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DÉNES GYÖRGY, A HELYNÉVKUTATÓ

Dr. Hajdú Mihály

A helynevek kutatása olyan eredményeket hoz, 
amelyeket a legkülönbözőbb tudományszakok hasznosí
tanak: a nyelvtudomány és a dialektológia, a földrajztu
domány és a néprajz, a régészet és a településtörténet, a 
közgazdaságtan, a mezőgazdaság, az ipartörténet és még 
ki tudná fölsorolni, hogy alkalmanként melyik szakterület 
fordul egy-egy névben konzervált szó bizonyítékként való 
idézéséhez. A helynevek föltárásához, vallatásához ezért 
nagyon sokoldalú kutatónak kell lenni, hogy az eredmé
nyek szolgálhassák a különböző tudományokat. Csak 
olyanok vállalhatnak és végezhetnek eredményes munkát, 
akik tudják, hogy mit kell bemutatniuk, miért kell minél 
sokoldalúbban föltárni a nevekben rejlő titkokat: jelenté
seket, változásokat, nyelvi és tárgyi emlékeket, amelyeket 
írásjelek őriznek, vagy hangok jelei tartalmaznak. A 
helynévkutatáshoz tehát minél több tudományban és 
nyelvben való képzettség, jártasság, valóságos polihisztori 
megalapozottság kell.

Azt mondják, hogy Brassai Sámuel volt az utolsó 
magyar polihisztor, s ez kétségtelenül igaz abban a vonat
kozásban, hogy öt ismerte és elismerte mindenki annak. 
Vannak azonban ma is olyanok még néhányan, akik több 
szakmának is kiváló mesterei, vagy sok tudományágban 
alkotnak maradandót, kiemelkedőt. Ezen kevesek egyike 
ünnepeltünk, Dénes György, aki éppen azért lehetett 
kiváló helynévkutató, mert a történettudományban éppen 
annyira otthon van, mint a földtudományokban, s éppen 
annyira hivatott kutatója a hidrológiának, mint a 
szpeleológiának, és nem utolsó sorban jó megfigyelője a 
nyelvnek, a nyelvi változásoknak, nyelvtörténetnek, 
nyelvjárásoknak, s lehetne még folytatni a sort, de az a 
legfontosabb, hogy napjaink egyik kivételes polihisztora, 
aminek eredményeként a magyar helynevek kiváló kuta
tója is.

A helynevekkel foglalkozó munkálatoknak messze 
legfontosabb területe a név-etimológia kutatása. A nevek 
eredetére rájönni, változásai útjának a történetét föltárni 
és bemutatni olyan a nyelvész számára, mint a barlang- 
kutatónak egy új járatot megtalálni, azt első emberként 
bejárni, leírni, közismertté tenni. Végtelenül fáradságos 
munka, de az eredmény olyan intellektuális örömöt ad, 
ami nehezen hasonlítható bármihez. Talán leginkább egy 
nagyon különös rejtvény megfejtésének és egy jó könyv 
megírásának, egy feladvány megoldásának és egy művé
szeti alkotás megalkotásának, egy erős ellenféllel szem

ben játszott sakkjátszma megnyerésének és egy épület 
megtervezésének vagy fölépítésének az élményeredöivel 
hozható párhuzamba. Nehéz szellemi munka és kivételes 
mentális élvezet, ami keveseknek adatik meg. Dénes 
György azonban sokszor tapasztalhatta ezt a nem min
dennapi érzést!

Első írása ebben a témakörben 1960-ban jelent 
meg „A Baradla név eredete” címmel (Karszt- és Bar
langkutatási Tájékoztató), majd ahogy telik az idő, egyre 
több nevet vizsgál, egyre mélyebben hatol az etimológi
ákba, és egyre jelentősebb tanulmányai jelennek meg e 
területről. Kiemelkedik közülük „Az Aggteleki-karszt 
nevének kérdéséhez” (Karszt és Barlang. 1969.); „Az 
Esztramos-hegy nevének kérdéséhez” (Karszt és Barlang. 
1974.); „A Pesti-Szilvás és a Rejtek-zsomboly” (A 
KPVDSz. Vörös Meteor Természetbarát Egyesület Év
könyve [a továbbiakban: Meteor Évkönyv). 1981); „A 
Beretkei-karszt barlangnevei és egyéb helynevei” (Karszt 
és Barlang. 1984.); „A Pest-hegyi Arany-barlang” 
(Proceedings 6lh International Symposium on Pseudokarst. 
Galyatető. 19-22. September 1996. Isztimér, 1997.) és „A 
Jósva-forrás és Jósvatö község nevének eredete” 
(Jósvafői Helytörténeti Füzetek. 9. sz. 1998.) címmel 
megjelentetett névelemző és névmagyarázó munkája, 
amelynek mindegyike tudományos módszerekkel, de a 
nagyközönség számára is közérthető módon mutatja be a 
szaktudomány és saját kutatásának legújabb eredményeit.

