
HELYNEVEKVÁNDORLÁSAA XV. SZÁZADBAN

AZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAX V . század második harmadában a törökök elől tömegesen menekültek a

déli országrész lakósai észak felé. 1440-ben az Al-Duna mellett fekvő Ke-

ve /később Kovin/ város délszláv lakói kényszerültek otthagyni házaikat,

földjeiket 1. Ulászló király 1440. október 10- én kelt oklevele sz erint:

" ••• Fideles nostri Rasciani, alias in Oppido nostro Kevi ac villis Bálvá-

nyos et Skronovecz vocatis , ad idem spectantibus commorantes, a saevis

Turcis , qui proh dolorI peccatis exigentibus grassata Partes nostras

Inferiores crudeli Tyrannide vastarunt saepius post se se adeo suscepe-

runt ••• " /MAGDICS István, Diplomatarium Ráczkeviense. Ráczkevei Ok-

. mánytár. Székesfehérvár, 1888. 23. - A továbbiakban: M A G D IC s i . En-

nek az oklevélben szereplő három helynévnek az életét érdemes megfigyel-

ni. Keve nevéró1 részletesen szólok majd a nyomdai előkészítés alatt álló,

a Csepel-sziget helyneveit tartalmazó munkámban, így most csak az utóbbi

kettő előfordulásait követem nyomon.

Bálványos és Szkronovec vagy Szkorenovác földjeit 1412-ben kapta meg

Kevevárosa Zsigmond királytól: " ••• Cum 110S pro Commodiosiori incre-

mente et opulentiori usu fidelium Nostrorum Civium et Inhabitatorum Civi-

tatis Nostrae ~ vocatae, eisdem Civibus et Inhabitatoribus ac Populis

universis praeattactae Civitatis Nostrae Kevi, quasdam Terras seu Praedia

habitatoribus destitutas Bálványos et Skronovetz apellatas, in Contigua

Vicinitate Territorii dictae Civitatis adjacentes, cum omnibus earum utili-

tatibus et per-tínenttt s ,. ad eandem Civitatem nostram Keve, mediantibus

aliis Líter-ts Nostr-ís exínde Confectis, in perpetuum duximus annectendas

et appltcandas , velimusque dictos Cives et populos ejusdem Civitatis per

Nostrum et Vestrum homines in Dominiumearundem legitime facere intr-o-

duci••• " /i.m. 2-3/. Ezek után többször is megerősíti a király ezt az ado-

mányt, s együtt szerepel a három helynév igen sok oklevélben. 1428:

"••• Praeterea quasdam Villas nostras Regales Bálványos et Zkronova voca-

tas in contigua vicinitate Territorii praedictae Civitatis nostrae ~ appe-YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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latae adjacentes ••• " IL m,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA6 1 . 1435: " ••• Universos Ctves , Hospites ,

Incolasque et lnhabitatores Civitatis nostrae Kevi vocatae, ac villarum

Bálványos et Skronovecz appellatorum ••. "dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAl i . m, 1 2 / . 1438: " ••• fidelis

noster Providus Petrus, Judex Civitatis nostrae Köviensis, sua atque ca.e-

terorum Civium, Hospírum, Populorum et lncolarum,_ tam in ipsa Civitate

nostra, quam et villis Skronovecz et Bálványos vocatis ••• " I i .m . 2 0 1 .

A meneküló'knek1440-ben a királydcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI I . Ulászlól a saját tulajdonában le-

vő Csepel- szigeten, az akkor már elhagyott Szentábrahámegyházán vagy

Ábrahámtelekén jelölt ki lakhelyet: " •.. in Insula Nostra Csepel, in quodam

-deserto loco, prope et Circumcirca quamdaru Ecclesiam in honorem Sancti

Abrahami Patriarchae fundatam, ubi scilicet et antiquitus Villa fuisse dici-

tur, descendere, constructisque et aedificatis sibi Domibus et Habitaculis,

ibidem sub illis Libertatibus, et praerogativis, quibus in dicto Oppido Keví ,

et Villis ad idem Spectantibus usi fuerunt, morari, terrasque et Prata ac

Aquas et alias Utilitates , intra metas ejusdem desertae Villae habitas •.. "

ILm .2 3 .1 .

