
VÁRKONYI IMRE

A somog~i helységnevek típusai, kUlönös tekintettel a foglalko-

zásnévból, a templom címéból és a vásártartás napjából alakult

helynevekre

Az utóbbi két évtizedben -- kUlönösen a Zala megye föld-

rajzi nevei /1964/, valamint a Személynévvizsgálatok Göcsej és

Hetés terUletén /1973/ című munkák megjelenése után jelentósen

fellendUlt a névkutatás mind a földrajzi, mind a személ~neveket

illetően. A meg~ék egymás után vállalkoztak arra, hog~ főként a

MTA N~elvtudomán~i Intézete munkatársainak /VÉGH JÓZSEF, ÖRDÖG

FERENC, PAPP LÁSZLÓ, BALOGH LAJOS/ irányításával összegyű~es-

sék és kiadják a földrajzi neveket. KUlönböző szervek laz ELTE,

a regionális akadémiai bizottságok/ a személ~nevekkelifoglalko-

zásra is ösztönöznek /névtani fUzetek, pályázatok stb./.

Az alapgyűjtemények megjelentetése lehetővé tette a nevekkel

való további foglalkozást, kUlönböző szempontú feldolgozást is.

Ezt a földrajzi nevek tekintetében jelentősen megkönnyítette,

vagy egyáltalán hitelessé tette KISS LAJOSnak a FÖldrajzi nevek

etimológiai szótára /Akad.K. Bp. 1978./ című alapvető munkája.

Erre támaszkodva már több rendszerező munka készUlt el: ÖRDÖG

FERENC: Zala megye helységneveinek rendszere /1981/, JUHÁSZ

DEZSŐ: Veszprém megye helységneveinek rendszere /1981/.

Magam Somogy megye helységneveit fogtam vallatóra: mil~en rend-

szert alkotnak, milyen típusba sorolhatók jelentésUk eredete

szempontjából, s hogy az egyes típusokat milyen nyelvi eszköz-

zel fejezték ki. Az említett műveken kívUl haszonnal támaszkod-
....VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"

hattam többek között GYORFFY GYORGY , HECKENAST GUSZTAV, HAJDU

MIHÁLY, KÁLMÁN BÉLA, KÁZMÉR MIKLÓS, KNIEZSA ISTVÁN, KRISTÓ

GYULA, LŐRINCZE LAJOS, MEZŐ ANDRÁS munkáira.VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Vizsgálódásaim a következő eredményre vezettek:

1. A somogyi helységnevek túlnyomó többségét /majdnem

90 %-át/ magyarok adták, a többit jobbára /déli/ szlávok.

2. A magyarok adta helységnevek közlil a legtöbb személyné-

vi eredetű, vagyis a teleplilés többségét a birtokosról nevezték

el/53 0/0/. Nyilván ezt tartották eleink a legfontosabb megkli-

lönböztető jelz6nek. Ez az elnevezési mód a legrégebbiek kBzlil

va16. A nomadizálás idején /IX., X. századi ugyanis még nem

vagy ritka volt az állandó telephely. Jószágaikat a törzsek nem

tudták a klilterjes állattartási módon egy helyen eltartani, a

szálláshelyeket változtatni kellett. A látogató tehát, ha vala-

kit vagy valakinek a házanépét kereste, állandó lakóhelyet, te-

leplilésnevet nem nevezhetett meg, csupán csak a csoport /törzs/

vezetőjének neve után kérdezősködhetett, a vezér vagy népe

a k kor iszálláshelyét tudakolta. Tehát a személy megneve-

zése volt ebben az időben a legfőbb tájékozódási fogódzkodó.

3. Ezután következik a névadás indítékául a táj valamilyen

sajátossága: a táj képének jellegzetessége, a talaj minéműsége,

a terliletre jellemző növény-, madár- vagy állatnév /26 0/0/.

A táj saj átossága is fontos táj ékozódási lehetőség volt, ezért

az a névadási mód is a legkorábbiak közlil való. Ezek közUl kU-

lönösen a foly6, a hegy, a vezéri táborhely neve volt jelentős,

az egyéb jellegzetességek csak másodlagosanjöhettek számításba.

4. Nem hanyagolható el a foglalkozás megjelölése /5 0/0/,

valamint a betelepUlt népek nevével adott falunév sem /7 0/0/.

Ugyancsak 7 % a templom címével megjelölt teleleplilésnév is.