Külön kell foglalkoznunk egy olyan témakörrel, 
ami az előzőkkel ugyan kapcsolatos, de kutatásának 
központi kérdéssé emelése, jelentőségének fölismerése 
Dénes György nevéhez fűződik. Ez a „pest", a vele kap
csolatos nevek és földrajzi helyek rendszeres föltárása és 
földolgozása. Már most föl kell hívni a figyelmet egy 
nagyon fontos módszertani követelményre: a helynevek 
kutatása csak akkor lehet eredményes és megbízható, ha a 
kutató a helyszínen ellenőrzi az adatokat; a neveket és az 
objektumokat azonosítja, meggyőződik a helyes lokali
zálásról. Ennek a szükségszerűségnek nagyon kevés 
helynévkutató tud megfelelni, hiszen a legtöbbször adatok 
százainak vizsgálatából állapít meg egy-egy törvényszerű
séget, s nincs ideje, alkalma, lehetősége valamennyi 
adatát ellenőrizni. Ezért oly elengedhetetlen a helynév
közlések, adattárak, forráskiadványok esetében a megbíz
hatóság, az adatok helyszíni ellenőrzésére épülő közlés. 
Természetesen a legtöbb helynévgyűjtő nem a szakma
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legképzeltebb kutatója, nagyon sokszor olyan helybeli 
önkéntes gyűjtő, aki tudása legjavát adja. s szándékosan 
semmiképp sem követ el hibát, de akaratlanul ez is 
előfordulhat. Ennek tudatában Dénes György minden 
egyes adatának személyesen járt utána, s a helyszínen 
győződött meg az adat és a lokalizáció helyességéről, 
bármily nagy számú előfordulása is volt a „pest" elemet 
tartalmazó neveknek.

Adatgyűjtés a tárná leleszi Pes-kő felkutatásához

Ez magyarázza azt, hogy több tanulmánya 
foglalkozik a kérdéssel, több munka cimében fordul elő a 
fönti szó, vagy annak alak- és jelentés-változata.

Adatgyűjtés a borsodnádasdi Köpés felkutatásához

Ezek közül emeljük ki a következőket: „A Peskő 
liegynév és a tamaleleszi Peskő barlangjai" (Karszt és 
Barlang. 1975.); „A Munuh-pest felfedezése” (Turista. 
1977.); ,.A csíkszentdomokosi Kőpest" (Karszt és Bar
lang. 1978.); „Pest névadója — a Gellért-hegy barlangja” 
(Élet és Tudomány. 1980 ); „Kőlyuk, pest, barlang. 
Kutatás barlangnevek nyomában” (Meteor Évkönyv. 
1980.); „Miért »Büdös-pest« a Büdös-pest? (Meteor

