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KÖZÉPKORIzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-MONOSTORA UTÓTAGÚ
HELYNEVEINK TIPOLÓGIÁJÁHOZ

A névtipológia jelentőségére Melich János, País Dezső, Kniezsa István,
Bárczi Géza már régebben is főlhívta a figyelmet. Mint a kutatás módszer-
tani eszközére Benkő Loránd utalt először (MNy. XVI, 246, 250-1), majd
alkalmazta is több munkájában (MNy. LXII, 134-46,292-305; LXXX, 389-
419 stb.). Alapja lett Kázmér Miklós egyik nagy helynévmonográfiájának
(A -falu- a magyar helynevekben. Bp., 1970.), és Mező András is épített
rá többször (A magyar hivatalos helységnévadás. Bp., 1982,; MNy. LXIV,
51-60; LXV, 198-204 stb.). A személynevek föltárásában Fehértói Kata-
lin munkái bővelkednek névtipológiai megfigyelésekben (NyTudÉrt. 68. sz.;
MNy. LXI, 419-28; LXIX, 197-203; LXXII, 472-6 stb.). A történettudo-
mány területén Györffy György állapított meg névtipológiai szabályokat (A
tatárjárás pusztításának nyomai helyneveinkben. In: Emlékkönyv a Túrke-
vei Múzeum tízéves fennállás ára. Túrkeve, 1961. 35-8; Száz. CXVII, 1112
stb.), Kristó Gyula, Makk Ferenc és Szegfű László adattárának megjele-
nése után (Adatok korai helyneveink ismeretéhez. 1-11. Szeged, 1973-1974.)
Kristó Gyula (Szempontok korai helyneveink történeti tipológiájához. Sze-
ged, 1976.) alkalmazta jelentős eredményekkel.

Magam a szer elemet tartalmazó helynevek vizsgálatakor (NévtÉrt.
11. sz. 41-8, 12. sz. 55-65) kísérleteztem e módszerrel, s a Szermonostom

névvel kapcsolatban fordult érdekődésem a -monostora utótagú helynevek
felé. Györffy György tanulmányából (A tatárjárás ... - lásd föntebb!) úgy
tudjuk, hogy általában akkor jelenik meg a monostor utótag a nevekben,
amikor a tatárjárás következtében az intézmény elpusztul, s csak lerom-
bolt vagy elhagyott épületei maradnak (i.m. 37), de szerinte sem tekint-
hető ez kivétel nélküli szabálynak. Adatai között szerepel műkődő intéz-
mény a -monostora utótaggal, és vannak példák utótag nélküli birtok meg-
nevezésekre, amikor már az intézmény nem műkődik. Az kétségtelen, hogy.
a XIII. század előttről nincs adatunk -monostora utótagú névre, utána vi-
szont ez a névtípus egyre gyakoribb lett, általánossá vált. Igen jellemzően je-
gyezte meg Ortvay Tivadar (Magyarország egyházi földieírása ... Bp., 1891-
1892. 481) egyik Csanád megyei monostorról: "... a leirók koruk nyelvén
beszélve meggondolás nélkül nevezték Szt. Gellért alapítványát Szt. Gel-
lért monostorának." Valóban azt látjuk, hogya XV-XVIII. századtól egyre
gyakrabban használrák ezt a névtípust előzmények nélkül is, és az oklevél-
tárak mutatóinak szerkesztői (Czinár Mór, Kovács Nándor stb.) akkor is ígyGFEDCBA
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vették fól a neveket, amikor az oklevélben ez a névforma egyszer sem szere-
pelt. A továbbiakban nem is az utótaggal magával, hanem azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-monostora utó-
tagú helynevek előtagjainak típusrendszerével szeretnék foglalkozni, sannak
a tőrvényszerűségét keresem, hogy miyen előtaghoz tapadtak leggyakrabban
a -monostora utótagok a középkor folyamán.

Monostor jellegű intézményeink száma több százra tehető. Közülük két-
száznál többet sorolnak fől a kolostorjegyzékek (Fuxhoffer, Damian - Czinár,
Maurus, Monosterologiae Regni Hungariae 1-11., Pest, 1858-1860.; Oszvald
Ferenc: MűvTörtÉrt. VI, 231-54, XIV, 241-5). Ezeknek névadatai azon-
ban névtani szempontból hiányosak, s csak az okmánytárak adatait tudtam
összegyűjteni. Legkiválóbb közöttük Györffy György, Az Árpád-kori Ma-
gyarország történeti földrajza. 1-111.Bp., 1963-1987.), s amíg ez a sorozat
teljessé nem válik, addig ali~a végezhető el egy középkori névtípus teljes-
ségre törekvő számbavétele. Igy tehát munkám hiányos, s mint a címben is
jeleztem, csak adalékokat tartalmaz a kérdés tanulmányozásához, jóllehet
más forrásokból is gyűjtöttem adatokat. A következő fólsolloÍásokban csak
az első előfordulású alakokat idézem, bár a megadott lelőhelyen több adat
is szerepel általában, de ha csupán ez az egy található, arra külön utalok.

