszó településnév. Az összetett szó régi aszó ré-
sze száraz völgyet jelentett, olyan völgyet, amelynek a folyóvize időként kiszáradt, s csak na-
gyobb esőzés adott ú j életet neki. A nyár pedig értelemszerűen nyárfás területet jelent. 

Kalotaszegen, ha egy mélyedésbe víz gyűl össze és abba kendert áztatnak, az tónak neve-
zik. Ilyen határrész a Nagy-tó (Mb), a Toknál (S). Ha a vize iható, akkor kút a neve. Amennyi-
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ben a kút környéke mocsaras, kivájt fatörzset, bodont tesznek bele, s arról nevezik el bodon-
faífnak (Kf, Kp). A mocsaras, vizenyős helynek Selymikes (Mb), Mocsolya (Kd) a neve. 

A határnevek jelentős csoportját alkotják a növény- és állatnevekről kölcsönzött elnevezé-
sek. Abokros területet cserének hívják, például a Nagy Csere és Kis Csere (Kp), a fiatalabb fák al-
kotják a Lügetet (Kf, Mb, S), a nagyobb fák az erdőt. A helynevek évszázadokon keresztül őrzik 
a természet eredeti állapotát, a Nagyerdő (Kf) például már kopár legelő, ahol fának nyoma 
sincs. Gyakori helynév a tilalmas, ami ha legelő, akkor arra kaszálásig nem lehetett állatot haj-
tani, ha erdő akkor abban bizonyos ideig a legeltetés és a fakitermelés is tilos volt. Erre utal-
nak a Ökörtilalmas (Mb) és a Tilalmasköz (Kf) határrészek. 

A művelés alá vont területek növekedéséről, a kiirtott erdők helyéről tudósítanak az irtásos 
helynevek különböző alakjai. Körösfő határában ilyen irtásos helyen keletkezett Ordományos 
irtványfalu, mely azonban később elpusztult. 

A határ termőterületeinek - a közösség által való - felosztására utalnak a nyilas földek: a 
Bikali nyilak (Mb), a Kisnyilak (K), a későbbi tagosításra pedig a Kósatag, Korbai tag (Kp) nevű 
részek. A határon lévő, sövénykerítéssel kerített, művelés alá vont területet porgolátnak (Kf) 
nevezték. 

Kalotaszegen a feudalizmus idején virágzó szőlőgazdálkodás folyt, a szőlő azonban a XIX. 
század végére - néhány falu kivételével - teljesen kipusztult, emlékét csak a róla elnevezett 
helynevek őrizték meg, mint Gyakorszőlő(Mb), Szőlőhegy (Kp), Szőlőmái (Ny), Szőlőoldal (Kf). 

Vadontermő növények közül a ríszegvirágtól kapta a nevét a Ríszegtető(Kf), a búzavirágtól 
a Zimola (Mb), állatnévről leggyakrabban a rókáról, vagy annak ravaszságáról neveztek el ha-
tárrészt, ilyen a Ravaszlik, Ravaszosáj (Kf), a Rókalik (Ny). 

Kalotaszeg helynévanyagának összehasonlítása, a határrészek nevének gyakran előfordu-
ló azonossága alapján bizonyosan állíthatjuk, hogy a kalotaszegi magyarság egységes eredetű 
népesség, etnikailag szorosan összetartozik. 

A kalotaszegi helynevek a történész számára is értékes információval szolgálnak, hiszen 
gyakran őskori telepek, hajdani várak, települések helyét jelölik. Ilyen helynév a nyárszói 
Földvár, ahol a néphagyomány szerint régen vár és falu állt, a tatárdúlás idején a nyárszóiak 
ide menekültek. A néphagyományt igazolták az ásatások, ezen a területen a régész ásója több 
őskori és koraközépkori leletre bukkant. 

Körösfő és Nyárszó határán a XIII. század elején Csinkó nevű település létezett, melyet a 
hagyomány szerint a tatárok semmisítettek meg. Erre utal a Csinkó helynév, ami a nyelvészek 
szerint csonka alakot, dúlt vidéket jelent. 