Közismert tény, hogy újonnan alapított városuknak a régi Keve nevet

adták a letelepüló'k. Nagyon érdekesen Írja le ezt SKARlCZA Máté 1581-ben

készített verses krónikájában:

" ••• Eleitúl fogva egy Jámbortul

Neveztettem az szent Abrahámtul,

Ábrahámk Megygyes egy házátul

És KőrnyŰlemvaló sok szép fáktúl.

Kovin végre az után Kis Keví ,

Lett nevem az Ráczoktul Ráczkevi •..

. . .Kovin vala Szendörö megyében,

Bálványos Zkronovez ellenében,

Honnan valók elsö kijövésben

Város nevét hozának közinkben

Mert ez falu Ábrahám teleke ,

Várossá lőn Kis-Kevi neve,

Azután lőn Rácz- Kevi eő hire,

Kit sok egyébb nép is öregbite .•• "

Ezt a terjedelmes városkrónikát - amelynek tekintélyes része a magyarok

történetével foglalkozik - MAGDlCSis kiadta l i .m . 8 3 -9 3 1 valamilyen
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másolat alapján, de több kisebb részletben eltérő, pontosabbnak ttínő ma-dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I

solatából idéztem a Pest megyei Levéltár Itovábbiakban:dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAP m L t.1 ráckevei

iratai között levő V. jelű kéziratos jegyzőkönyvbó"l.

Az már kevésbé közismert, hogy a város neve'k..ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ < .Z , , ; ;~ l az Al-Duna mel-

Iékén adomdnyozott két községnek a nevét is magukkal hozták, s itt két

pusztát neveztek el vele. A Ietel.epftést követő, régi jogokat megerősítő

oklevelek is megemlítik Bálványos és Szkronovec nevét, de ezek MAGDICS

szerint I i .m . x .1 mé!ga Titel környéki helyekre vonatkoznak. 1453. június

2.: " ••• nec non perpetuali donatione seu Collatione Villarum Bálványos et

Zkronov'etz vocatarum ••• f t IM A G DICS: i. m. 2 6 1 . " . . • praescriptarum

villarum Bálványos et Zkorenova ••• " I i .m . 2 7 1 . 1453. június 4.: " .•. quam

Villis Skronovetz et Bálványos vocatis ••• " I i .m . 3 0 1 . 1455: " ... Fideles

nostri Universi Cives, Hospites, Populique et Inhabitatores Civitatis

nostrae Köviniensis ac Villarum Ballvanitz et Zkronivetz vocatarum eidem

annexarum••• f t I i .m . 3 4 1 . Minden bizonnyal még az alábbiakban idézett

oklevélrészletek is a régi helyekre vonatkoznak. 1501: " •.• tunc[!1 in

Oppidonostro Kevi ac Villis Bálványos et Skronovetz vocatts •.• " I i .m .

6 0 1 . 1646: " ••• quasdam Villas Regales: Bálványos et Zkorenovetz voca-

tas , in contigua Vicinitate praedictae Civitatis ~ adjacentes .•. " /i.m. 74. /.

A következó'kben fölsorolt előfordulások azonban már minden kétséget

kizáróan a Soroksári-Duna bal partján fekvő Kapufa és Izra new régi

pusztákra alkalmazzák a Bálványos és Szkorenovác neveket. Általában a

helybeliek /tanácsi jegyzó'könyvekben, krónikájukban, folyamodványaikban/

csak ezeket használják, míg a megyei hivatalok pusz taös sz eír-é satkban a

régi Kapufa é s Izra, Ráckevével való levelezésükben pedig mindkét pár

nevet együtt, párhuzamosan jegyzik föl. 1657: " ... Kőrös varosnak f'ő Bi-

rajaval az Kapu falui f'őldnek latogatasara .•. " /PmLt. IV. 31-e/l/; 1657:

"Praedio Kapu fa" /uo. /; 1657: " .•. [ a tanúJ Balvanyos nevő pusztankat

Kapu fanak és nem BalvanYosn~k••• gondoltj-a ••• " /u o .l . 1676: " ..• Civi-

tatis praedia Kapufalva nimirum sive Bálványos, et ~ sive Zkoren.ovetz

alío nomine sic dicta ••• " IM A G D IC S : i.m. 7 9 1 . 1680: "Pr-aed íum Balva-

"[1Yosseu ~ et Zkorenovacz aut Kapufalva vocatorum" IP m L t. IV.

l-a/5-36/. 1695: "Praedia Kapufalva ••• " IP m L t. IV. 3 1 -e /4 1 -9 / . 1 6 9 5 :

"••. Kapufá••• " lu o .l ; 1695: " .•• praediorum Hűgye, Kapufalva, et Izra ... "

/uo.}; 1695: " ••• Praedia Dominalia Kapufa et Izra Seu Bálványos .. -:;;juo. /;

1695: " ••• Kapufalva Seu~et Bálványos ••• " /uo./; 1695: " ... inter

Kapufalva et ,Izra, seu Bálványos, vel alio nomine Zkoronovecz dictorumzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2)



Praediorum ... " tuo. /; 1695: "[egy döm södt tanú vallomásából]: •.• Bálvá-

nyos és Kapufalva mind edgy név vólna •.• " tuo. /. 1702: " ... Iszra ••• Kapu--dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-fa ••. " /PmLt. CP. II. 36/. 1721: " •.. Ráczkeve városának. örökös -pr-aed íuma-

it ugymint~ é s Kapufát ..• " /MAGDlCS: Lm. 108/. 1724: n • • • kezd et-

te épéttetni fundamentomboIa Bálványosi vendégfogadó házat város számá-

ra •.. " /i.m. 113/.1725: " •.. a Bá1ványoskorcsma •.• " /i.m.ll4/.1725:

" .•. épült és készűlt a tulsó bálványosi fogadó Ház is." /i.m. 115/. 1729:

"Oppidani Rátzkevienses sua praedia Kapufa et Izra, seu Bálványos et

Skronovecz item Hödgye... " /PmLt. IV. 165-a/52/. 1737: "P1acuit Sigis-

mundo Rascianorum huius co1oniae incrementum. Itaque, anno MCCCCXXVIII.

villis regalibus , Bálványos, alias Kapufa, et Zkor enovecz , seu Izra, quoa

ipsi excoluer ant , eosdem donat, et ab omni censu , atque Iucr-o , fisco olim

regio exhiberi solito, immunes reddit, liberatque. " /BÉL Mátyás, Notitia

Hungariae novae geographico historica. I-V. Bécs, 1735-1742. Ill, 522./

1760: "Kapufa.i, és Sz:Iványi határok ..• " /PmLt. IV. 31-e/41-9/. 1760:

"lnterjacentium Kapuef alva , et~ ... " tuo. /. 1764: " ... ugyan ez a bÍró

épitette Bálványoson a Sárból levő nagy lstá1ót is ... " /MAGD1CS: L m.

120/. 1774: " ... ezen esztendöben inditott a Tettes Vattay familia Perregh

é s Bálványosi határok iránt ellenünk pert a miatt, hogy die 16-a Aprilis

anni currentis Perregi helység é s Bá1ványosi pusztán ... " /i.m. 124/. 1774:

" ... emberem1ékezéstó1 fogvást mindenkor Rácz- Keve városa birta volna

azon Controverziás p1ágát, mint városhoz tartozandó Bálványosi pusztának

részét." li. rn , 126/. 1777: "Bá1ványosi ház teteje egészen reperáItatott."

