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A magyar nyelvterület egy különleges földrajzi nevét óhaj-

tom - rendhagyó módon - csokorba szedve ismertetni. Túrsta1an-

ságánál csak elterjedése a Kárpát-medencében figyelemreméltóbb.

Történeti adataink a következők:VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1268/347: per palu-

dem usque aquam Uaag, que dicitur Kubuldukforem ••• /CZINÁR,

Ind.--Csallóköz, Vág vidékén/; 1345: locum Kubuldekrakathia

/~íNy. X.XVzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA/1929./, J53, UAKSAI, Szatmár m , 164; hibás an

CodDipl. VIII/l, 576-7.--Kölcse, SzatmárRQPONMLKJIHGFEDCBAm .l ; 1354: locum 1u-

tosum wulgariter Kubuldek dictum, in quo existosunt dc=i vimi-

num in quadarn terra eminenti IIwnuk dicta /ZichyOkm. II~ 57J;

1354/425. évi tart. átirása: Uo. VIII, 227; HIIillSY,~·üIyTK. 53.

sz. 1 9 ; --AkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj al•., Szabolcs m .l ; .1J83: Kubuld Gl~ , piscina /CL::IlI.,13,

Ind.; hol?/; 1430: ••• ultra quendam .Lo curn lutosum l~lvbelde§h

dictum in quadatn terra eminenti, vulgo Homok dictum

/ZichyDi3!l. VIII, 424; HIlD::SY, i. ll. --Ajak, Szabolcs m./; 1887:

~:őből~ domb -- 102 m magas domb a k í srua rja í, ria c á rsz é Le n

/.dihar m./. Tőle DK-re ma is mocsár, nedves rét van. Tőle DK-re

Korhankert helynév. 75 ezres térkép 5167. sz. szelvénye. /Bgy

Kőbő1gyuk nev\l dombot találunk Úencida és li:ismarja között -

- irja BÁTKY ZS., HNy. XXIII/1927./, 215 - í"orrás közlése nél-

kül./

Az adatok névkörnyezete és egyes összetétele csal( ~~yit

árul el; hogy lápos, vizenyős területeket jelöl. Brre mutat a

ral>:atya - e korban - ,kosár-, illetőleg más eszközök fonására

alkalmas fÜzfajta' szó, majd az "in quo existosunt dumi vimi-

num" azonos je1entésii növényt jelző kifejezés.

E..név már másoknak is szemet szú.rt, de az a.dat ok {gy ösz-

szességükben tár&r.Yalásra mégsem kerültek. DÁTICC - az 12681347.

évi adattal kapcsolatban - {gy nyilatkozott: a "különös, talán

törökös hangzás,i Kübüldük név" /igy olvassa az adat első részét,

s összeveti a mai baranyai Bezedek helység régi Dözöldeg,Bözöl-

dök nevével/. HIIillSY-- L, m , 32. lapján "ICubuldek" -et török

eredet~ névnek tartja.
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Az elso 1268. évi adatbeli Kubuld'ul;i:foremnév második ré-

sze -:f9rem Iha jó olvasat/ ismeretlen. Aligha lehet a latin

forem /FINÁLY 813/; BÁ~T a m. vere~ szót látja benne. Talán

inkább a régikjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIll. őr~ 'örvény' szó hibás másolata, elirása,

esetleg olvasata kereshető benne, amely gyakori második - köz-

szói - tagja v{zneveinknek /lásd OklSz. stb./.

Az eddig találg~tott olvasat, kiejtés magyarázatok helyett

támaszkodhatunk az 1887. évi Kőoől,&Yl;lk/) : Köpölgy:yJ}J név

Írásbeli képére. A sok helynevet megőrző II. József-féle fel-

vétel vonatkozó x,'{V/ZO. szelvénye nevünket nem tartalmazza, de

az emJ_ltett Korhankert névtől K-re Korhan7 hal: /om/ nevet őr-

Zi, Kismarjától DNy-ra /1783; XXV/20. szelv./. Noha megnyugta-

tó és előbbre vivő a kiejtés m.egőrzése, sajnos a néví'ejtésben

még sem léptünk e15bbre.

A nevek elhelyezkedése - Csallóköz Vág-mente, Kölcse

ISzatmár m./, Ajak /Szabolcs m./, Kismarja /Bihar m./ eléggé

Szétszórt, de igen jellemzően. Ugyanis valamexmyi a magyar

llyelvterületen fordul elő.

