
Ezek alapján a dmben fólteU kérdésre azzal válaszolhatunk,

hogy az 1476-ból való adat nem vonatkozhat egy harmadik Ny{regy-

háza nevil településre, hanem továbbra is kereshetjük az elpusztult

Móregyháza helyét.

MEZŐqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAANDRÁS

NAGYKÓ~ KÖZSÉG NEVÉNEK EREDETÉRŐL

A Tolna megyei Nagykónyi helyneveinek közzététele során a

Néprajz és Nyelvtudományban (XVII-XVIII, 197) azzal hárltottam el

a blu ,,::\."';'nek eredetével való foglalkozást, hogy kellő számú, külön-

böző időből származó adat hiányában ezt korainak tartanám. Igaz ugy:tn,

hogy jelenleg sincs lényegesen több forrás értékU példám a község ne-

vének századokkal ezelőtti előfordulására, most mégis kisérletet teszek

a Nagykónyi elnevezés kialakulásának nyomon követésére és eredeté-

nek - talán egy lehetséges - magyarázatára is. Elképzelésem össze-

foglalására és közzétételére az ls ösztönzött, hogy közben megjelent

KISS LAJOSnak a Földrajzi nevek etimológiai szótáraWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAc fm U munkája,

és ez sem foglal állást megnyugtatóan a falu nevének eredetével kap-

csolatban, ugyanis a 446. lapon a Nagykónyi cÍmszó alatta következő..

ket találjuk: "A m, Kónyi R. Kulni ~ rm, bizonytalan eredetU. Vo,

talán cseh Kolny jtkp. 'karós, cölöpös'j hn. (Profous 2: 287).-A Nagy-

előtag megkülönböztető szerepU."

A falu nevének hangalakja több váll;ozáson ment keresztül addig,

amig a mai formáját elnyerte. A legkorábbi adatok szerint - a XIV.

századi oklevelekben - két hangváll;ozata, a Kulni és Kolni formé.kin-

gadoztak. {gy fordul elő JOSEPHUS BRÜSZTLE latin nyeIvlf munkájá-

ban, melyben többek kozott a Parochia Kónyi cím 'alatt közli a temp-

lomra vonatkozó adatokat. Itt emllti meg, 1333-34-ben Péter nev<.!plé-

6



bános volt a falu papja:" •••1333. Petrus Sacerdos de Kulnij Bertedíc-

tus de Mehesj - 1334. Petrus de Kolrú" (Recensio. Ill, Bp., 1897.

359). Ugyancsak Kulni, Kolrú alakváltozásokat közöl CSÁNKI DEZSŐ

is a XIV. század elejéről, de a XV. század végén márqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1nélküli Kwny

forma jelentkezik: "Ku(I)n(yH. Villa Kulni (1312: gr. Zichy cs. okmt,

I,138.) Ko@. Kulni, Tolrú (Pápai tized lajstrom, ORTVAY, i.m.~261.)

Poss.- Kiskwny (1480: Kismart.- lit. 45. C. 57~,45. C.-55•• etNB. 45.C. 54.)

Nagykwny, Kiskwny (Nemesi névben és előnévben. 1481: Uo. 45.C. 57.)

Az 1542~-évi adólajstrom Kewny néven ismeri, és Koppány vidéki

helységekkel együtt sorolja föl, valamint az 1480. évi oklevelek is.

Ma Kónyi, Török-Koppánytól keletre." (CSÁNKI: lll, 438). A község

megnevezésére ORTVAYTIVADAR munkájában Kulni,WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAK o ln i és Kum

változatokat találunk (PápTiz.887,889). Nemcsak a Kulni alakváltozat

tUnik föl 1nélküli Kwny, K u n i formában, hanem a Kolni név is, de er-

re csak a XVIII. század legelejéről van adat Kony alakban (MERÉNYI

LAJOS: MGazdtörtSzle. Xl, 314; továbbá egy 1728-ból való össze{rás-

banZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi ~ Kony szerepel: Processus Simontornyensis no. 5.- Tolna m.Lt.)

