
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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nevéből is igyekeztek eltÜlltetni az -egyház szót Imivel azt

tartották róla, hogy a m~t rendszerre emlékezteti: az ugyan-

csak községgé alak{tott Hetényegyháza ideiglenes neve is ~

tény volt, sőt az egyszerds{tés egy esetben meg is valósult, az

1948-ban alaki tott Fülöpháza nevét a korábbi Fülöp-Ií:erekegyhá-

~ névből csonk:Í:tották.

A Duna-Tisza közén régebben két Ágasegyház neva település

volt. Az egymástól való távolságuk légvonalban nem éri el az

50 km-to A források sz€ksza~ságán kivül ez lehet a magyaráza-

ta annak, hogy a másodikra korai történeti adatokat nem tudunk

idézni, azt ugyanis nem zárhatjuk ki, hogy az elsőnél emlitett

.adatok némelyike esetleg erre a második településre tartozott:

1. Ágasegyháza, község Kecskemét szomszédságában. Az első

adatát 1353-ból ismerjille, I. Lajos ekkor juttatta e birtokot

/terram sive possessionem Agaseghaz/ Új adomány c{mén a Cser-

tán nemzetségbeli kunok kapitányának, Karla Jánosnak/ GYÁRFÁS

III, 487, 488/. - 1359: Agaseghaz /ekkor megjárják határát;

vö. uo. III,VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA498--500/; 1429: Sebastianus filius Johannis fi-

lius ~gidius de Agaseghaz /uo. III, 593/; 1489: Agasegyház

- át{rt adat /Haraszti Ferenc szörényi bán kezébe kerül; vö.

CS~~ III,RQPONMLKJIHGFEDCBA3 7 2 1 ; 1676, 1680: Agas Egihaz /SZARKA 55/, 1808:

Ágasegyháza vel Ágosegyháza /LIPSZKY/; stb.

2. Agasegyházaddlő, Kiskunmajsa része, 1970-ben 334 lakó-

házában 889 lélek élt /Hnt. 1973. 454/. Első adata 1806-ból,

LIPSZKY térképéről való: P. Ágasegyháza; 1808: Ágasegyháza vel

Ágosegyháza /LI.PSZh.'Y,R ~ p . l . A térkép szerint északon r.laisa,

nyugaton Tajó, délen KígyÓS, délkeleten Pálos és északkeleten

Csólyos puszta határolja. - ~legvan a név Pesty Frigyes g y ( {j té-

sében is: Agasegyháza /Pesty Frigyes HelynévtárábóldcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI . Jász-

kunság. Közzéteszi: BOGNÁR ANDRÁS. Kecskemét-Szolnok, 1978.

129/. Később Kun-Ágasegyháza néven ismerték /Ent. 1877. 490;

HOROVSZKY, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. I, 86/.

Nyilvánvaló, hogy a két helység nevét egyféleképpen kell

magyaráznunk. A szakirodalomban az a felfogás terjedt el, hogy

az előtag személynévi eredet~, s az birtokos jelzője az utó-

tagnak. Az EtSz. I I , 5 1 1 igen bizonytalanul fogalmazva azt ve-



tette föl, hogy az Ágos e névben az Ákos személynév alakvál-

tozata: "HiveI lehetséges, hogy a személynévnek volt ~ '"zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

~\gus alakváltozata is /vö. 1141--61. okI.: "cum pastoribus

~, Haradec ••• "RQPONMLKJIHGFEDCBAt . HKönyvsz. I, 18/, nem lehetetlen, hogy

ÁgosegyházaVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAN Ágasegyháza is az Ákos névvel függ össze /más-

képp KUBINYI, Nomencl./." VIRÁGH RÓZSA /?-lllnEr.7/ a magyar

helynévkutatás eredményeit összefoglaló kis füzetében ezt a

magyarázatot ismételte meg. Modern helynévszótárunk kész{toje,

laSS LAJOS is átvette ezt a tetszetős föltevést /FtlliSz40/:

"Az elülső névelem akjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBArn. R. Águs ••• szn. Ez talán nem a m. ~

1'n. származéka, hanem a török eredetii és 'fehér sólyom' értel-

mii m. Ákos- szn.-nek az alakváltozata. Lehetséges tehát, hogy

Ágasegyháza tkp. jelentése 'Ákos temploma'."

