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A Magyarország történeti
helységnévtára (1773–1808)

címû sorozat
és a nemrég megjelent

Bács megyei kötet

A Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár és Doku-
mentációs Szolgálat Történeti Statisztikai Kutatócso-
portja 1987-ben indította el a történeti Magyaror-
szág területét felölelõ, az 1773 és 1808 közötti álla-
potokat tükrözõ helységnévtár összeállításának mun-
kálatait.

Az elsõ fázisban levéltári és könyvészeti forrá-
sokból a tervezett helységnévtárhoz szükséges ada-
tok cédulázására került sor, aminek eredményekép-
pen az adatgyûjtés 1981-es befejezése után a könyv-
tár birtokában százezret meghaladó cédulaállomány
volt. Az anyag könnyebb feldolgozhatósága és meg-
jelentetése, valamint jobb használhatósága érdeké-
ben a rendezés során a történeti megyék szerinti
csoportosítást követtük. Ez egyben lehetõvé tette,
hogy az anyag rendezésére megyei tudományos in-
tézményekkel (elsõsorban levéltárakkal) együttmû-
ködve kerülhessen sor. Az anyaggyûjtés az eredeti
célkitûzés szerint a történeti Magyarország teljes te-
rületére kiterjedt, de a munkálatok elsõ ütemében az
egységes szempontok alapján összeállított kötetek a
Horvátország, Erdély és a Határõrvidék nélküli, szû-
kebb értelemben vett történeti Magyarország megyéit
dolgozzák fel.

A források biztosította lehetõ legnagyobb tel-
jességgel írjuk le a korabeli Magyarország helysé-
geinek, önálló névvel bíró pusztáinak, valamint
egyéb külterületi lakotthelyeinek névváltozatait,
köz- és egyház-igazgatási, gazdasági és demográ-
fiai jellemzõit. Adataink alapján az eddigieknél
pontosabb kép alkotható Magyarország akkori
vallási és nemzetiségi viszonyairól is. Nemcsak
újraközöljük és értelmezzük több jelentõs, ma már
könyvészeti ritkaságnak számító forrásmû adatait,
hanem levéltári források sorával egészítjük ki a
belõlük nyerhetõ ismereteket. Köteteinkben az
adatok többségét a helységnévtári rész (másként
adattár) táblázatában a szabad királyi városok, il-
letve járások szerint tagolva adjuk meg, a haszná-
latot – a szintén táblázatos – helynév-, felekezeti
és birtokosmutató könnyíti meg.

A sorozat tartalma folytán a társadalomtudomá-
nyi kutatóknak, egy-egy település vagy régió adatai
iránt érdeklõdõknek kíván segítséget nyújtani. Nem-
csak a településtörténet mûvelõi, hanem a történeti
és településföldrajz, egyháztörténet, történeti demog-
ráfia, történeti statisztika, kereskedelemtörténet, bir-
toklástörténet, igazgatástörténet, nyelvészet és nép-
rajz kérdéseivel foglalkozók is választ kaphatnak bi-
zonyos kérdésekre az adattár segítségével, illetve felvi-
lágosítást nyerhetnek arról, hogy mely egyházi vagy
családi levéltár anyagában folytathatják a kutatást.

A fontosabb levéltári (Lexicon Locorum, Tabella
Locorum, a II. József-féle népszámlálás, 1788 körüli
birtokos-összeírások, a Pfarrtopographie és más feleke-
zeti összeírások), továbbá könyvészeti (Korabinszky,
Vályi és Lipszky országleírásai) forrásokat egyéb adat-
összeállításokból vett adatokkal egészítjük ki.

A helységnévtári rész táblázatának oszlopai a
települések következõ adatait tartalmazzák, többnyi-
re a rövid forrásjelzésükkel együtt: 2. Névváltozatok
(címszóként a névváltozatok alapján képzett, mai
helyesírású névvel, amely a térképre is kerül); 3.
Jogállás; 4. Térképszelvényszám; 5. Birtoklási, gaz-
dasági és egyéb adatok (pl. a vám- és harmincad-
hivatal, postaállomás létére, a vásártartásra vonatko-
zó adatok); 6. A népszámlálás ház-, háztartás- és
népességszám-adatai; 9. Vallási megoszlás (katoli-
kus, görögkeleti, protestáns, izraelita); 10. Egyház-
igazgatási beosztás (katolikus, görögkeleti, protes-
táns); 11. Nyelv (a településen beszélt nyelv/ek/).
(Az 1. és a 12. oszlop a települések – azonosítás
miatt szükséges – sorszámát közli.)

