
népetimol6gia szintjén hathatott a németre, s igen valószinű-

leg hati..t is. Az Új román névelőtagja német jövevényelem,

utótagja az ókori r6mai név felelevenítése.

Ez az írás első változatában szemináriumi dolgozatnak ké-

szült. Amikor tavaly az ELTE másodéves hallgatójaként témát

kellett válasz~ani egy magyar nyelvészeti dolgozat megirására,

szülőföldem, Fejér megye helységneveinek vizsgálatánál álla-

podtam meg. Érdekelt "a nevek világa", története, eredete,

változása. Mivel csak mos.t kezdtem az ismerkedést a névtannal ,

olyan területet választot~am, ahol már születtek mintául szol-

gáló feldolgozások, ugyanakkor szükség van a további, hasonló

típusú részlet tanulmányokra is. Elsősarban ÖRDÖG FERENC, Hely-

ségneveink keletkezésmódjáról. Zala megye helységnevei alap-

ján. (Bp., 1980. -- Ugyanez a mű megközelítéen azonos szöveg-

gel megjelent a Magyar Névtani Dolgozatok 12. számaként is

1981-ben.) és :JUHÁSZ DEZSŐ, Veszprém megye helységneveinek

rendszere. (Bp., 1981. In: MNyTK. 160. sz. 253--63) tanulmá-

nyára támaszkodtam. :JUHÁSZ írja bevezetésében: "KISS LA:JOS ki-

váló könyvének (Földrajzi nevek etimológiai szótára. Bp.,

1978.) elkészültévei megnyílt a lehetőség arra is, hogy akár

a magyar névadás egészére, akár kisebb területekre vonatkozóan

rendszerszerű vizsgálatokat végezzünk. A helyi érdekű össze-

foglaláson túl a kis egységek (megyék, tájak) névadásának le-

írása egy későbbi összehasonlító tipológia alapjait rakja le"

(i. m. 253).

Az előbbiekben leírtak együttesen indokolják azt, hogy

nem változtattam a rendelkezésre álló tipológiai kere~en, s

az anyag közlésének módja is megegyezik az idézett tanulmá-

nyokéval. Csupán azt jegyzem meg, hogy az egyes nevekre vonat-

kozó névtörtáneti, etimológiai megállapitások kivétel nélkül



a FNESz.ből valók, illetbe annak álláspontját tükrözik. Az

összetett nevek egyes részeit aláhúzás és zárójelek különítik

el egymástól, attól függően, melyik tagot kell az adott helyen

névtanilag minősíteni.

A jövőben szeretném ezt a munkát folytatni, és az elké-

szült leírások anyagát más megyék névadásával összevetni. Az

összeállt kép részletesebb elemzésének is akkor lesz igazán

értelme.

1. A névadás indítéka a táj (domborzat, vízrajz, növény-

és állatvilág stb.) , illetve a tájban levő valamilyen emberi

létesítmény.

aj Nyelvi eszköz a tájra, létesítményre utaló közszó,

közszót tartalmazó összetétel. -- A Bicske (1270--79: Bykche)

hn. alapjául a bik(k) 'bükkfa' erdő' -~ képzős származé-

ka szolgált. Bodajk (1150 k./13--l4. sz.: ad montem Bodoctu):

a.község mellett elterülö Bodok-hegy neve vonódhatott át a te-

lepülésre, de az átvon6dás fordított irányú is lehet. Cs6kakő

(1229): a Cs6ka-hegyen épült Cs6kakő vára: neve a váraljai te-

lepülésre is átvonódott.·A helynév elötagja a cs6ka madárnév,_.
ut6tagja a ~ 'sziklás hegy' , amely gyakran szerepel hegyi

várak nevében. jFehérvárjcsurg6 (1227: csorgo): a csorg6

csurg6 'forrás' főnévből keletkezett. A falu egy forrás mel-

lett létesült. Kajász6 (1271: Keveozou): az elhomályosult ösz-

szetétel elötagjában a ~ főnév teljes töve (keve-), illetve

a belőle képzett régi ~ személynév rejlik, ut6tagja pedig

az ~ 'völgy' jelentésben. Kincsesbánya (1903: Kincses)

előtagja a közeli Kincses-hegy nevéből von6dott el. A hegy

onnan kapta a nevét, hogy keleti oldalánál nagy mennyiségű

Szent Lász16 pénze találhat6 ("így híVják egy kihalt egysejtű

állat /Nummulites/ érme alakú, kövesült vázait"). A helynév

ut6tagja a bauxitbányászattaI kapcsolatos. A község előző ne-

ve Gúttamási volt. Kőszárhegy (1864: Szárhegyi szőllőhegy):

a Szárhegy helynév a 'kopasz hegy, tar hegy' jelentésű~-



-~-ről vonódott át a településre. A ~- előtag a kőfejtés-

sei kapcsolatos. Sukoró (1495: Sokoro) alapszava a sokorú

'tekergős' melléknév 'domboktói és völgyektől át- meg átszel-

delt terület' értelemben. /Szabad/hidvég (1344: Hydwegh): a

5i6n átvezető hid végének környékére utal. ~ (1326/27/1383:

~): a régi ~ 'tar, kopasz' melléknévböl (1. fentebb a

5zárhegy-ről mondottakat). Puszta személynévböl is keletkez-

hetett. Székesfehérvár (1055: feheruuaru rea): a Fehérvár utó-

tag fehér kőből épült várra utal. "Az Árpád-kor elején a kő-

ből való építkezés általában az uralkodóra volt jellemző, s

ezért a fehér kőből emelt. esetleg fehérre is meszelt épüle-

tekhez a nagyszer~ség. kiválóság, előkelőség. nemesség képzete

kapcsolódott. A Székes- előtag tkp. értelme 'királyi székhe-

lyal szolgáló'."

b;'A nyelvi eszköz a·tájra, növény takaróra, állatvilágra

uta16 közszó -~ képzős származéka. -- /Magyar/almás (1329: ~-

~), /Rác/almás (1193: ~): az ~~~ helynevek olyan hely-

re utalnak, ahol a névadás idején sok ',olt az alma (vadalma).

(Puszta/egres 1863: .•Fáncs. Bacs, Őrs s Egres pusztákkal" ,

(Sár/egres (1397: Egres superior) : az L~ helynevek az éger

fanévnek eger változatából képzödtek • ~.Jlentésük 'égerfaliget ,

égerfaerdő'. /Mező/szilas (1564: Mezezylas): a ~ főnév szár-

mazéka, jelentése 'szilfával benőtt hely'. Seregélyes (1256):

olyan helyre utal, ahol a névadás idején sok volt a seregély.

ci A nyelvi eszköz a tájra utaló közszó • -2 képző. --

5érosd (1300) a sár 'ingovány, mocsár' főnévből képzett ~

me11éknév származéka.

dl A nyelvi eszköz a tájra, építményre utaló kózszó • -l

képző. -- /Bakony/kúti (1424: Kwthv): a ~ főnév származéka.

A vidék vízben szegény. ezért az itteni kútnak nagy volt e

fontossága. ~ (1222 k.: erchy): az !!:. 'kis foly6víz' -~

kicsinyítő képzös származékából.

A táj jellegére utaló jelzőket az összetett nevek e15-

tagjaiban is találunk pl. ~szilas, R. Káposztásnyék stb.

2. A névadás indítéka a 1etelepült (v. letelepített) el-

ső lakosok nemzetisége, származása, törzsi eredete.



a/ A nyelvi eszköz népnév. -- Besnyő (1405: Besenew);

~ 1326: ~ : a ~ 'izmaelita' népnévből keletkezett.

/Nádasd/ladány (1283: ~): a Ladány helynévben valószínú-

leg egy iráni népcsoport neve rejlik.

bj A nyelvi eszköz törzsnév. -- ~ (1257: ~ieneu),

/Kápolnás/nyék (1632: Káposztás Nyek). /Sár/keszi (1337:~-

~). Törzsnevekre jellemző elazórtságban jelentkeznek az or-

szágban, de nem törzsnevek a Berény-ek: /Csák/berény (1358:

Chakbere~), /Lovas/berény (1302/1419: louazberen). -- Nemzeti-

ségre utaló elemeket az össze~ett helységnevek előtagjában is

találunk (1. az utolsó fejezetet).

3. A névadás indítéka a letelepült lakosság foglalkozása.

A nyelvi eszköz foglalkozásnév. -- A ~ (1193: ~) hely-

név fejedelmi szolgá16népek településére utal. A főnévnek az

Árpád-korban '(király~ kikiáltó, hirdető' volt a jelentése.

4. A névadás indítéka a birtokos megnevezése.

Al A birtokos megnevezése személynévvel.

al A nyelvi eszköz puszta személynév. -- A Fejér megyei

helységnevek között ez a névtípus szerepel a legnagyobb arány-

nyal. Hasznosnak találtam eredet szerint csoportosítani őket,

bár elég sok még a bizonytalan etimológia. Mag y a r e-

red e t ú személynevekből: Adony (1332--7: ~), /Alcsút/-

~ (1424: ~), Etyek (1469), 8alinka (1193: Boinca),

~ (1275: ~), .E.ili (1002/1257/1772: .EY..!2:L) alapjául

szolgáló személynév vagy a Fülöp rv Filep személynév rövidülé-

ses alakja, vagy pedig a ill rv ill testrésznévböl keletkezett.