Elenyészően csekély viszont a vásártartás napj áról elnevezett

falunévVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs o m o g v b a n ,

5. A helységnevek előtt gyakori az előtag mint megklilön-

böztetó jelző, mely az azonos nevű helységektől kUlönbözteti

meg a lakott helyet. Ennek szUkségességét a pontos tájékoz6dás-

ra való törekvés magyarázza -- elsősorban a posta és a vasút

felődése miatt. Néhány esetb~n divatb61 vagy más okból adtak a

'teleplilésnek megkUlönböztetőVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAn e v e . t , Ilyen néhány Balaton-parti

telepUlésUnk neve. Ezt gazdasági okokra vezet jUk vissza. A két

világháború közti időben kezdett igazán fellendUlnia Balaton-
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-parti UdUlés. A parti községek minél előbb szerették volna fel-

lendíteni idegenforgalmukat, amel~ből nag~obb bevételeket remél-

tek. A húszas évek elején -- azért, hog~ felhívják magukra a

fig~elmet -- öt Balaton-menti község kérte a törzskön~vezési

bizottságtól/Országos Községi Törzskön~vbizottság, mel~ 1898-

-t61 1954-ig működött/, hog~ Balaton- előtagot kapjon a község

neve. Balatonkiliti volt az első, amel~nek 1922. június 8-án en-

gedél~ezték ennek az előtagnak a használatát. Ezt követték a

többiek !MEZŐ ANDRÁS: A mag~ar hivatalos hel~ségnévadás. Bp_,

1982. 279./. Az előtag megkUlönböztetó szerepére eg~ébként sem-

mi szUkség nem lett volna, mert az ország terUletén más hason16

nevű község nem volt.

Az előtagok között több, más falvakhoz va16 viszon~ítást

is találunk /Kis, ~, Alsó, Felső/.

A Somog~ meg~ei telepUlésnevek előtagjai között a meg~ére

utaló Somog~- áll az élen: 24 esetben fordul elő. A további sor-

rend: Balaton- 17, Kapos- ll, ~- 7, Kis- 6, Rin~a- 5, Dráva-

3, ~- 3, Zselic- 3, Mag~ar- 2, Puszta- 2, si6- 2 esetben.

A többi előtag csak eg~szer-eg~szer fordul elő, s tulajdonnévi

eredetű. Ezek pl.: Leng~el-, Pogán~-.

6. Több hel~ségnevUnk utótaggal van ellátva. Ez a névadás

indítékához tartozik, pontosabbá teszi az alapsz6 nevét, vag~

a táj, a terUlet jellegzetességére utal. A g~akrabban előfor-

du16 köznévi utótagok a somog~i hel~ségnevekben: -fa /-falva,

-falu, -faludi 9; -lak, /-kislak, -újlaki 7; -vár 6; -puszta 4;

a -kút és a -hel~ /-újhely, -udvarhel~/ 3 esetben. A többiek

pl. a -háza, -hida, -fő, -fok, -hel~ eg~-eg~ esetben járulnak

az alapsz6hoz, s képeznek vele hel~ségnevet.

A -vár valamil~en nag~ságú erődítmén~t jelöl, a -lak la-

kást, telepUlést. A -kút nemcsak a fúrt kút megjelölése, hanem

forrást is jelent, amel~ ivásra alkalmas volt. A -háza, -hida,

-falva birtokos megjelölésével értelmes, az összetett név elő-

tagja tehát jobbára személ~név.

Somog~ meg~e hel~ségnevei között viszon~lag jelentős szám-

ban találunk -fa ut6tagú nevet. Ez a -falva rövidUléséből ala-

kult. Ennek fol~amatát részletesen ismerteti KÁZMÉR MIKLÓSVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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/A "falu" a magyar helynevekben. Bp., 1970./ Az ilyen típusú

nevek közül sok van Zalában. Az alak előfordulási időrendjét és

gyakoriságát nézve úgy tűnik, hogy ez az alakváltozat N:yugat-

-Dunántúlr6l terjedt kelet felé.

