
Anyás 
(Egy földrajzi névadás tanulmányozása) 

Többen tettek már kísérletet arra, hogy a Szeged kö
zelében fekvő Anyás helység nevét és a névadás eredetét 
megfejtsék. 

Erdélyi László „A Pannonhalmi Szent-Benedekrend 
története" című munkája (továbbiakban PRT.) X. köte
te 6. lapján írja (Szent Anianus [magyarul régiesen 
Anyán vagy Ángyán, Anyás és Ányos]) — téves földrajzi 
elhelyezés mellett — majd kifejti (PRT. X. köt. 242. lap 
2. jegyz.), hogy „Az Ányas [recte Anyás] név a tihanyi 
apátság védőszentjének, Szent Anianus-nak, Ányos-nak 
nevéből származott épp úgy, mint a zalavári apátság 
védőszentjének nevéből ennek tiszai birtoka, Szent-
Adrián-mártír, a mai Mártély." Megismétli névfejtését 
a X. köt. 433. lapján is („Mellette pusztult el Anyás, 
amelynek neve Anianus-ból származott s összefüggés
ben lehetett a tihanyi Szent Anianus monostorral . . . " 
stb.). 

E rdé ly i Lász ló magyarázatát olyan kézenfekvőnek 
találták, hogy később inkább megerősítették mint vizs
gálták. Szentadriánmártély — Adriánmártély azonossá
gát a mai Mártély helységgel már Nagy I m r e bizonyí
tottnak vette 1881-ben (vö. Zala vm. története. Okit. 1, 
307, továbbiakban ZaO.). Az +1092/1390 körüli átírt 
oklevélbeli Anyás—Anyás helységet a mai Anyás község
gel 1854-ben Je rney azonosította (MNyelvkincsek 4). 
Elfogadta névmagyarázattal Pa is Dezső (MNy. 
XXVIII, 246) és Györffy G y ö r g y (NévtVizsg. 33), 
de vö. Györf fy , Az Árpád-kori Mo. tört. földrajza. 
I2, 891—2. 

1935-ben K l e m m A n t a l (Pécs és a Mecsek neve. 
Kny. Pécs, 1935) vetett fel hasonló névmagyarázatot, 
amikor Pécs városának nevét a pécsi székesegyház védő
szentjének, Szent Péternek nevéből vezette le, és a Péter 
név kicsinyítőképzős (becéző) alakjának magyarázta. 

Az Anyás—Anyás névadás megfejtése kétoldali vizs
gálatot kíván. Először annak megállapítását, hogy a ma
gyarban történt-e védőszent nevével névadás úgy, hogy 
a védőszent neve mellől a szent 0-w boldog) jelzőt elhagy
ták? Különösen vonatkozik ez a Szentjános, Szentanna 
stb. típusú helynevek születésének korára, a XIII—XIV. 
századra, mert helynevünkre az első adatok (nem tekint
ve hamis oklevelekben szereplő előfordulását) ez időből 
vannak. A kor szellemét tekintve elképzelhetetlen, hogy 
a XIII—XIV. században a védőszentül választott neve 
mellől a szent jelzőt tudatosan elhagyják (vö. MNy. 
XXVII, 215). Györffy G y ö r g y (NévtVizsg. i. h.) több 
esetet sorol fel, amikor egyenesen a védőszentnek ado
mányozzák a birtokot. Minden esetben gondosan ügyel

nek a szent tiszteletére előírt kifejezés használatára. Tel
jesen jogos és helyes Györffy azon megállapítása, hogy 
„e korban a védőszent neve birtokosnévként válhatott 
helységnévvé". Ehhez még azt fűzném hozzá, hogy a vé
dőszent teljes neve, amely név tartalmazza az egyházi 
tiszteletet adta címet is. Tehát Szentjános, Szentanna,, 
Boldogasszonyteíke, Boldoga.sszonyha,tva.na. stb. Györ 
ffy megállapítását megerősíti K n i e z s a I s t v á n kuta
tása. A zólyomi Szentbalázs~ Balaze jelentése ' Balá
zsok' >• 'Balázs népe' (NévtVizsg. 25.). 

Ismerünk névadást a szent jelző nélkül is a magyarban. 
Például Pécsett a régi Cassian teleptől délre eső bányász
település a Borbálatelep nevet viseli. E kis bányatelep 
nevét kétségtelenül a bányászok védőszentjétől, szent 
Borbálától kapta, immár 30—40 éve. Ma is így ismerik. 
Csak a törvényszerűség éppen abban jelentkezik, hogy 
ilyen névadás a magyarságnál a XIII—XIV. században 
nem lett volna lehetséges. 