Gyúró 1340: Gyrou : a helységnév alapjául szolgá16 személy-

név talán a ~ ige folyamat os melléknévl igeneve, amely na-

gyon erős embert, MvasgyúrótW jelentett. Iváncsa (1270/1291:

Iwanch), /Sár/bogárd (1459: Bogard). /Szabad/battyán (1326:

Bathyan), ~ (1330): a szemé1ynév alapja a veréb ~~

madárnév; Nagykarácsony (1537: Karachonzallas): a személynév

+ szállás típusb61 került ide a községösszevonáskor alkalma-

zott hivatalos névadással. Cw1952-ben Előszá11ásn~k Kiskará-

csonyszá11ás /1863: Hnt. 438/. Nagykarácsonyszá11ás /1863:



Hnt. 568/ stb. nevú községrészéból, továbbá Alap lakatlan terü-

letrészéből Nagykarácsony néven községet alakítottak.H) A Naqy-

jelző miatt a községnév csak megszoritással sorolható ebbe a

csoportba. Ugyancsak kateg6riaváltással került ide Hantos (15.

sz. eleje: Hantos egyháza -- legalábbis több névváltozata élt).

-- Ném e ter e det Ú személynevekböl: Oég (1138/1329:

Degu), Enying (1138/1329: Eneg), Iszt1mér (1193: Stamer ), Mány

(1321: ~), Perkáta (1417: Ketpolkárt), Vá1 (1269: ~).

-- Szl á ver e det Ú személynevekböl: /Al/csút/doboz/

(1222/1550: ~/' Baracs (1293: Soroch), Bodmér (1311: ~-

~); Csabdi (1274: Chopo1): az eredeti névváltozatb61 a ~-

2! alak végződéscserével jött létre a -2 képzős helynevek min-

tájára. /Fel/csút (1222/1550: ~), Gárdony (1372: Gardon),

Moha (1243/1248: ~), /Nagy/veleg (1230: Vels). Iszka/szent-

györgy/ (1193: ~l' Pákozd (1150 k.: iuxta montem Pacostu).

Zámoly (1193: ~). A Gánt (1662) helynévben is egy szláv

eredetű ~ személynevet kereshetünk, de ez igen korán a ma-

gyarba kerülhetett, és magyar -! kicsinyítő-becéző képzővel

kiegészülve vált -- puszta személynévként -- helységnévvé.

-- Tör ö ker e det ű személynevekból: Aba (1334),

Alap (1055: oluphel rea), ~(1330: ~). Talán török ere-

detű személynevek -~ és -~ kicsinyítöképzős származékai van-

nak a Tordas (1235: Turdas) és Vajta (1150 k./13--14. sz.:

soyta) nevekben is. -- Lat i ner e det ű szemé1ynév-

böll M6r (1193: ~). -- A személynév eredete biz o n y -

tal an: ~ (1339/1353: bissenus da Ceche;. /Puszta/sza-

~ (1302: Zabouch), /Vértes/~ (1330: Fel~),. Tác (1560).

bl A nyelvi eszköz személynév + -2 képző. -- Pázmánd

(1459: ? Paznanj: az e1sődleges névváltozatból ~ ; ~ > m : n

e1hasonulással és a -2 képző hozzátoldásával alakult ki a ma

használatos névváltozat. Tabajd (1231: Thuboyd).

c/ A nyelvi eszköz személynév • -~' -vár a , -~' --

6rhida (1009/1295 k.: Hurhi~a): egy úr-nak hívott, vagy eset-
I

leg ragadványnévvel ~-nak mondott személy birtokán levó híd-

dal kapcsolatos. Csákvár (1231: Chakuara) első eleme nemzet-

ségnév. HCsákvár volt a középkori Csák ~emzetség egyik leg-



ősibb birtoka." /~is/apostag 0469: Apostag): elhomályosult

összetétel, előtagjában az Apos személynév, ut6tagjában pedig

az 'egy darabban levő szántóföldek' értelmű ~ főnév rejlik.

8/ A birtokos megnevezése közsz6val történik.

/Sár/keresztes (1538: Keresztesek mayorya): idővel az

eredeti sz6szerkezetet a Keresztes (1662) névalak váltotta

fel, amely arra utal, hogya birtok tulajdonosa a jeruzsálemi

ispotályos keresztesek 0ohannitá~ lovagrendjének székesfe-

hérvári konvent je volt.