Az ut6taggal alakult helynevek keletkezési idejéről eltér-

nek a vélemények. MOÓR ELEMÉR ezt a XII--XIII. századra teszi

s német mintára alakultnak tekinti. PAIS a XIII--XIV. századot

véli az ilyen túpusú helynevek keletkezési idejének. KRISTÓ

szerint már a XI--XII. században is voltak ut6tagos földrajzi

nevek. Ezek általában természeti tárgyakból alakultak /-~,

-halom, -híd/, néha emberi telephelyet személynév + -laka, -né-

~, -telek, -hely hozzákapcsolásával. E korai időre ugyan tel-

jes magyar nevű példát felhozni nem tud, de a gyakran előfordu16

villaVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA+ személynévről feltételezi, hogy ez magyarul személynév i

-falu, -falva alakban hangozhatott. KÁZMÉR MIKLÓS a XIII. szá-

zadból is hoz péld.át /1227: Kysfolud/. KRISTÓ és KÁZMÉR egysé-

ges állásponton vannak abban, hogy e névtípus a XV. században

éli fénykorát, s egy ideig együtt él a puszta személynévből ala-

kult helynévadási típussal. Az ut6tagos helynévadási mód a XV.

században veszti el elevenségét, azután már csak szórványosan

fordul elő /KRISTÓ GYULA: Szempontok korai helyneveink történeti

tipo16giájához. Szeged, 1976./.

7. A nevek nyelvi eszközét tekintve majdnem minden típusban

a legtHbb a puszta köz- vagy személynévból alakult helynév. A

képzők közül különösen a -i és azVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- ! képző /mely funkcióját te-

kintve megegyezik az - ! birtokjellel/ játszik nagy szerepet a

helynévképzésben, de találkozunk -~ /-sd, -sil képzővel is, kü-

lönösen a tájra utaló köz szavak tekintetében. Ezek mindegyike

eredetét tekintve kicsinyítő, becéző, ill. milyenséget kifejező

képző volt, de igen erős a helynévképző funkciójuk is a közép-

korban.

Az idő rövidsége miatt a fenti típusok közül csak a f o g-

1 aIk o z á s n é v -ból, a t e m pIo m c í m é -ból és

a v á sár tar tás nap j á -ból alakult helységnevekkel

foglalkozom kissé részletesebben.
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1. A fog 1 aIk o z á s ra, a t á rsa dal -

mih ell zet r e uta 1 6 hel l s á g nevek

A névadás jelentős indítáka volt a fog 1 aIk o z á s -

r a uta16 sz6. Szokásban volt a középkorban, hogl a várak köré

teleplilt falvakat valamillen szolgáItatásra kötelezte tulajdo-

nosuk: a kirfill, a királlné, a földbirtokos. A várak ellátását

is egl-egl faluba teleplilt szolganépnek kellett biztosítani. Ha

a szolgáltatás egl falura nézve jobbára eglfajta volt, a tele-

plilést erról nevezték el. /De nemcsak itt laktak szolgáltató

népek!/ Somoglban is több illen nevet találunk.

A puszta foglalkozásnávvel jelölt falvak keletkezését

HECKENAST a XII., esetleg a XIII. századra teszi, ezek jobbára

az erdó-, illet61eg a várispánságokhoz kapcso16dtak. Az ispán-

sági székhellek körUl kimutathat6k a szolgáltató népek telep-

hellei. E falvakban természetesen nem kizár61ag a falunévvel

megjelölt foglalkozásúak laktak /pl. Ötvösben a segesdi királl-

néi várközpont mellett ötvösök, a somoglvári központhoz közeli

Kelevizen kelevézek 'dárdások' vagl feglverglárt6k/, hanem más

foglalkozásÚ8k is. Azonban a falu lakóinak többsége a falunév-

vel megjelölt foglalkozást űzte. Másrészt pedig nemcsak a fog-

lalkozásnévvel megjelölt telepUléseken laktak szolgáltató né-

pek, hanem ollan faluban is, mellnek neve nem a foglalkozást

tUkrözi /pl. Somoglban a középkori Vitla faluban királli ková-

csok laktak/o

A történeti nevek azt is bizonlítják, hogl a szolgáltat6

népek nem köt6dtek mindig szorosan az ispánsági telephellhez,

hanem a királli család tagjainak, esetleg az ispánok birtokán

is telepUltek valamillen szolgáltatással adózó népek. Illen

volt pl. Taszár is, mellnek lakói ácsok voltak, s a falunév

tulajdonképpen azt jelenti, hogl ácsok faluja.