A jegyzetekben esetenként forráskritikai megjegy-
zéseket, bizonyos történeti elõfordulási adatokat
közlünk, összességében egy helyen tesszük fellelhe-
tõvé olyan adatok sorát, amelyeket a kutatók eddig
csak nagy fáradsággal, jelentõs munkaráfordítással
gyûjthettek össze.

A helynévmutató az adattárban és a jegyzetekben
szereplõ helynevek visszakeresését szolgálja. A név-
alakokról a képzett névformára történik utalás, amely-
nél a használó megtalálja a jogállást, az adatközlés
(és egyúttal az esetleges kapcsolódó jegyzet) sorszá-
mát, továbbá a térképszelvényszámot. Itt teremtünk
kapcsolatot a XVIII. század végi, XIX. század eleji
és a mai állapot között.

A felekezeti mutatók (római katolikus, görög
katolikus, görögkeleti, református, evangélikus és
izraelita) bemutatják az adott felekezet egyházi struk-
túráját, továbbá az általuk lakott települések vissza-
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kereshetõségét segítik, megadva a települések jogál-
lását, sorszámát és térképszelvényszámát. Az egyes
mutatók felépítése azonban különbözik az egyes
felekezetek strukturális eltérései, illetve a forrásadott-
ságokban rejlõ különbségek miatt. (A legnagyobb
egységes adatforrással rendelkezõ római katolikus
egyház esetében a felekezeti mutató jól szemlélteti
az egyház-igazgatási beosztást és ezen belül a filiális
rendszert.)

A birtokosmutató a személynevek, intézményne-
vek, egyéb megnevezések alatt felsorolja az egy-egy
tulajdonos birtokában lévõ települések jogállását, sor-
számát és térképszelvényszámát. (A személynevek
helyesírásában a Magyar Országgyûlési Emlékek for-
rásközlési szabályzatában foglaltak az irányadók.)

Térképeinket a XIX. század 70-es éveiben publi-
kált, községhatáros, 1:144 000 méretarányú megye-
térkép-sorozat darabjai felhasználásával, az elsõ ka-
tonai felmérés és Lipszky térképei alapján, a XVIII.
század végi, XIX. század eleji állapotnak megfelelõ-
en szerkesztjük meg, igyekezvén eleget tenni mind a
térképészeti pontosság, mind a történeti hûség köve-
telményének.

Nemrég jelent meg
sorozatunk tizennyolca-
dik, Bács megyei kötete,
amelynek néhány törté-
neti, felekezeti, nyelvi
stb. sajátosságát röviden
vázoljuk.

Korszakunkban Bács
megye magában foglalta
a késõ középkori Bács
vármegye nagy részét (a
Tisza és a Duna torkola-
ta környékén 1750-ben
kialakított, a Szlavóniai határõrvidékhez tartozó titeli
Sajkás [Csajkás] kerület nélkül), a középkorban még
önálló Bodrog vármegye nagyobb (déli) részét, emel-
lett a középkori Csongrád megye és Halasszék déli
felét is. E területeket a XVIII. században már együtt
igazgatták, de hivatalos egyesítésüket Bács várme-
gye néven csak az 1802. évi országgyûlésen hatá-
rozták el.

Bács megye területe a magyarországi átlagos me-
gyeterület kétszeresét is meghaladta. Ennek megfe-
lelõen, valamint elsõsorban a másfél évszázados tö-
rök hódoltság következtében történt be- és áttelepí-
tések, továbbá a visszatelepülések eredményeként a
nagyobb lélekszámú megyék közé sorolhatjuk, nép-
sûrûsége pedig az országos átlag 70%-a körül volt.
Az Alföldre, ezen belül erre a vidékre is jellemzõ a
viszonylag ritka településhálózat (1780–81-ben a
Tabella Locorum megyénkben Szabadka, Újvidék és
Zombor szabad királyi városokon kívül csak 8 me-

zõvárost, kb. 80 községet, egy jó tucat pusztát és
néhány egyéb lakotthelyet rögzített). Ennek ellenére
e kötet szerkesztését igen megnehezítették a hasz-
nált, fõleg az egykorú, de eltérõ idõpontokban kelet-
kezett források ellentmondó vagy téves adatai, pon-
tatlanságai, az azóta eltelt idõszak jelentõs társadal-
mi és gazdasági változásai (beleértve az újabb, rész-
letes térképi források hiányát is).

