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1998-ban csupán 26 gombás helynévről tud-
tam, ezúttal majdnem 100-ról van adatom.1 Mind-
eddig kevéssé kutatott, hogy a gomba szónak és 
gombaneveinknek van-e és mi a szerepe, jelentő-
sége helynévhasználatunkban. Ennek a kérdésnek 
a részleges megválaszolását kísérelem meg a továb-
biakban. 

Gomba szavunk szláv jövevényszó, amely még 
a X. század előtt került nyelvünkbe. Első adatolása 
mint személynevet említi, csak később fordul elő (a 
Besztercei Szójegyzékben) közszóként.2

Sajátosan magyarnak tekinthető – és elég gyakori 
–  helynévadási eljárás volt az, amelynek során puszta 
személynévvel neveztek meg helyet, helységet.

Gomba helységnevünk a régi magyar Gumba sze-
mélynévből (1138/1329) keletkezett. 1337 óta ada-
tolt ilyen nevű település Pest megyében, Monortól 
északkeletre.3 Eltűnt helységnek is volt Gomba neve a 
Szilágyságban (a másik neve: Gombatelek).4 A somo-
gyi Marcaliba Gomba néven olvadt be község 1927-
ben (Marcali-Gombaként is emlegetik). 

A bányavidéki Rozsaly-hegység csúcsán Gom-
ba nevű sziklát tartanak számon.5 Téglavető gödör 
neve a somogyi Kazsokon.6 Italárusító hely a sümegi 
(Veszprém m.) Népkertben,7 élelmiszert árusító pa-
vilon Révfülöpön (Veszprém m.),8 tájékozódási pont, 
épület a pesti Örs vezér téren, buszmegálló épülettel 
(Jászapáti, Szolnok m.), presszó Gyöngyösön (Heves 
m.),9 és a sor bizonyára folytatható.

Mi a helyzet a Székelyföldön?10 Háromszéken 
Étfalva határában ilyen nevű erdőről van tudomá-
sunk.11 Sziklákat neveznek így a Bodoki- és a Neme-
re-hegységben. Régi vendéglő neve Szovátán (Maros-
szék, Sóvidék) és italárusító hely a sepsiszentgyörgyi 
központi parkban (Háromszék).

A továbbiakban – pár kivétellel – általában a gom-
bára utaló székelyföldi helyneveket mutatok be, aszerint 
csoportosítva őket, hogy képzett vagy összetett szavak-e.

Mielőtt erre sor kerül, hadd szóljak a kivétel név-
ről, amely szerkezet szerint a Gomba helynévhez  ha-
sonlóan  egy  harmadik  típust  képvisel, az egyetlen 
morfémából álló, nem képzett szavakét.

Ez esetben nem biztos, hogy a helynév gombához 
kapcsolható: Hilib háromszéki falu (Kovászna m.). 
Hilibnek, hiribnek is mondják Székelyföldön is az 
ízletes meg a nyári vargányát (Boletus edulis, B. re-
ticulatus).

Képzett szavak:
Cseperkés nevű dűlőnévről a felsőháromszéki 

Lemhényből van adatunk, e név egyik alakváltozata 
(Csüperkés) szintén határnév az orbaiszéki Teleken. 
Az említett két történeti adat mai megfelelőiről egye-
lőre nincs tudomásunk.12 Csiperkés dűlőnév él ma is 
például az udvarhelyszéki Csehétfalván.13

Gombás. Lakott hely Váctól északra (egyik részét 
Kisgombásnak, a másikat Öreggombásnak hívják). 
Szlovákiában (az egykori Liptó vármegyében; szlovák 
neve: Hubová) és Kárpátalján is van Gombás nevű 
helység, így hívják a beregi járás egyik faluját (ukrán 
neve: Hribivci). A név jó gombatermő helyre utal.14 
Háromszéken csupán dűlőnévként való előfordulá-
sáról tudunk.

A kézdiszéki Torján erdő és kaszáló elnevezése.15 
Valószínűleg az eddig ismertnél több helység határá-
ban is van Gombás nevű határrész.