Az országban két, Nagykónyihoz hasonló nevil község található:

Györ-Sopron megyében Kóny és Somogy megyében Ötvöskónyi. Az

utóbbi helységnév két falunak, Ötvösnek és Kónyinak az összevo násá-

ból alkotott elnevezés (KISS: Lrn,493). VIRÁGH RÓZSA (Magyar hely-

ségnevek eredete. Szeged, 1931. 54) a Győr-Sopron megyei Kóny

nevét a szláv kon 'ló' jelentésU szóból származtatja, s megjegyzi,hogy

hasonló eredetU Konyi és Konyár neve is. Ebből a megjegyzésből nem

derül ki egyértelmUen, hogya Somogy megyei Kónyi (ma: Ötvöskónyi)

vagy a Tolna megyei Nagykónyi névről van-e ltt ezó, Azt hiszem azon-

ban, hogy. a szláv kon szóból való származtatás egyik falura vonat-

koztatva sem helytálló. Ha ugyanis a szláv kon hangalakját (esetleg

korábbi hangváltoz.:ttait) összevetjük Nagykónyinak a régiségben elő-

forduló Kulni, Kolni vagy Kuni, Korú alakváltozataival, akkor nyilván-

való, hogy a ~ szóból való eredezletést hangtani nehézségek miatt

nyugodtan elvethetjük. Más nyomon kell keresnünk tehát a falu nevé-

nek magyarázatát.

Célszer«nek látszik a legkorábban fölbukkanó Kulni K o ln i név-

változalokból kiindulnunk, Ezek a változatok - véleményem szerint -

visszavezethetők a Culun. Colon, Kolin személynévre, amelyből - jel-

legzetesen magyar helynévadással - az Árpáct-korban helységnevek



keletkezhettek. (VÖ.:BÁRCZI: Sz6k. 2. 158i KRI5'l'Ó: AHistSzeg. LV,

15-38.) - Maga a személynév BÁRCZI GÉZA szerint a gulun 'cskS'

váJlozatú török szóból eredeztethető alegmeggyözőbben (TA. 55).

Ha íoltételezésem igaz, akkor is íolmerül még az a kérdés, ho-

gyan keletkezhetett aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~ N ~ személynévböl a régi forrásokban

gyakori ~ N ~ névalak.

Ismeretes, hogy elég korán jelentkeztek azqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA! IV1blrtokjell\Jmellé*"

névképzővel személynévböl, méltóságnévböl, népnévböl alkotott hel)-

nevek~-Ezekről BÁRCZI (SzÓk.2 160) ezt Írja: "Számos olyan föld-

rajzi nevet, mely a XII. században, sőt még a XIII. s zéze.d elején

puszta személynév alakjában szerepel, később -1 képzős származék

vált ['öl." Ilyen módon a Culun••••Colon puszta személynévböl Culun!

(Kuluni) és Colon! (Kolon!) alakú helységnevek keletkezhettek. Meg.-

jegyzendő azonban, hogy ilyen alakváltozatokban ezt a földrajzi nevet

a régiségben nem találtam meg. Ennek oka abban is keresendő, hogy

a Kuluni"'Koloni változatok nem is lehettek hosszú életllek, hiszen

éppen az ómagyar korszakban érte el talán a csúcsponlját a kétnyÍlt-

szótagos tendencia (MNyTört. 168), amelynek következtében a többi

forrásból is már adatolt Kulni"'~ alakvállozatok könnyen létrejö-

hettek. Mivel a mássalhangzó előtt álló 1. kiesése egyes nyelvjárások-

ban már a korai ómagyar korban megkezdődött (Lm, 130), minden bi-

zonnyal ezért találhatjuk meg e földrajzi névnek a későbbiekben 1. néj,..