KRISTÓ HECKENAST állításait részben módosította. Szerinte

nem lehet az illen nevek keletkezését csak a XII--XIII. század-

ra tenni, uglanis má aXI. században is feltűnnek foglalkozást

jelentő falunevek, mellek a szolgáltató népek telepUlését je-

lentik. Legkorábban a veszprémvölgli apácák 1020 körUl kelet-

kezett adománllevelében fordulnak elő. Uglancsak XI. századiVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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név a somog~i Funoldi /Fon~6d/, amel~ l093-ban a pannonhalmi

apátság birtoka volt. KRISTÓ szerint kéződhettek il~en nevek

később, még a XV. században is, annak ellenére, hogya szolgál-

tat6 népek rendszere a XIII. században már rohamosan han~atla-

ni kezd. Nem lehet ug~anis e telephel~eket kizárólag az erdő-

ispánságokhoz kötni. KRISTÓ-val lén~egében azonos véleményen

van MEZŐ ANDRÁS és GYÖRFFY GYÖRGY is. Úg~ vélem, hogy ezek a

kései, foglalkozásnévvel jelölt telepUlésnevek inkább személy-

névi eredetűek.

A név formája lehet puszta foglalkozásné~ és lehet képző

segítségével keletkezett is.

Most csak a példákat sorolom fel adatolás nélkUl.

a/ A helység neve puszta foglalkozásnév.

Keleviz neve a régi magyar kelevéz 'dárda' szóból szárma-

zik.

Ötvös/kón~i/. A falu nevének előtagja az ötvös foglalko-

zásnévből ered laz adatok szerint 1395 előtt/o A

telepUlés lakói királ~i szolgálatot ellátó ötvösök

voltak.

/Bárd/udvarnok. Eg~ l268-as forrás szerint a faluban ki-

rál~i szolgálónépek /udvarnokok, udvari szolgák/

laktak. A falu középkori nevét /Szerászló/ ezért

cserélték fel a maira a körn~éki kis telepUlések

összevonásakor.

/Somog~/udvarhely. A telepUlés nevének utótagja arra utal,

hog~ a terUleten hajdan királ~i /vagy ispánsági/

udvarház volt, mel~et a tulajdonos évente kísére-

tével eg~Utt felkeresett, hog~ a beg~űjtött ter-

mén~adót felélje és ítélkezzen.

b/ A hel~ség neve foglalkozásnév vagy társadalmi hel~zetre

utaló köznév a birtoklást kifejező -! képzóvel megtoldva,

mel~ történetileg azonos az -~ birtokjellel.

/Kisbár/apáti utótagja a község birtokosára utal, ug~anis

eg~kor a tihan~i apátságé volt a terUlet.

/Puszta/kovácsi. A telepUlésen királ~i szolgálatban lévő

kovácsok laktak.
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/Rinya/kovácsi. Neve ugyancsak a királyi kovács ok lakhe-

lyét jelenti.

Szabadi. A név a szabad melléknév származéka: szabadok

faluja.

/Balaton/szabadi neve ugyanezt tartalmazza.

/Nagy/szakácsi. A község a királyi szakácsok lakóhelye

volt.

c/ A helység neve foglalkozásra utaló igeVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA+ -~ , -Q melléknév-

képző, esetleg -~ helynévképző.

Fonó. A név a fon ige -Q képzős /folyamatos melléknévkép-

zős/ származéka. A telepUlésen királynői szolgáI-

tatásra rendelt fonók laktak.

Fonyód neve ugyancsak a fon igével van kapcsolatban, eh-

hez járult a hajdan kicsinyítő szerepű -di~-~

képző, amely helynévképző is volt. A faluban ki-

rályi fonónépek laktak, akik elsősorban nem vá-

szonneműket, hanem gyékényt, fűzvesszőt, hálót

fontak.

Mosdós. Neve bizonyára a ~ ige származéka. Az Árpádkor-

ban ilyen munka végzésére kötelezett telepUlések

is voltak. Valószínű, hogya falut mosó foglalko-

zásúsk lakták. Ezt a Kapos folyó melléke is való-

színűsíti, s az, hogy Mosdós szomszédja Fon6 köz-

ségnek, ahol a ruhának való fonalat készítették.

A kenderfonalat felhasználás előtt fehéríteni stb.

kellett, melyhez elengedhetetlen volt a bő folyó-

v~.

Szántód/puszta/. A földművelésre kötelezett szolgálóné-

pek lakóhelyét jelöli.

