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A földrajz (térbeli történelem) és 
a történelem (időbeli földrajz) 
leíró nyelve a térképírás. A tér-

képek készítésekor az egykori térképező 
feladata volt, hogy a vidéket jól ismerő 
emberekkel járja be a területeket, és a 
nép által használt elnevezéseket tüntesse 
fel a munkáján.

A földfelszín természet alkotta formá-
inak (hegyek, vízfolyások) és az ember 
által létrehozott részleteinek (települé-
sek, várak) azonosítására szolgálnak a 
kisebb-nagyobb közösségek által hasz-
nált elnevezések, a földrajzi nevek. Ám a 
helyazonosító szerepük révén a térképtől 
elszakadva is élnek, mindennapi életünk, 
szókincsünk szerves részét képezik.

A földrajzi nevek azonosító szerepük 
mellett a nyelvészet, a néprajzi és műve-
lődéstörténeti kutatások forrásai is. Az 
emberek száján élő elnevezések őrzik a 
történelmi eseményeket, a kialakult szo-
kásokat, utalnak az egykori növény- és 
állatvilágra, az ott folyó gazdálkodásra. 
A települések neveit az országok térképei 
és névtárai hivatalos formákban őrzik.

A magyar előzmények…

A 19. század fordulóján a Kárpát-me-
dencében élő emberek tájismeretének 
tágulása szükségessé tette az egyértel-
mű tájékozódást az országban. Ezt segí-
tették elő az akkor kiadott térképekhez 
mellékelt névjegyzékek is. Lipszky János 
(1766–1826) az 1806-ban kiadott, szép 
kivitelű, 1:470.000 méretarányú, 12 la-
pos országtérképéhez, Görög Demeter 
(1760–1833) pedig az 1802–1811 között 
kiadott, változó méretarányú megyetér-
képekből álló atlaszához mellékelt 15.000 
lakott hely nevét tartalmazó névmutatót.

A települések és külterületi lakott he-
lyek (tanyák, dűlők) elnevezéseinek a 
minden addiginál szélesebb körű össze-
gyűjtésére Pesty Frigyes (1823–1889) 
tett 1862–1865 között kísérletet. A budai 
királyi helytartótanács, az erdélyi főkor-
mányszék és a katonai hatóságok segít-
ségével, levelezés útján gyűjtötte össze 
az egyes községek településrészeinek a 
legfontosabb elnevezéseit. Sajnos a 68 
kötetes gyűjtemény kéziratban maradt, 
így nem segíthette elő az egységes név-
használatot.

A Magyar helységnév-azonosító szótár margójára…*

(Lelkes György: Magyar helységnév-azonosító szótár. Budapest: Argumentum – KSH 
Könyvtár, 2011. 1048 o., 73 térkép.)

* A recenzió a szerző által a könyvhöz írt előszón (17–18. o.) és az abból készült könyvszemlén 
(Magyar Tudomány, Vol. 172. No. 12. [2011. 1529–15831. o.) alapul.
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Az 1867-es kiegyezés után megindult 
az országban az út- és vasúthálózat ki-
épülése, a postaszervezet tökéletesedése, 
és ez mind-mind az egyértelmű tájéko-
zódást, a helységnevek egységesítését és 
pontos nyilvántartását igényelte. Az or-
szág összes lakott területét feltüntető első 
hivatalos helységnévtár 1873-ban jelent 
meg, a nevek egységesítését és a hivata-
los névadás rendjét pedig az 1898. évi IV. 
törvény rendelte el. A névtörvény értel-
mében megszervezték az Országos Köz-
ségi Törzskönyvbizottságot, amelynek az 
„egy név, egy község” elve alapján meg 
kellett szüntetnie az azonos névformá-
kat, hiszen például Kövesd név Baranya, 
Bihar, Nagy-Küküllő, Nógrád, Sopron és 
Temes megyében is előfordult. Az elvnek 
két oldala volt: a nevek felől azt jelentet-
te, hogy egy név csak egyetlen községet 
jelölhet, a település felől pedig azt, hogy 
az ország bármelyik községének, városá-
nak csak egyetlen hivatalos neve lehet. 
Ekkor alakult ki a településnevek helyes-
írásának a mai formája, amely szerint a 
nevet, függetlenül a szóösszetétel számá-
tól és jellegétől, mindig egybe kell írni. 
A törzskönyvezett neveket csak nagyon 
indokolt esetben lehetett megváltoztatni. 
(A törzskönyvbizottság 1954-ben meg-
szűnt, a névalkotó és -szentesítő funkció 
a minisztertanácshoz került.)

