
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 R ÁSHGFEDCBA

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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lyességét egy, a Veszprém me gye tapolcai járás földrajzi neve-

inek gyŰjtése és közzététe.le során adódó példával szeretném

megvilágitani.

Sümeg területén, a belterülettől D~ irányban, a sümeg-

prágai határ, a Bazaltbányai ~t, a vas~t, Lesenceistvánd és

Várvölgy közötti 980 hektárnyi területaVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA!!I589. szám~ hegyes

dombos-sD;: erdőterület neve Sarvaj: SarvalRQPONMLKJIHGFEDCBAI c . Sarval KlK
2
•

Sarvaly P. Sarvaly, pu.I. Gy«jtésÜT.U( során sem Sümegen, sem

a környező falvakban, sem az erdészeti dolgozók körében sem-

miféle magyarázatot nem kaptunk a név eredetére. Egyesek a "ta-

lán", "lehet", "biztos", "valószin{{" módos:Ltószókkal beveze-

tett mondatokkal sarj-erdőből próbálták magyarázni a nevet.

Heg kell jegyeznem, hOgy annak ellenére, hogy az utóbbi évek-

ben köztudottá vált, hogy az erdő fái között középkori falu

rejlik, senki sem hozta kapcsolatba a volt település és az er-

dő nevét, bár ma már a !!I63J. számu Templom-sara mellett, ~

belül, általánossá vált a romfalura a !!I632. számu Sarvaj :

Sarvaji-romok elnevezés. Felt«Uő ez a jelenség, mert nemcsak

Sümeg terüJ.etén, de a többi községben is lépten-nyomon talál-

kozunk földrajzi nevekben továbbélő középkori településekkel,

s ezek hajdani léte köztudott volt.

BÉKEFIlillHIG A Balaton környékének egyházai és várai a

középkorban cLma mavének 174. oldalán eml:Lti: "5arvaly lma

puszta Sümegtől délre/ papja 1334-ben ~lártonka, aki 20 dénárt

fizet pápai tized fejében." 1332-:-7: Sarnad lJ :Saruadl hn.

/ORTVAY, EgyhFöldl. 1: 296/ 'Sarval puszta, Sümeg fiókja'.

A Sarvaly helynév etimológiájára vonatkozólag idézem azt

a magyarázatot, amelyet Kiss Lajos "Veszprém megye helytörté-

neti lexikoná"-nak kiadás alatt levő másodi.k kötete számára

készitett s kérésemre rendelkezésemre bocsátott: "Etimológia-

ilag összetartozik a bakonybéli apátság birtokai között sze-

replő. "in villa Soruil" /1180 körül: PRT. 8:1269/ és "supra

ortum Soruul" /1230: PRT. 8: 279/ helynévvel. Bizonyára kor~b-

bi személynévből keletkezett; vö. 1211: Sor~old személynév

/PRT. 10: 505/. Egy Aszófőre való szőlőmavest hlvtak {gy. ~

dalom: Hikos:kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~1NY. 31: 294."
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Nem kerülheti el figyelmiinket Szent Is'tván királynak azdcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

u n . alapítólevele, melyben a veszprémi egyházmegye területét

kijelöli, majd ezután felsorolja a veszprémi Szent Hihály egy-

ház javára eszközölt birtokadományait. Itt kerül sor a Kolon

vármegyei Harcalfő említésére. GUTHEIL JENŐ kö~yvének 49. ol-

dalán ezt írja: liAIColon vár megyéjébeil adományozott l·larcalfő

ma ismeretlen helynév, a HarcaI forrásvidékét jelenti,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa.ho L

már a XIII. századtól a veszprémi püspökség birtokairól van

tudomásunk: Sümeg, Erek, Deáki vidéke."VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAlAz Árpád-kori Veszp-

rém. Veszprém, 1977.1 Eszerint a Harcal forrásvidékén a XI-

XIV. században egy Sarvaly ney{{ falu. GYŐaFI'Y GYÖRGY a Szent

István király alapítólevelében emlitett Marcalfőt Sümeggel

azonositja IIstván király és mJve. Bp., 1977. 182,RQPONMLKJIHGFEDCBA4 0 6 / .

A romfalu fekvéséről a következőket mondhatjuk el. A Sar-

valy-erdő északi határátó.l a terület nyugati oldalán durván

észak-dél irány0. 2-400 m magasságú. bazalt hegyvonulat hÓzódik.