A nem magyar eredetű helységnevek közUl a szláv eredetű

Szenyér falunév tekinthető foglalkozásnévnek /kanászok tele-

pUlését jelenthette/, valamint a Taszár, amely az ácsok falu-

ját jelölte.
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A n é vad ó a t e m pIo m

tul u s á nak / a nev e

c í m éne kVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA/ t i -

Mint szerte az országban, Somogyban is több helységnév

keletkezett úgy, hogya falu templomának címe, védőszentje
,

lett a névadó. Igy jöttek létre az ún. patrocinium-nevek. Ke-

letkezésUk ideje nem tisztázott még egyértelműen a nyelvtudo-

mány művelői között. Nagy nyelvészUnk, KNIEZSA ISTVÁN a XII--

XIII. századra teszi a helynévtípus keletkezését. Véleménye

szerint ezen túl már nem keletkeztek ilyen nevek. MIKE SY vi-

szont azt írja, hogy ez a névadási mód a XIV. század közepéig

volt eleven /Veszprémi Helytörténeti Lexikon/. A történész

GYÖRFFY GYÖRGY adatokkal támasztja alá, hogy ilyen típusú hely-

nevek már a kereszténység kezdeti megerósödésének szakaszában,

a XI. században is keletkeztek. példaként Somogyból Szent jakab-

-ot hozza fel. A folyamatot történelmi tényekkel magyarázza,

hogy ti. amonostornak, kolostor/nak vagy egyéb egyházi intéz-

ménynek juttatott birtokokat, falvakat, szolgálónépeket stb.

tulajdonképpen nem is az intézménynek adták az adományozók,,
hanem a védőszentnek. Igy pl. Szent Jakab-nak adták az ado-

mánybirtokot I061-ben, a monostor alapításának idején. A mo-

nostor székhelytelepUlése a szent nevét is megkapta. Ez ebben

az esetben a XI. században volt. KRISTÓ is úgy véli, hogy már

a XII. század első felében is keletkezhetett falunév a temp-

lom védőszentjének /a szent Unnepének/ a nevéből.

Természetesen nem minden, a templom címéről elnevezett

falunév eredeti. Előfordulhatott névváltoztatás is, amikor egy

más néven nevezett falu nevét változtatták meg a templom fel-

szentelésekor. Ezek főleg a XIII--XIV. század idején, tehát a

tatárjárás után történtek. Az eredeti templom /sokszor a falu-

val egyUtt/ elpusztult. Az újraépítés öröme bizonyára arra

ösztönözte a falu lakóit, hogy az elpusztult templom véd6szent-

jéról neve.zzék el az ú j telepUlést. Ezt a módot másodIagos név-

adásnak nevezzUk.
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Az íg~ nevezett falvak mai templomának már nem mindig az

eredeti névadó szent a patr6nusa. Ez azért következhetett be,

mert a templomot időközben felújították, kibővítették, vag~ a

régi templom hel~ett új épUlt. Mindegyik esetben a templomot

újra kell szentelni, s il~enkor /általában/ új védőszentet isVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
/

választanak. Igy pl. Szentgáloskér templomának ma Szent Imre,

a szentbalázsiénak Szent Mihály a titulusa. Maradt viszont

Balatonkeresztúr, Balatonszentg~örgy eredeti, a falunak nevet

adó templom címe.

Több helyen a valláscsere sem kizárt. A katolikus s.zen-

tek tisztelete lehet, hogy megszűnt, mert a lakosság a refor-

mátus hitre tért, de a név maradt.

Somogyban a templom címéből származó helységnevek száma

nem nag~. Nincs ol~an szent sem, akiről feltűnően sok falut

neveztek volna el. Somogyban nem lehet egy szent nevét sem

kiemelni.

A templom címével elnevezett helységneveknek három altí-

pusa található Somogyban.

1. Van olyan lakott helyUnk, amelyet nyelvlink a templom

puszta /toldalék nélkUli/ címével, a védőszent megnevezéséveI

jelöl. A "szentkirály" elnevezés Szent István királ~unk nevének

helyettesítője.

2. Érdekes névtípus aZ, amikor a Jézus tiszteletére szen-

telt templomot -keresztúrnak nevezik. Az úr ebben az esetben

Jézus megszólítása. Ez a megszólítási mód a középkorban g~ako-

ri volt: a szentek neveit is ezzel toldották meg, ~Ulönösen

Szerrt"Péter és Mihály arkangye L nevét. Ebből helységnevek is

szUlettek, íg~ pl. Zala megyében Szentpéterúr, Nyitra megyében

Szentmihályúr.