A megyében – a területére esett három szabad
királyi városon kívül – három járás: az Alsó, a Felsõ
és a Tiszán inneni járás volt. Ez utóbbi települései-
nek nagyobb része bizonyos szabadsággal és önkor-
mányzattal rendelkezett, e kiváltságokat Mária Teré-
zia királynõ – „sok viszály után” – 1774-ben a ka-
tolikus magyarokra is kiterjesztette. A tárgyalt kor-
szakban a vármegye székhelye Zombor volt. A megye
közigazgatásában jelentõsebb változás II. József ural-
kodása alatt, 1786-ban történt, amikor az ország
felsõbb szintû közigazgatását átszervezve kerületi
rendszert alakítottak ki. Ennek megfelelõen (1790
februárjáig) Bács megye – több más vármegyével
együtt – a temesvári kerület része lett.

A II. József nevéhez fûzõdõ népszámlálás Bács
vármegyében 1787-ben volt, itt a népszámlálás a
birtokosokra is kiterjedt. A birtokosokkal és birtoka-
ikkal kapcsolatban a kötetben felhasználtuk még a
Curiai Levéltárban található Elenchus Indicationum
Comitatus Bacsiensis címû összeírásban levõ 1787.
évi adatokat is. A megyében a legnagyobb birtokos
a Királyi Kamara volt, a Kalocsai Érsekség, továbbá
a fõurak (Grassalkovich herceg, Hadik gróf) birtokai
csak kisebb súlyt képviseltek.

A római katolikusok adatait az 1785–86-ban el-
készített összeírásból merítettük, a plébániák a Kalo-
csai Érsekséghez, míg a görögkeletiek 1791. évi
összeírási adatai szerint híveik a Bácsi Püspökség-
hez tartoztak. A Bács megyei, összesen kilenc refor-
mátus gyülekezet az 1788. és 1798. évi összeírások
szerint a Dunamelléki Református Egyházkerületnek
elõbb a Kecskeméti, majd a Baranyai Egyházme-
gyéjéhez tartozott. Az evangélikus hívek tizenkét
egyházközsége a Bányai Evangélikus Egyházkerü-
lethez, az 1791. évi összeírásuk szerint a Pest–béké-
si Egyházmegyébe, az 1793. évi szerint pedig a Bácsi
Egyházmegyébe tartozott. A megyénkben két legel-
terjedtebb felekezet: a római katolikus és a görögke-
leti felsõ és közép szintû egyház-igazgatási beosztá-
sa (a közigazgatási beosztás mellett) a kötet külsõ
borítóján levõ térképen szerepel. E térkép nem tük-
rözheti e két egyház híveinek az egyes területeken
való számarányát. Kisebb elemzés után megállapí-
tottuk, hogy – az 1780-as évek fordulóján – nagyjá-
ból az Ópalánka–Zombor–Óverbász–Mohol vonalig
katolikus, ettõl keletre, illetve délre görögkeleti túl-
súly volt, de a Pacsér és Újvidék közötti területen jó
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tucatnyi protestáns és két görög katolikus település
jelezte a vallási sokszínûséget. Térképünkön a pro-
testáns települések egy részét – ahol az összeírások
szerint nem volt más felekezet – ábrázolni is tudtuk.
(Csak zárójelben jegyezzük meg, hogy a fentieknek
megfelelõen a mondott vonaltól keletre, illetve délre
többségében, e vonaltól nyugatra és északra pedig
törpe kisebbségként vagy szórványosan éltek görög-
keletiek, akik gyakorlatilag mind szerbek voltak. A
görögkeleti vallástól eltérõen a római katolikus és a
protestáns felekezeteknél nem lehet biztosan követ-
keztetni a hívek nemzetiségére – a megyében pl. római
katolikus magyar, német, sokác stb. plébániák, de né-
met nyelvû református eklézsiák is találhatók.)

A községhatáros térképünk elkészítéséhez az I.
katonai felmérés és Lipszky térképi adatai mellett
esetenként más, elsõsorban a korszakunkba esõ,
másodsorban a korszakhatárokhoz viszonylag közeli
években készült megyetérképeket (Görög és Kere-
kes, Glasser stb.) is felhasználtunk. E térkép terve-
zése is igen sok problémát vetett fel, ugyanis a szö-
veges és a térképi források sok esetben egymásnak
ellentmondó – jelenleg egyértelmûen nem tisztázha-
tó – adatokat tartalmaznak, ezekben az esetekben a
helységnévtári rész jegyzeteiben található észrevétel
a különbözõ források eltérõ adataira. Forrásaink közül
a puszták kiterjedését (határait) Lipszky és még
néhány térkép – de csak kisebb részben – sokszor
nem azonosan tartalmazzák, így azok az egységes-
ség miatt csak névvel és térképjellel szerepelnek
térképünkön.