Évkönyv. 1982.); „Die Bezeichnung »Qfen«= »Höhle« in 
den Ortsnamen Ungams und dér Name dér ungarischen 
Haupstadt" (Die Höhle. 1985.); „Újabb Pest-kő a 
Gömöri-karsztban” (Meteor Évkönyv. 1989.); „Pais 
Dezső Pest város kezdeteiről és nevéről" (Névtani Érte
sítő. 13. sz. 1991.); „A Munuhpest sziklája és a pest 
köznév jelentése hegyek, sziklák nevében” (Az V. Ma
gyar Névtudományi Konferencia Előadásai. Bp. — 
Miskolc, 1995.); „»Munuhpest« in the middle ages, 
»Kőlyuk« [Hole in the Rock] in modem times” (ALCADI 
[Alpok, Kárpátok, Dinaridák] '98. Lipiovsky Mikulás, 
1998.); „Pestes, Odvas, Berlog. Kutatóúton a Pojána 
Ruszkában” (Barlangkutatók Szakmai Találkozója. 
Veszprém, 1997.); „A borsodnádasdi Köpés barlangja" 
(Barlangkutatók Szakmai Találkozója. Miskolc—Egye
temváros, 1998.), de természetesen nem teljes a fölsorolá
som, hiszen nem bibliográfia összeállítása a föladatom. 
Elsősorban azt szeretném szemléltetni, hogy milyen 
aprólékos, sokoldalú munka a helynévkutatás, mennyi 
utánjárást igényel az elfogadható eredmény megállapí
tása. Ebben az esetben annak kimondása, hogy a »pest« 
jelentése csak abban az esetben lehetett kemence1, ha a 
»mész-« szó összetételével fordult elő. amikor »kö«. 
»szikla« vagy »hegy« szavakkal került kapcsolatba, vagy 
önállóan használták, akkor mindenképp 'barlang, kölyuk, 
bemélyedés a sziklába, nagyobb köbe'jelentésű volt, s így 
lett számtalan helynév belőle. Ennak alapján fővárosunk 
egyik névelemének (Pest) eredete is a Gellért-hegy bar
langjának megnevezésére megy vissza.

A fönti témakörhöz tartozik egy igen érdekes föld
rajzi köznév, a »zsomboly« etimológiájának megfejtése 
is. Először a Meteor Évkönyv 1979. évi kötetében „Mi a 
»zsomboly«, és honnan ered ez a szó” című tanulmányá
ban foglalkozott a kérdéssel. Ebből módszertani tanul
ságként is érdemes idézni néhány sort: „Az ősi omboly 
köznév nyilván szóhatár-tévesztéssel torzult utóbb 
zombollyá, majd egyes falvakban zsomboly, másutt 
zombor lett belőle a nép nyelvén, bár pl. Tornagörgön 
megmaradt eredeti omboly alakjában. A szőhatártévesztés 
úgy jött létre, hogy »az ombolyé névelős kifejezésből na 
zomholye lett, tehát a névelő z mássalhangzója az erede
tileg magánhangzóval kezdődő köznév elejére tapadt.” E 
kiváló magyar nyelvtörténeti magyarázat mellett körülte
kintően és alapos szlavisztikai képzettségét bizonyítva 
megadja a szó etimológiáját, eredetét is: „az omboly szó 
az ószláv om bl megmagyarosodott átvétele”. Jóllehet, a 
nyelvtudomány művelői számára eléggé ismeretlennek 
tekinthető a „Meteor Évkönyv", mégis feltűnést és elis
merést keltett körükben ez a szómagyarázat. A magyar 
földrajzinév-kutatásnak közismert nagy alakja, Kiss Lajos 
a magyar nyelvtudomány vezető folyóiratában, a Magyar 
Nyelv 1987. évfolyamában így írt róla: ,,A zsomboly 
főnév etimológiája a legutóbbi időkig tisztázatlan volt. A 
fordulat 1979-ben következett be azáltal, hogy DR. DÉNES 
György, a kiváló barlangkutató közzétette hosszú gyűj
tőmunkájának és elmélyült búvárkodásának eredményeit. 
A Dénes GYöRGYtöl elért eddigi kutatási eredmények
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kiszélesítésével részletekbe menően ki lehet dolgozni az 
omboly élettörténetét, és szakszerűen meg lehet rajzolni a 
szlavisztikai hátteret is.”

