
élőnyelvi gyűjtés Ikülönösen a népetimológia stb. okozta vál-

tozások miatti településtörténeti eredmények megállapításához

nem ad elegendő biztonságot. Történeti helynévsorok összeál-

lítása nélkül ez nem érhető el, viszont településtörténeti

eredmény csak nagyobbszámú helynévből vonható le végérvénye-

sen. A településtörténet körébe vonom természetesen azokat a

következtetéseke~ is, amelyek a helység megalakulására, gaz-

daságtörténetére adnak felvilágosítást a helynevek magyarázata

útján.

Nagy örömünkre szolgálna, ha rövid ismertetésem nyomán

akadna vállalkozó, aki belekezdene faluja történeti helynév-

anyagának az összegyűjtésébe.

RbUTER CMULLO

VÉLEKEDÉSEK KECEL NEVÉNEK EREDETÉRŐL

Kecelre kerülve a tanítás során a település történetével

is kellett foglalkoznom. Megfelelő ismereteksrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAh í ányában idősebb

kartársaim jegyzeteire, kutatásaira támaszkodtamzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAo Ez megköny-

nyítette munkámat, sőt felébresztette a kutatás vágyáto A se-

gédletül kapott anyagban a község nevének eredetét így magya-

rázták:

"••• a két halomvonulat mélyedésében lévő víz, majd a dunai

árvíz miatt a lakosság a két halomvonulat tetejére épült.

Vagyis a víz két szélére. Kétszél. Idegen nyelvi hatás miatt

uakult Kecel alakr~' E megállapítás szájhagyományra épült

csakúgy mint Róz8a László bíró jelentése 1864-benQPONMLKJIHGFEDCBAIPesty Fri-

gyes: Magyarország helyneveinek gyűjteményei: "Ezen község a

nép mondása szerL1'J.trégenten mivel telepedésekor házai egy

vizállás vagy kistónak két szélin felépittettek, a víz a két

házsor közötti hézag miatt Két-Szélnek, azonban a később tele-

pedett tót ajku nép által Keczelnek neveztetett." Hasonló

izellemben nyilatkozott a név eredetéről dr. Timár Kálmán

'lyugalmazott egyetemi magántanár Sárközi helynevek című ta-

.u.lmányában IKét-hely 1.
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A hagyományt és a ráépülő magyarázatot nem tartom helyes-

nek. Az igaz, hogy Kecel egy vízállás két szélén, két partján

települt, de a szlov~kajkúak megjelenése előtt is Kecel volt

a település neve. Gróf Patachich Gábor kalocsai érsek csak

17J4-ben engedélyezte a "miskei tótok" Kecelen való letelepe-

dését.

A feltehetően első írásos emlék közlését Györffy György:

Az Árpád-kori Magyarország történeti földraj za c.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkönyv e.700.

oldalán találtam, mégpedig a kalocsai érsekség és a káptalan

közötti 1198-i déz ememegé Ll apodé aban , Itt a helység ~ for-

mában található. A mai Kecellel való azonosítást Paul Flach

teszi meg 1969-ben MÜllchenben kiadott ltAdatok a hajdani Bács

és Bodrog vármegyék, vala.~int a Solti szék történeti földraj-

zához" c. könyvében. Csánki Dezső tIMagyarország történelmi

földrajza a Hunyadiak korában" c. munkájában Kecel l412-ben

említtetik jt'Kecze1. Kech·el•••Kir. ember nevében fordul eLő ,

-- Kétségtelen a Kalocsától kel. eső mai Keczelnek felel meg"/.

Ez a két okirat, valamint az előző fejezetben említettek

minden kétséget kizárva bizonyítják: Két-Szélből -- legalábbis

a XVIII. században id-egen Qe.:.települ~kmegjelené.sével -- nem

lehet Kecel. Tal~'1 inkápb vo~~ ~~:~~~v~~~~~v~-IDaradt a hely-

ségre a név, Esetleg a tulajdonost hívták birtoka után-Kechel-

nek? Mindkettő lehetséges. Vegyük sorba! Van-e olyan történel-

mi személy, aki számításba jöhet?

~1 kun vezérről olvashatunk a "Gesta Hungaz-orumv-ban ,

Komjáthy István "Mondák könyvé"-ban, A Pallas Nagy Lexikona

X. kötetében. Jókai Mór UA magyar nemzet története" 1854. évi

kiadásban a ~~ helyett a ~ formát használja.srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAz 1969.

évi kiadás 10 kötet )8. oldalán már ~ van. Igaz ezt dr.

Téglás Tivadar szíves közlésében elírásnak tekinti.

Pesty Frigyes 1Iagyarország helynevei történeti, föld-

rajzi és nyelvészeti tekintetben c. művében Retel Ketelre

változását k'10nymus nunkájának helyesebb olvasásával bizonyít-

ja. ~"ajd a 281. oldalon ezt irja: "Re t heL, Somogyban. IL.