Miután ez az elgondolás Anyás^Anyás helység nevé
vel kapcsolatban tartja magát, szükségesnek láttam a 
kérdés részletesebb vizsgálatát, hogy ha megfelelő adat
mennyiség áll rendelkezésre, abból törvényszerűséget 
kíséreljek meg levonni, helyesebben a megállapított tör
vényszerűség alóli látszólagos kivételt szüntessem meg. 

A kérdés másik oldala az, hogy Szent Anianus neve 
a magyarban azonosítható-e, megfelel-e Anyás~Ányás-
nak? Ezzel újabb bonyolult kérdéshalmazhoz értünk, 
mert ennek a kérdésnek is meglehetősen régi és nagy 
irodalma van. 

Szent Anianus, Anyán ~Anyán,Ángyán, Anyás~ Anyás, 
Ányos, anyós ~Anyós nevek magyarázata az, amelybe 
bocsátkoznunk kell. E névsort is meg kell toldanom 
a bibliai Ananias névvel, amely szerintem e csoporttól 
el nem választható. 

E kérdés megoldása csakis a történeti adatok tükré
ben lehetséges. Éppen ezért igyekeztem — az eddigi iro
dalmi adatokon kívül (Pais D . : MNy. XXVIII, 246 és 
J a k u b o v i c h E . : Uo. 306) — újabb adatokkal meg
világítani a kérdést. A hivatkozásokat az eredeti forrás
jelzettel közlöm, ott is, ahol az eddigi kutatás adatait 
veszem át. Célom ezzel az adatok ellenőrzésének meg
könnyítése. A történeti adatokat csoportosítom, hogy az 
áttekintés egységes és könnyű legyen. Az első csoport az 
Anianus és magyar megfelelője az Anyán ~Ányán > 
Aján ~ Ángyán személynév. A másik csoport az Ananiás 
és eleink által vele azonosított magyar Anyás ~Anyás 
név. A harmadik csoportba helyeztem az ányos lányos 
szónkból származó Ányos ~Ányós személy-, illetőleg 
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családnevet, s ennek esetleges további származékait. 
A negyedik csoport a fenti neveknek magyarországi 
helység- és helynevekben való előfordulását mutatja be. 
A párhuzamok, összehasonlítások alkotásához szüksé
ges adatokat a szövegben közlöm. Lehetséges, hogy 
egyes adatok esetleg egyik csoportból a másikba oszt
hatók. Azonban adataim nagy száma — a nagy számok 
törvényszerűségénél fogva — kiejti az esetleg egy-egy 
adat okozta hibát. 

