
ambrus sándor

Özörény–ozoranyvs.jazerany
megjegyzésekegyGömörmegyeitelepülésnevéhez

Özörény (1243:adOzoram ~ Ozoran > Ezeren)elpusztultközépkoritelepülésGömörvm.
középsőrészén;területeaszinténközépkoriMalach (1243)településbőlkialakultHorka
(1413)határábaolvadt;maGömörhorka,szlk.Gemerská Hôrka, rozsnyóij.,szlovákia.
határos települések: Pelsőc (plešivec), Somkút (drieňová studňa), Gice (hucín), Lice
(Licince), Melléte (meliata), Malah (később Horka), az utóbbi révén pedig Lekenye
(Lekeňa,1948utánbohúňovo).Özörény területeakirályivárföldekkötelékébetartozott,
sfeltehető,hogyazittlakónépességhatárvédőfunkciótlátottel,legalábbisaddig,amíg
Gömör vármegyehatáraicsakidáigterjedtek;ezentúlugyanismárapelsőciuradalom
kezdődött,amelykorábbanTorna megyéheztartozott.ilabálintszerintazegykoritelepü-
léshatáraegészenaSajó folyóignyúlt,ésterületébőlváltakkiazidőkfolyamánMelléte
ésMalah is.a„törökhagyományoknakmegfelelő”magyarosnevealapjánatájlegrégibb
településénektekinti,amelytalána11.századvégénvagyakövetkezőszázadelsőfelé-
benkeletkezett,samelyet–szerinte–márazárpád-korbanmagyaroklaktak(vö.ilaiii,
151–152.p.).ilabálintfeltevéseitéskövetkeztetéseitazonbanatelepülésrevonatkozó
nyelviadatokerősenkétségbevonják.Özörény neveugyanisnemmagyar,hanemszláv
nyelvi eredetű,mint ahogy szláv eredetű helynévanyagának bizonyos része is:Ponyik,
Labodás, Toka, Lésza-Horka, Kalica. amennyiben létezett itt egy ősi falu, amire a
Pusztatemplom ésaFalukertnél helynevekutalnak, ez ismeretlen okokmiatt, talána
tatárjárássoránelpusztult.1243után,amikorahelységnevételőszöremlítikokleveleink
’adOzoram’vagytalán’adOzoran’alakban,aterületenmársemmilyennagyobb,falu-
szerűtelepüléstnemtudunkkimutatni.aforrásokcsupánnéhányittlakócsaládrólszá-
molnakbe,melyekrőlviszonylagkésőn,1360-bantörténikelőszöremlítés.ekkorazon-
ban,egypénzhamisításiügykapcsán,márkétEzeren-iésháromSoós-naknevezettcsa-
ládtagjairólesikszó,amibőlazemlítettcsaládokkorábbiittlétérelehetkövetkeztetni(vö.
borsa1993,69.sz.).akésőbbiekbenbirtokoskéntjelentkezikittamelléteibarnacsalád
is,melynekkésőileszármazottaiaztállították,hogyÖzörény (ozoran)posszessziótmég
1226-banii.andráskirályadományoztaősüknek,melléteiThywald(Tivadar)várkatoná-
nak.azerrőlszólóoklevélazonbanhamisnakbizonyult(vö.nagy1870,91.p.,illetveila
iii,151–152.p.).erreatényreazértfontosfelhívniafigyelmet,mertazoklevélbenfoglalt
1226-os, illetveavelekapcsolatos1249-esadattöbbszakirodalmimunkábanhiteles-
kénttűnikelő.ezzelszembenmegállapítható,hogyabarnacsaládvalamelyiktagjavaló-
jábancsaka14–15.sz.fordulójánszerzettittbirtokrészt,talánZsigmondkirály1411-es
adományarévén,amitaztánévszázadokonkeresztülmegőrzött.aterületbirtokosainak
nevei, mivel nemesek voltak, a korai adóösszeírásokban, sajnos, nem szerepelnek.
amennyibenvalamelyikközülükörökösnélkülhalt el, ennekbirtokrésze visszaszállt a
királyra,akiaztújraeladományozta.ígyjárteli.mátyáskirályis1471-ben,amikorfamili-
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1. Téveslokalizáció,mertÖzörényazoklevélszerintésvalójábansomkúttalhatáros,sezutób-
bihatárosrozlozsnával;vö.Wenzel:áÚo,Xi/455,dL608455.

2. ugyanezvonatkozikaz1226-osOzoran adatra is (Fejér:Cd,vii/5,219-220;Wenzel:áÚo,
i/128,217-219),melyetnémelykutatóelsőkéntemlítadatsorában,pedigazadathitelessé-
gétmindWenzelGusztáv,mindszentpéterypéterkétségbevonta(vö.ila:iii,151–152.p.).

3. Lipszkyadatanemozorin,hanemozorjn(lásdLipszky1808,169.488.p).
4. horkakétízben,1907–1920és1938–1945közöttviselteazÖzörénynevet.
5. ilabálintEzyrend, Ewzeren, Eözörény névalakjainak forrásátnemsikerültazonosítanunk,

sempontosévszámokhozkötnünk(vö.ilaiii,151.p.).
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árisa,amagtalanulelhunytvályiGyörgydeáknégyjobbágytelekbőlállóözörényibirtok-
részét Csetneki andrás fiainak: Lászlónak, jánosnak és miklósnak adományozta
(ambrušová2001,165–172.p.).Özörény mindigisgyérenlakott,egyrejobbanelnépte-
lenedő területeakésőbbiekben (talána17–18.század fordulóján)–mintpuszta–a
szomszédosHorka határábaolvadt.ezutóbbihivatalosnevét,melyvalószínűlegaszláv
horka ’kisebbhegy’földrajziköznévből,snemamagyarhorka (harka)méltóságnévből
alakult,1907–1920és1938–1945közöttamagyarosanhangzóÖzörényreváltoztatták
meg.ezenoknálfogvasokantévesenúgyvélekednek,hogyakéttelepülésmúltjaazo-
nos,amitermészetesennemfelelmegavalóságnak.ráadásul,minterremárutaltam,a
maiGömörhorka –Özörénymellett–letéteményeseegymásikközépkoritelepülésnekis,
melynekneveMalach (Malah, Mala).egyszerűen fogalmazva:Gömörhorka = Malah +
Özörény.