Ennek a hegyvonulatnak ész~~i lábánál, a l ! I S 6 3 . számu Erzsé-

bet-kert : Erzsébet tér : Örzsébet-liget területén levő l ! I s 6 ~

~zámú. lelapadt/ forrást tartja a néphagyomány a l'iarcalforrá-

sán~~. Az erdő tertiletén, a vadászházzal szemben, a hegyoldal-

ban találjuk a W 6 0 8 . számu Forrás : Sarval-forrás : Sarva,ii-

forrás neva, hajdan bőviz{{ forrást, mely vízével a Harcalt

táplálta. Vizét az elmtilt években befogták a reprezentat{v va-

dászház vizellátására, {gy a forrásnak ma már csak a helye lel-

hető fel. A l ! I 6 2 0 . számú mélyfekvés{{ Lap-réten árok fut kerESZ-

tül, maly hajdan. patak volt, s forrásból táplálkozott. r·laesős

időben sem több, mint vaddisznó dagonya. Ugyancsak a l-Ia.r-ckjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa.L

forrásának teldntik a szomszéd község lakosai a l : § I IO L ~ . szánl1.~

Kemence-k~t forrást, s az ebből eredő vízfolyást I l : § I l0 3 , P.:

! § j l0 9 . száml Harcalnak rie'vezLk , mielőtt az a l l / s 4 d . szám,).

Nagy-rét : Hosszu-rét ne,~ mélyfekvés{{ területet elhagyva a

Harcalba. ömlene. A néphagyomány szerint ez a rét rejti mélyé-

ben Erek középkori falut. -- Mindezeket figyelembe véve kiraj-

zolódik előttiink a Harcal forrásvidéke, melynek északi félkö-

rét Erek - Sümeg - Deáki képezi.

1.6
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ARQPONMLKJIHGFEDCBAW 6 3 3 . szám/t Templom-s{irifVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAneva terület a környezetéboI

meredeken kiemelkedo Bl\:--DNY irányJ dombhát • .!:!innekészakkeleti

végében találjuk a kővel karitett l3:x:'7méteres, az B--ll irány-

tóI 20
0
-kal nyugatra eltérő egy~~jós, a roruán stilus jegyeit

magánviselo templomromot, melyet GENTONzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAISTVÁj:.[.{II. saáz ad í.nak

határozott meg. !Hagyarország régészeti topogr{uiája 3. Bp ,,

19'70. 224.! AkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt em p.Lom noz tartozó te.lepü1ést 1969--'74 között

HOLL DlRE és .l?ARÁDI NÁNDOR fel tárta, s az Archeológiai Értes{-

tő 106. évf. 1. kötetében számot adtak az ásatás eredményeiről.

A középkori, de az egész magyar népi ép{tészet szempontjából

is ~jat hozó ásatás eredményeiboI itt csak azt emelem ki, amit

Sarvaly szempontjából fontosnak tar t ok , Az If 5 évi á.s a t á s során

a templomot !ez legkésőbb már a 12. sz-ban megépült! és 17 há-

zat ••• 2 különálló pincét, 3 gazdasági épületet és 1 lll~elyt

ismertünk meg. Az é pü.Le t e.k és leleteik a Icé s ő köz éplco r-bő L szár-

maznak. Az elso f'alut, amely a 12-1J. században élt, n em sike-

rült megtalálnunk; feltételezzük, hogy északabbra feküdt, a

bokrokkal s-űri'fnbenőtt völgyes részben, a:_onnét a pa t ak is in-

dul. A faLu lmzai a 2. periódusban, a 14. sz.-ban kerültek mai

helyükre •••• A 16. sz. első felében vált a falu pusztává, va-

lósz{n{ileg a JO-as, 40-es években. Erre mutat leg~ésobbi érem-

leletün.k 1531-bol, és a Veszprém megyei f'aLva.k auójegyzót;:ében

más falvaknál gyakran felt1kő 1531., 15J2., 1544. évi !)Usztu-

lások is." !Lm. J3.! HOLL a f'eLtárt lakóházaka t és melléképü-

leteket értékelve azt :Írja, hogy kisnel;).esiraLu lehetett, araeLy

számára a f'öldm{ivelés, a szőlő vagy kertgazdálkOdás és az ál-

lattartás egyar~~t fontos volt. E nagy település egyik sa~átos

jellemzője a boronaház~.oz csatlakozó, vagy azok alá ép{tett

kőf'al~ pince volt. PARÁDI NÁNDOR t arru.Lm á.rryá.bóL !i.m. 52--66!

azt emelném ki, hogy e pincéket bor tárolásra ha saná Lcá.k , pad-

lásuk pedig gabonaraktár volt. nA pincék gyakori előfordulása

Sarvalyon arra utal, h057 a falu lakossága jelentős részének

volt szőlobirtoka, és ezek a szőlők nem távol, hanem a falu ha-

tárában feküdtek." /Lm. 6l.!

