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SZAKMAKULTÚRA

Ínséges idõkben pedig gyakran az erdõ nyújtott menedéket
az üldözötteknek. Ez az erdõvel való szoros kapcsolat kifeje-
zõdött abban is, hogy a régiek sokszor lakóhelyüket is a kö-
zeli erdõk alapján nevezték el: errõl szól a februári lapszám-
ban megkezdett cikksorozatunk következõ írása.

A középkor elején, amikor még nagy területi kiterjedésben
sok volt az erdõ, nem óvták úgy, mint késõbb, amikor már ke-
vesebb lett. Az egykori õserdõkbõl szántók vagy sarjerdõk let-
tek, az erdõk egy részét pedig vadkertté, azaz kerített erdõvé,
illetve avassá, azaz óvottá vagy tilalmassá, tiltottá kellett tenni,
hogy a fákat megóvják. Mivel mindez a településnevekben is
leképezõdött, a segítségükkel különbözõ következtetéseket
vonhatunk le az említett folyamatokkal kapcsolatban.

Az erdõre vonatkozó legõsibb szavaink – ahogy az õs-
erdõk is – mára eltûntek. Csak néhány korai nyelvemlékünk-
ben, azokban pedig földrajzi névként õrzõdött meg sûrû, fo-
nadékos õserdõ jelentésû fon vagy fan szavunk: például az
Igyfon helynévben, ami szent erdõt jelenthet. Ez a szavunk
rokona lehet a fon igének, ami pedig a szálak sûrû egymás-
hoz illesztését jelenti. Az sem kizárt, hogy az erdõ jelentésû
fon szó eredete fa szavunkkal függ össze, mivel a fa az Ár-
pád-korban még szintén jelentett erdõt is. Nyelvünkben a fon
fõnév ma is élõ változata a fan, amely szintén sûrû dolgot: ne-
mi szõrzetet jelent. Az erdõnek ez a legrégebbi ismert magyar
neve esetleg Fony falu nevében lehet benne.

A fa szónak tehát nemcsak élõ fa jelentése, hanem erdõ je-
lentése is õsi örökség. Napjainkra utóbbi kihalt, illetve csak
földrajzi nevekben van meg, például Bártfa nevében. Fáj és
Fajkürt nevében az erdõ jelentésû fa szót -i képzõvel együtt
találjuk meg, Iborfia neve pedig legvalószínûbben juharerdõt
jelentett eredetileg, minthogy a második „i” hang késõbb ke-
rült a falu nevébe. A különbözõ -fája végû településnevek va-
lakinek az erdejére utalhatnak, mint például Abafája, Csoma-
fája, Gergelyfája vagy Oroszfája esetében.

Õsi, erdõ jelentésû szavunk a vad is, ami erdõt ma már
szintén nem jelent, de a belõle alakult vadon szó továbbviszi
sûrû, elhagyott, nem mûvelt erdõ jelentését. A vad szót tele-
pülésnévben csak a vadkert összetételben lehet biztosan ki-
mutatni, ami kerített erdõt vagy erdei
gyümölcsöskertet, esetleg vadaskertet
jelenthetett. Ez a szó mára szintén kihalt,
csak helynevekben – Érsekvadkert és
Soltvadkert nevében – él tovább.

Ki gondolná, hogy a kék szó a régi
magyar nyelvben azt is jelentette, hogy
zöld? Ha távolról nézzük az erdõs he-
gyet, bizony kéknek látszik! Ennél fogva
a kék szó több erdõ névadója volt, és így

több település nevébe is bekerülhetett, például Kék, Kéked és
Magyarkékes nevébe.

Az avas szó eredetileg nagy fákból álló, öreg erdõt, azaz
rengeteget vagy õserdõt jelentett, és a régi jelentésû „ó” szó
van benne. Az, hogy védett erdõ jelentésben is elkezdték hasz-
nálni, mutatja, hogy már szükség lett az erdõk óvására. Az avas
szó jelentésének átalakulásához hozzájárulhatott az óv ige
alakja és jelentése is. Az erdõnek ez a régi neve az Avas- elõta-
gú helyneveken kívül például Vasalja falu nevében is benne
van, minthogy ez az Avas+alja összetételbõl származik.