atelepülésnevérevonatkozólegfontosabbadatokatGyörffyGyörgyközliAz Árpád-kori
Magyarország történeti földrajza c.művében:„Özörény(ezerén)1243/335:adOzoram
(F.iv/1.291,Xi.404)=1243/335/Xvii:adOzorán (dl.74795);é.n.[1235-43]/288:t.
Ezeren (dl1233);1258/334:t.Ezeren (dl.40664,h.vii.77).apelsőciuradalom(1243),
rozlozsna1 (1258)ésLice(1270e.)határosa.(az1249-iadatértéktelenújkorihamisít-
vány:2 W.ii.213;kritikájátld.reg.arp.139.sz.)—mahn.pelsőctőlny-ra,horkahatárá-
banny-on.Lip.:pr.Ezerény aliisÖzörény h.,ozorins.;3 pestygyűjt.:Özörény.1906-ban
horkanevétÖzörény-reváltoztatták.4 (Cs.i.134;ilaiii.151.p)”(Györffy1963,531.p.).a
fentiadatsortazokkalazadatokkalegészítemki,melyeketsajátkutatásaimsorángyűj-
töttem össze, s amelyek némelyike először kerül közlésre: +1226:Ozoran (Fejér: Cd,
vii/5,219-220;Wenzel:áÚo, i/128,217-219;hamisítvány!);1339: Izreen (anjou-oklt.
XXiii.678;dL98292-3);1350:Wzeren (ho1234-1536,257-258;romlottalak);1360:
Ezeren/Ezren (dL57085);1366:Ezren (dL57091-3);1412:Ezeren (Zso, iii/486,dL
98302);1423:Ezereu (F.Cd,1423/CCLX,595;romlottalak);1466,1468:Ezeren (dL
16410,dL98320,dL45301);1471:p.Ezeren (ambrušová2001,165.p.);1472:Ezeren
(dL98323);Ezyrend, Ewzeren, Eözörény.5

Özörény <Ezeren (1235-43,1258)~’adOzoran’(1243)hn.eredetétvizsgálvaakuta-
tókháromfeltevéstfogalmaztakmeg,melyekkétféle–egyideigegymássalversengő–
alapvetésből indultakki.az ígyszületettmagyarázatokvagyazozor ~ ezer szóra,vagy
pedigazOzor, illetveazEzer személynévreépültek.jelenleg,mintlátnifogjuk,azOzor
személynévbőltörténőeredeztetéslátszikelfogadottnak–tegyükhozzá,mindenproble-
matikusságaellenére.azokakutatók,akikszerintÖzörény településnevénekhátterében
azOzor személynéváll,legfőképpenugyanisazzalérveltekésérvelnekmégmais,hogy
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azemlítettszemélynevet,haittnemis,demás,hasonlónevűtelepülésekesetébenki
lehetmutatni.példaképpentöbbnyireOzor/Azar (1232:terram Ozor,későbbalsó-ozorés
Felső-ozor,szl.dolnéozorovceéshornéozorovce,mamindkettőbán,szl.bánovcenad
bebravourésze;Trencsénm.);Ozor/Azar (1304:Ozor,1322:Azar,1355:Nagh, Kys Azar,
később: nagyazár és kisazár, szl. veľké amalé ozorovce; Zemplénm.);Ozora/Azara
(1009,1315,1327,1329:Azara,1390:Ozora,Tolnam.)településekneveitszoktákfel-
sorolni, és ezek közé illesztik – igaz, némi bizonytalansággal – Özörény nevét is.
bizonytalanságuk legfőbb oka az, hogy a helynévre vonatkozó ismert történeti adatok
köztnemtalálunkegyetlenolyatsem,amelyegybizonyosOzor nevezetűszemélyreutal-
na.akutatókjelenesetbencsakafentebbidézett1243-as’adOzoram’ vagytalán’ad
Ozoran’ adatra,illetveaLipszkyjánoshelynévtárábanmegjelenő,többnyireOzorin-nak
olvasottOzorjn névalakra(Lipszky1808,169.,488.p.)tudnaktámaszkodni,amitafen-
tiekbenemlítettpárhuzamokkalhoznakkapcsolatba.

azOzor/Azar-félebizonytalanfeltevéseket ilabálintmagyarázatikísérleteegészíti
ki:szerinteÖzörény hn.hátterébennemazOzor,hanemazEzer szn.áll.megfelelőnyel-
vészetiérvekéstörténetiadatokhíjánazonbanezamagyarázatsemtekinthetőelfo-
gadhatómegoldásnakahelynéveredetétésjelentésétilletően.