Körösfő ikerfaluja lehetett a kora középkori Ordományos irtástelepülés, amit a XIV. száza-
dot követően gyújtogatok pusztítottak el. 1977-ben Ferenczi István régészprofesszor és e so-
rok írója az Ordományosban mentőásatást végzett, s az előbukkanó elszenesedett maradvá-
nyok igazolták a fenti feltételezést. 

Ketesden is a néphagyomány őrizte meg a Faluhely nevű határrészen egykor létező telepü-
lés emlékét, amit a tatárok részben elpusztítottak. Néhány menekülő család a falu mai helyére 
települt és így egymás mellett két kis település létesült, innen kapta a falu a nevét a Kettest, 
amelyből idővel Ketesd lett. 

Magyarbikal határában állt egykor a középkori Farkasvár, ami a XVII. század második felé-
ben a török-tatár dúlások idején pusztult el. Egy 1864-es vallomás „Farkasvárat omladéknak 
nevezi, mely a monda szerint a Bikali Vitéz uraké lett volna, hajdan büszke nemeseknek, mos-
tan baglyoknak lakhelye". Az 1960-as évek közepén a domborzat alakjából még kivehető volt 
az egykori vár ovális alaprajza. Ezek az elpusztult települések - Csinkó, Faluhely, Földvár, 
Ordományos - bizonyítják, hogy a korai középkorban Kalotaszeg településhálózata sokkal sű-
rűbb volt, mint a későbbi századokban. 

A kalotaszegi helynevek segítségével nyomon követhetjük a falvak védelmét biztosító egy-
kori hírlánc nyomvonalát, az őrhelyek, őrhegyek, Tekintők (K, Mb) sorát. 

A kalotaszegi falvak esetében megfigyelhető, hogy az őrhelyek, Kapuk, Tekintők mindig a 
településektől északra helyezkednek el, ami azt bizonyítja, hogy a lakosság a közeledő barátot 
vagy ellenséget ebből az irányból várta, de azt is tanúsítja, hogy a letelepedő-honfoglaló kalo-

50 



taszegiek ebből az irányból érkeztek. Ez a megállapítás megegyezik a történetírás azon véle-
ményével, mely szerint a magyarság betelepülése Erdélybe északi irányból történt. 

A helynevek birtoklástörténeti mozzanatokra, mint például az Úrrét (S) vagy a szigorú ren-
di bíráskodás emlékeire is rávilágítanak. Ilyenek az Akasztófadomb, oldal (Kp) határnevek. Egy 
nép jelentkezését, esetleg letelepedését is megismerheti a helynevekből a kutató, erre utalnak 
a Cigánykút (K), Oláhvölgy hídja (Kf), Örményárok (Mb) elnevezések. 

Nyelvtörténetünk megoldásra váró feladata a kalotaszegi török vonatkozású helynevek 
eredetének magyarázata, a vidék helynévanyagába kerülésének tisztázása. Ismeretes, hogy 
Kalotaszeg helynevei között felbukkannak olyan szavak, mint a Bóra (Mb), mely a borla török 
szóból keletkezett, jelentése szőlőshely. A la jelentése: hely, melyben az „1" idővel az „r"-re 
változott. Erre a jelenségre, mint a kalotaszegi nyelvjárás egyik jellemzőjére Szabó T. Attila 
hívta fel a figyelmet. Az áj (völgy) szó is türk eredetű, de ide sorolható a Talamár (tarumár, Ny) 
szó, mely összevisszaságot jelent. 

Kérdés, vajon a honfoglaló kalotaszegiekkel türk nyelvű népek is jöttek-e és ezek a helyne-
vek tőlük erednek, vagy csak később a hódoltság idején kerültek a vidék helynévanyagába. 
Valószínűleg az előbbi változat a helytálló. 

A kalotaszegi helynevek a nép hitvilágáról is értékes útmutatásokat tartalmaznak. A hely-
nevekhez fűződő boszorkány, ördög, lidérc történetek jelentős szellemi értéket jelentenek, 
amelyeknek összegyűjtésével folklórkincsünk gazdagodik. 