3. A harmadik típus esetén a címadó szent nevéhez -i vagy

-~ képző járul. Mindkét képző a történelem fol~amán a XI--XIV.

században jelentős szerepet játszott a helységnevek megalkotá-

sában. Természetesen más képzővel vagy utótaggal is alakulhat

helynév a templom védőszentjének nevével, de Somogyban csak a

következők fordulnak elő.
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3. A v á sár tar tás nap j a a n é vad á s

Ezek:GFEDCBA

al A helységnév a puszta templomcím

Szentbalázs, IKapos/szentbenedek, Szentbordás, Szentgálos-

kér, IBalaton/szentgyörgy, IHomok/szentgyörgy, Szentimre,VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA,

IKapos/szentjakab, IPorrog/szentkirály, IRinyalszentkirály,

ISzilvás/szentmárton, Szentmihály, IMernye/szentmiklós,

IPorrog/szentpál, ISomogy/szentpál, IZselic/szentpál,

IPogány/szentpéter.

bl A helységnév a kereszt • -úr utótag

lBalaton/keresztúr, lKapos/keresztúr,

ci Templomcím • -~ képző a falu neve

Kisasszond. Talán elképzelhető, hogya Boldogasszony Kis-

asszony-nak való említése a falunév alapja. IVö.: kisasszon

napja, szept. 8.1

i nVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAd í t é k a

A középkorban klilönösen nagy esemény volt a vásár la pi-

aci, melyen termelvényeiket, állataikat eladhatták az emberek,

és beszerezhették a termeléshez és a létfenntartáshoz szliksé-

ges eszközöket. A nevezetesebb vásárhelyek falunévvé is vál-

hattak. Ez történhetett úgy, hogy maga a vásártartás napja

lett falunév, más esetben a vásárnaphoz -hely utótag járult,

de előfordult az is, hogy az eredeti falunévhez -vásárhely

utótagot tettek. Somogyban csak a második típus fordul elő,

tehát az, amikor a vásár napjához -hely utótag járul. Ez a

névadási mód ősi magyar sajátosság, más nyelvekben nem fordul

elő.

Ezek:

Kéthely neve azt őrzi, hogy hajdan a faluban keddi napokon

tartották a vásárt Ipiacot/. A név a kedd és a hely főnevek

összetétele.

lKapos/szerdahely. A Kaposhoz közel eSő faluban pedig szer-

dánként volt a hetivásár.
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Somog~ban ma csak ez a két helységnév őrzi a névadásnak

ezt a típusát. Más megyében előfordul még a vásártartás nap-

jaként hétfő /Hetvehely Baranyában/, cslitörtök /Cslitörtökhely

Győr-Sopron megyében/, szombat /Szombathely/. Van ugyan /So-

mogyban is/ péntek nevet viselő terlilet /PéntekhelY, Látrány

határában/, mely minden bizonnyal egy elpusztult teleplilés

volt, de több nyelvész /pl. ÖRDÖG FERENC/ szerint ez nem a

vásártartás napját jelöli, hanem személynévi eredetű, s egy

péntek nevű tulajdonos nevét őrzi. /MB is vannak ilyen család-

nevű egyének, a déldunántúli telefonkönyvben pl. heten, vagy

a népességn~ilvántart6 könyv szerint Kaposváron hatan viselik

e családnevet/o Szerintlik ugyanis a középkorban pénteken nem

tartottak vásárt /piacot/, mert ezt a napot szerencsétlen nap-

nak tartották. KOVALOVSZKY MIKLÓS véleménye szerint azért nem

tartottak pénteken vásárt, mert ez a nap Krisztus kereszthalá-

lának az linnepe, ezt nem szabad profanizálni, az kegyeletsér-

tés lenne.

Másoknak más erról a véleménye. KISS LAJOS: Régi földraj-

zi nevek, régi térképek C. munkájában /Nyr. 106:478/ a péntek-

hely helységnevet a hetivásár napjáb61 eredezteti. Jankovich

Ferenc: Világverő Mátyás király C. regényében, melynek megírá-

sához sok hiteles dokumentumot h~sznált fel, a következő mon-

dat áll: "••• péntek van, ez a magyarok hetivásárnapja Budán"

/szerda a németeké/ /Szépirodalmi, Bp., 1982. 1. 195./ A magam

véleménye szerint péntekhely egyaránt lehet személynévi erede-

tű, vagy a vásár napját jelölő köznév. De a kérdés eldöntése

még további vizsgálatot igényel. Ez azonban a Bomog~i hel~ség-

neveket nem érinti, mert ma már nincs ilyen lakott helylink.

A vasárnap neve a vásárnapb61 származik. Szent Lász16 ki-

rályunk uralkodásának idejéig va16ban ez volt a gyakorlat, ő

szlintette meg a vasárnapi vásárokat /KOVALOVSZKY MIKLÓS :

Vásárnap-e a vasárnap? Édes Anya~elvlink, 1981. júl--szept.3./
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