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(Avagy: lehet-e rokon a geológia és az etimológia?) 
 

I. 
 

Furcsa időgépet működtet ez a Bíró Veronka néni — morfondíroztam ma-
gamban! Még ott is ragasztja, nyesi, gyúrja, újra formálja a szavakat, ahol semmi 
szükség rá. Mindennek etimológiai gyökeret keres. 

Na, még hogy én segítsek bizonyítani neki, hogy a Garados dombja 
Csíkszentdomokos fölött az tulajdonképpen „grádics”, azaz lépcső; vagy a Bogát 
dombjának Csíkrákoson semmi köze a román „bogat” szóhoz, mert az nem 
más, mint „Bő-gát”, akár a régi magyar nyelvben a „bőlegény”, azaz nagy legény, 
mely vőlegénnyé szelídült a nyelvhasználat folytán. Mi közöm nekem az egész 
etimológiai fejtegetéshez? Nem értek hozzá, és nem is érdekel, bosszankodtam, 
miután az idős szentimrei tanítónő elköszönt. Azaz mégis! Hiszen igaza van, vil-
lant eszembe egy szent perc alatt! Valóban gát, vagy küszöb a Gréces is, a 
Garados is, a Bogát is; és a többiek, mind-mind, rikkantottam el magam jóked-
vemben! 

Hiszen ezt minden valamire való geológus tudja. Nem a fantázia bizzar szü-
leményei! Geomorfológiai adatok, mélyfúrások, geofizikai mérések bizonyítják, a 
Csíki-medence olyan, mint az „egy Istenben a három személy”: három kis, be-
zökkenéses eredetű medencécskéből áll.  

És elkészült a világ legfurcsább dolgozata, amelyben frigyre lépett a geológia 
az etimológiával, hogy megszülje a földtani adatokkal alátámasztott helynév-
magyarázatot, megfelelő grafikai anyaggal is ellátva. Veronka néni boldogan vitte, 
na nem hét határon túlra, csak ide a szomszédba, és nem félt a kudarctól. Ő bi-
zony felolvasta a Magyar Tudományos Akadémia 1990. június 2-i etimológiai ér-
tekezletén. Dehogy nevették ki! Megtapsolták és gratuláltak neki, újabb, hasonló 
dolgozatokat kérve tőle.  

Azóta szinte 22 év telt el. Veronka néni sajnos időközben már Csaba királyfit 
faggatja a Hadak Útja mellett egy felhőcskén üldögélve a székely helynevek ere-
detéről, anélkül, hogy engem kérne újabb bizonyítékok összegyűjtésére. Nála 
nélkül, úgy éreztem, nincs értelme folytatni ezt a munkát. Tudom, hogy sokat 
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jegyzetelt, de írásait nem ismerem. Öt gyereke közül talán valaki őrzi még az 
anya munkáit, amelyek között sok érdekes feljegyzés lehet.  

Az ő emlékének, úttörő munkájának adózva közlöm ezt a geo-etimológiai öt-
vözetet, hátha mások fantáziáját is megmozgatja? Elvégre álmodni mindenkinek 
megadatott, s az álomfejtés kellemes szórakozás. Aztán, talán vannak még a me-
gyében Veronka nénihez hasonló, amatőr etimológusok, akik vállalva a koc-
kázatot, hogy rájuk ragasztják a „hóbortos” jelzőt, ki mernek állni „rögeszméik” 
védelmében. 

 
II. 

 

A földtörténet negyedkorát (quaternar) a kb. két millió évvel ezelőtt véget ért 
alpi-kárpáti hegyképző mozgások (orogén) befejeződése óta számítjuk. A pliocén 
korszak végére (harmadkor), és a negyedkor elejére kialakult a Kárpátok és az 
egész Kárpát-medence mai arculata. 

A hosszas, több szakaszban lezajló, és az egész Európát átszabó orogenezisnek az ember 
még nem volt szemtanúja, sem szenvedő alanya.  