Gombászó. Többszörösen képzett szó. A háromszé-
ki Dálnok határneve volt. 1714-ből adatolt. A kö-
zelmúltban még ismerték, használták, de napja-
inkban már kihalt névnek számít csakúgy, mint a 
Gombászóút határnév.16  
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Összetett szavak (illetve több szóból álló nevek):
Batizgombásnak is nevezik Gombástanyát. Ez Ba-

tizhoz (Botiz) tartozó kis település (Szatmár m.). Ro-
mán neve: Ciuperceni.

Csicsógombás az egykori Szolnok-Doboka vár-
megye, ma Szilágy megye települése.17 Román neve: 
Goştila. 

Marosgombás falu Alsó-Fehérben, a mai Fehér 
megyében, Nagyenyed közelében. Román neve: 
Gâmbaş. A Székelyföldön nincs ilyen típusú helység-
nevünk.

Csiperkésdomb lemhényi dűlőnév, amelynek 
(ugyancsak történeti adat alapján) Csüpörkésdomb 
alakváltozata is fennmaradt.18

Gombásbérc hegytető neve Háromszéken Kászon-
fürdő, Gyertyános (Csángótelep) és Esztelnek hatá-
rában.

Gombásné gödre: kaszáló (Kászonjakabfalva, Har-
gita m.)

Gombás-patak nevű ma is élő helynévre Torjáról 
(Kézdiszék) és Vác vidékéről van adatunk.19

Gombás-sejmék: erdő és legelő (Siklód, Udvar-
helyszék)20

Gombászórét beszélő név Eresztevény egyik határ-
részére utalt egy 1737-beli feljegyzés szerint.21

Gombászóút (1776) a háromszéki Dálnok határ-
neve volt a már említett Gombászóval együtt.22

Gombászút lemhényi dűlőnévről 1801-es adat ta-
núskodik.23

Helynév és gomba kapcsolatának egyik vonatkozá-
sát taglaltam eddig. Az sem mellékes, hogy a helynév 
milyen szerepet játszik a gombanév létrejöttében.

Növénynév és földrajzi név általában úgy kapcso-
lódik egymáshoz, hogy a hely viseli a növény nevét.24 
Ugyanez a helyzet a gombák esetében. Tanúság erre 
az eddig említett „gombás” helynevek lajstroma. Van 
azonban gomba is, nem csupán növény (henye bo-
roszlán – Daphne cneorum), amelynek a neve fordí-
tott szabály szerint alakult. A gomba viseli termőhe-
lyének a nevét. A hely neve köznevesül, és -i képzővel 
vagy anélkül válik a gomba nevévé. Így lett a felcsíki 
Csíkszentmihályon egy még biztosra nem azonosí-
tott galambgombaféle (Russula) neve: ködi, illetve 
ködgomba. Ködnek nevezik azt az erdőt, ahol ez a 
gombafaj terem. Elnevezői úgy tartják, hogy máshol 
nem lelhető fel a ködi gomba. Ez a vélekedés egyúttal 
sejteti, magyarázza a névadás indítékát. 

A felsorolt „gombás” helynevek közül egynek a 
kapcsolata a gombával nagyon is megkérdőjelezhető 
(Hilib) ezt nem is vettem be alábbi statisztikámba. 

Bekerültek viszont olyan kétségtelenül gombás 
vonatkozású nevek, melyek esetleg – olykor bizonyo-
san – csak közvetve kapcsolódnak a gombához, ál-
talában azért, mert a névadás indítéka valószínűleg 
nem a gomba, hanem a róla elnevezett, gombás 
vonatkozású nevet viselő személy (Gomba, Gom-
básné gödre), ezek lennének az álgombás helynevek, 
a többiek a valódiak.

Valószínűleg több gombás helynevünk nem 
került bele az adattáramba, remélhetőleg ez tovább 
fog gazdagodni, akár új, akár történeti – eddig fel 
nem fedett – nevekkel. 