ésittemlítéstkelltenniaszemélynévieredeztetésekreépülőfeltevésekegyikjellem-
zőhiányosságáról–arról,hogykizárólagosak.ezek,mintláttukéslátnifogjuk,vagyaz
Ozoram ~ Ozoran,vagypedigazEzeren névalakotveszikalapul,éscsakazegyikrevagy
amásikraépítenekúgymagyarázatot,hogyelkerülikmindkétnévalakegyszerrevagyegy-
másból történő értelmezésének lehetőségét. márpedig az Özörény < Ezeren ~ ’ad
Ozoram’hn.magyarázataszerintemcsakakkorlehethelyesésteljes,haazegyikésa
másiknévalakbóltörténőeredeztetésisugyanaztazeredménytadja:azozor ésezer szó
szemantikaitartalmaugyanisnemlehetmás,csakazonosegymással.akérdéstehátaz,
hogymit,milyentárgyat(denotátumot)jelölazozor ~ ezer szó.mielőtterreakérdésre
válaszolnánk,tekintsükátaszemélynévieredeztetésreépülőfeltevéseket.

ilabálint1944-benmegjelentGömör megye c.művében,mintmáremlítettem,úgy
vélekedett,hogy„Özörényvalószínűleg[azezer]számnévbőlalakult,törökeredetűsze-
mélynév”.atelepülésneveszerinte„arrautal,hogyazárpádkorbanmagyaroklakták;
ellenkezőesetbenanagyobbrészébenszinténmagyarkörnyezetnem illettevolnaa
törökhagyományoknakmegfelelőnévvel”(ilaiii,151–152.p.).

kniezsaistvánnyelvész,nyelvtörténészésszlavista1947-benészrevételeketközölt
ilabálintfentiművévelkapcsolatban.ebbenélesenbíráltaatörténészazonhelynév-
értelmezéseit, ahol helytelenül személynévnek minősített egy-egy főnevesített szláv
melléknevet,ésebbőltévestelepüléstörténetikövetkeztetéseketvontle,példáulÖzö-
rény esetében.„ilaugyanisnemtudja–jegyzimegkniezsaistván–,hogyaszlávhely-
neveklegnagyobbrészefőnévképzővelalakultésott,aholamagyarbancsakmellék-
névképző van, a szlávban melléknévképző és főnévképző együtt az általános.”
(kniezsa1947, 222. p.).mindezek alapján,miutánmegállapítja, hogy aBorosznok,
Ragály,Putnok helynevekneksemmiközeaszemélynevekhez,ígyvélekedik:„denem
személynévÖzörény sem(iii.152sz.törökszn.),hanemszlávképzésazOzora szu.-ből
(moór:1935szegedifüzeteki.,258)”(kniezsauo.).sajnos,nemsikerültkiderítenem,
mittakara’szu.’rövidítés,amitelírásnakvagynyomdaihibánakvélek(’szn.’azazsze-
mélynévnemlehet,mivelezzelaszerzőellentmondanasajátállításának),deeznem
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142 ambrus Sándor

isannyira lényeges.ennélsokkal fontosabbaz,amirekniezsa istvánaz idézettszö-
vegkörnyezetben utal: azÖzörény (<Ozoran ~ Ezeren) helynevet helytelen személy-
névből eredeztetni,mivel ez tulajdonképpen egy szláv főnév- ésmelléknévképzőből
alakultösszetétel:ozor+an, illetveezer-en.

moór elemér 1935-ben közölt cikkében, a kniezsa istván általmegadott helyen
azonbanmégnemígyvélekedik,ezt írjaugyanis:„ezerényhn.nemmondható isme-
retleneredetűnek,hatudjukrólaametsz.szerzőivel,hogytótulozorin-nakhívjákés
hogyatótnévazozoraszn.-bőlszármazhatott(ozoriszn.istekintetbejöhet).aztalán
mégsem tehető fel, hogya teljesenhasonlóhangzásúmagyarhn. etimológiájamás
iránybanvolnakeresendő”(horger–mészöly–moór1935,258.p.).moórelemértehát
nemahelynévszemélynévieredetétvitatja,hanemazttesziszóvá,hogyeztismeret-
leneredetűnekkellenetekinteni.

jánstanislav1948-banmegjelentSlovenský juh v stredoveku (szlovákdélvidéka
középkorban)c.munkájábanÖzörény nevét Ozora (azara,Tolnam.)ésOzorovce (azár,
Zemplénm.)helynevekközötttárgyalja.eztnémibizonytalansággalteszi,amitahely-
névelőtt feltüntetettkérdőjellel fejezki: „*?Özörénypelsőcnél,ny-ra,Gömörben:ad
Ozoram 1243(Šm. Vod. 166,167).Ezeren 1258(ib.174).a11–XXiiiáll.térképenÖzö-
rény vanésmellettezárójelbenHorka. Magyarorsz. vm. és v. Göm. 54szerintnincs
nyomutána.etim.:ozora,később*Ozorin“(stanislav1948,383.p.).amásikkéthely-
névmagyarázatát ugyanezenahelyen így adjameg:ozorahn.— „Ozora, talán sze-
mélynév,mintaszerbh.ésócsehOzor szn.(mbspo83,moroškin142)”;ozorovcehn.
—„Ozor-, Ozorovce, előbbOzorovci (ozoriak,azáriak)”.mintazafentiekbőlkitűnik,j.
stanislavOzora ésOzorovce helynevekhezhasonlóanÖzörény hn.etimológiáját isa
szlávOzor (ozora,ozorin)szn.-velhozzakapcsolatba;hivatkozikugyanvladimírŠmila-
ueradatára,ámmagyarázatátnemközli,elhallgatja.