5. A névadás indítéka a helység templomának, kápolnájá-

nak védőszentje.

a/ A nyelvi eszköz puszta védőszentnév. -- /Als6/szent-

~ (1352: Scenthyuan): Keresztelő Szent ~ánosra utal, akit

az 6magyar korban Szent-Iván-nak hívtak. /Iszka/szentgyörgy

(1358: zenthgurgh), /Mező/szentgyörgy (1390: Zenthgywrgh),

/Sár/szentágota (1344: Zentagota), /Sár/szentmihály (1436:

Zentmihal).

b/ A templomcím + ~ sz6 ana16giájára keletkezett az or-

szágban sokfelé előfordu16 Keresztúr helynév. /Sár/keresztúr

(1405: Kerezthwr), /Rác/keresztúr (1347/1378: Kerezthur).

6. A névadás indítéka feudális jogszokás.

A vásártartás jogával kapcsolatos Martonvásár (1270:

Mortunvasara) neve. Az előtag a helységnek egykori Marton

'Márton' nevű birtokosára utal. A vámszedés jogával függ ösz-

sze /Puszta/vám (1678: Puszta Vám).

/Bakony/csernye (1341: Cherne): előzménye a szláv ~~

'fekete' melléknév, amely eredetileg a szomszédos hegyre vo-

natkozhatott. /Nagy/venyim (1799: Nagy Venyim) 1s szláv ere-

detű. Velence (1516: welence) helység lakói velencei olaszok

lehettek. A név etimo16giailag azonos az észak-olaszországi

Velencével. A magyarban Venece ~ Venence ~ Velence fejlődés

ment végbe.



Elő/szá1lás/ (1537: Elevzallas): a község nevének előtag-

ja valészínúleg az ~ 'elől levő, elülső' melléknév, de fel-

tehetőmég az Eli~ 'kormányzó, uralkodó' jelentésú török ere-

detű személynév is. Igar (1324: Igor): gondolhatunk török vo-

natkozásokra is, da valószínűbb az óorosz ~ személynév

részvétele, amely török közvetítéssel kerülhetett át Magyaror-

szágra./Kis/láng (1372: Láng): val6színúleg szláv eredetű, a

~ 'liget, kis erdő' jelentésű szóból, de figyelmet érder.lel

az a leh~tőség is, hogy német személynév rejlik benne. Lepsény

(1256: Vepsin), /t'1ezö/komárom (1676: ~), /Lajos/komárom

(1827). Nadap (1193: Nodo9), Soponya (1276: Supuna ), /Uj/barok

(1339: Baruk): talán szláv eredetűek. Valósúnűleg szláv ere-

detű /Nagy/lók (1344: LokJ is a loky 'víztócsa' szóból, de fel-

tehető még a magyar nyelvjárási lok 'lapály, völgy, szoros,

rét' 15. /Vértes/boglár (1193: Boclar) talán török eredetú.

Polgárdi (1277: Pulgar): feltehető, hogya kfn. puroer 'város

helyen lakó; városlakó' szóból származó magyar polgár főnév

lett helynévvé. A polgár egykor a mezővárosok és falvak jobbá-

gyi jogállású lakóit is jelölte. Széba jöhet még a szláv szár-

Ilaztatásis. Söréd (1439: Sered): valószínű. hogya nyelvjárá-

si~ 'hiziaini való vagy meghizlalt szarvasmarha, göböly'

főnév -d képzös származéka, de a csere 'erdő, bokros hely' is

számításba jöhet.

Külön kívánok szólni néhány helységnévről, amely a hiva-

talos névváltoztatás eredményeként jött létre.

Mezőfa~va (1951): A hantosszéki kunoktóI lakott Újszállás
I

idővel a cisztercita rend tulajdonába került Ujmajor néven.

lSlO-ben 06zsef főherceg tanácsára a birtokot jobbágytelkekre

osztották fel. lall-ben a főherceg tiszteletére a falu Herceg-

~ nevet kapta, amelyet 1951-ben Mezőfalvá-ra változtattak.



Szabadegyháza (1794: Szolga-Egyhaza): Az elsődleges alak

arra utalt, hogy a helység templomát egy Szolgá-nak hívott em-

ber vagy család alapította. A Szolgaegyháza helynév értelme

az idők folyamán elhomályosodott, és Új értelmezéssel cserélő-

dött fel: 'szolgarendű személyek, uradalmi cselédek temploma'.