Megbízható történeti adatokkal igazolhatóan szerepelt a -monostora

utótag 26 névben. Ezek első elemei a kővetkező típusokba sorolhatók.
1. A monostor templomának címét viselők.

1. PENTELEMONOSTORA. 1329: p. mon. Penteleymonostom [előző-
leg1238/1398/1401: abb. eccl-e S . f;Clpta leonis de ins. Danubii]. A Sz. Panta-
leon tiszteletére talán még a XI. század lején épült monostor a Duna szigetén
(a Szalk-szigeten) ... a tatárjárás idején elpusztult (Györffy II, 400).GFEDCBA

I I . Az épület jellegzetességéről kapta nevét.
1. OROSZLÁN( OS)MONOSTORA. +1247//1572: sess. in Wruzlanmu-

nustura ; 1340: p. Orozlanusmunustura ... a legenda szerint a XI. század
elején (1032) Csanád vezérnek, amidőn itt táborozott, álmában oroszlán je-
lent meg, innen a hely neve. Valószínűbb, hogy Oroszlánosrnonostora olyan
román stílusú monostorépület volt, melynek bejáratát oroszlánok díszÍtették
(Györffy 1,865-6). Ez utóbbi magyarázatot elfogadja Kiss Lajos is (FNESz.
Oroszlámos a.), de később megjegyzi (Oroszlánkő a.), hogy az Vruslan 1318-
ban személynévként is használatos volt.

Ill. Az alapító nemzetség nevéről.
1. HODOSMONOSTORA. 1293: t. Hudusmotiostura [egyetlen adat]

a Hodos nemzetség fészke lehetett (Györffy 1, 178).
2. KOPPÁNYMONOSTRA. 1394: in claustro B.V. in ... Koppanmo-

nostora [egyetlen adat] A Koppan (Katapán) nemzetség Sz. Mária tisztele-
tére emelt monostora (Györffy Ill, 434).
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3. KÖRÖSMONOSTORA. 1332-5/Pp.Reg: ...zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKewrsmonaster io

[egyetlen adat] A Kőrős víz mellett fekvő hasonnevü falu a Negol nb. Kő-
rösi cs. birtoka volt, ahol a nemzetség monostora állott (Györffy 1, 331).

4. TOMAJMONOSTORA. 1322/1409: p. Thomaymonostom [egyetlen
adat] A Tomaj-nem bencés rendi monostora (Györffy Ill, 142).

IV. Puszta személynévi előtagúak.
1. AJTONYMONOSTORA. 1315: p. Ahtonmunustura -v Ahton Monus-

iura (Györffy 1, 846).
2. BÁTMONOSTORA. 1270/1350: nob-es de Bothmonustra [Egy

korábbi fóljegyzésben vitathatóan ide lokalizálva 1198/Pp.Reg: mon. il-
lud, quod B[oth] quondam c. de Bichor aedificare incepit et morte prae-
ventus consummare non potuit] ... a tatárjárásker elpusztulhatott ...
(Györffy 1, 709). _

3. ELLŐSMONOSTORA. 1306: p. Elleusmonusiura (Györffy 1, 895).
4. GÁBORJÁNMONOSTORA. 1271. p. Gabrian Monustura Nevét Gá-

borjan nevü alapitójáról kaphatta (Györffy 1, 618-9).
5. GÉTMONOSTORA. 1332: Geethmonustura (Györffy 1, 309).
6. GYERŐMONOSTORA. 1423: Gyerewmonostom (Csánki V, 357).
7. KANIZSAMONOSTORA (Bodrog m.) 1282: And. f. Sym-is de

KenazmunusturaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA= 1282/1363: de Kenezmonusiura [egyetlen adat, a
XVIII. században Bodrogmonostor] (Györffy 1, 713).

8. KANIZSAMONOSTORA(Csanád m.) +1247//1572: sess. in Kene-

zeumunustura [hamis okl.]; 1340: p. Kanysamunustura (Györffy 1, 860)
9. KOLOZSMONOSTORA. +1263//1580: eccl. Colusmonustura in

honorem B.M.V. dedicata; 1283//1568: mon. B.M.V. de Colosmonostra ...

elpusztult 1241- és 1285-ben, 1288-tól hiteleshely (Györffy Ill, 353-4).
10. KÖRÜMONOSTORA. 1318: p. Kewrymunustm ... Ekkor már

csak a nevében élt a monostor (Györffy Ill, 110).
11. PÁLMONOSTORA. é.n. [1258-70]/1349: p. Palmonustom (Györ-

ffy 1, 898).
12. PAPMONOSTORA. 1331/1334: p. Poopmonustura -v Popmunus-

tum [egyetlen adat] (Györffy Ill, 121).
13. PÉTERMONOSTORA.1258:mon. Peturmonustura (GyörffyI, 899).