Összesen 93 gombás magyar helynevet tart számon 
alulírott a Kárpát-medencében. Közülük 11 helynév 
székelyföldi. A 93 különböző elnevezés 129 tájrészt 
jelöl. Közülük 80 kapcsolódik általában a gombához, 
13 pedig bizonyos gombafajtákhoz (négyféle gomba 
nevéhez). A legtöbb helynevünk (9, 6 különböző név) 
egy a Székelyföldön elő sem forduló gombanévhez, a 
vargányához (ízletes és nyári vargánya – Boletus edulis 
és B. reticulatus) kapcsolódik (ennek más elnevezései is-
mertek itt: medvegomba, hirib, németgomba, örmény-
gomba, mátégomba stb.), de külön nevek jutnak a 
csiperkének (mezei csiperke – Agaricus campester) 
– s ezek mind székelyföldiek! – és a taplógombának 
például (Fomes, Polyporus). Noha ez utóbbi gombát 
jól ismeri a székelység, sőt hungarikumként a világon 
csak itt ismert (a sóvidéki Korondon) a tapló (Fomes 
fomentarius és kisebb mértékben a Piptoporus betu-
linus) felhasználása népi mesterség, népművészeti ág 
nyersanyagaként: helynévben való előfordulásáról még 
nem került elő adat.  18 név utal 20 településre, 5 név 
5 településrészre, de egyikük sem székelyföldi telepü-
lés. 70 név (ebből kettő – Gomba, Gombás – helység-
nek is neve!) 99 határrészre vonatkozik. A több ob-
jektumra utaló székelyföldi helynevek a következők: 
Gomba (5), Csiperkés (2).  Két gombás helynév esetében 
tudunk ejtésváltozatok meglétéről (Cseperkés – Csüperkés, 
Csiperkésdomb – Csüpörkésdomb). 

A helységnevek – egy sem székelyföldi! – a ma-
gy ar nyelvterület különböző részeiről valók (Er dély, 
Románia: 10 – 8 helység, Magyarország: 3 (+5 
településrész neve), Ukrajna: 3, Szlovákia: 4) és a 
Kárpát-medence határain vagy a szélek közelében, 
ahol gombában gazdagabb a vidék, ott találhatók; 
bizonyára nem véletlenül van ez így. 

A dűlőnevek jórészt dunántúliak és székely-
földiek, valószínűleg azért, mert elsősorban e vi-
dékeken nézett utána alulírott a tárgyalt kérdésnek, 
és mert Zala, Somogy és a Székelyföld sokféle gomba 
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szedésére alkalmas terület, ahol szép számmal gom-
básznak is. 

Mindaddig nem vonhatunk le messzebbmenő 
következtetést a gomba fontosságáról a magyar név-
adásban, amíg például valamely növény vagy állat 

(illetve neve) helyneveinkben betöltött szerepéről 
nem készül tanulmány, mert csak az összehasonlítás 
elvégzését követően bocsátkozhatunk becslésekbe a 
helynévanyag alapján. És természetesen folytatni kéne 
a gomba és a helynevek kapcsolatának a vizsgálatát.
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Ciuperca în toponimele din Secuime
(Rezumat)

Lucrarea documentează prezenţa cuvântului maghiar gomba (‘ciupercă’) în toponime, sensul şi funcţia 
denumirii localităţilor şi edificiilor având în compoziţie acest cuvânt. Se analizează peste 100 de toponime 
din Bazinul Carpatic. În prima parte se prezintă relaţia dintre aceste toponime şi ciuperci. A doua parte 
descrie un fenomen mai rar în formarea toponimelor: situaţia când numele unei ciuperci este influenţat de 
o toponimă.

Mushrooms in the Székely Toponyms 
(Abstract)

The author explores the occurrence of the mushroom as a plant name in the name of settlements, fur-
thermore, if the word mushroom and the Hungarian mushroom names have any function or significance 
in the use of toponyms. In his study, the author draws his conclusion on the basis of the analysis of more 
than 100 fungous toponyms. The first section of the study analyses the connection between toponyms and 
mushrooms. The second chapter is focusing on the exposure of a rare phenomenon, that how influences the 
toponym influences the formation of a mushroom name. 
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