milanmajtán 2001-ben közölt tanulmányábanÖzörény nevét azozor* szóalapú
településnevekközöttsoroljafel,éseztírjaróla:„Gömörmegyébenvoltazatelepülés,
melynek nevét talán Ozorany-ra lehetne rekonstruálni (Ozoran 1226, Ozoran
1243/1354,Ezyren vulgo Evzvreny 1249,Ezeren 1258/1334, Ezyren 1258/1336).a
településnévazújabbidőkigamagyarosítottÖzörény alakbanmaradtfenn,melyetila
b. török eredetű személynévvel hozott kapcsolatba (ila iii, 1946, p. 151)” (majtán
2001,278.p.).mintlátni,ajelesszlováknyelvtudósazáltalaismertetettadatokfor-
ráshelyétnemközli;semitt,semmásholnemhivatkozikvladimírŠmilauervagyGyörffy
Györgyidevonatkozómunkájára.adolgokatúgyállítjabe,minthaő,nempedigjúlius
botto rekonstruálta volna ezt a magyarosan hangzó helynevetOzorany-ra, amit két
adattaltámasztalá:egyértéktelenújkorihamisítványszármazékával(1226),valamint
az1243-asnévalakegyikváltozatával.ezenészrevételekutánnézzükmeg,mitmond
milanmajtánazozor* szóalapúszemély-vagytelepülésnevekkelkapcsolatban,melyek
kimutathatóságátazalábbiadatokkaligazolja.

személynevek – azOzor személynév nyugat-szlovákiábanmár 1226-ban ismert
volt,amikorozoréspozor (Ozor et Pozor)váriakat (castrenses)említenekapöstyén
(piešťany)mellettibana (baňa) várban; talánmintOzorec lehet értelmezni aváradi
regesztrumban1221-benbejegyzettsempte-vári(hradŠintava)Ozorc jobbágynevét;
Ozor személynevet az Ozorovce településnevekből 1232-utáni forrásokból lehet
rekonstruálni,amikorChotslav (Chotislav)ozorháromekényi földjét (terram Ozor adFó
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özörény – ozorany vs. Jazerany 143

tria aratra)kaptaadománybaii.andráskirálytólavoltTrencsénmegyében;azegykori
Tolnamegyei,bp.-tőld-efekvőOzora (1009)kisvárosnevétjánstanislavéskissLajos
isszláveredetűnévnektekintették,éseredetétaszlávOzor szn.-bőlmagyarázták;a
régebbilengyelnyelvbőlazOzor/Ozur személyneveta14.századból(1369)ismerjük;
morvábóla15.századból vannakazócsehOzor személynévreadataink (Johannem
dictum Bozkovek, fi lium Ozoronis 1412, Jan Mladší z Bozkovic, řečený Ozor 1418),
Ozorek (Jana Ozorka z Boskovic 1437);morvaszemélynévbőlszármazikazelpusztult
Ozřetín (Ozrzieczyn 1378)településneve.

Településnevek–Ozorovce (1232: terram Ozor ad tria aratra), Trencsénm.,dolné
ozorovceéshornéozorovce[m.alsó-ozorésFelső-ozor],mamindkettőbánovcenad
bebravou [m.bán] része;Ozorovce (Ozor 1304,Azar 1322),Zemplénm.,maveľké
ozorovce és malé ozorovce [m. kis-azár és nagy-azár]; Ozorany [Özörény] (Ozoran
1226,Ozoran 1243/1354,Ezyren vulgo Evzvreny 1249,Ezeren 1258/1334, Ezyren
1258/1336),Gömörm.;Ozora (Ozora 1009),Tolnam.;Lengyelországban:Ozorowice
(<Ozor/Ozur 1369), Ozorzyno (<Ozora)a15.századból,Ozorów, Ozorków – mailen-
gyelhelynevek;morvában:Ozřata, illetveazelpusztultOzřetín (Ozrzieczyn 1378) hn.
(vö.majtán2001,278–279.p.).

mindezenszemély-éstelepülésneveketmilanmajtánatanulmányatárgyátképező,
újkeletű,18–19.századi,demárnemhasználtszlovákozora,zruta, ozruta (irdatlan,
hatalmas,óriás)szavaketimológiaivizsgálatánakkapcsán,ennekkeretébenismerte-
ti.Úgyvéli,azemlítettújkeletűszlovákszavak„genetikai”összefüggésbenvannaka
nálukrégebbiozor* szóalapúszemély-vagyhelynevekkel.ezek–szerinte–együttesen
háromszlovákszócsaládotalkotnak:1.ozor, ozora, ozorný,2.zruta, zruták, zrutný,3.
ozruta, ozruták, ozrutný,melyszócsaládoknak„közösazeredete,lényegébenazonosa
jelentéseés többszármazékavan,deeltérőa fejlődéseéseltérőahelyeaszlovák
nyelvszókészletében”(majtán2001,278.p.).amiazemlítettszavakközöseredetétés
lényegébenazonosjelentésétilleti,milanmajtánúgyvélekedik,hogymindháromszó-
család eredete, tehát az ozor szó, illetve azOzor személynévvé is, az ősszláv*zьr-
/*zor- tőrevezethetővissza,melyazrieť, pozerať (nézni,figyelni)igével,illetvea výzor
(kinézet)szóvalkapcsolatos(vö.majtán2001,278.p.).ezenmegállapításáta17.szá-
zadtóladatoltzruta, zrutný (irdatlan,hatalmas),valaminta19.századelejétőladatolt,
főlegirodalmiművekbenfelbukkanó,demamárnemhasználtozora (irdatlan,óriás)
ésozorný (hatalmas,irdatlan,nagy,monumentális)szlovákexpresszívszavakvizsgá-
latábólvonta leúgy,hogyezeketamorvaozora,ozera (csúnya, rút), illetveazorosz
’ozornyik, ozorsztvo, ozornyicsaty’ (rendbontó,garázdálkodó,csibész)szavakkalhozta
kapcsolatba,megjegyezvén,hogyaszlovákésazoroszszavakközöttjelentésbelielto-
lódásészlelhető.mivelazemlítettoroszszavaketimológiájáta.preobrazsenskijésm.
vasmer a ’nézni, figyelni’ jelentésű zor-/ozor- tőből magyarázza, és állítólag václav
machekisinnenszármaztatjaamorvaszavakat,majtánszerintaszlovákozora, ozorný
szavakat szintén innenkell (lehet) eredeztetni (vö.majtán2001,279. p.). azt, hogy
miértpontinnen,nemárultael.denemárultaelaztsem,hogymiközevanezeknek
azújkeletűszlovákexpresszívszavaknakazősszlávéspánszlávozor* szóhoz,illetve
azOzor-féleszemély-vagyhelynevekhez,melyekrégiségét,mintláttuk,számospéldá-
valigazolta,ámeredetüketésetimológiaijelentésüketnemtettevizsgálatatárgyává–
csakpéldázottvelük.másképpenfogalmazva,milanmajtán,zárójelbetéveazősszláv
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6. vö.„’azar(5826)isused80timesintheoT(Ge;dt;josh4x;1sa;2sa3x;1ki2x;2ki;1Chr
10x;2Chr12x;ezra2x;job4x;ps17x;isa11x;jer;Lam;ezek;da3x;Zec);‘ezer(5828)is
used21usesintheoT(Ge2x;ex;deut3x;ps11x;isa;ezek;da;hos)andistranslatedhelp
18;helper,2andhelpers,1.”(preceptaustin:hebrewWordstudyonhelp).