Amíg a 20. század elején csak egyet-
len térképészeti intézetünk, a Magyar 
Földrajzi Intézet működött, a magyar 
helynevek kérdése nem vetett nagyobb 
hullámokat, de amikor létrejött az Állami 
Térképészet, a két intézmény térképszer-
kesztőinek a névírása igen változatossá 

vált. Az 1930-as évek derekán már tart-
hatatlanná vált a helyzet, s a problémát 
a Magyar Földrajzi Társaságban kellett 
megvitatni. A problémával Cholnoky 
Jenő, Fodor Ferenc, Strömpl Gábor, Kéz 
Andor, Irmédi-Molnár László és főleg 
Takács József foglalkozott, akik 1940-
ben egységes szabályzatot állapítottak 
meg a földrajzi nevek használatára.

A helységnév-azonosító szótárról…

Az 1898 és 1912 között lezajlott orszá-
gos helységnévrendezés, majd az 1920 
utáni trianoni politikai változásokkal 
járó tömeges és többszöri névváltozá-
sok annyira megbolygatták a történeti 
Magyarország helységnévállományát, 
hogy még a szakemberek, a történé-
szek, geográfusok, térképészek és a 
közigazgatási szakértők is nehezen 
tudnak eligazodni benne. Hát még a 
nagyközönség számára mekkora prob-
léma ez! Hiszen a történelmi, földrajzi, 
nyelvészeti érdeklődésen túl a határon 
kívüli területek magyar kultúrájának 
követésekor, irodalmának vagy saj-
tójának olvasásakor is szükségesek a 
helyazonosító ismeretek. De az utolsó 
huszonöt év geopolitikai történései a 
Kárpát-medencében is szükségessé te-
szik a változások területi azonosítását 
és elhelyezésüket a magyar államiság 
ezeréves történeti földrajzában.

Lelkes György, a szótár kiváló felké-
szültségű szerkesztője évtizedes kutató-
munka után állította össze az 1048 olda-
las, 73 térképet tartalmazó művét. A szó-
tárban lexikonszerűen megtaláljuk a volt 
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Magyar Királyság (Horvát-Szlavónország 
nélküli) területének összes helységének, 
Horvát-Szlavónország városainak, vár-
megyei és járási székhelyeinek, valamint 
– az 1913. évi helységnévtár alapján – a 
magyarok által is lakott településeknek 
a nevét. A szótár tartalmazza a Magyar 
Királyság középkori területén fekvő je-
lentős várakat, mégpedig az azonosítá-
suk megkönnyítése érdekében az anyate-
lepülésükkel együtt, továbbá a történeti 
Magyarország területén 1913 óta alakult 
azon helységeket is, amelyeknek magyar 
nevük (is) van. A szerző ismerteti a mai 
Moldvának a csángó magyar vonatkozású 
településeit, továbbá a magyar történelem-
ből és művelődéstörténetből ismert fonto-
sabb, magyar névváltozattal is rendelkező 
európai városokat.

A történeti Magyarország helységne-
vei mellett megtaláljuk az adott telepü-
lésnek az 1910. évi népszámlálás adatai 
szerinti lélekszámát és a lakosság nemze-
tiségi megoszlását; továbbá az esetleges 
egyéb magyar, római kori és középkori 
latin, német és egyéb idegen nyelvű név-
változatát, valamint a hovatartozását; a 
mai határainkon túli területeken fekvő 
település esetén pedig annak a mai ide-
gen nevét is.

A szótár alapszócikkeinek a száma 
több mint tizenötezer, az utaló szócikkek 
pedig – az idegen nyelvű névmutatók uta-
lóival együtt – hatvannégyezret tesznek 
ki; így az összes névváltozat közel nyolc-
vanezer (!).

Ajánlás az olvasónak

A nemzeti önismeret fejlesztésének, a 
helységnevekkel kapcsolatos történeti és 
földrajzi tudatlanság eloszlatásának és 
egyben a névhasználati zűrzavar feloldá-
sának nélkülözhetetlen eszköze ez a szó-
tár. A több vonatkozásban is hiánypótló 
mű a történelem, a geográfia, a nyelvé-
szet, a néprajz és a régészet tudományát 
művelők és tanulók, a közlekedési és 
idegenforgalmi szakemberek, valamint 
az államigazgatás és az önkormányzatok 
tisztségviselői munkáját segíti. A kötet 
megjelenéséért a történeti földrajz tudo-
mányának jeles kutatója, Lelkes György 
mellett elismerés illeti a kutatást támo-
gató Pro Renovanda Cultura Hungariae 
Alapítványt és a mű kiadóit is.
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