Szintén védett erdõk kapták a Tilalmas és Tiltvány neveket,
amelyek nemcsak olyan erdõt jelölhettek, amelyben nem volt
szabad fát vágni, hanem olyat is, ahol a vadászat volt tilos:
ilyen lehet például Õrtilos neve is. A szláv eredetû pagony szó
pedig fiatal, ritkás erdõ vagy szintén tilalmas erdõ jelentéssel
kerülhetett be Alsópogony és Szilaspogony nevébe.

Kisebb, ritkásabb erdõre is van õsi szavunk, mégpedig a li-
get, ami Liget és Ligetfalva nevén kívül például Szig- és Szög-
liget, meg Szúliget nevében van meg; hozzátéve, hogy utób-
bi eredetileg Hosszúliget volt, ebbõl rövidült a településnév.
Újabb helységneveinkben a liget szónak fás, bokros pihenõ-
hely, park jelentése játszhat szerepet, amibõl a 20. század ele-
jére kertes, fás lakótelep jelentése is kialakult. Ez találjuk meg
például Klotildliget és Rákosliget nevében is. A geszt szónak
valaha szintén volt liget jelentése is, a népnyelvben pedig a
gesztes több összefüggõ ligetes terület együttesét, ligetcso-
portot jelent. Geszt, Kisgeszt, Nyitrageszte, Somogygeszti vagy
Várgesztes nevének az elõzõekkel való kapcsolata ugyanak-
kor kétes (mert némelyikük például személynévbõl is szár-
mazhat), de nem lehetetlen.

Eleink sûrûségükön kívül térbeli kiterjedésük alapján is
megkülönböztették a facsoportokat. Kerek szavunk, illetve
ennek kerék alakváltozata, ha nem is geometriai értelemben
tökéletes kör terü-
letet fedõ erdõt je-
lentett, de minden
irányban nagy ki-
terjedésût, tehát a
kerek, a kerék, il-
letve a kerekerdõ
végeláthatatlan er-
dõséget jelölt. Az
erdõ e régi neveit
számos -kerek(e),
-kereki és -kerék végû településnevünkben megtaláljuk. Fel-
tételezhetõ, hogy valaha az akol szónak is volt kerekerdõ je-
lentése. Ha egy település – például Aklipuszta – ezt a nevet

kapta, az arra utalhat, hogy a rengeteg-
erdõ valaha úgy fogta körül a falut,
ahogy az akol az állatokat. 

Ahogy az ember mûvelésbe vonta a
földeket, illetve ahogy az erdõnek ha-
gyott területek fáját idõrõl idõre kiter-
melte, a nagy õserdõk lassanként meg-
fogyatkoztak, visszaszorultak; az újon-
nan sarjadtak pedig már nem voltak a
régiekhez mérhetõ rengetegek. Errõl

Erdõre utaló településnevek a Kárpát-
medencében

Valaha a köznapi ember sokkal közvetlenebb kapcsolatban
volt az erdõvel, mint manapság, mert gyakorlati szempont-
ból is folyton szüksége volt rá. Nemcsak fájára, amivel
fûtött, meg amibõl építkezett és szerszámot készített;
illetve levelére és makkjára, amit alomnak meg takar-
mánynak használt; hanem vadjára, gombájára, gyümöl-
csére, lépes mézére és gyógynövényeire is rászorult. 



vall maga az erdõ szó is, amely az ered igébõl származik, és
amely eredetileg csak gyökérrõl eredõ, a tarvágás után újra
felszökõ sarjerdõt jelentett. Ez is mutatja, hogy az õserdõk el-
tûntével már „csak” erdõk sarjadhattak a régebbiek helyén.
Erdõ szavunk számos Erdõ(d)- elõ- és utótagú településne-
vünkbe bekerült, hozzátéve, hogy Erdõkertes neve például
erdei gyümölcsöskertre is utalhat.