Anianus (Annyán~ Ángyán, Anyán ~ Aján) 1055: ad 
ecclesiam Sancte Marie sanctique Aniani episcopi et confes
sons . . . in loco qui vulgo dicitur Tichon Bárczi, TA.8; 
1095: monasterio S[ancti] Afniani] tichoniensis NyK. 
XXXIII, 278; 1118: . . . ad servicium eccl. beati Aniani or-
dinavit ZaO. I, 3; 1198—1204: SS. Floriani Willib-
rordi, Aniani, Gregorii pape . . . PrayK. 22. t. (MNy. XXI, 
225, 228); 1217/550: Anniano lectore et notario VR. 165. §; 
1222/373: Anianum (~Anyanum) ... in villa Arach (Zala 
m.) PRT. X, 569; 1230: . . . quod filii Ay an, Endre, Lam-
perth et Guntheros (Szentpétery, KritJ. 463; 1235: deca-
nus . . . ac curialis comes nomine Anian [2x] MNy. XXVIII, 
306; 1235/550: Aniano lectore et notario Varadiensi VR. 
136. §; mg-i Aniani VR. 142. §; 1236: Aman [Anian?] udvor-
nic. de Echer iuxta Vindurnam in par. Zalad. HO. VI, 31; 
1244/373: . . . monast. sancti Aniani de Tyhonio ZaO. I, 16; 
1247/342: Both et Jac. fil-i Aniani — pr. Kescew-ben (Zala 
m.) HO. V, 21; 1262: conv. mon. Sancti Aniani de Thycon 
HO. V, 34; 1269: Pouka, Aniano, Crys et Anas de villa Igol 
. . . esse homines conditionarios mon. Tychon. . . . et debe-
re . . . vnam hydriam mellis . . . (ma Igal puszta Pápa mel
lett) PRT. X, 532; 1269/402/XVII—XVIII. sz.: PRT. X, 614; 
1271: Amanus [Anianus?] f. com. Domin. Szentpétery, 
KritJ. 2119; 1273/378: Anyanus és Vs — Kilián fiai, szolga
győri várnépek Uo. 2382; 1273: mg. Aniano notario et pre-
bendario Wesp. capit., Barth., Aniano et Fabiano filyo Muth 
. . . de villa Chege (Somogy m.) HO. V, 49; 1274: Anyano f. 
Jacobi — birtokos Császtán (Borsod m.) Györffy, P, 765; 
1279/494: mg-o Aneo Pestiensi HO. VIII, 205; 1290: mg. 
Anyanus nótárius cap. Strig. MStrig. II, 259; 1292: mg. 
Anianum not. с. Strig. Uo. 321; mg. Anyanus Uo. 329; 
1292—97: Anyán fii. Anyani de Hetyn (Baranya m.) ÓMO. 
109; 1293/130?: mg. Anyanus nob. de Menchel (Veszprém 
m.) PRT. X, 30, 542; 1294: mg. Auianus [Anianus?] Fejér, 
VI/1, 309; mg. Anyanus not. с. Strig. MStrig. II, 356; [1296]: 
ua. Uo. II, 385; 1297: Anyano can. Strig. Uo. 406; 1300: 
Anianus ül. Erdeus de Byliga (iobagio . . . ) MNy. XI, 425; 
1309: Änyos Ivanca et Petk VeszpReg. 32; Anianus fii. Er
deus iob. noster [capit. Besprimiensis] АО. I, 175; Goganus 
et Dauid pro se et pro Anyano. Веке. Item pro Pesé fratribus 
suis, fily . . . Ivánka de Gerencher (Zala m.) АО. I, 184; 
1312: eccl. sancti Aniani de Tykonio ZaO. I, 136; mon. beati 
Aniani de Thykonio ZaO. I, 137; Anianus f. Erdeus de Biliga 
(Veszprém m.) MNy. XXVIII, 306; 1313: Anianus f. Erdeus 
jobagio dicti cap. de Sceuleus (Veszprém m.) Uo.; Joh. fil. 
comitis Ayan (Baranya m.) АО. I, 305; 1317: Balázs fia 
Ányos VeszpReg. 45; 1318: Anian f. Erdeus de Zeleus, dicto 
Aniano HO. I, 111; 1319: Anyan f. Erdeus de Zeleus MNy. 
XXVIII, 306; 1320: Chala f.-a Aniani de Pezey, Margarete 
relicte . . . Aniani ZaO. I, 152—3; 1322: Aniani f-i Erdeus 
nob. iob. cap. Wesprim. HO. I, 116; Erne, Nie, Greg. fil. 
Aniani АО. II, 19; 1323: . . . inter terras . . . mg. Myske . . . 
et quondam Aniani de . . . Pescey (Veszprém m.) ZaO. I, 
170; Ányos fia István, Frutha és Ányos VeszpReg. 135; 1324: 
Anyano f-o Herdews de Zelus MNy. XXVIII, 306; Erdeus 
fia Ányos VeszpReg. 144; 1328: Scepuzd-i Péter fiai: Ányos 
és Bede (Zala m.) VeszpReg. 186; 1328/329: Anyani iob. 
castri Vesprimiensis sine herede decedentis ZaO. I, 214; 
1328: Ányos fia Mátyás VeszpReg. 187; 1329: Aniano, Go-
gano et Pesé de Gerencher HO. IV, 148; 1330: Gogano, 
Aniano ас Pesé de Gerencher PRT. VIII, 307; 1331: Sce-
pezd-i Ányos VeszpReg. 223 ; Ányos fia Bálint Uo. 227; 1332 : 
inter Anianus et Bede filios Petri . . . Valentinum f. Aniani 