Igen jelentős volt a Ménes- elemet tartalmazó víz
nevek új etimológiájának megalkotása a „Ménes-patak" 
(Magyar Nyelv. 1979.) című cikkében. Mindaddig a 
víznevet az együtt legeltetett lovak nagyobb csoportja' 
közszói jelentésből magyarázták, de Dénes György intui
tív gondolkodásmódja, hidrológiai fölkészültsége és nem 
utolsó sorban helyismerete következtében rájött ennek a 
tarthatatlanságára, s a vizekben valaha nagy számmal 
fbllelhető menyhalak nevének előtagjából (mén- ~ meny-) 
fejtette meg e nevek etimológiáját nagyon ötletesen és 
tudományos megalapozottsággal. Hasonlóan újszerű és 
kiváló magyarázatait találjuk egyes nyelvjárásainkban 
előforduló domborzati elnevezéseknek az „Árnyék és 
verő” című cikkében (Névtani Értesítő. 7. sz. 1982.). 
Amint kifejtette, mindkét elnevezés a napsütés következ
ményeként alakult ki, s így a népi névadás szemléletére 
nyújt értékes adalékokat. Egészen különös, vizekkel és 
helynevekkel kapcsolatos az a tanulmánysorozata, amely 
a vizek, halászóhelyek középkori felügyelőivel foglalko
zik. Eddig arról volt tudomásunk, hogy Árpád-házi kirá
lyaink nagy gondot fordítottak az erdők védelmére: 
erdöóvókat alkalmaztak, akiknek lakóhelyeiről vették 
neveiket az Ardó- elötagú helyneveink. Most a 
»vízóvók«-ról, azok gazdaságtörténeti és társadalomtörté
neti szerepéről is képet kaphatunk néhány kiváló tanul
mányból: „A királyi halászóvizek Árpádkor végi fel
ügyelői, a vízóvók" (A Hermán Ottó Múzeim Évkönyve. 
1973.); „Királyi vízóvók” (Élet és Tudomány. 1975.). 
Szívemhez természetesen legközelebb áll megtisztelő 
baráti gesztusként írt helynévképzö-történeti tanulmánya, 
a „Nádasd -  Nádaska” cimíi (Névtani Értesítő. 15. sz. 
1993.), amelyben bizonyította azt a véleményt, hogy a -d 
képzőnek nem csupán ‘valamivel ellátott, valamiben 
bővelkedő", hanem — éppen úgy, mint a személynevek
ben — a helynevekben is volt kicsinyítő funkciója.

Nagyon nehéz meghúzni a határt a helynév-eti
mológiai kutatások és a történeti földrajz között. Talán 
nem is lehet, hiszen egyik a másiknak elengedhetetlen 
tartozéka: a néveredet-vizsgálatoknak mindenkor történeti 
kutatásokra kell épülniük, s a helyes etimológiák mindig 
arra is épülnek, hiszen egyébként a laikus vagy népi 
névmagyarázatok szintjén maradnának csupán. Fölsorol- 
hatatlan azoknak a munkáknak a jegyzéke, amelyekben 
Dénes György önzetlenül és tudományos igénnyel föltár 
sok-sok történeti helynevet, hogy azokat esetleg mások 
beépíthessék munkáikba. Azonban a teljesség igénye 
nélkül is, a témák csoportosításában betekintést kapha
tunk arra, hogy mi állt kutatása központjában az ünne
peknek. Természetesen első helyen most is a barlangne
veket kell említeni: „Ősi barlangnevek’' (Turista. 1970.); 
„Középkori magyar barlangnevek” (Karszt és Barlang. 
1973.); „Wörter bulgarisch-slawischen Ursprungs für 
»Höhle« in dér ungarischen Sprache (European Régiónál 
Conference on Speleology. Softa, 1980.); „Cave

References in Medieval Hungárián Documents” 
(ALCADI '96. Postojna, 1996.), amely németül jelent 
meg a következő évben: „Ervváhnung von Höhlen in 
mittelalterlichen ungarischen Urkunden” címmel (Acta 
Carsologica. XXVI/2. Ljubljana, 1997.); „A budai bar
langok történeti földrajzához — Barlangok városok alatt” 
(Subcity'98. Bp„ 1998.).

Emellett azonban nagyon fontos Dénes György 
személyes kötődése két területhez. Az egyik a szülőföld, 
Orosháza. E falu (majd később város) történetének 
kutatásával is sokat és eredményesen foglalkozott, 
történetének, néprajzának monumentális földolgozásában 
is több fejezet megírását vállalta és végezte el maradandó 
írásaiban, de nem ennek a cikknek feladata ezekre kitérni. 
„Orosháza első térképe (Orosháza, Komlós [Tótkomlós] 
és a szomszédos puszták 1753. évi kéziratos térképe és 
földrajzi nevei)” című munkájában (Tanulmányok a 
kétszázötven éves Orosháza és vidéke történetéről. 
Orosháza, 1995.) alapos vizsgálatnak vetette alá a 
térképen talált helyneveket, s eddigi téves lokalizálásokat 
helyesbített, magyarázott meg gondos névelemzéssel és 
alapos fölkészültséggel. Azt a nemes patriotizmust, amely 
több évtizedes elszakadása után is él és megnyilvánul 
Dénes Györgyben, csak őszinte elismeréssel és 
nagyrabecsüléssel lehet fogadni.