A magyarázat ellen két kifogás emelhető: 1. nincs bizo-

nyitva, hogy az ~- az Ákos névalakváltozata, 2. nem hoz

példákat arra, hogy birtokos jelzői helyzet~ személynevek más

-egyház alaptagti nevekben is előfordulnának.

Okleveleinkben meglehetosen ~ran szerepel az Ákos sze-

mély- és nemzetségnév, ezzel szemben az ~ N Agos névalak
I

rendkivül ritka. Ugy vélem, hogy a két név összetartozóságát

csak akkor tekinthetnénk bizony{tottnak, ha a nemzetségnév

vagy valamely gyakrabban f eLbulckarrő, "közéleti" Ákos nevének

adatsorában előfordulna az ~ változat is. Erre azonban a

rendelkezésemre álló ol~ytárakban nincsen példa. A nemzet-

ségnév mindig az ~,~,~, tehát ~ hangot tartalma-

zó {rásképpel sze~epel /vö. KARÁCSONYI, HNemz.; \iERTNER, Hl-enz.,',

és ~-t találunk a rendesen e nemzetséghez tartozó személyek ne-

vében is, pl. 1. Ákos bihari ispán: 1124: comitibus Lamberto,

hagnoldo, ~, Paulo ••• /CDES. I, 69/, 1138/329: ~ Cdmi-

tis Bihariensis /~1Ny. XXXII, 205, GYŐRFFY I, 601, CDES. I, 75/,

1146: ~ comes /PH.T. I,598/; 2. Ákos mester, budai prépost:

1248-tól ismerjük /ÁÚO. II, 204, VII, 275/ 1272: ~ /Kri~~.

II/l, 138/, 1273: ~ /GYÖRFFY I, 718/; 1214: ~ et Butha

de villa Cheusci - vádlók /VárReg. 185/; 1297: Al~us nembeli

Hihály fia Akus mester /GYÖRFFY I, 506/; 1326: Ákos nb. toroc-

kai Elleus fiai: István, ~, Gergely /uo. I, 623/; 1379--86:



~iikchzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAbán rLáriak , Istv2..r1..nak akjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf' i.a : ~ mester /KállayLevt. II,

19.1, 215/. ::incsenelc továbbá 12:-sro rmá.c az ;"~;:os-elem{i /s töbú-dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

n y ir e a z .A le o s n e : n z e t s é g { ia l Icap c s o La t ba.n l e v ő ! t e l e p ü lé s n e v e k

adatsoraiban seu. Lel. ;u.:os'Jaloté.,;2,, ?il.is vtn, /c«, I, 12/,

~t.kosr:!o':1.0S c o r a r P e s t m , /1..10. 3 l / J . \ . : . . : .o sz e Letc e , S z a b o lc s vm , -

Ld e t a r-t ozLk ? /1..10. 509/, _'..~·~os,Ií:özép-Szolnok vra, /uo. _549/.RQPONMLKJIHGFEDCBAA

saem é Lyn é vve L :;:apcsolatba Iroz ira t' helynevek összeálli tásá t ld.

Al·list.XLVIII, 4. - A fentiek alapján el..,;:elltehát vetnünk

a.zt a fö Ltevést, hogy az ~~.:;ase9vházanévelőtagja az Akos sze-

oélynév alakváltozata lelli"e•

.á.z 1141--ól-beli ~':';usaz em é Lyn eve t - ~gy gondolom - nyu-

god tan az S;; fő n é vb ez , illetőleg enrie.k ágas melléknévi -+ í'oné-

vi sz á r-na.z é káho z kapcsolhatjuk. Az oxts«, Ii. h./ e g y terjedel-

m esebb részletet k ö z ö L az ok.Le vé Lbő L: "In eodem predio dedi

nove8 silve~tres equos cum pastore Nezdigi etVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJGC. porcos cum
I

pastoribus :"$US, t-Iaradec et X. vasa apum." Ugy vélem, hogy az

itt eml:Ltett Águs disznópásztort "mestersége c{meréről" nevez-

ték el. Az állattenyésztő vidékeken jól ismerik a legelőn a

k~t közelében vagy a pásztorkunyhó előtt feláll:Ltott ágas-t

vagy ágasí'á-t, amely különböző célokra szolgál: szári tják raj-

ta a ruhát, állatbőrt, boncolják a leölt állatot, "csőszfának"