nob. de Scepezd ZaO. I, 264—5; Zepezd-i Péter fiai: Ányos 
és Bede VeszpReg. 242; Ányos fia Bálint Uo. 243; . . . si 
proximi et generatio Aniani et aliorum de Zepezd . . . nobi-
les de Zepezd, an essent iobagiones eccl. Vesprimiensis Uo. 
244; Zepezd-ből való Péter fiai: Ányos és Bede Uo. 247; 
1333: Ányos fia Bálint Uo. 252; Péter fia Ányos a veszprémi 
egyház Zepezd-i nemes jobbágya Uo. 255; 1336: Zepezd-i 
Ányos Uo. 278; 1337: Erney f. Anyani nob. de Mark (Sza
bolcs т .?) АО. Ill, 431; 1339: . . . quondam Anyani et 
Pauli f-i Anchuk in p. Pesscey, Florianus et Anianus seu 
Ananias, fuissent et fuerunt inter se fratres patrueles ZaO. 
I, 349 ; . . . Florianus et Anianus seu Ananyas . . . ZaO. I, 
357; 1339/410: mg-i Gogan et Aman [Anian?] . . . vices cas-
tellani . . . in Bistricia АО. Ill, 569; 1339k.: Anion és Gogan 
vágbesztercei várnagyok Domanovszky Emi. 175; 1340: . . . 
item quandam particulam silve que quondam Galus patris 
. . . Aniani fuisset . . . item circa sessionem Aniani ... ZaO. 
I, 365; 1341: terris et silvis . . . Aniani et Floriani Pezey 
ZaO. I, 380; 1342: Guerencher-i Goganus és Ányos Veszp
Reg. 357; 1344: Anianus fil. Sele de Wys — Répcevis (Sop
ron m.) Sopr. m. Okit. I, 177—9; 1351 : Anyanum fii. Benche 
diuagantem (Veszprém m.) ÓMO. 19; 1353: Zeleus-i Ányos 
fia János VeszpReg. 452; 1358: Ányos fia János a veszpr. 
kápt. ügyvédje Uo. 495, 497, 499; 1359: Joh. fii. Anyani 
procur, capit. eccl. Wespr. PRT. VIII, 336; 1360: Ányos fia 
János VeszpReg. 545; 1364: ~Uo. 568; Joh. fii. Anianij ... 
de Zurchuk, Joh. Aniani de Hydegkwth (Veszprém m.) ÓMO. 
203; 1365: Ányos fia János VeszpReg. 591 ; Ányos fia László 
[János?] Uo. 592; 1368: Anyanus literátus Zichy III, 357; 
Ányos fia János VeszpReg. 630; 1370: Anyannus litteratus 
Zichy III, 412; 1373: Anianus litteratus Uo. 499; Anianus 
. . . de Fyred (Zala m.) ZaO. II, 83; Bened. fii. Aniani ... 
nob. de [...] ZaO. II, 86; Dionis. fii. Aninani nob. iob. . . . 
eccl. Tykoniensis in villa Vduori (Zala m.) ZaO. II, 87; 1375: 
Anianus literátus Zichy III, 600; 1378: Ányos fia János 
VeszpReg. 723; 1381: Dom. f. Steph. f. Aniani job. nostri 
[cap. eccl. Wesprim.] de Zeleus özvegye Katalin VeszpReg. 
783, HO. Ill, 216; 1388: monast. beati Aniani de Tykonio 
ZaO. II, 220; mon. b. confessons de Tykonio ZaO. II, 222; 
monast. sancti Aniani martyris ZaO. II, 225; 1390: Páska és 
Ányos — Bicskei rokonság B. Szabó L., Pest m. oki. eml. 
102; 1391: Elyzabeth fii. Aniani nob. de Vsa (Nógrád m.) 
Kubinyi II, 327; 1410: Korothna-i Ányos leánya Margit 
(Somogy m.) ZsOklt. II/2, 7898; 1418: monast. sancti Aniani 
de Tykonio ZaO. II, 412; 1425: Aniani dicti Syke jobag. 
[cap. eccl. Wesprim.] de Pechei (Zala m.) HO. IV, 283; 
1429: Valent. Anyani PRT. X, 650; [Erdélyi L. e nevet a 
PRT. X, 370. lapján „Anyán vagy Ángyán Bálint-nak fordít
ja!] 1430: Anianus — iobag. de Polyan (Veszprém m.) PRT. 
VIII, 473; 1449: ad merasium Aniani, ad silvam Aniani, ante 
domum Aniani ZaO. I, 366—7; 1453: Anianus — iobag. de 
Polyan PRT. VIII, 520; 1455: Marcali helység Szt. Anianus 
tiszteletére szentelt paroch. templomát említik. Csánki, II, 
579; 1456: Anyano et Nicolao clericis de Marczaly Békefi, 
Kápt. isk. 57, 410; 1466: Anian gonto MünchK., NyTár. I. 
XXVII. lap Nov. 17; 1482: Georg. Anian atque Adamum et 
Galium filius eiusdem (Kisapáti, Zala m.) ZaO. II, 617; 
1490: hazugdi Annyan család (Zala m.) Csánki III, 127; 
1520: Mich. Ayan, Blas. Ayan [ismételten] de Hazugd aliter 
Althalfalw (Zala m.) PRT. VII, 576—7; 1524: Mich. Annyan, 
Lad. Annyan de Hazwgd PRT. VII, 579; 1526—7: . . . kynek 
Annyan vala newe, pyspekkee zentolee azon^ [Alexandria] 
varasban ÉrdyK., NyTár. IV/1, 394; 1554: Ágyán György 
adózó Parasztszékely ben (ma Kisszékely, Tolna m.) К áld y -
Nagy 55. lap; 1578: Clemens Annyan (Bőgöd), Petrus-
(Láng), Ambr. Anyan (Kálóz) Maksay, Urb. 161—2; 1696: 
Ángyán Máté — veszprémi lovaskatona Pákay, Veszpr. 
rovásadó 53; 1712: Aján János, Aján András . . . in pagus 
Babarcz (Baranya m.) OL.U. et С. fasc. 15. No. 54. fol. 18; 
1714: Joh. Aján . . . in poss. Babarcz OL.U. et С. fasc. 31. 
No. 29. fol. 398. 