A csepel(y) és a cseplye szó is sarjerdõt, illetve fiatal, sûrû, bo-
zótos erdõt jelent a nyelvjárásokban. A szó a cseperedik szó csa-
ládjába tartozik, és például Csepel, Cseplyepuszta, Dráva-, meg
Nagycsepely nevébe került be; ugyanilyen jelentésû eresztvény
szavunk pedig például Eresztvény és Eresztevény nevében talál-
ható meg. A tájnyelvi surján szó, ami Sur-
jány nevében van meg, szintén sarjerdõt,
fiatalost jelent; kialakulása a sarjú, sarjad
igékkel függhet össze. Létezhetett egy
(c)serke szavunk is, ami ugyanezt jelent-
hette, és a serken, serked ige családjába
tartozott. Ez Baranyában több földrajzi
névben is megvan, a települések közül pe-
dig esetleg Cserkeszõlõ nevébe került be.

A haraszt szó a magyarba a szláv
nyelvekbõl többszörös átvétellel került:
ahány nyelvbõl, annyiféle jelentéssel. Így nem tudható bizto-
san, hogy Nagyharaszttanya meg sok más Haraszt(i)- és Ha-

raszt(os)- elõ- meg
utótagú települé-
sünk nevébe erdõ,
sarjerdõ vagy (ko-
csányos) tölgyer-
dõ, esetleg cserjés
bozót jelentésben
került-e be. A Fe-
nyõharaszt tele-
pülésnévben vi-
szont a haraszt

csakis erdõt jelenthet, Harasztkerék vagy Kerekharaszt nevé-
ben pedig bizonyára tölgyest.

Berek és bereg szavunk kis erdõt, ligeterdõt, különösen pe-
dig (vízparti) ingoványos szegélyerdõt, esetleg bokros, cserjés
helyet jelent. Ez a széles körben elterjedt tájszavunk számos
Berek-, Bereg-, Berkes(d)- és -berki, -berke elõ- meg utótagú
helynévben megvan. De például Barkaszó vagy Alsóberekszó
nevében is egy Berek+aszó összetétel rejtõzik, amelyben az
aszó kiszáradt patakmedret jelent. A Berettyó- elõtagú telepü-
lésnevek a Berek+jó összetételbõl keletkeztek, amelyben a
„jó” folyót jelent: jelen esetben nyilván olyat, aminek berek van
a partján. Nyelvjárási szinten élõ lok szavunk is lapályos, vize-
nyõs erdõséget jelent, de legfeljebb néhány gyimesi falu – Gyi-
mesfelsõlok és Gyimesközéplok – nevében van meg, és ott sem
biztosan erdõ a jelentése, hiszen ennek a szónak lapályos er-
dõség jelentésére elõször csak 1955-bõl van adatunk.

Az ellenség betörését megnehezítõ, járhatatlan erdõsávot
jelölõ régi gyepes szavunk a gyepû szóból ered, és csupán
egy falunak, Bakonygyepesnek lett a névadója, hozzátéve,
hogy a székely nyelvjárási bakony szó maga is sûrû erdõt je-
lent. Ha a szék szó esetleg szláv eredetû a helynevekben, ak-
kor irtvány, vágás jelentéssel kerülhetett be a -szék utótagú
helynevekbe, illetve magának Széknek a nevébe. De a szó le-
het magyar eredetû, és tartozhat a szõ ige családjába is. Utób-
bi esetben ez is jelenthette cserjék, bokrok, fák szövevényét
és az általuk alkotott gyepût is régi nyelvünkben. Sûrû sza-
vunk viszont ma is jelent sûrû erdõt, erdõ mélyét, illetve

bokros, bozótos
erdõrészt, vadont
is – ahogyan pél-
dául Németsûrû-
puszta nevébe is
bekerült.