küli alakját a XV. századból Kwny (CSÁNKl: Ill, 438), 1702-ből pedig

Kony formában (MERÉNYI: i.m.314). A sz6tagzár6 1. hiánya - miként

a magyar nyelvjárások legnagyobb részén - napjainkban is gyakori je-

lenség Nagykónyiban (VÖ.: MNy. LXVIII,483--6). A gyér számú adat-

ból úgy látszik, hogya XVI-XVII. századt61 kezdve a ~ ~ vál-

tozat háttérbe szorult, éS a török hódoltság után újra benépesült köz-

ség (1. SZEGHALMY GYULA, Dunántúli vármegYék. Bp.; 1940. 581) el:-

nevezésére a K6ni, majd a XVIII. századtól a Kónyi név lett áJtalá-

lánossá. A két magánhangz6 közötti.!! palatalizációja ma is gyakori

jelensége a falu nyelvjárásának (vö; MNyj.XVI,21-3), s föltehetően

már a XVIII. században is az volt. rehát ilyen K6ni > Kónyi irányú

fejlödésselWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAjö h e te t t létre a már ismertebb, könnyen megtalálható Kónyi

neve a falunak, a ma használatós NaW- előtag nélkül. Ilyen alakban

fordul elő a XVIII. század közepétől a XIX. század végéig. Kónyi ej,..

nevezés található egy 1753-ból való összefrásban (Tolna m.lt.),VÁLYI
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ANDRÁS XVIII. század végi munkájában (Magyar Országnak leírása.

Buda, 1799. II, 405), FÉNYES ELEK Magyarország geographiai szó-

táraZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAc lm U könyvének II. kotetében (Pest, 1851.246), WOSINSKYMÓ~~

'l'olnavármegye az őskortól ahonfoglalásig dmU munkájában (Bp.,WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 B 9 6 .

1. 185) egyaránt.

Összegzésül tehát a következőképpen változhatott a község neve

századok folyamán: Kulun,...,KolonqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA> Kuluni-- Koloni > ~,...,~ ~

Kuni"",Kóni ,. Kónyi:;>Nagykónyi.

A község neve a századfordulón lett Neg'yícórryí, mégpedig egy

1898-ban hozott miniszteri rendelet értelmében, d~int erről egy 1903-

ban kelt jegyzék is tanúskodik ('rolna Vé.rmegye községei és egyéb

lakott helyei hivatalos neveinek Jegyzéke. Bp~: 1903. - Tolna m, Lt.)

liA járás é::l község neve az 1900. évi Helységnévtár" fejléc alatt

Kónyi, "AZ 1898.- évi IV. t.-cz. alapján megállapított név" fejlée alatt

pedig már Nagykónyi. Ez" a névváltozás a nagykónyi vasútállomás

Felügyeleti Könyvében is tükröződik. A vasútállomást 1896. február

12-én nyitották meg Ságh-Kónyi néven. (Ságpuszta ma Nagykónyihoz

tartozik.) 1912.-[e.nuér 30-án azonban már Sá&Nagykónyi bejegyzést

találunk. Ugyancsak Sá&Nagykónyi elnevezés található a vasútállomás

jelzésénél az 1907-C5 Helységnévtárban is (725). A népi emlékezet

azonban - a községben és a környező falvakban egyaránt - még

napjainkig is a régi Kónyi nevet őrzi, s csupán hivatalos helyen vagy

idegenek előtt használják a Nagykónyi elnevezést.

SZABÓ JÓZSEF

1 P P É S 1 P A C S

A bölényvadászairól nevezetes szllágysági falucska nevének és

feltételezhető névrokonságának bemut.atása több oldalról tanulságos és

névfejtés-módszertanilag jelentős.

A község nevére a Váradi Regestrumban bukkanunk először:

1208/1550: venatores bubalorum de villa Ypu (VárReg. 155), 1213/15EIJ:

Perman de villa lE, Bolu et Joachim villico deo~ (VárReg. 176). Majd

1414: Luca de..!:eh (KárOkl. 1l, 15); 1438: !E...(CSÁNKI: 1, 583) ; 1482:

Petrus parvus de lE (KárOkl."I1, 506); .!ELcsaládot ismerünk az 1451.
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