Az időrendi sorrend kiválóan mutatja a latin Anianus név 
meghonosodását, idővel vezetéknévvé válását, illetőleg meg
magyarosodva az Ángyán és Aján vezetéknevek kialakulását 
és elterjedését. Szükségesnek látom megjegyezni, hogy a 
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VeszpReg. összeállítója — mint az azonos személyek nevé
ből megállapítható — az Anianus neveket egyszerűen Ányos
sal helyettesítette. 

Ananias (Annyás ~ Anyás). 1116 — 1131: Anania Geuriensi 
canonico RegArp. 52; 1163: Ananias Quirinus (Veglia szig.) 
ÁUO. XI, 40; 1165: Ananias ispán RegArp. 107 [E nevet a 
Zichy VII/2, 18 lapján „Ányos comes"-nek névmutatózzák !] ; 
1208/550: citauerunt fii. Gunter seil.: Ananiam, Azariam et 
Missaelem VR. 330 §; 1210: Anania ... can. Strig. MStrig. 
I, 196; 1211: Ananias cum filiis sui Ibrhaen ~ Hibrahen, etc. 
PRT. X, 513; Ananian~ Anian cum filio suo Anta et frat-
res~ fráter eius, Ananias et Ontus PRT. X, 514; Ruchtu cum 
filiis suis Buhtus, Anian PRT. X, 515; 1214: Thom. et 
Ywanca fii. Ananie com. ÁUO. VII, 370; 1216/550: . . . 
contra Ananiam conuillanum VR. 236 §; 1220/550: pristaldo 
Anania de villa Buc VR. 188 §; 1233/446: terram cuiusdam 
iobag. castri de Zemlyen nomine Ananie sine herede de functi 
RegArp. 521; 1236: Anas ... de v. Hodacensi . . . iuxta 
Zorwoskend (Vas m.) HO. VIII, 32; 1247 körül: Anas ... 
de villa Vrs (Komárom т .?) НО. Ш, 9; 1262-5: Ananyas 
HédOklt. I, 3; 1269: Pouka, Aniano, Crys et Anas de villa 
Igol, condic. mon. Tykon. (Veszprém m.) PRT. X, 532; 
1272 =-1399: Laur., Ladizl., et Chuuz fil. Ananye commet, t. 
Nyék (Bács m.) Györffy I, 228; 1274: Anas ... de Vrbouk 
nob. de C-u Huntensi RegArp. 2515; 1275: Anias nob. de 
Bikchey ÁUO. IX, 138—9; inter vineas filiorum Rogerii et 
Andrée filii Anie . . . Anias páter Andrée de Dag (Esztergom 
m.) RegArp. 2636; 1277/381: Anias fii. Iwanc (tauarnic. 
regis) de Tarnukuztar (Veszprém m.) RegArp. 2807; 1278: 
Azarias et Anyás filii Andrée . . . iobag. castri Symig. de 
Echyn RegArp. 2915; 1279/288: Anyás comes (Sopron m.) 
Sopron m. Okit. I, 45; 1280: Ananya ho. nostro [regis] ÁUO. 
IX, 273, 288; 1281: Zetta, Joh. et Sandur fii. Anias nob. de 
Bikchey (Tápióbicske) Uo. 319; 1282: Andr., Baach et 
Steph. f-i Anye nobiles de Gyalan (Somogy m.) HO. VI, 
282; 1288: Ananias ho. reg. ÁUO. IX, 288—9; 1299: Anyás 
de Zymany (Veszprém m.) MStrig. II, 475; 1299 körül: 
Compolth fil. Anye de Zelczyo [Zelezyo?, Kovács, Index 
így!] MStrig. II, 474; 1300/322: mg. Ders f. c-is Anye de 
Nyr (Pilis m.) HO. VIII, 411; 1314: Ananiás, dékán PRT. 
VII, 427; 1326: Zobody-i Anaas leánya: Erzsébet (Veszprém 
m.) VeszpReg. 168; 1339: . . . quondam Anyani et Pauli 
filii Anchuk in p. Pesscey, Florianus et Anianus seu Ananias, 
fuissent et fuerunt inter se fratres patrueles (Veszprém m.) 
ZaO. I, 349; . . . Florianus et Anianus seu Ananias ... ZaO. 
I, 357; 1358/370/371: Nic.-o f-o Anyas de Dedach (Kraszna 
m.) AnjO. VII, 369; [a kiadó Ányás-пгк szószedeteli!] 1417: 
Thom. dictus Anyas . . . de Gwlye (Somogy m.) PRT. Ill, 
487; 1418: Thom. dictus Anyan de Gwllye Uo. 490; Thom. 
dictus Any [as — kiadótól így kiegészítve \] Uo. 492; 1466: 
Es viuec otèt èlozèr Annáshoz MünchK. 208; 1479: gellyei 
Annyas család Csánki, II, 660; 1523: . . . az Janyas[\] Pállal 
. . . azon Anyas Palnal KárOklt. III, 149; 1555: . . . mydon 
tegedeth Annas pyspekhez wynek . . . Es Annas pyspek 
GömK. 716, Nyelveml. tár XI, 295 ; XVIII. sz. : szarvasszói 
Gerhes Ananias lelkész MármDipl. 49. lap 3. jegyz. 1800: 
Jeremiás és Ananiás ferencrendi kis lelkészek Csácson (Zala 
m.) PRT. VII, 407. 