De lássuk, mi történt a negyedkort megelőző időszakban, a mio-pliocénben? 
A geológiai időszámítás eme 11. órájában a mai Erdélyi-medence területén hul-
lámzó tenger alapzata egyre mélyebbre süllyedt. Ennek következtében nyugaton 
megszűnik a Pannon-medencével való közvetlen kapcsolat, míg a keleti pereme-
ken egy 250 km hosszúságú, félköríves törésvonal képződik, amely intenzív vul-
káni tevékenységet eredményez. A máramarosi Avastól a Dél-Hargita Murgójáig 
(Baróti átjáró), sőt a málnásfürdői Lüget-tetőig, és a Csomád Szent Anna-taváig 
számtalan vulkáni kráter ontja termékeit hosszabb-rövidebb szünetekkel, az 
újonnan képződött hegylánc keleti és nyugati lejtőire. Az újvulkáni vonulat csíki 
szakaszát Hargitának, gyergyói szakaszát Görgényi-havasoknak nevezzük. Ők 
választják el a Keleti Kárpátok legnagyobb medencesorát az Erdélyi-medencétől. 
A két nagy medence keleti határait a már előzőleg felgyűrődött (közép és felső 
kréta korszak, 60 millió év) paleozikumi-mezozoikumi kristályos, illetve flis (ho-
mokkő) övezet vonulatai szabják meg. Ez a két külső övezet a mio-pliocén előtt 
már szárazulattá vált, és mint egy több száz kilométeres, óriási félkörív, orszá-
gunk határain túl is, elválasztotta a Szarmata-tengert (Moldovától a Turáni-alföl-
dig) a Moesiai-tengertől (Havasalföld, Dobrudzsa) és az egész Kárpát-medence 
területét beborító Pannon-tengertől. Az így elszigetelődött tavak, a későbbi Kár-
pát-közi medencék, lassan édesvizűekké válnak, majd a környező hegykeret eró-
ziós termékei mind jobban feltöltik őket. Először elmocsarasodnak, majd telje-
sen kiszáradnak. Ekkor alakul ki az Olt és a Maros medre a vulkáni vonulat lába-
inál lévő fő törésvonal mentén, amelyek azóta is természetes vízlevezető csator-
naként működnek. Magától értetődő, hogy az említett külső kárpáti perem sem 
marad érintetlen a közvetlen közelében lejátszódó heves vulkáni működések ha-
tásától, a mindent feldaraboló szeizmikus mozgásoktól! (Gondoljunk csak a 
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mostani vráncsai földrengésekre!) Nyugati oldalai lesüllyednek a mai Gyergyói, 
Csíki és Háromszéki-medencék alá, míg keleti részeik fenn maradnak a mai 
Besztercei és Gyergyói-havasok, a Nagyhagymás, a Csíki és Bodoki-havasok 
formájában. A hajdan volt nyugati perem ma több száz méter mélységben talál-
ható a Kárpát-közi medencék alatt, teljesen elborítva az erupciós ciklusok termé-
keitől, és a negyedkori medenceüledékek által.  

Ha a mélyfúrások által feltárt ősfelszínt tanulmányozzuk, azt tapasztaljuk, 
hogy a látszólag egyenletes Csíki-medence három, jól elkülönülő, kisebb, tektoni-
kus (bezökkent) medencére tagozódik. Ezek szép sorjában É-D irányban, lép-
csőzetesen, egymás alatt helyezkednek el.  

A lépcsőket, de nevezhetjük küszöböknek, vagy gátaknak is, K-Ny irányú, ha-
ránt törésvonalak hozták létre, amelyek merőlegesen ülnek rá az Olt fő tö-
résvonalára. És ezzel elérkeztünk mondanivalónk lényegéhez! A természet alkotta 
gátak, küszöbök eltűnésének már szemtanúja lehetett az ember! S a nyelv fejlődésével, a 
jelenségek felismerésével egy időben nevet adott a környező világnak, annak az 
élettérnek, amelybe beleszületett. 

Ilyen küszöb ma is a kristályos őskőzetekből álló, de meszes sapkát viselő sas-
bérc (horst) GRÉCES, szemben a Fekete Rezzel Marosfőn. 1121 m magasságá-
val a Gyergyói és Csíki medencék vízválasztója, a lesüllyedt ősfelszín egy darabja, 
oldalában az üdülőtelep sípályájával. Keletre nyúló vállán az országút leg-
magasabb pontja a vasúti felüljáró után 895 m. A Gréces délnyugati kiágazása 
mélyen benyúlik a Felcsíki-medencébe. A domokosiak ezt a nyúlványt GARA-
DOSNAK nevezik, mert bizony grádics, kert, kerítés ez a javából, ami a medencét 
magát a Hargitától választja el, függetlenül attól, hogy a szó szláv gyökerű. 