A másik terület a Fölvidék: Borsod, Gömör, Torna 
megye, az Aggteleki-karsztvidék, a Bódva-, Jósva- és 
Vály-patak környéke. E területnek az ismertsége, múltjá
nak, történetének, helyneveinek föltárása, bemutatása és 
vizsgálata elsősorban és főként Dénes György munkássá
gának az eredménye. A következőkben olyan munkákat is 
kénytelen vagyok említeni, amelyeknek nem elsődleges 
témája a helynévkutatás, hanem a történeti vizsgálatokon 
belül kerülnek említésre szép számú helynevek és azok 
magyarázatai, alakulásmódjai. „Az Aggteleki Nemzeti 
Park területének Árpád-kori történeti földrajza. I. Gömöri 
rész” (Környezetvédelmi Minisztérium Adattára. Bp., 
1992), [Ugyanaz] „U. Borsodi rész” (Uo. Bp., 1993.); „A 
Galyaság Árpád-kori történeti földrajza. (Környezet
védelmi Minisztérium Adattára. Bp., 1996.); „A Torna 
megyei Galyaság középkori történeti földrajza” (A 
Felvidék történeti földrajza. Nyíregyháza, 1998.); „A 
Jósva és mellékvizei az Árpád-kori oklevelekben” 
(Hidrológiai Tájékoztató. 1979.); „A Jósva-völgy közép
kori történeti földrajzának áttekintése” (Környezet
védelmi Minisztérium Adattára. Bp., 1998.); „The Source 
of the Jósva Stream and the Name of the Town of 
Jósvafő” (Research in Aggtelek National Park and 
Biosphere Reserve. Aggtelek, 1996.); „Az Esztramos és 
környéke középkori történeti földrajzához. (Topographia 
Mineralogica Hungáriáé. V. Miskolc, 1997.); ide is 
tartozik egy föntebb már említett tanulmánya: „Az 
Esztramos-hegy nevének kérdéséhez” (Karszt és Barlang. 
1974.); e területhez kapcsolódó további munkái 
„Szalonna, feudális főúri szálláshely és kerek temploma” 
(Tanulmányok a Bódva völgye múltjából, Putnok, 1999.). 
„Szalonna: a forrás és a település” (Élet és Tudomány.
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1974.); „A Bódvaszilasi-medence 700 éves története” 
(Miskolc, 1983.); „Bódvaszilas 700 éves” (Miskolc, 
1983.); „Alsó-hegyi földrajzi nevek Bódvaszilas 1851. 
évi kataszteri határleírásában" (Karszt és Barlang. 1993.); 
„A Bódva-völgy felső szakaszának Árpád-kori története a 
tatárjárásig” (Hermán Ottó Múzeum Évkönyve. 1998.). 
Ehhez a patakhoz, völgyhöz kapcsolódik két igen fontos 
ipartörténeti tanulmány, amelyik a középkori magyar vas
termeléssel, vasgyártással foglalkozik a helynevek tanú
ságainak figyelembe vételével: „Középkori vastermelés a 
Bódvától keletre és a tomaszentandrási ikerszentélyes 
templom” (A Hermán Ottó Múzeum Évkönyve. Miskolc,
1972.); „A Bódva keleti partja középkori vasniüvességé- 
nek történeti földrajza” (Környezetvédelmi Minisztérium 
Adattára. Bp„ 1997.). Mindez nemcsak a történettudo
mány és helynévkutatás összeforrottságát bizonyítja, 
hanem jó példát ad arra is, hogy a gazdaságtörténet 
legkülönbözőbb ágazatait hogyan szolgálja a toponom- 
asztika, s általában az onomatológia.