Ányos (~ Ányos) 1224: Anus et Boza, tenetur seruire in 
cocitate (?) Zerendu in opere Tauarnici OklSz.; 1277: Item 
septimus fundus curiarum dicitur fuisse Balase, in quo 
Buhtus residet, cui vicina est a parte inferiori curia cuiusdam 
Anus nomine MStrig. II, 1380: Wamus-i Imre fia Ányos 
(dictus) Gergely VeszpReg. 737; 1382: Greg, dictus Ányos 
(a továbbiakban A.) de Wamus OklSz. ; 1389: Wamus-i 
Anyus (dictus) Gergely Zsigm. Okit. I, 1006, 1007; Wamus-i 
Imre fia A. (dictus) Gergely, László fiai: Ányos és Pál Uo. 
1082; 1392: Wamus-i A. Gergely Uo. 2735; 1394: Vamus-i 
A. (dictus) Gergely mester Uo. 3329; 1395: Greg, dicto A. 
fii Emer. de Wamus ~ Ányos HO. Ill, 251 ; 1398 : mg. Greg. 
A. de Wamus HO. I, 291; 1399: Wamus-i Aynos [így?] 
(dictus) Gergely ZsigmO. I, 5675; Greg. A. de Vamus HO. 
IV, 237; 1401/406: Greg, dictus A. fil. Emer. de Fayz HO. 
II, 165; Wamus-i A. (dictus) Gergely ZsigmO. H/1, 850; 
Greg, dictus A. de Wamus HO. IL 182; 1404: Wamos-i A. 

(dictus) Gergely ZsigmO. II/l, 2934; 1406/433: Greg, (dicti) 
A. de Vamus Uo. 4481; 1406: Greg, dictus A. de Wamus 
HO. II, 182; 1406/433: Greg. A. dicti ZsigmO. II/l, 4902; 
1406: Greg, dicti A. fil. Emerici de Wamus ZaO. II, 328; 
1407: Wamus-i Imre fia A. (dictus) Gergely ZsigmO. H/2, 
5518; 1408: Greg. A. de Fayz ZaO. II, 335; 1410: A. (dictus) 
Gergely ZsigmO. II/2, 7574: 1419: Greg. A., nov. Vespr. 
dioc. Lukcsics I, 188; 1426: Mich. f. Greg, dicti A. de 
Fayz HO. II, 241; 1428: Joh. dicto A. OklSz.; 1430: Mich. 
Anios de Fayz PRT. VIII, 471; 1437/438: Greg, dicto Anyos 
de Fayz, Mich, et Emerico Anyos-A. HO. II, 265; 1438: 
Mich, et Emer. fil. Greg, dicti Anyos de Ffayz HO. III, 374; 
1450: nob. Mich. Annyos de Faiz, Vespr. dioc. Lukcsics 
II, 1139; 1451: Mich. A. OklSz.; 1452: Mich. A. de Fayez 
HO. II, 314; Mich, dicto A. de Fayz, Mich Anyos et Georg, 
fil. eiusdem HO. V, 251; 1456: Mich. ̂  de Fayz HO. II, 
337; 1458: Mich. ~de Fayz HO. II, 343; 1474: Emerico 
Annos de Ladamer, nob. HédO. I, 391; 1495: Joh. Anyuz 
fráter . . . Franc. Anyuz de Ffayz PRT. X, 678; 1497: Franc. 
. . . Nie. A. de Fayz PRT. VIII, 543; 1507: Franc, fil. Joh. 
Anyos ~A. de Fayz HO. I; 399—400; 1512: Barnába Annyos 
. . . iob. in Kocs HédO. I, 522; 1523: Alberto Anyos de 
Naghzantho, Nie, Phil, et Petro simil. Anijos de eadem 
Nagzantho filys dicti Alberti Anyos (Nagyszántó ma Pilis
szántó) HO. II, 423; 1526—7: Anyós, anyos ÉrdyK. 527; 
1531: Ányos Agáta — veszprémfajszi birtokos Pákay, 
Veszpr. rovásadó 58; 1531, 1533: Greg. Anus, Anws~Anvs 
Gergely HédervO. II, 34, 59 — 60 [a kiadó Ányos-пак szó-
jegyzékeli !] ; 1536: Greg. Anyos (Szatmár m.) KárOklt. III, 
201; 1557: Anos Miklós (Hegykő, Sopron m.) Házi, Sop-
ronLev. 14; 1569: Ányos [így?] Boldizsár PRT. VII, 186 [a 
kiadó fordítása vagy átírása?]; 1578: Balthasar Annyos (Lep
sény) Мак say, Urb. 159; 1696: Ányos András — pápai la
kos Pákay, Veszpr. rovásadó 44. 