7. vö.„Thenameezerisactuallyquitecommoninthebible,butnotoneoftheezersbecamevery
famousandthenameremainedrelativelyunknown.Thefirstbiblicalpersontobenamedezer
isasonofseir,whobecomesthearchfatherofahoritetribe(Gen36:21).otherezersarea
judahite(1Chr4:4),anephraimite(1Chr7:21),aGadite(1Chr12:9),asonofjeshua(neh
3:19),andapostexilicpriest(neh12:42).Thenameezerishighlysimilartothenamesezraand
ezri.itisderivedoftheverb(azar 1598)help,support.Theidenticalnoun(azar 1598)
meanshelp.Thenameezermeanshelp.”(abarimpublications’biblicalnamevault.)

144 ambrus Sándor

éspánszlávozor ~ ezer szó,illetveazOzor ~ Azar személynévetimológiájánakakér-
dését, az említett szavakat arra használta fel, hogy személy- és településnevekbeni
kimutatásukáltalazújkeletűszlovákozora,zruta, ozruta (irdatlan,hatalmas,óriás)
szavakrégiségét’bizonyítsa’azonazalapon,hogyhaazelőbbiekrégiek,azutóbbiak-
nakisazoknakkelllenniük.eztlátszikigazolnivizsgálataieredményeinekösszegzése
is,amitígyfogalmazmeg:„afentielemzésekbőlkitűnik,hogyazozor, ozora, ozorný,
ozorne, ozornosť, ozoritý, ozoristý (óriás,hatalmas,irdatlan,nagy,monumentális)sza-
vak,melyekvalószínűlegazószlávéspánszláv*zor- tőbőlalakultak,amelygenetikusan
azrieť (nézni)igévelfüggössze,aszlováknyelvszókészleténeklegősibbrétegébetar-
toznak.ezenszóalapbólkeletkezettszavakmásszlávnyelvekbeniselőfordulnak.Úgy
tűnik,ezeketnemfeltétlenülszükségesúgymagyarázni,minthaatörök-tatárzor- tőből
származóátvételeklennének”(majtán2001,283–284.p.).

visszatérveOzoran ~ Ezeren >Özörény hn.eredeténekés jelentésénekkérdésé-
hez,megkellállapítani,hogymilanmajtánfentiértelmezéseinemvittekközelebba
helynévvel kapcsolatos bizonytalanságok feloldásához, sem eredetének és jelenté-
sénekatisztázásához.egyrésztittarrólvanszó,hogyfeltevését,melyszerintahelynév
hátterében azOzor szn. áll, mint erre már utaltam, semmilyen történeti adat nem
támasztjaalá.másrésztpedigarról,hogynézetét,melyszerintahelynéveredeteés
jelentéseazáltalavizsgáltújkeletűszlovákozora, zruta, ozruta szavakkalhozhatókap-
csolatba,azértnemlehetelfogadni,mertezekértelmezésébőlnemderülki,hogyjelen
esetbenmimotiválta a névadást. a ’nézni, figyelni’ jelentésű zrieť ige, a ’hatalmas,
irdatlan,nagy,monumentális’ jelentésűszlovákozora, ozorný szavak,a ’csúnya, rút’
jelentésűmorva ozora,ozera szavak,illetvea’rendbontó,garázda,bajkeverő,bandita,
csibész’ jelentéskörbe tartozó ozornyik, ozorsztvo, ozornyicsaty orosz szavak ugyan
mindszóbakerültek,deakérdésreválasztnemadtak.