Ke,;ze_/.tlTe~át Pesty szsri:c.tKetel egys:c._őKeczel-lel. Hason-

1 · ..< "ólF!;;"i":;r--op · ,......,'1":" · --!::I.r,- .....-: 1"'I,~"... __ ..t_~..:~ "':11 .•..~lRQPONMLKJIHGFEDCBA- r ? •••-,

V ..••- .....J.H'- __J'- __ / __..•..1.1 1'1 .,j __ 4J~..L -J\..(:;_ '..•-::1.1/ 1..;:';, -.J..._81".0 eg r•.ovaC8 Nánd oz-,
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azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

aki 1889. évben kiadott.betúrendes névmutatójában a 364. olda-

lon az alábbi áll: "Ketel, vinitor. 1086.1.35. Ketel poss.

ultra fluv. Copus cum udvornicis. l23loIX.226. -- fIdeKetel"

perperam pro: Mortunus de Kese /Kubinyi. 1.43./ 1263. VIlI.

80. -- Vide: Kecel".

Az emlitett munkák szerzői szerintem egyértelmúen meg-

egyeztek abban, hogy a kun vezér nevére utaló ~ forma

Keczel-re, ~-re változott. Ezt igy nem határozták meg

sehol sem, de munkáikból ez kiolvasható.

A korábban idézett lexikon megemliti, hogy a ~ és ~

név az Árpádok korában és azon túl is gyakori volt. Az első

világháború előt ti Magyarországon Kaposvár mellett, Erdélyben

/Magyarkecel, Oláhkecel/ és a Dlma-Tisza közi Kecel szerepelt

a helységnévtárban.

A mi Kecelünk neve is fejlődésen ment keresztül vagy

csak lejegyzési módja, ezt az l412-es okiraton kivül a "Monu-

mentum Vaticana" is mut atsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAjzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa, A római Szentlélek Társulat Anya-

könyvében /1446--1523/ ez áll: Sebastianus plebanus de Kechel

diocensis Collociensis unacum matre sua Agata et Lucia uxor

Pauli Choaz de aedem diocensis dei l4oMaii.1493." E két irat-

ból is látható, hogy Kecel személ~~évként és földrajzinévként

is szerepelt. Az eddig tárgyalt források személynév eredetét

látszik alátámasztani Kálmán Béla A nevek világa c. könyve,

amikor Kecelt az "ismeretlen származású ősi magyar nevek" kö-

zé sorolj a.

Egy-egy földrajzi név eredetének kiderítéséhez nagy meny-

nyiségű történeti adatra van szükség, és figyelembe kell ven-

ni természetesen az eddigi megfejtési kísérleteket.

Ilyen figyelmen kívül nem hagyható megalapozott szófejtést

végzett Rásonyi László. Kiss Lajos szíves közlésében az aláb-

biakra bátorított fele

A Kecel név eredetének megfejtésében akkor járunk el he-

lyesen, ha Rásonyi László kutatásainak adunk hitelt /Acta

Linguistica Academiae Scientiarum Hungaricae. Les noms topo-

nymiques comans du Kiskunság par L. Rásonyi. Akadémiai Kiadó,

3udapest 1957/, és községünk nevét a török q ~ z r 1 'vörös'
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jelentésű közszóval azonosítjukzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAo Kiss Lajos szerint Ketel a

csagatáj ill'őriz , legelőre vezet' és a ~ 'vezetékló'

szavakból származik. azonossága a Kecel helynévvel sem etirno-

lógiai~ sem hangtörténeti alapon nem tételezhető fel.

E kutatási eredmények miatt tehát el kell vetnünk a Ketel

vezérrel kapcsolatos hipotéziseinket. A továbbiakban fel kel-

lene deríteni, hogy milyen természeti tényezők, földrajzi

adottságok tették lehetővé asrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAq r z r 1 'vörös' elnevezést.

Utal-e valami vörösre, vörös szóra?

Két dolgot találni. A Vörös-erdő az egyik. A volt akácos-

nak -- az ötvenes években kiirtották, helyén ma szőlő van --

gaZdája sohasem volt Vörös nevezetű. A többi határbeli föld-

rajzinévvel /Kölesér, Méhesfok, Sövényesk~t, R6zsaberek/,

középkori eredetre enged következtetni. A névben a vöröstölgy

erdőre utaló maradványt vélek felfedezni. Vass Előd "Kalocsa

környékének török kori ad'óösszeírásailt c. könyvében a 162

felsorolt helység közül csak Kecelnél található makkoltatási

adóztatás. A Vörös-erdő "tőlösét" a török uralom, míg a maiRQPONMLKJIHGFEDCBA
t

Ujfalu "tőlösét" a századforduló tüntette el. A másik: környé-

künkön az Őr,jeg moc sar=at Vörös-mocsár-:-nak is hívták /IvIikoviny

s. térképe/ a Dunavölgyi-főcsatorna megépítése előtt. Őrjeg

tőzeges mocsár. Szárazabb esztendőkben a rajtuk keresztül ha-

ladó utakon a járművek vöröses port vert ek fel. Valószínű ré-

gen az őstulokcsorda, ménes, gulya vagy a birkafalka után is

hosszan h~zott a vörös por. A mocsarak szélén szintén hason-

ló színű a tőzegsár. A tőzegvizsgálatok egy tölgyfajta létezé-

sét is kimutatták.

Jelenleg tehát legkézenfekvőbb következtetés a következő:

Kecel nevét földrajzi, illetőleg természeti tényezőknek kö-

szönheti.QPONMLKJIHGFEDCBA

IVÁN LÁSZLÓ
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