Befejezve a személynevek bemutatását, hasonló csoporto
sításban ismertetem a fellelt földrajzi neveket. 

Aján (Fejér m.) 1367: Nie. fil. Mauritii de Ayan F. IX/4, 
92; 1399: Mich., Ant. ас Ladisl. filii Nie. de Ayon F. VIII/5, 
296 = ZsigmOklt. I, 5951. 

Ángyád (Veszprém m.) 1698: Annyan, 1712: Angyan, 1760: 
Annyad, \11A: Külsü Ángy ad, Belső Ángy ad, 1908: Zichy-
ángyád, 1963 : Innenső- és Túlsóángyád, KopaszángyádVeszpr. 
m. helyt. lex. 104, 365; 1882: Ángyád, 1907: Kopaszángy ád?., 
Zichyángyád p., 1926, 1933, 1944: Innensőángyádpuszta, 
Zichyángyád Hnt. Mezőszilas község határában. Á földrajzi 
név alakulása, fejlődése kitűnően érzékelteti az Ánnyán> Án
gyán Ángyád névfejlődést. 

Anyánóc 1398: Anyanouch (Körös m.) ZsigmO. I, 5237. 
Anyás (Bars m.) 1324: Anas Karácsonyi , M. Nemz. I, 

239. 
Anyás (~ ma Anyás, Csongrád m.) +1092/390k. : v. Peter-

reue iuxta Tyzam, cum hac villa Anyas, cum appendieiis suis 
PRT. X, 499; 1279k.: p. Anias ... iuxta Tisciam . . . cum 
. . . piscinis ÁUO. IX, 265; 1279k.: t .~Uo. 266; 1283: t. 
Anyas monasterium Zeer HO. VI, 288; 1390: Annyas 
ZsigmO. I, 1819; 1391: Anyas Uo. 1881; 1391 :^Uo. 1911; 
1464: Blas. Anyasy Zichy X, 317; Újabbkori Anyás ~ Anyás 
adatokat bőven közöl Inczefi (Sövényháza és vidékének 
földr. nevei. Szeged, 1958) munkája 85. lapján. 1806: Anyás 
Lipszky; 1848: Ányási puszta — Kis Tisza két oldalán 
Görög, Atlasz2; 1864: Anyás ung. Dorf Bez. Félegyháza 1. 
[etzte] P.[ost] Félegyháza, ~ ung. Dorf Bez. Szegedin, 1. P. 
Kistelek Hornyánsky, Geogr. Lex. 10; 1873: Anyás Hnt.; 
1882: Anyás — Sövényháza Hnt. 

Anyás (Pilis m.) 1427/615: p. Anyas PestmO. 155; A mai 
Fejér megyei Felsőörs és Örspuszta, valamint Zsámbék kör
nyékén feküdt [a kiadó tévesen Budaörsnél keresi !]. E tájon 
van ma Anyácsa puszta Tök határában. 1884/895: Anyácsa 
psz. 75 000-es térkép; 1907: «— Tök határában Hnt. 

Anyásnyír es (Pest m.) 1281 : vsque ad viam, que ducit in 
Annyas-Nyires ~ Anyas-Nyri F. V/3, 110, ÁUO. XII, 341. 
Újbécs körül feküdt. 

Anyássédje (Veszprém m.) 1245: cadit in Ana sede PRT. 
VIII, 289; 1255: cadit in Anas sede Uo. 293, hibásan: F. 
VII/1, 216, ÁUO. II, 186, 262 és Jerney i. m. 4. Vizünk 
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neve kétségtelenül összefügg az 1269-ből ismert Anas de Igol 
személyével, aki a tihanyi apátság mézadója volt a Pápa mel
letti Igal falucskában (ma puszta), amely nem messze fek
szik az említett sédtől. 

Anyástelek (Zala m.) 1370: Chehy és Anyastheluk — a 
veszprémi püspökség birtoka VeszpReg. 662. 

Anyásvölgye (Valkó m.) 1422: Aniyasuelge [Amyasuelge ?] 
in [distr.] Werhewna in Walko Dl. 11187 (hibás olvasattal 
Csánki II, 290. 