kibővítveaszemélynévreépülő feltevéseksorát,azalábbiakbanén is felvázolok
egymerőenhipotetikusmagyarázatikísérletet,melynekalapjátazOzoran/Ezeren hn.
ezer szavaképezi.mintláttuk,ilyesmivelmárilabálintismegpróbálkozott,mégpedig
úgy, hogy azezer számnévből személynevet alakított, s ebből értelmezte azEzeren
helynevet.őmásezer szót,másEzer személynevetnemismert,illetvenemmertvagy
nem kívánt feltételezni. már viszont szerintem az Ozor/Azar/Ezer alapú helynevek
ilyenkéntiszármaztatásalegfőképpenahéberezer ~ azar szóbólvezethetőle.a ’se-
gítség’,’segítő’jelentésselbíróezer szóugyanis21-szer,azazar szópedig80-szorsze-
repelazótestamentumban,6 mégpedigszemélynéviminőségben7 is,aminekmagyar
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8. amagyarságmár a korai időktől kezdve érintkezett zsidókkal (főleg zsidó vallásúakkal),
kivált azt követően,hogyakazárelit zsidó vallásra tértát. amikoramagyarokakárpát-
medenceirányábatovábbindultak,akazároktörzsébőlkiszakadtkabarok (kavarok)csatla-
koztakhozzájuk,kiknagyobbrészbenaziszlám,kisebbrészbenpedigazsidóvallástkövet-
ték(vö.kristó2003,41–44.,179–180.p.).amagyarhonfoglalás(895körül)vezérének,
Árpádnakegyikfeleségeiskabarleányvolt.azAba nemzetségelődeit,kikazalföldészaki
peremterületeit,illetveamátravidékétszálltákmeg,egyeskutatókszerintakabarokközött
kellkeresni.ÚgyszinténkabarvagytürknévlehetettaGömör névis,amelya„kumur,kümür,
kömör”törzsinévbőlszármazik,tulajdonképpenszenecskét,tüzesszénbogaratjelöl.

9. azsidóknálazEzer ésAzar mellettazOzer néviskimutathatómindkeresztnevekben,mind
vezetéknevekben; izrael köztársaság első elnöke ezer Weizman (1924–1980) volt, ő
palesztinábanszületett,ámapját,kioroszországbólszármazott,mégozerWeizmannakhív-
ták.keresztnevek szótáraiban:Azár héber-görög keresztnév, j.: akit jehova segít.Azariás
ószövetséginév,j.:segítazisten!Ozora hébernőikeresztnév,j.:azÚrereje,istenereje.
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alakja is ismert:ezeriásvagyazariás.Ozoran ~ Ezeren hn.tehátelméletilegkapcso-
latba hozható egy olyan népközösség tagjaival is, amely nyelve vagy vallása révén
ismerteahéberezer ~ azar szót,illetveahébereredetűEzer vagyAzar személynevet.
azsidókmellett,kiknekkoraimegjelenéseakárpát-medencébennemkívánkülönö-
sebbbizonyítást,elsősorbanakazároktólelszakadtkabarok(kavarok)jöhetnekittszá-
mításba.kristóGyulaszerintakabarokmégetelközbencsatlakoztakamagyartörzs-
szövetséghez,ésamagyarokkalegyüttfoglaltakmaguknakújhazátakárpát-meden-
cében,aholamátravidékénszálltakmegnagyobbtömegben;fejedelmükakazárszár-
mazású,zsidóhitűabasámuelvolt.akabarokegyrészebizonyítottanaziszlám,egy
másik, kisebb része pedig a zsidó vallást követte,8 aminek alapján feltehető, hogy
ismertékahéberezer ~ azar szót.azelmondottakszerintEzeren hn.magyarázatátígy
ismeglehetnefogalmazni:ezer-en =segítőkszálláshelye;azahely,aholazokélnek,
akik vallásuk nyelvén (héberül)ezer-nek (segítők) nevezikmagukat; azok a segítők,
akik valamelyik nemmagyar törzsből származnak, s akik az ország, illetveamegye
határaithivatottakvédeni,őrizni.Ezeren (Özörény),minterremárutaltam,egykorilyen
helyvolt–Gömör-vármegyéjének,segybenazországhatáránfeküdt.

efeltevésegyiktámaszaazazar ~ ezer szó,illetveazAzar ~ Ezer személynévkimu-
tathatósága csaknem valamennyi Ozor-féle helynévben: Ozor/Azar Trencsén m.,
Ozor/Azar Zemplénm.,Ozora/Azara Tolnam.;Ozoran/Ezeren Gömörm.,aholazOzor
névalakotahébereredetűszemélynévszlávváltozatánaklehetnetekinteni.9

a feltevés másik támasza az Özörénnyel szomszédos település neve –Malach
(Malah).ezszinténhéberszó,illetvebibliainév,jelentése:’angyal’,azaz’követ’, ’hír-
nök’.iv.béla1243-bankeltadományleveleatelepüléstmárvilla-azazfalukéntemlíti,
mégpedigelsőkéntGömörmegyében;birtokosaekkoraZágráb-korpásnemzetségből
származóZágrábvárjobbágyvolt(vö.Györffy1963,524–525.p.).egy1275-benkelt
oklevélbőlaztistudjuk,hogyatelepüléstkatonainépelemeklakták,akikfeltehetőleg
azértvoltakidetelepítve,hogyasajófolyóittleszűkülővölgyétvédjék,őrizzék.szent
erzsébetnekszentelttemplomukatazarkangyalnevétviselőszentmihály-hegyreépí-
tették.ezzelszembenasajótúloldalán,ameredekfalúharagistya-hegytetejénvolta
vár,amelyvédelmetbiztosítottmindenféletámadásokellen,sahonnanasajóközép-
sőszakaszánakvölgyeitjóllehetettellenőrizni.