Csíkmadaras után a Sósrét Rákosnál hirtelen összeszűkül. Az Olt folyó szeré-
nyen bújik meg a BOGÁTI DOMB lábánál, a Csíkrákosi-szorosban. Itt, ahol a 
KŐD vonulat szemben áll a zikkurat-szerű Bogáti dombbal, véget ér a Felcsíki-
medence. A Rákosi-szoros gátja a Bogáti domb. Szintén sasbérc, akárcsak a Gréces 
Marosfőn. A lesüllyedt kristályos (gyűrt kőzetek) felszín egyik magas hegycsúcsa 
lehetett, amit még az erózió is jócskán legyalult. Egymillió évvel ezelőtt olyan 
alakja lehetett, mint egy modern hidrocentrálé völgyzáró gátjának, mely eltorla-
szolta a Felcsíki-medence helyén felgyűlt víztömeget. Mögötte az ezredévek mú-
lásával egyre halmozódott a medenceüledék, kiszorítva és kényszerítve a mara-
dék víz délirányú leszivárgását a Bogáti gáton át. Az Olt szintje itt 675 m. A 
Bogáti küszöb ma már nem látható a felszínen, annyira feltöltődött, ki-
egyenlítődött a medence. De a mély rétegekben létezik, mint a Hargita egyik ke-
let felé kinyúló karja. A törésvonal mentén töméntelen magmás kőzetanyag nyo-
mult fel, megalkotva a 10 km hosszúságú Kőd vonulatot, egészen a Csíki-hava-
sok lóvészi gerincéig. A Rákosi-szorost őrző Bogáti-domb 783 m magas tetején 
állott valamikor a Rákosi vár, melynek helyén a XVIII. században megépült a 
mai Szent Jakab kápolna. A domb lépcsőzetes kiképzése nem a természet mun-
kája, emberi kezek alkotása. Tovább, Madéfalva felé a Bogáti domb kapcsolódik 
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a Mórhegyeséhez. A két hegyecskén végzett régészeti kutatások i. e. 2000 éves 
bronzkori településnyomokat tártak fel. A 4000 év homályába burkolózó civilizá-
ció alkotói még észlelhették a mocsaras medencék feltöltődését, azért is vá-
lasztották lakhelyül a magaslatokat, és láthatták a Bogáti-domb gát, vagy küszöb 
jellegét. 

 
III. 

 

A Rákosi-szorost elhagyva a KÖZÉPCSÍKI-medencébe érkezünk, melynek 
Csíkszeredában a régi katolikus templom mellett mért magassága 650 m. A me-
dence Csíkzsögödnél ér véget. A Zsögödi-szorost keleten az Ördöglik és a Kö-
vesoldal, nyugaton a Kőbánya dombja határolja. Míg északon a Gréces és Bogát 
kristályos kőzetekből áll, és ezek a felszínen is megjelennek, addig a zsögödi küszöb 
mindkét oldalán vulkáni kiömlési kőzetek, andezitek láthatók. Ez azt jelenti, 
hogy a medence aljzatot képező kristályos őskőzetek mélyebben helyezkednek el, 
mint Felcsíkon. S mit ad a véletlen! A Kőbánya dombja (ma a Caritas ház áll rajta) 
nem csak kőkorszaki (obszidián nyílhegyek) meg bronzkori leletekkel örven-
deztette meg a kutatókat, hanem itt a hajdani csíkszentkirályi kőbányában került 
felszínre 1954-ben, egy robbantás alkalmával az a 14 darabból álló gót kincs is, mely 
a népvándorlás korából maradt itt. (Egymásba rakható, félgömb alakú ivóku-
pákról van szó, lecsavarozható talpakkal, amelyek ezüstből készültek, a peremü-
kön 1 cm szélességű aranypántokkal. Az arany abroncsok finoman cizellált indás 
növényi mintával vannak díszítve. Az eredeti kincsleletet dáknak minősítették, és 
a bukaresti Román Nemzeti Múzeumban őrzik. Ónból és sárgarézből készült 
másolatai a Csíki Székely Múzeum tulajdonában voltak 2008-ig, amikor átvitték a 
marosvásárhelyi kultúrpalota régészeti osztályára. Így ma már ez sem található 
itthon! Én egy kiállítás alkalmával láttam őket a 80-as években, hogy aztán az 
idén a vásárhelyi „cifrapalotában” találkozzam velük. De bronzkori település volt 
a csíkzsögödi Várdombon is, ahol a régi majálisok színpada porladozik. A domb 
tetején ma mobiltelefon antenna áll. Az utolsó ásatásokat 1986-ban végezte a 
Csíki Székely Múzeum, ahonnan sok bronz ékszer és cseréptörmelék került elő. 