Dénes György névtani munkái közül legterjedel
mesebb és legtöbb tudományág számára forrásértékű a 
Benedek Lászlóval közösen megjelentetett „A Vály-völgy 
földrajzi nevei” című munka, amely a B. Kovács István 
szerkesztette „Vály-völgy” című helytörténeti és néprajzi 
monográfiában jelent meg (247-382). Ezt a Népismereti 
Könyvtár első köteteként adta ki a Csehszlovákiai 
Magyar Néprajzi Társaság. (Pozsony —  Rimaszombat — 
Felsövály, 1991.) Ebben az értékes és teljességre törekvő 
helynévtárban szemléletes fényképekkel illusztrálva és 
térképeken lokalizálva hat Válí (Kálosa)-patak melletti 
település földrajzi neveit találjuk meg községenkénti 
betűrendes fölsorolásban. Egyrészt, mert a kötet ma már 
hozzáférhetetlen, másrészt megjelenésekor sem kapott 
megillető szakmai figyelmet, érdemes és hasznos a 
részletesebb ismertetése.

A Vály-völgy mintegy 12 kilométer hosszúságban 
húzódik a hajdani Gömör vármegye ma Szlovákiához 
tartozó területén, Rimaszombattól kelet-északkeletre, 
Ózdtól északra. Mivel a forgalomtól és iparosodástól 
viszonylag el volt zárva (ma is csak délről nyitott), ha
gyományait. nyelvjárásiasságát és leginkább ősi helyne
veit jól megőrizte, s ezekből történeti következtetéseket 
lehet levonni. Bizonyítják ezt a levéltárakból, okmánytá
rakból. régi térképekről származó helynevek. Ezeknek a 
sok munkát és még több időt kívánó összegyűjtését — a 
bevezető szerint — Dénes György végezte. Ugyancsak ö 
készítette azoknak a neveknek az etimológiai magyará
zatait, amelyek ezt megkívánták, illetőleg az adatok 
lehetővé tették. Az élő névanyag összegyűjtése és térképre 
vitele a szerzők közös munkája volt.

A Vály-völgy e szakaszán valaha hat falu volt 
(Felsövály, Alsóvály, Gergelyfala. Mihályfala. Felsö- 
kálosa, Alsókálosa), ma azonban, az összevonások után 
csak két települést találunk: Valice és KaloSa. A szerzők a 
régi magyar településrendszert vették alapul, s a hat 
falunak mindegyikéről külön térképet készítve, hely
neveiket hat csoportban fölsorolva állították össze adattá

rukat. A helytörténeti szempontokat és a helyi lakosság, 
elsősorban az iskolai oktatás igényeit is kielégítve minden 
egyes falu rövid történetét közölték a föllelhető okleveles 
adatok és az összegyűjtött helynevek alapján.

Adatgyűjtés a lály-vőlgyi Gömörmihályfalván. 
Adatközlő a 98 éves Bodort Lajos

Az egyes nevek címszóként való megadása után a 
térképi lokalizációs szám áll zárójelben, amelyet játszi 
könnyedséggel megtalálhatunk a megfelelő térképen, 
mivel ott a szántok elhelyezése az utóbbi időben jól bevált 
módszerrel történik: északnyugaton kezdődve keletre tart. 
majd a település határát elérve egy sorral délebbre újból 
nyugatról halad kelet felé. Ezután az objektumok (névvel 
jelölt területek) részletes bemutatása következik. Először 
a történeti adatokban található földrajzi meghatározásokat 
találjuk, majd ezt követik (vagy régi följegyzések híján 
helyettesítik) a jelenkori pontos leírások, s a nyelvjárás
kutatóknak nagyon fontos névváltozatok, ejtésváltozatok. 
Az egyes névcikkek legértékesebb részei a névmagyará
zatok, etimológiák, amelyek Dénes Györgynek föntebb 
említett erényeit: a pontosságot, alaposságot, adatokra 
támaszkodó, biztos és logikus következtetéseket mutat
ják.

A magyar névtanosok és nyelvtörténészek nevében 
köszöntőm Dénes Györgyöt ez ünnepi alkalommal. 
Őszinte szívből kívánom, hogy még hosszú időn keresztül 
folytassa áldozatos munkáját eredményesen népünk 
múltja, nyelvünk története és helyneveink föltárása 
érdekében.

Dr. Hajdú Mihály 
tszv. egyetemi tanár 
ELTE Bölcsészettudományi Kar 
1364 Budapest P f: 107. '
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