/i.m. 129/.1780: " ..• a város örökös Praediumaiban is, ugymint Bá1ványos

és .Skronoveczben, másként 1zra és Kapufában, nem különben Szúnyogi mint

zálogban birt és Hugyéi vett Pusztáinkon statuáItattak." /i.m. 131/. 1780:

" ... az Árendátor Szaplonczaj Ur ••• Hugyéi örökös földeinket via facti erő-

szakossan, a ,Bá1ványos,ikortsmával együtt •.. el akarván foglalni ••. "

/ í , m, 132/. 1780/1864: "••• Praedia item Kapufa, alias Bálványos, lz ra ,

alias Skronovecz, Hugyí, Szunyok , seu Szunyogh••• " /i.m. 197/. 1780/

1864: " .•. Praedium Kapufa, alias vulgo Bálványos dictum••• " /Lm. 208/ i

1780/1864: " ••• Hügye, et ~ seu Kronovicz, ac Bálványos seu Kapufa••• "

/i.m. 209/. 1781: " .•. vesz edelmes volna az hallgatás Bá1ványos és Hugye

eránt ... " /i.m. 132/. 1781: " ..• nevezetesen Bálványo si kortsmában a vá-

ros reponáItatott." /I.m. 133./ 1784: "Ekkor épittetett a Bálványosi háznál

egy Istálló és egy fából való kut." /I.m. 136/. 1785: "A Bálványosi házat is

ez a bfrö padoltatta ki , .• " /i.m. 139/. 1786: " ... hogy jövendőben ismét
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Hugyébaés Bálványosba az Uraság bele ne kössön s jussait hozzá ne tart-

sa~•• "dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAILm . 139-40/. 1788: " ••• örökös birtokunkban levő Bálványos.i,

Skronoveczi és Hugyéi Pusztákban ••• " ILm . 1 4 4 / . 1789: " •.. Bálványos

és Hugyéí Pusztánk ••• " ILm . 1 4 6 / . 1790: " ••• az magunk örökös Bálványo-

~ és Hugyéi Jussunkban .•• " li. m, lso/. 1 7 9 2 /1 7 9 8 : • • • • . városnak a' Bál-

,ványosi és Skronovec~i puszták ••• " IP m L t. IV. 16S-a/S2/. 1797: " ••. a vá-

ros is mint Bálványosl és Skronovetzi pusztáknak és Hugyé'nakörökös bir-

tokossa ••• " IM AG D IC S : Lm. lss/. 1799: "Bálványos puszta" IV ÁLYI

András, Magyarországnak leirása. I-Ill. Buda, 1796-1799. Ill, 1 6 3 / .

1799: " ••• a város Bálványosi örökös pusztája, valamint Hugyei birtoka

is ••• " IM AG D IC S: i.m. lS6 / . XIX. sz. eleje: "••• a' Ráczkevi Község

minda' Bálványosi , SkronovetzdcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAí , és Királyréti birtokát •.. " IP m L t. IV.

1 6 5 -a /5 2 / . XIX. sz. eleje: " .•• a' Bálványos, Skronovetz, Királyrét, H ü -

gyeí, és Szűnyo gí Puszták ••• " lu o .1 XIX. sz. eleje: " ..• ebben a levél-

ben a' Bálványosi, Skronovetzi, Hügyei és Szúnyogi pusztákról még tsak

említés stnts , " lu o .1 XIX. sz. eleje: " ... Bálványos, sive Kapufa... ~

sive Skronovetz •.• I I luo./180S: "Ekkor készült Bálványosi szállások-

nál••. a töltés ... " IM AG D IC S: Lm. 1 6 0 / . 1806: " ... a Bálványosi körte-

fákat a szélvész kiszaggatta ••• " lu o .l . 1813: "Bálványosi Kortsma napke-

leti teteje ••• " ILm . 167/.1827: " •.. Martius rettenetes pusztító szelekkel,

temérdek kárt tett épületekben élő fákban, nevezetessen Bálványoson ... I I

/Lm. 1 7 8 / . Mínt ahogyan l780-ban, l828-ban a császári-királyi uradalom

ismét rátette kezét Ráckeve saját tulajdonában levő pusztáira , s amikor az

ezekre vonatkozó kiváltságleveleiket bemutatták a ráckeviek, az uradalmi

ügyész ezt válaszolta az esetet tárgyaló úri széknek : ••••• ez az irat a'