Kölcse batárában - 1345-ben - KétágÚormáJl /Kethaguorman

NAKSAY, i. m. Kölcse a., KNIEZSA, Ecsed 36. sz./, Akasztóor-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

!:]án /1411: Akazthoorman HAKSAYdcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi . m, Ra.vaszd a , , KNIEZSA i. n ,

36. sz./, Szörnyeormán /1345: Zyrnyenorman /J :Zyrnyeuorman/

r.tAliliAYRQPONMLKJIHGFEDCBAi . m , Kölcse a , , KNIEZSA. i. h , 36. sz./.

Hár KNIEZSA. felismerte, hogy az ~ közszó volt e vidé-

ken, egy élőnyelvi - Ormánháti dŰlő - adatra is hivatkozik

INyr. XXVI, 287 nyomán/ Turistvándi területéről. Ha figyelem-

i'E~ mél tatjuk az t, hogy a baranyai - mai - Ormánság név asz é-

ltaly településŰ nagyvá tyi ispánság területéről indult el név-

{levitellel a mai helyére /1257: inter Drawam et Vrman GYÖRFFY

12, 248. lap és 9. jegyz., 352. lap fOrmán.! tüzetes magyará-

zattal/, ~~or török/ös/ népelem létét itt is feltételezhet-

jük. --Hasonló török eredetŰ közszói névelemünk a korhány,

amellyel bővebben szintén GYÖRFFY foglalkozott /Besenyők pas-

simi.

BÁTKY-nak feltŰnt Bezedek /régen Beszeldeg ~ Beszöldeg

ld. GYÖRFFY, I
2
, 284; a mai kiejtés a szerb /rác/ telepesek
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nyomát viseli. Bezedek utolsó szerb lakóit az 1920 utáni op-

tálás során vesztette ell határosa volt Ormánd /GYÖRFFY I
2
,

353. lap Ormánd 2. alatti. B Duna -- Drávaszög területe szin-

tén mutat fel török nyomokat /vö. BÁSON"YI L., MNy. LXII, 164-5;

REUTER Uo.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAixxr ,RQPONMLKJIHGFEDCBA1 ~ 9 7 / .

:D.'IEZSA/Zyrnyen- olvasatból kiindulÓ/ névfejtéséhez egy

olvasathelyesbitő javaslatból induló névmagyarázatot ftzök. A

nevet Zyrnyeuorman-nak olvasom, előtagja pedig a magyarban

is használt szemé.Lynév /1401/ 1401: Zwrnyebakanya-i Demeter

r'Laí, ••• L:ernye fia György' ••• " RlWTER, HUy. LXVIII, 218-9/

--{gy a helynévadás csak magyar lehet, amelyet a helynévi kör-

nyezet is igazol.

Sajnos a rendelkezésemre álló forrásmJvekben a Köbölgyuk.

név szorosan vett magyarázatához Jtmutatást nem leltem. S ee.ért

is rendhagyó dolgozatom, mert a lehetőségig teljes adatsorhoz

magyarázót keres.VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

igy kétséges előttem, de megemlltendőnek látom, hogy a m.

~ szeinélynév /FEHÉRTÓI, NytudÉrt. 68. sz ;, K/292: "Kublus N

~") és hely/ség/névi származékai:kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(~> mai Köblény a m ,

Köblin locativus átvétele a helyi sváb lakosságtól, s onnan

visszavétel közigazgatási névkéntj a közeli m. lakosság ido-

sebbje ma is ~ néven nevezi a házi beszédben, Köbölk.!tt

a t b ,, más névmagyarázatát ny.!tjtjaFNESz.: Érköbölh-Jt, Köblény

alatti ide vonhatók-e7

Hindössze ennyi, ami e névről évek alatt összeállt. Ta-

lán elegendő a további sikeres lépéshez.

REUTER CA}lILLO

.Á.GASEGYHÁZA

A Kecskemét határához tartozó Ágasegyháza neva tanyaköz-

pontot 1951-ben községgé szervezték. A következő év j~liusáig

ideiglenes nevet adtak számára ll.gasháza formában, ezt azonban

- bizonyára az ~j település lakóinak kivánságára - a községgé

alaki tás befejezésekor, 1952-ben Ágasegxházá-ra módos{tották

/vö. Bnt. 1973. 980/. Ebben az időben más környékbeli falvak
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