Fó
r

u
m

Társadalom
tudom

ányi S
zem

le, XIII. évfolyam
  2

0
1

1
/3

, S
om

orja



10. vö.„[1234:]adozoram–pustatinaumikolčan[pusztamikolcsánymellett];Özörény,Gem.
horka55/24;1892horka,1927Gömör-horka;botto,Čmss.Xiii.3,smss.vi.41,sp.Xv.
351:ozorany=jazerany,jäzereny”(Šmilauer1932,166.,167.p.).
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a fenti tények tehátazt látszanak igazolni,hogyezekazegymással szomszédos,
talánkatonai,őrző-védelmicéllallétrejötttelepüléseknevükethéberszavakbólvették:
Malach =angyal(istenkövete,hírnöke),Ezeren =segítőkhelye.névadóikként legfő-
képpenazsidóvallástkövetőkabarnépelemekjöhetnekszámításba,akiktöröknyel-
vükmellettamagyartismegtanulták.

devajonígytörtént-eezvalójában?aválaszkorántsemegyértelmű.afeltevéstalán
megálljahelyétMalach hn.esetében,amelymindenbizonnyalahébermalach ’hírnök,
angyal’szóbólszármazott.Úgyszinténközelebbvihetazonhelynevekeredeténekatisz-
tázásához,melyekhátterébenazOzor/Azar szn.áll.azutóbbiakkörébőlazonbanki
kellzárniazOzoran/Ezeren hn.-et,mégpedigkétokból.először isazért,mertennek
nemvoltazar- alakváltozata,másodszoréslegfőképpenpedigazért,mertalapjátegy
másikszóalkotja.

Özörény hn.alapszavánakugyanisnemahéberozor ~ azar ’segítség,segítő’szót,
hanemazősbalti*eźera-, illetveazősszláv *ozero szótkelltekinteni,melynekjelen-
tése ’tó’,szlovákul ’jazero’.ezazaszó,amelypontosanrávilágítarra földrajzikörül-
ményre,amianévadástjelenesetbenmotiválta:ató,illetveazoknakatavacskáknak
ésmocsaraknak az együttese,melyek a település területét jellemezték és jellemzik
mégmais.

Özörény <Ezeren ~Ozoran hn.Jazeran-kéntimeghatározásaésértelmezésenem
újkeletű.sajnos,ezazértelmezésazidőkfolyamán„homálybaveszett”,hogyhelyet
adjonaszemélynévieredeztetésekbőlkiindulófeltevéseknek.agömöritájatjólisme-
rő,aközelirőcénténykedőszlovákpedagógus,ügyvéd,történészéspublicistajúlius
bottomár 1895-ben rögzítette azt a tényt, hogyOzora (Özörény) település nevének
szlovákmegfelelőjeJazerany,sezennézetétkésőbbiírásaibanismegerősítette(botto
1895,351.;1901,41.;1910,3.p.).azőmunkájárahivatkozik,és lényegébenaző
meghatározásátvesziátFedorhoudekis,aki1902-benmegjelentcikkébenígyfogal-
maz:„Özörény:jazerany(jäzerany)”(houdek1902,167.p.).ésvégül,denemutolsó-
sorban,vladimírŠmilauer1932-benmegjelentalapvető,Vodopis starého Slovenska (a
régiszlovákiavízrajza)címűmunkájábanszinténjúliusbottoírásairahivatkozik,ésaz
ő tömör és pontos meghatározását tünteti fel ekképpen: „ozorany = jazerany,
jäzereny”10 (Šmilauer1932,167.p.).mindezekalapjánelmondható,hogya20.sz.első
évtizedeiben ismert volt egyolyanelképzelés is, amely szerintÖzörény nevemögött
nemazOzor személynév,hanemazozor ~ ezer >jazero földrajziköznéváll,melynek
jelentése’tó’.ekételképzelésezidőbenmégegymásmellett,egymássalvetélkedve
létezett,mikénterreGabrielabt1936-banmegjelentcikkébőllehetkövetkeztetni.ezt
írja:„Özörény=horka,aXiii.ésXiv.századbanozoranvagyezeren,valószínűlegnem
jazeran-bólszármazik,ahogyanaztj.bottomagyarázza,bárazőetimológiaimagyará-
zatainagyonszerencsések,hanemazozor-a,azazazariásszemélynévbőlszármazik
(vö.ozorovcebánmellettésZemplénben,amagyarazar=ozor,ozora).azt,hogyaz
elnevezésaszlovákoktólered,azanyutótagbizonyítja”(abt1936,397–8.p.).azilyen
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11. Izra hn.eredetévelésjelentésévelTóthvalériafoglalkozott.Úgyvélekedett,hogyamagyar
névformakialakulásáta„szlovákeredetű: aszlk.jazero ’tó’szóbólmagyarázhatjuk”,sezaz
általaleírtbonyolultszóvégihanghelyettesítésésszóelejihangváltozáseredményekéntszü-
letettmeg(Tóthvaléria:Névrendszertani vizsgálatok a korai ómagyar korban. Abaúj és Bars
vármegye helynevei. debrecen,2001,91.p.).véleményemszerintebbenamutációbana
szlovák jazero szónem játszottsemmilyenszerepet,anévalakváltozás irányaezesetben
vagyEzera > Izra,vagypedig Iser(a) > Izra volt.az Izra hn.ugyanisnemcsaktót,hanem
patakotisjelöl,aminekfolytánjelentésea’folyóvíz’jelentésűindoeurópaiiser, isera, isara,
isarco szavak, illetve víznevek felémutat; vö: Ister fn. (>duna), Iser fn.németországban,
Isère fn. Franciaországban, Isarco fn. olaszországban, Yser fn. Franciaországban és
belgiumban,Vézère ésAuvézère fn.Franciaországban,Weser fn.németországbanstb.