is használják, fe Lm á szva rá messzebbre látnak, végül az élő ál-

1at~c is fontos, mert - különösen a sertések - ehhez dörgö-
I

lődzhetnek. /VÖ. UHTsz. ágasfa a./ A régi magyar személynéva-

dásban nem tekinthető ritka eljárásnak, ha a mestert a m1lvel-

kedése során vele kapcsolatba került tárgyakról nevezik el. VÓ.

1181: ~, Bibura, ~ - oly. Lensze, Bibura, Szüsze, szövo-

nok nevei /PAIS: NévtVizsg. 100-1/, 1277: Gothardus filius Sam-

ka Jnd filius ~ lPeculatores de Chakan /ÓH01v. 101/, apa és

fia az {jkész{tés egyik m«veletérol vette nevét, ti. a vissza-

csapó :Ljat marhain ráragasztásával tették r-uga.Lmasabbá /vö.

GYÖHFFY GYÖHGY, István király és m-iive.Bp. 1977. 107/.

Az Agasegyháza előtagjának személynévi eredetét azonban

nem valósz:Ln({s:Ltik az egyéb -egyház alaptagti helynevek sem. A

forrásainkból ismert személynév + -egyház szerkezetet mutató

nevek többségéről ugyanis igazolható, hoeY korábbi puszta sze-
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mélyneves rozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBArmá ra m en.oolc vissza, s az utótag osak h1úsodlago-

san. csatlakozott hozzájukRQPONMLKJIHGFEDCBA/p l . Bánkegyház, Simaegyház, Llorsod-

egylmz, lí:eveegyház stb./. Bgyet~en példánk sincs arra az eset-

re, hogy a kCgybri jog, a magánegyházi helyzet névadóvá vált

volna. Kizárja a személynévből való eredeztetést az is, hogy

a névadatsorában csak egészen későn tiinik föl a birtokos sze-

mélyragoskjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr 'oz-m a , s ez nyilvá.nvalóan az egyéb -háza alapta~

nevek mintájára jött létre /hasonlóan egészült ki: Félegyház -

Féle~báza, Nylregylmz - Nyiregyháza stb./.

Azt hiszem, helyesebb ~ton járunk, ha azt a magyarázatot

í'ogadjuk el, amit maga a n évfo rma is sugall: a templomot é p l -

tési sajátosságáról nevezhették el. Az ágas szónak ismerjük a

'gerenda', 'tartóoszlop' jelentését is /vö. D~lTsz./, azaz ere-

detileg olyan templomok állhattak a mai Ágasegyház-ak helyén,

amelyek ágas-okból készültek, vagy amelyeknek födémét ágasok

tartották. A templom építési módja számos más esetben is név-

udóvá vált /vö. Kerekegyház, ötszög{iegybáz, SárelSyház, Kőegy-

ház, IWvesegyház stb./. Kevésbé valósz{nden még az is fölvethe-

tő, hogy a templom haranglábját helyettesltette ágas, és az

vált névadóvá. /VÖ. ehhez: 1588: Egy eregh agoson harang. -

OklSz. ágas a./
,/ ~ ~, "" '..L.. I

Az Agasegyháza nev tehát az elsoleges -egyház alap~agu

helynevek sorába tartozik, azok közé, amelyek közvetlenül a

templomra vonatkoznak, annak valamilyen tulajaonságát, éplté-

si sajátosságát stb. fejezik ki.

HEZŐ AL 'w RÁSHGFEDCBA

SARVALY

A Névkutató Hunkaközösség 1979. évi nyíregybázi találko-

zásá t azzal zártuk, hogy -- többek lcoz o t t; -- egyetértettünk ab-

ban, llogy a névtan, különösen a történeti névtan, kell, hogy

igénybe vegye más tudományok és szakemberek segitségét olymó-

don, hogy maga is segitséget adjon a történelemkutatás, a föld-

rajz, néprajz, szociográfia stb. számára. ~nnek az elvnek he-
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