A kutatott falvak közül a körösfői Ordományoshoz fűződik a legtöbb monda, hiedelem. 
Ordományos területén a hagyomány szerint hajdan Ordomvára állt, ahol egy király lakott. A 
tatárjárás idején a nép ide menekült, ugyanis a várat földalatti barlang kötötte össze Almás 
várával, Csinkófalvával és a Ríszeg-tetővel. Ordományos várát a tatárok elpusztították, me-
nekülő lakói a Sebes-Körös forrásvidékére települtek, ők alapították Körösfőt. Az ordo-
mányosiak a pusztulás előtt kincseiket elrejtették a várudvaron lévő kútba, két harangot 
összeborítottak és abba tették értékeiket. Egy másik monda szerint a kincseket az Ordom vára 
alatti barlangba rejtették, bejáratát nem lehet megtalálni, mert azt az ördögök őrzik. 
Ordományosban több olyan kút van, amelyben a hiedelem szerint a két kincses harang talál-
ható, egyesek szerint ez a Réti-kút, mások szerint a SzSlökút, a Korpos-kútból már egy üst ara-
nyat kivettek. Szerencsés volt az a pesti úr, aki - a hagyomány - szerint Berek-alatt a szántás-
ban talált kőkutyát felnyitotta és a benne lévő kincset elvitte. 

Magyarbikaion úgy tudják, a Barta kertben állt a veresbarátok kolostora, akik a tatárok elől 
menekülve a Barta kútba rejtették kincseiket és a kolostor harangját is rátették. A kincset a ba-
rátok megátkozták, ha a harangot valaki kiemelné, Bikáit elöntené a víz. 

A törökök a Bangé kútba (Mb) rejtették kincseiket, ez a bikaliak hite szerint zenélőkút, mert 
éjjel a szirének csábító zenéje hallatszik belőle. A Bacsóné kútjában szintén kincs rejtőzik, ezt a 
kétévenként kicsapó láng jelzi. Ebből a kútból ered a szivárvány, amelyet rövid ragyogás után 
a víz fölszív. 

Érdekes, hogy a ketediek, nyárszóiak hagyománya szerint a kincset nem kutak, hanem fur-
csa alakú halmok őrzik. A ketesdi őrhegy mélyén lévő kincset minden Szent-György éjjelén 
felcsapó láng jelzi, az Ördögdombban, Földvárban lévő kincshez nem lehet hozzájutni, mert az 
utat nagy kapu zárja el, ennek a kulcsát pedig Váradon őrzik. 

A történelmi mondák közé sorolható II. Rákóczi György erdélyi fejedelemhez fűződő törté-
net, aki az 1660. évi vesztes fenesi csatából menekülve Körösfőn megpihent. Ennek emléke a 
Rákóczi fája, kútja, köve. 

Körösfőn mesés magyarázata van a szőlőművelés megszűnésének: Ordományos királya 
ugyanis kihirdette, hogy hatalmát és leányát annak adja, ki a Szóló'oldah egy nap alatt letisztít-
ja. Egy legény letakarította, azóta nem nő a szőlő a faluban. 

A kalotaszegi ember hitvilága, babonái igen gazdag képzelőerőről tanúskodnak. Hite sze-
rint környezetét boszorkányok, fehér asszonyok, ördögök, lidércek népesítik be, ezeket ártó 
erejük miatt rosszaknak nevezi. A rosszak éjjel járnak, mulatoznak, de még senki sem látta 
őket, mert tiszta ember nem is láthatja, csak az általuk csapott zajt lehet néha hallani. 

Az ördögök tanyája Ketesden a Malomhát, a Morgóban éjfélkor hét ördög táncol, a Szénhe-
lyen éjjel csujogatnak és az emberek fejére köveket dobálnak. Magyarbikaion az ördögök a 
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Kis - és Nagy Szűkülőben táncolnak, a Rigócsorgónál muzsikálnak és ijesztgetik az arra járókat, az 
Ördöghámahídjánál (Ördöghalmahídja) pedig három vasvillás ördög rejtőzik. 

Különleges teremtmények a fehér asszonyok, akik szintén a rosszakhoz tartoznak: Bikaion 
éjjel a Bacsó-kertben sétálnak, Ketesden a juhkosámál kakaskukorékolásig hét fehérasszony jaj-
gat. A fehérasszonyok szállították Ketesd és Füld határára az öt mázsás Határkövet, kakasku-
korékoláskor azonban kénytelenek voltak letenni, de ujjaik nyoma még ma is látszik rajta. 