Az ásatási eredmények ismeretében idek[vánkozik néhány,

gy{ijteményünkbe. bekerült adat ismertetése.
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A.z elso, XII-XIII. századi falut a régészek nem találták

meg, de azt a közelbe a Laprét területére helyezik. A Templom-

sar«tol kele~re, kb. 1 ko távolságra a !!fó24.számmal jelzett

aom : Bikarét-Dögötti-roD neV« terep tárgYról a Régészeti to-

pográfia í'eljegyzi, hogy IcőkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAáptí.LezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt maradványa van ac t , s cse-

répedényt találtak a közelében.HGFEDCBAK.L. adatközlőnk paticsfal rna-

radványról is tud •. ol ~a:I-XIII. századi r'aLu elpusztulásáról

vagyarrébbtelepüléséről szóló véleményhez kiegész{tő adatként

szolgálhat bároJa 'l'atárverés földrajzi nevünk, melyek Érc-il i-

rányban félkör aLalcoan helyezkednek el az adott terület körül

@S28, !!fS92, Wó6./. Értékes adatnak tartom a sarvalyi

pincék történetéhez azt az a.da t.közLő í, megjegyzést, ami aRQPONMLKJIHGFEDCBAl l /6 6 2 .

számÚ Kőbánya-oldal és a l : .§ /9 2 . számÚ Bánya alja neveimél ta-

lálható. Itt a hegyolda~ban kelettől nyugatig teraszos mJvelés

nyomai láthatók, az adatközlők szerint szőlőt mJvelhettek itt,

-- talán a rómaiak I A sarvalyi ása tás azonban valósz{nJs{ti,

hogya hajdani borospincékbe innen került a az ő Lő I /Kb,. 1,5 km

a távolság./

Úgy gondolom, hogy a jeleru~ori földrajzi név ~jtés során

éalált adatok összevetése a társtudományok eredményeivel nem

lehet hasztalan. Hindenképpen arra kell, hogy ösztönözzön, hegy

tovább kutassa'l~i-ki az elsodleges forrásokat, hogy az ilyen

jelentős - immár fel tárt - középkori településfu1k azonos{tását

biztosan elvégezhessük, s egyben tisztázhassuk St~eg Árpád-ko-

ri történetét, melynek neve lJ01-ből maradt rá.:nk,de a vár ép{-

tése a XIII. század má sod í.k felére tehető; s fényt der{ tsünk

az e területen _étezett Harcal±'ő, Sarvaly ney{{ települések hol-

létére, illetve lilegnevez:nessük a mé~ itt található középkori

era.Lé.kelcet , araeLye.kne.k sz.ám á t e. területen a ~81. számu ~

e;e3Z tenyés nev{i terü.leten levő XII. századi ternplo:nrommal bő-

vithetjük. Bz a felada" - ~gy érzem - elsősorb~. történészek-

re, régészekre vár, de a névtanos is seg{tségül siethet. A

Templom-sJra falujából nemcsak a török elől menekült el a la-

kosság, hanem a régészeti kutatások eredwényeként azt látjuk,

hogy a természetes népszaporulatból eredően természetes kiraj-

zással is kell számolnunk. ValószinJ, hogyanépfelesleg a kőr-
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nyező települések valamelyikén találhatott Üj otthonra, de

minden bizonnyal a veszprémi püspökség területén kell keres-

nünk e telepeseket, w~ik esetleg nevükben is megőrizhették ha~

d~i falujuk emlékét.

l·legjegyzés:RQPONMLKJIHGFEDCBAA nevek előtti törtszámzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBArre ve zokjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj e a Veszprém megye

földrajzi neveidcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI . Tapolcai járás megjelenés alatt levő köte-

tének beosztása szerint a falu sorszámát, számlálója az ezen

belüli tereptárgy számát jelöli. !!:Sümeg, 16:Swnegprága,VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAll:

Lesenceistvánd. A szögletes zárójelben szereplő rövid{tések

ugyancsak a fenti kötetbe bedolgozott {rásos nevek rövid{t;ései.

Kl:az 1850-es években készült kataszteri térkép, K
2
: a jelell-

leg használatban levő kataszteri térkép, C: a 1\:l.croquija, P:

Pesty Frigyes gy6jtése.

ÖT JÁSZSÁGI TELEPÜLÉS~ IctJLTERÜU'TI FÖLDRAJZIlfÉV-ANYAGli ..NAK :NÉ-

tLUIT STILISZTIKAI SAJÁTOSSÁGA

1 . A 1'öldrajzi nevek st{lusáról

A 1"öldrajzi nevek alapvető sajátosságát J Grimm a következők-

ben látta: "Alle Eigennamen sind in ihrem Ursprung sinnlich

und bedeutsam; weriri e trwas benannt wí.r d , muss ein Gr-und da sein,

war-um es so und nicht anders b.eLs s t s " /Idézi A . BACH: Deutsche

Namenkunde II/l./ A közszói jelentésil szavak névanyagbeli vál-

tozása, fejlődése természetesen hossz~ folyamat, és e folya-

mat során számos, eredetileg közszói jelentés~ nyelvi jel el-

veszti közszói fulliccióját, jelentését, és jel II é v v é

válik. /J. SOLTÉSZ ICATALIN: A tulajdonnév funkciója és jelen-

tése. Bp., 1979. 31./ A névanyagba bekerült közszók a fejlő-

dés aránylag korai szakaszában is kaphatnak sajátos jelentés-

árnyalatot. Ennek és számos más tényezőnelc az alapján az egyes

területek földrajzinév-anyaga aut o n ó m ren d sze rt
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K. llattyán, Jászapáti, Jász Lváriy , Jászszentandrás , Ptaa z t amo c-
nostor. Jászapáti és Jászivány történeti névanyaga is!