14. PORDÁNYMONOSTORA. +1247//1572: sess. in Pradanmunus-

tum (Györffy 1,867).
IS. SÁRMONOSTORA. 1339: in patronatu mon-i Saarmonostora vo-

cati [egytlen adat] (Györffy Ill, 130).
16. SZEREPMONOSTORA. 1322/1338: p. Scerepmunustura [egyetlen

adat] (Györffy 1, 514).
17. SZÓLÁTMONOSTORA.1325: p. Zola thmunustura (Györffy 1,645).
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18. UGRAMONOSTORA. 1325: p. Wgmmonustm [egyetlen adat] Ne-
vét azon Ugra főúrról nyerhette, aki 1093 kőrűl I. László kíséretében szerepel
(Györffy 1, 679).

V. Környezetböl kapta nevét.
1. ALMÁSMONOSTORA. É.n. [1291-41]: Almasmunustura [egyetlen

adat] (Györffy 1, 593).
2. SZERMONOSTORA. 1318: in Zeertnunustura (Györffy 1, 904).

A besorolást Györffy György és Kiss Lajos munkái alapján végeztem,
de fölvetődik annak lehetősége, hogy néhány esetben más csoportba kellett
volna helyezni egyes adatokat. Juhász Dezső például a Kőrű nevet nem
személynévből eredezteti (MNy. LXXV, 445-55). Továbbá esetleg a Pál- és
a Péter- kezdetű lehetne templomcímekhez sorolható, de egyik esetben sem
találtam Szent Pál vagy Szent Péter előtágra utaló névalakot. Éppen ezért
a Pentelemonostora név esetében kell inkább főltennűnk, hogya monostor-
alapító a saját neve alapján kérte a Szent Pantaleon titulust a templomnak.

Igen sok név esetében (Kanizsa-, Kolozs-, Sár-, Ugmmonostom) föl-
tételezhetnénk, hogyamellette levő településről kapta a nevét a monos-
tor. Ennek bizonyítása és cáfolata egyaránt nehéz, hiszen a meglevő adatok
nem jelentik azt, hogy előttük nem élhetett már a név, csak nem jegyez-
ték föl. Ajtony nevű faluról Csanád megyében, Ellős nevűről Csongrádban,
Gáborjánról Biharban, Gyerő nevűről Kolozs megyében stb. nincs tudo-
másunk. Ezekben az esetekben tehát föltételeznünk kell a monostornéva-
dás elsődlegességét. Kolozsmonostor nevének vizsgálata azt mutatta, hogy
a monostor XI. századi alapítás (Györffy Ill, 354), Kolozsvár nevének első
főltűnésa pedig 1177 körüli (i. m. 356). A Koppány és a Tomaj név egya-
ránt lehet nemzetségnév és személynév is. Ugyancsak a személynevek szá-
mát szaporíthatná, ha az Oroszlánrnonostor első névadatát (Oroszlánmonos-
tor) perdöntőnek vesszük, s a képző nélküli alakban személynevet keresünk.
A -monosiora utótagú neveknek tehát messze túlnyomó többségében min-
denképp puszta személynév szerepel az előtagjában. Föltételezhetjük tehát,
hogy a Szer névelern is személynévre megy vissza, és összefüggésben lehet
a monostor alapitójával.

Mint már régebben említettem (NévtÉrt. 12. sz. 56), Szer nevű sze-
mélyről nincs tudomásunk eddig. A Szer- kezdetű kereszt névvel megne-
vezett középkori személyek száma azonban meghaladja a százat. Egyikük
monostoralapító tevékenységéről tudunk is. 1260-70: abbas de Sereffel;

1264: monsa ter ium de Serephel (Ortvay 28). " ... valószínű, hogy Szera-
fin, magyarosan Szerfel, nevű úr alapította az isteni Megváltó tiszteletére
s az alapító nevéről szerafini, szerfeli apátságnak is címezték" (MonSt-
rig. XII.B., 191). A középkorban sokszor Szermonostom névvel szereplő szeri
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monostornak az alapítása Trogmayer Ottó ásatásai és következtetései alap-
ján (Szer monostorától Ópusztaszerig. Bp., 1980.20,35-7,38) a XI. század
végén történt. Ekkor pedig Szent László király káplánja, majd pedig Eszter-
gom érseke Szerafin nevezetű volt. 1086:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASemphin Capellanus Regis Ladiz-
laij qui postea Dei electione ordinatus est Archiepiscopus (ÁÚO. 1, 35-6).
Ugyanekkor-a személyneveknek zárt egyszótagra rövidült formájának hasz-
nálata meglehetösen általános volt. Természetesen ez nem bizonyítja azt,
hogy valóban Szerafin érsek alapította a szóban forgó monostort, vagy ö
lett volna elsö apátja, de a névtipológia tanúságai erre utalnak, illetve a
személynévi eredetet föltételezik. Annak a részletesebb vizsgálatára, hogya
monostorokat alapították előbb, vagy az öket korülvevö településeket, eset-
leg legvalószínűbben egyszerre keletkezhettek, majd az ünnepelt számára
készülö következö emlékkönyvben szeretném a válaszadást megpróbálni.