Ezt a lakosok bántónak érezték, így 1948-ban a község nevét

Szabadegyházá-ra változtatták áto

Dunaújváros (1961): nA város északi részét a régi, falu-

sias jellegű Dunapentele ••• 1329: Penteley ••• és 1238: ecc-

lesie S.Pantaleonis ••• alkotja. Ennek neve egy Árpád-kori

monostorra emlékeztet, amelyet a görögkeleti egyházban kivált-

képpen tisztelt Szent Pantaleon vértanúnak szentelték ••• A Du-

nai Vasmű és lakónegyede felépítésekor a helység a Sztálivá-

~ /1951-től 1961-1g •••/ nevet kapta. Ezt 1961-ben a Dunaúj-

~ váltotta fel, amely a város Új voltára és Duna melletti

fekvésére utal."

1952-ben Fejér megyében két község kapott Új nevet. A

nyelvi eszköz sZ-Jmélynév, de nem a birtokosra utai. A név vi-

selőjének tiszteletére és emlékére változtatták meg a helysé-

gek neveit. -- Beloiannisz (1952): A Görögfalvá-nak nevezett

községet Nikosz Be~annisz emlékére nevezték el újra. __

Mátyásdomb (1952): A Feketepuszta nevű község Rákosi Mátyás

hatvanadik születésnapja tiszteletére a Mátyásdomb nevet kapta.

1. Meglevő vagy volt korreláci6ra, azon belül a megtele- 1

pülés idejére utalnak a következő előtagú nevek: ~apostag, E

~láng, ~karácsony, ~lók, ~láng, Q1barok, Qbarok.

2. Hegyek, hegységek, tájak közelségére való utalás:

Bakonycsernye, Bakonykúti, Vértesacsa, Vértesboglár, Vértes-

kozma, ~komárom, ~szentgyörgy, ~szila9.

3. Vizek közelségére való utalás: ~újváros, ~keresz-

tes, ~keresztúr, ~keszi, §!rszentágota, §!rszentmihály,

.2!!:szentmik16s.

4. Város közelségére való utalás: Fehérvárcsurgó.



5. A lakosság nemzetiségére való utalás: Magyaralmás,

B!!:almss,.B!skeresz1:~r.

6. A település egykori jogállására való utalás: Szabad-

battyán, Szabadhidvég az utóbbi helynév kőzségegyesítésből

származó névösszevonásból származik •

7. A település egykori birtokosára (birtokosaira) való

utalás: ~berény, Lajoskomárom, Nádasdladány.

• I I

VALTOZO VIZEK - VÁLTOZO VIZNEVEK. ADALÉKOK A VöLGYSÉGI PATAK
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/HATÁRÁROK, HUTEKROVE/ NEV~LETTANAAOZ

BÁRCZI GÉZA Mrendkívül fontos tétel"-nek nevezi, hogya

több lakott helyet érintő, nagyobb vizek /patakok/ neve

•••,messze a legszilárdabb minden földrajzi név között.~

/BÁRCZI GÉZA: A földrajzinév-adás általános kérdései. In:

BÁRCZI G.: A magyar nyelv móltja és jelene. Gondolat, Bp.,

1980. 210./ REUTER C.AMILLO dolgozata a NévtÉrt-ben arra hívja

fel a figyelmet, hogyaVölgység fó vízfolyása -- mai nyelv-

használatban és rekonstruálhatóan -- több néven szerepelt.

Nem volna tehát szilárd az elnevezés? Igaz, mondja BÁRCZI,

van ágy, ha a földrajzi vagy gazdasági helyzet változása előse-
I

gíti, a más szemlélet Új névhez vezet. fU.o., 209. p./ SZABO

T. ATTILA pedig egyenesen ajánlja --éppen az eredeti vízrajzi

és gezdálkodástörténeti állapotot megörÖkítő nevek alapján --
1 •

a beállott váltQzá~ok felvázolását. /SZABO T. ATTILA: A hely-

névgyújtás jelentősége ás módszere. In: Nyelv és múlt. Válo-

gatott tanulmányok, cikkek. III. Kr~terion Könyvkiadó, Buka-

rest, 1972. 340./

Aki a Völgység régi vizrajZá% ismeri -- ~nt REUTER CA-

MILLO - elfogadja~ hogyavölgyekés mellé-kvölgyek egy-egy

szakaszát ingoványos mocsár tette járhatatlanná, s időszako-

san nyilt víztükör is kialakulhat-Ot"t.•Az embernek az az érzé-

se, mintha egy hatalmas tórends:zer partján járna. A ma bara-

nyai ~ közság -- a közápkori Tolna része -- a Györe és