12. aszlováknyelvtörténetiszótáraajazero szó16–18.sz.közöttiadatainálkizárólagageze-
ro ~ gazero alakotközli;vö.majtán,milan(red.):Historický slovník slovenského jazyka.Zv.
1.bratislava,veda,1991,521. p.
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fajtaérvelésésbecsületeshivatkozásakésőbbiekbenszületettmunkákra,sajnos,már
nemjellemző.ezekben,mintláttuk,aszemélynévieredeztetésnekellentmondóérvek
és nézetek következetesen el vannak hallgatva. így például ján stanislav átveszi
vladimírŠmilaueradatait,denemteszemlítéstarról,hogyazutóbbimikéntértelmezi
a szóban forgó helynevet. hozzá hasonlóan jár el a jeles szlovák nyelvtudós,milan
majtánis,akiráadásulúgyírtekintélyestanulmánytazozor* szóetimológiájáról,hogy
elhallgatjaenneklegfontosabbjelentésétaszlávnyelvekben.

Özörény < Ezeren ~Ozoran hn.hátterében,egyetértvejúliusbotto,vladimírŠmila-
ueréskniezsaistvánértelmezésével,teháténisavégsősoronindoeurópaieredetű,
ősbalti/ősszláv*eźera-/*ozero szótlátom,melymindenszlávésbaltinyelvbenmeg-
található,jelentésetó –nagyobbkiterjedésűállóvíz.szlávnyelvekben–cseh:jezero,
lengyel:jezioro, felsőluzsini:jězor, alsóluzsini:jazor, szlovák: jazero, ukrán:ózero, orosz:
ozero bolgár:ézero, ézer, macedón:ezero (jézera), szerbhorvát:jezero, szlovén:jezero,
jezer, ószláv:jezero, jezerъ;baltinyelvekben–óporosz:assaran,kur: Eezeryne, Esser
Semmen, Aserowischen, litván:ežeras, lett:ęzęrs(vö.andersen1996,149.p.;blažek
2003,243–253.p.,Šmilauer1970,86.p.,vasmer1987,3,125.p.).azérdekesség
kedvéértmegjegyzem,hogyatójiddisnyelvenisozere.

azősbalti/ősszláv*eźera-/*ozero földrajziköznévbőlcsaknemvalamennyiszlávés
balti nyelvben alakult településnév: ezere, ezereni, ezerovo, jezerica, jezernice,
jazerinca, jezero, jazorki, jesseritz, jezierzyce, ozero, ozerov, ozerovo, ozerjanka,
ozerna,stb. (vö.Šmilauer1970,86.p.).ehelyneveksorábatartoziktalánaz Izra-tó
neveisszlovákiában,11 melynémihasonlóságotmutatezeren1339-osIzreen alakjá-
val.Ezeren hn.esetébenérdekesmegfigyelni,hogymegőrizteazősbaltieźera- szóhoz
hasonlórégialakját,skésőbbifejlődésefolyamánsemvettefelaszóelejij-t,mintaho-
gyanazacseh,lengyel,szlovák,luzsini,macedón,szerbhorvátnyelvbenmegtörtént.12

Legközelebbhozzáamacedón,illetvelettEzereni ésakurEezeryne helynevekállnak,
melyekszintehasonmásaiazEzeren névalaknak.

azelmondottakbólkitűnik,hogyakésőbbiekbenÖzörény alakbanrögzítettOzoran
~ Ezeren hn.azősbalti/ősszlávnyelvieredetű*eźer-/*ozer- víznévésazen mellék-
névképzőösszetételével jött létre, jelentése: tavas.Özörény maiszlovákmegfelelője
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13. vö.pesty1864.;kataszteritérkép1876.;ambrus2011.

148 ambrus Sándor

Jazerany, illetve archaikusanOzorany. a helynév kapcsolata a szláv eredetűnek vélt
Ozor személynévvelszinteteljesbizonyossággalkizárható.

Ozoran ~ Ezeren hn.olyanhelyreutal,aholtavak,mocsarakvannak,tkp.jelentése:
tók közti, tavas hely– ’jazeran’, illetveátvittértelemben: tók, tavas hely mellett lakó
nép.Özörény ilyenhelyvolt:mégmostisvannakittkisebbtavakésmocsarak,melyek
együttesétaz1876-oskataszteritérképTókközi névveljelöli.13 etavashelykörnyékén,
aPusztatemplom,Gát, Felső Gát,Falukertnél nevezetűrészekenvoltazősifaluköz-
pontja.egymásikfalurészaNagy-tó környékén,azAlájárók ésToka nevezetűrészeken
alakultki,mikénterreaz itt fellelhetőcseréptöredéketutalnak.azennekközelében
lévőLésza-Horka-hegyen,illetveaveleszomszédosKutyor-völgybengazdaságijellegű
építményt–juhakolttudunkfeltételezni.aharmadikfalurészhelyétaSós-hegy aljába
tesszük.miutánazősifalutemplomávalegyüttelpusztult,Özörény területénmárnem
jöttlétrenagyobb,faluszerűtelepülés.a14.századtólkezdődőencsupánnégy-ötcsa-
ládlakottitt,elkülönült,tanyáknaknevezettportákon.Özörény gyérlakottságavalószí-
nűlegazivóvízhiánnyalfüggössze:területénforrásoknincsenek,akutakpedigcsaka
rosszminőségűtalajvizetfogjákfel,ráadásul–nemtudni,mikor–aNagy-tó iskiszá-
radt.ezutóbbieseménylehetettannakalegendánakazalapja,melyszerintazözöré-
nyiekazértköltöztekbehorkára,merteltűntavizük.paradoxmódonÖzörény nevétis,
elnéptelenedésétisavízzelhozhatjakapcsolatba.
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