Körösfőn a lidércek a róluk elnevezett határrész felett évente csak egyszer muzsikálnak, re-
pülnek, Ketesden a Fenyvesben éjjel sétálnak, forrásuk a Kőcsorgó, patakuk a Botospataka. 

Az előbbiekben említett rosszakhoz viszonyítva, a boszorkányok kevesebbet szerepelnek: 
Bikaion az Urakénál határrészben az embereket ijesztgetik és ágakat dobnak a fejükre. A 
körösfői Ríszegtetőboszorkánya bódító ríszegvirágot ültetett, tövét megátkozta, egy legény el-
bódult az illattól és egész életében kábultan a tetőn bolyongott. 

Ezek a helynevekhez kapcsolódó hiedelmek az idők során szájról-szájra terjedtek, nemze-
dékről-nemzedékre hagyományozódtak. Bár „csacska meséknek" tűnnek, valójában a nép 
hitvilágának ezer darabra tört drágaköveiként maradtak reánk. 

Sebestyén Kálmán 

A vizek ma is csörgedeznek 
Pécs-kelet vízimalmai és a „tudós molnárok" 

Pécs keleti városrészét, Meszest nyugatról a Meszes-patak, keletről a Szabolcs-patak fogja 
közre. Aszálymentes időszakban mindkettő közepes vízhozamú, a most már lezárt szénbá-
nyák alól ered és a Pécsi-vízbe torkollik. A vizet régtől fogva zsilipezéssel duzzasztották fel, és 
őrlőmalmok zakatoltak rajta. A legelső híradás róluk 1234-ből való: „Meszes-patakon műkö-
dő malmát Ombus de Meses 4 márka 6 fertőért és 3 pondusért eladta a Pálos rendi szerzete-
seknek." Most is ott áll az éppen csörgedező víz mellett egy lakóházzá alakított ódon malom-
épület. 

Ezeknek a malmoknak létezését adás-vételi szerződések sora bizonyítja. 
A török időkben működő őrlőmalmok felülcsapó kétkerekű rendszerűek voltak, átlagos 

méretük 1 öl 5 láb 6 hüvelyk átmérővel, a tengellyel együtt. 
A törökök kiűzése után és a kurucok megjelenésekor csaknem valamennyi zúgó megron-

gálódott. Ezeket 1710-től Pavich Ignác Baranya vármegye helyettes alispánja újjáépíttette. At-
tól kezdve sűrűn változtak a főleg örökösödéssel gazdagodott malomtulajdonosok: 1751, 
Pavich Mihály, 1765 Pavich Julianna; majd Galgóczi Mihály püspöki számtartó. 1779-ben 
Boda Imréné Keller Anna 440 Ft-ot kért a malomért. 1791-ben Schaffner József megvette és 
„árendába" adta Johann Schusternek. Ugyanezt a malmot 1806-ban Ignatz Mayer 14 825 
Ft-ért vásárolta meg, majd tőle Vitzel Péter 18 000 Ft-ért. Ezután Fablon Péter vasasi kőfaragó 
mesterrel kiépíttette Meszes malomárkát, melynek nyomai ma is láthatók. 

Az egymást gyakran váltó malomtulajdonosok vízhasználat perekbe bonyolódtak szom-
szédaikkal, mivel tulajdonukért 1746. január 4-től adózniuk kellett. A malomárok gondját vi-
selő Vitzel Péter teljes örökségét szeretett Barbara felségének fiára hagyta, és utána még soká-
ig élt. Ez olyan nevezetes és szokatlan tett volt, hogy a teljes meszesi malomárkot a fiú neve 
alapján Herger malmaként emlegették. Csak a második világháború után felejtődött el az el-
nevezés, mivel a frissen épített házakba más országrészekből új lakók települtek. 

Településünk keleti részén, Szabolcs-pataknál két, régi időkből megmaradt, működő, csak 
az 1950-es években leállított őrlőmalom volt: a Keller-malom és a Herczeg-malom. Ma lakás-
nak használják mindkettőt. Ugyancsak ismert a Basa-malomnak nevezett malmok sora. A tö-
rök hódoltság idején a Pécsett állomásozó török katonaság lisztszükségletének kielégítése a 
már meglévő malmokon kívül még egyet építtetett Terják Haszan Vezir és Gázi. A Basa-ma-
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