Bálványos és Skronovetz nevez etíI hajdani pusztákról szólhat, mellyeket

Alsó Magyar Ország határ szélén, akkori Keve vármegyében helyheztetett

lomladékaiban a' Német Banalis határ szélén Pantsova vidékén hajdani Ko-

vin nevezete alatt még most is fenállól Keve másként Kovin váross"_'.,jk Rátz

kereskedó'kbó1álló akkori lakosi kaptak a királytól, s a mostaní ráckevi

lakosok az itteni pusztákat ••• kények szerint Bálványosnak és Skronovetz-

nek nevezének ••• a' Bálványos és Skronovetz nevezetű hajdani Pusztákról. ..••

/PmLt. IV. 1 6 5 -a /5 2 / . 1843: "A Hugyéí é sBélvényo s í puszták .•. " lu o ./ .

1854: " ••• a' Bálványosi és Hugyei puszta •.. a' hely szinére az az Ráczke-
. .

ve városa magán birtokát képező Bálványosi és Hugyei pusztára ki men-

vén••• " lu o .l . 1864: "A Kis Dunaágon tul a' város ugynevezett Hugyai és

,Bálványosipusztája, melly tesz 2000 holdat, neveztetik ~ vagy kapufa
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pusztának is Sigmond és Mátyás Király kiváltság leveleiben."dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIP e s ty FrI-

gyes-féle kéziratos helynévgyííjtés , OSzK. Kézirattár. FolJHung. 1 1 1 4 1

3 3 ./1 8 9 6 : "Bálványos lakott hely" IC a n o n ic a VisitationisI. 1933: "~

ványoshugyé" IHelységnévtár. ~p., 1 9 3 3 .1 . A mai népnyelv a vizsgált ne-

vek közül már csak Bálványos-t ismeri, Kapufa, ~ és Szkronovec fel~-

désbe merült.

A fölsorolt adatok önmagukér-tbeszélnek, de foglaljuk össze röviden a

névélettani tanulságokat! Egy áttelepülő népcsoport három helynevet magá-

val hoz, amelyek közül régi városuk nevedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAú j településük nevévé válva meg-

gyökeresedik. A másik két név már az eredeti helyen is elhagyott faluk ne-

ve lehetett, itt is lakatlan pusztaság, legelő nevévé vált. Eleinte csak a

helybeli lakosság használta, de késöbb a hivatalos iratok is kénytelenek

megemlíteni, rendszerint a régi nevekkel együtt. A XVln. század végére a

régi nevek teljesen kiszorulnak a használatból, csak régi okmányokra való

hivatkozásokban fordulnak elő, de néha ott is tévesen. BÉL Mátyás példá-

ul már tévesen azonosította ők et , A hivatalos iratok is csak az ű j , illetőleg

áthozott neveket említik már a XIX. századtól kezdődően. A múlt században

a népi nyelvhasználatból is kikopik a Szkronovec név. Az élő adatokra épü-

lő Pesty-féle helynévgy(rjtés sem említi, s tévesen Hugyéra vonatkoztatja a

régi ~nevet, amelyet egyébként Kapufa nevével együtt csak régi okleve-

lekbó1.ismer. A XX. századra kizárólag Bálványos neve maradt meg, de a

legújabb helységnévtárak adatai szerint az sem lakott hely, tehát mint népi

név él még egy ideig, hogy esetleg végleg feledésbe merüljön.

Tanulságként még megállapíthatjuk, hogy nagyszerlí jelenkori helynév-

gylíjtésünk mellett az oklevelekbó1., levéltárakból való helynévgylfjtést sem

mellőzhetjük, ha névélettani viz sgálatokat végzünk, a helynevek életét

kutat juk.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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