Van több olyan
településnevünk,
illetve ezekben elõ-
forduló szavunk,
amelyek nem jelentenek erdõt, hanem egy bizonyos erdõre
utalnak. E szavak elsõdlegesen egy-egy helyi erdõ nevei voltak,

a hozzájuk közeli falvak pedig ezeket a
neveket kapták meg. Kis- és Nagyfentõs, il-
letve Gyûrûs és Gyûrûfû nevében a Gyû-
rû(s) és a Fentõs olyan erdõ neve, amely-
ben sok veresgyûrû som, illetve zsurló, ré-
gies szóval fentõ termett. A számos bagoly
meg sólyom lakhelyéül szolgáló, ezért
Baglyasnak meg régies szóval Rárónak
nevezett erdõk neve pedig Baglyasalja és
Boglyatanya, illetve Ásványráró és Láró-
tanya nevébe kerültek be.

Erdélyi, szász eredetû tájszavunk a német Baumgarten
szóból származó bongor. Jelentése gyümölcsöskert, illetve
facsoport, fás, bokros, hely. Több erdélyi földrajzi névbe, de
csupán egy-két településnévbe került be, ezek pedig Bon-
gárd és Szászbongárd; ugyanakkor Sopronkertes neve is a
német Baumgarten településnév részfordítása.

Régi „ság” szavunk tartozhat õsi örökségünkbe, de a bajor-
osztrák Schachen szóból is származhat. A Ság- elõ-, illetve
utótagú helységneveken – például Gyõrság, Rétság, Ságvár –
kívül a magyarban máshol nem maradt fenn a szó, így erdõ(s
magaslat), berek jelentésére csak következtetni tudunk; Õri-
bükkösd nevét viszont biztosan a német Buchschachenrõl
fordították. Herlány és Hortobágyfalva nevében a (hegyi) er-
dõ jelentésû régi német Hart szó rejtõzik, Holcmány neve pe-
dig facsoportnál lévõ településre utal a szintén német
Holzmenge szóból. Ki gondolná, hogy Béltek neve a német
Wald+eck (azaz erdõs sarok) összetételbõl eredhet, vagy
hogy Fraknó, Rozsnyó és Vinda nevének a végén egy szin-
tén német berek vagy liget jelentésû szó rejtõzik?

Természetesen a magyarsággal a Kárpát-medencében együtt
élõ más népek erdõre utaló szavai is bekerültek a magyar hely-
nevekbe is, ám ezeknek itt most csak felsorolásszerû említésére
van hely. Több különbözõ, erdõ jelentésû szláv szó van meg
például Csörötnek, Leszna, Leszenye, Gorica, Kis- és Nagygáj,
Bürgezd, Sóvé, Sumony, Szegilong, Õridobra, Vámosderecske,
Somogydöröcske és Závod nevében is. A szlovák Luboka erdõ
mélyén települt falura utal, a román Prihodest jelenthet erdei
ösvényt, a szintén román Lunksora, valamint a szláv Laskó, Lú-
zsok, Lúzsna, és a -luzsány végû települések pedig – nevükbõl
következtethetõen – mind-mind berek mellett települtek.

Az érdekességek közé tartozik, hogy Csengele neve kun ere-
detû, és erdõs, bozótos területet jelent, Lorettom neve a babér-
liget latin, míg Rajec és Rajcsány az édenkert szlovák nevébõl
ered. Végezetül pedig Tokaj neve (talán személynévi áttétellel)
egy folyó menti erdõ jelentésû török szóból származhat.

A közeljövõben fával, erdõvel nyelvészkedõ cikksoroza-
tunk befejezése következik az erdõt érintõ, illetve az erdei te-
vékenységekre utaló helységnevekkel.

Dr. Kurcz Ádám István
nyelvész, vezetõ tanácsos, Magyar Nyelvstratégiai Intézet
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