Tovább folytatva képzeletbeli utunkat, az ALCSÍKI medencébe érkezünk, 
egyre jobban közeledve a Tusnádi-szoroshoz, megyénk déli díszkapujához. Ez 
egyúttal a legszűkebb átjáró és a legalacsonyabb küszöb mifelénk. Itt már nyoma 
sincs a felszíni küszöböknek. A kristályos őskőzetek jó 1500 méter alatt rejtőz-
nek. Fölöttük diadalmasan tornyosul a Dél-Hargita két szemben álló ismert 
hegytömbje, a nyugati Piricske és a keleti Csomád, a Szent Anna-tó és a Mohos 
tőzegláp otthona. A Tusnádi-szorosban az Olt magassága már csak 620 m. Maga 
a TUSNÁD elnevezés is sok mindenről árulkodik. A most is selymékes, sok he-
lyen mocsaras ártér valamikor csupa „tó s nád” lehetett, mint ahogy azt székely 
atyafiaink láthatták. De lehet szláv eredetű szó is, hiszen az orosz „tusity” 
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folytottan fövő, dunsztolódó ételt jelent! És valóban így van, ha a három Tusnád 
környékének fortyogó borvízforrásaira gondolunk!  

A geológia segítségével konkréten bizonyítható, hogy a három Csíki-me-
dencéből leszűrődött tavak vize itt gyűlt fel leginkább, mivel az Olt csak nagyon 
nehezen tudta átfűrészelni a tusnádi gátat, hogy az egész vízmennyiség hirtelen le-
zúdulhasson és nyugodtan folytathassa útját a Háromszéki-medence felé. 

 
IV. 

 

Összegzésként elmondhatjuk: íme a geológiai és geomorfológiai bizonyítékok 
gátakra, küszöbökre, torlaszokra, melyek mint helynevek gyakran megjelennek 
nyelvünkben, ezek kőzettani milyenségére is utalva.  

A helynévkutatóknak sok mindenről árulkodik a NASKALAT név is. A 
Terkővel (Vigyázat: nem Tarkő! Az hegység Moldovában, ez csak egy szikla!) 
végződő Nagyhagymáshoz szorosan kapcsolódik a Csíki-havasok. Ennek északi 
része a Naskalat. Felcsík és a Gyimesek közé ékelődve. Nevét valószínű kőzet-
tani felépítésének köszönheti. Ugyanis a Csíki-havasok teljes egészében kréta-
kori, mélytengeri üledékekből áll. Ez a vonulat, amely a Hargitát jóval meg-
előzve, már az eocénben szárazulat volt, puha, mállékony agyagpalákból, ho-
mokkőféleségekből, márgákból épül fel. Ha beázik, ragadós, agyagos, „galos”, az-
az rögös lesz, sok keserűséget okozva a földművelő népnek. A „gal” (rög) 
szavunkat rejti tehát a Naskalat, szlávosan: „Nás galat”, vagyis a mi rögük, a mi 
földünk elnevezés is, amelyből a mindennapi nyelvhasználatban a „g” betű „k” 
hanggá változott. Jelen esetben a Naskalat szó nem más, mint agyagos talaj.  

Székelykeresztúr közelében van a Gala-tető, Kigalambfalván a Galat vára. 
Mindkét elnevezés a talaj jellemzőjére utal, nevezetesen agyagos jellegére. Itt is, 
akárcsak a Naskalat (Nás galat) esetében, a kőzettani felépítés egyenes arányban 
áll a névhasználattal, pontosan fedve ennek tulajdonságait. 

A példákat még lehetne sorolni, de az eredmény mindig csak egy marad: szé-
kely helyneveink egy része szláv és magyar eredetű, de semmi estre sem dák—ró-
mai szavak. Hiszen a népvándorlás idején keletkeztek, és az itt átvonuló, ideig-
óráig megtelepedő népcsoportok hagyták egymásnak örökül.  

És bármennyire furcsán hangzik, mindaz, amit Bíró Veronika csíkszentimrei nyug-
díjas tanítónő állított, és amit én az ő kérésére földtani adatokkal próbáltam bizo-
nyítani, talán megérdemel egy kis figyelmet. Hiszen egy századdal ezelőtt Torma Zsó-
fia, az első magyar, autodidakta régésznő tatárlaki és tordosi kutatásait sem vette ko-
molyan a hivatalos történelemszemlélet. Az idő azonban őt igazolta. Ma már egyre 
kevesebben vitatják, hogy a mezopotámiai írás bölcsőjét (Úr városa, Ninive) egy 1500 
évvel korábbi kultúrközpont, a Kárpát-medence ősi népeinek, a szkítáknak a kultúrája 
és rovásírása előzte meg, innen indulva a fél világot meghódító útjára. 

 

Csíkszereda, 2012. április 10. 