A helynévmutatóban az egykorú térképeken lo-
kalizált, valamely mai településsel azonosított hely-
névnél – a képzett névforma után – közöltük az
országos helységnévrendezés során kapott, itt 1904-
ben hatályba lépett nevet („késõbb” formulával be-
vezetve), továbbá a mai hivatalos magyar és/vagy
szerb neve/ke/t; ha a település ma nem önálló, akkor
lehetõleg a települési hovatartozást és változás ese-
tén természetesen a mai megyei vagy állami hova-
tartozást is. Az egykorú térképeken nem vagy nem
megfelelõen (hozzávetõlegesen) lokalizált helynevek-
nél ugyanitt az erre és a név valószínû megõrzõdé-
sére vonatkozó megjegyzések találhatók meg, az
ezzel kapcsolatos, esetenkénti kiegészítõ megjegy-
zések a helységnévtári részhez tartozó jegyzetekben
olvashatók. A tárgyalt idõszak óta eltelt kétszáz év
mélyreható társadalmi és gazdasági változásai, még
inkább Magyarország viharos XX. századi története
– ami tükrözõdik a Bács megyei kötetben többséget
alkotó lakotthelyek megszûnésében, sok esetben ne-
vük, hovatartozásuk vagy jogállásuk változásában,
úgyszintén a községek és városok döntõ része nevé-
nek és állami hovatartozásának megváltozásában –,
valamint az ezekbõl adódó komoly névazonosítási

problémák a munkát igen megnehezítették. Az egy-
kori településeknek, pusztáknak közel a felét lehe-
tett biztosan lokalizálni, a régi lakotthelyek és birto-
kok jó részének helyét megfelelõen mai részletes
térképek hiányában nem (vagy legfeljebb történeti
adatokkal) lehetett meghatározni. Persze nem kis
részük azóta valószínûleg megszûnt, az egykori ne-
vet esetleg más, a közelben levõ lakotthely vagy
egyéb helynév (területnév, víznév stb.) õrzi.

Még néhány mondat az egyes településeken a
korszakunkban beszélt nyelv megállapításáról. A
Lexicon Locorum és az egyik birtokos-összeírás
szerinti az „illyrica”, továbbá Korabinszkynél az
„illyrisch” megfelelõje ma többnyire a szerb nyelv,
e helységekben általában találunk jelentõsebb görög-
keleti lakosságot. Ahol nincs görögkeleti lakosság
vagy csak törpe kisebbséget alkot, ott mindig van
római katolikus lakosság, ennek megfelelõen az idé-
zett megjelölések mai megfelelõje horvát (máskép-
pen sokác, bunyevác stb. [népcsoport]). De az egy-
korú forrásaink sokszor eltérõ adatai, továbbá a
korszakunk elsõ felében még oly jellemzõ tömeges
lakóhely-változtatások arról tanúskodnak, hogy va-
lamely idõpontban egy településen a beszélt nyelv/
ek/ megállapítása körültekintést igényel.

A különbözõ mutatóknál lábjegyzetekben rögzít-
jük, illetve részben megválaszoljuk az egyes forrá-
sok között felmerült ellentmondásokat, itt találhatók
a témához kapcsolódó kiegészítések és megjegyzé-
sek is. Összességében a jegyzetekbõl jól látható, hogy
számos kérdésben természetesen még további, elsõ-
sorban helytörténeti kutatás szükséges.

Lelkes György
Magyarország történeti helységnévtára.
Kiad. a Központi Statisztikai Hivatal
Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat.
Sorozatszerk. Józsáné Halász Margit.
Budapest: Központi Statisztikai Hivatal
Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat,
1987-

Jean Monnet emlékiratai
magyarul

Az európai integráció válságos napokat, heteket él
át. Nem tudni még, hogy miként sikerül az Európai
Uniónak, az EU vezetõinek kimászni abból a politi-
kai gödörbõl, amelybe az európai alkotmányszerzõ-
dés elfogadásával, majd nem kis mértékben a fran-
ciaországi és hollandiai elutasító népszavazások „se-
gítségével” kormányozták az európai összefogást.
Miközben sokan – s köztük nem is kevesen némi
kárörvendéssel – már az Európai Uniót siratják, alig
akad valaki, aki arra vállalkozik, hogy az európai
együttmûködés alakulását egyrészt fejlõdési folya-