Ános (Baranya m.) 1864: Anos — kaszáló, vízállásos hely 
Pesty gyűjt. IV, 352—3 ; 1890: — Dráva parton fekvő kes
keny erdő, a zalátai határtól indulólag. Kemse 1. sz. erdő-
gazd. térk. Kemse község határában. 

Ános (Baranya m.) 1855, 1859, 1865, 1866, 1868, 1886: 
Ános — legelő PÁL. BiU. 206, 207, 209, 210, 211, 212; 1886: 
Ányos Uo. a 212. sz. térképhez csatolt területkimutatásban; 
1907, 1944: Ános Hnt. Gordisa község. 

*Ános (Baranya m.) 1853: Zános — erdő, legelő, rét, szán
tó, homokos PÁL. BmK. 70; 1865:-— szántó PÁL. BiU, 
144/5. A Gordisával szomszédos Drávaszabolcs határában, 
előbbinek z-sült alakja. 

Ányos (Somogy m.) 1864: Ányos, Puszta C.[omitat] Sü
meg, Bez. [irk] und 1. [etzte] P.[ost] Szigetvár. Hornyansky 
i. m. Ma előttem ismeretlen, ha csak a következővel nem azo-
nos; 

Ányosföld (Baranya m.) 1855k.: Ányosfőid — szántó, 
Magyarlukafa község határában. PÁL. BmK. 178. 

Nem érdektelen annak megállapítása, hogy őseink 
kiktől vették át Anianus tiszteletét és nevének használa
tát. A tihanyi alapítólevél szent Anianus püspök és hit
valló (a MünchK. Anian gonto-ja) tiszteletére alapított-
nak mondja az apátságot. Szent Anianus-X. hármat is is
merünk. Az egyik (másképpen Amanus) Besançon püs
pöke (366?—374), a másik — francia neve 'saint Aignan 
ou Agnarí — Orléans püspöke volt (390—453. XI. 17), 
aki a várost 451-ben Attila ellen védte (a PrayK. 22. ter-
nióján szerepel, MNy. XXI, 225, 228). A harmadik 
Chartres ötödik püspöke az V. század első felében. — 
Ismerjük még a vértanú Anianus-X (Avviavós), aki 
szent Márk utódja volt az alexandriai püspöki székben 
(ezt az ÉrdyK. említi). Adataimat a Lexikon für Theolo
gie u. Kirche, Freiburg i. Breisgau, 1930 első kötetéből 
merítettem. K a l l ó s Ede (Nevek és napok. Bp., 1943, 
46) összefüggést lát a francia és a régi magyar névalak 
között. 

Okleveles adatainkban az Anianus név először a tiha
nyi alapítólevélben fordul elő, természetesen latin alak
jában (Bárczi , TA. 8). E nevet a magyar nyelv Anyán 
~Ányán alakban, a latin -us végződés nélkül vette át. 
Francia nyelvi alak átvételének szükségességét nem kell 
feltételeznünk. E szentek egyikének tiszteletét a néme
teknél az Enns mellett 1074-ből látjuk (ÁUO. I, 28), 
amelyre már Mel ich J á n o s felhívta a figyelmet (NyK. 
XXXIII, 278). A magyar nyelvben az Anianus név pár
huzamosan Anyán és Aján alakot öltött. E változatot 
közölte már Pais Dezső is (MNy. XXVIII, 171) azzal, 
hogy „úgy látszik tehát a névnek j-vel hangzó változata 
is támadt." Azt hiszem ezt adataimmal most már kétség
telenül bizonyítottam. 

Az Anyán ^Ángyán személy illetőleg családnév ugyan
ezen névnek igazolt változata. A kérdéshez többen szól
tak már, véglegesen elfogadható Pais Dezső megálla
pítása: „szerintem az Ángyán vagy Ángyán változatok
ban — mint az ángy-ba is — az ikerített ny-ny hason-
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talanulásával került az ny-gy." (MNy. XXIX, 111). A 
hasonló hasontalanulásokra példákat hoz Wie h man 
(MNy. IV, 394—5), melyek közül a gyönyörű — gyön
gyöm alakot gyermekkoromból Pécsről, osztálytársaim 
nyelvéből magam is ismertem. Más elgondolása van 
H o r g e r An ta 1-nak (MNy. XXIX, 107—9), míg D eme 
Lász ló (MNy. L, 27) Pais Dezső elméletét támogatja 
Benkő L o r á n d adatával (Uo.) együtt (vö. Me l i ch , 
NyK. XXXIII, 358). 

Igen érdekes e személynév földrajzi és időbeni elterje
dése. Adataim nagy száma igen szépen mutatja, hogy 
a név elsősorban Tihany szorosabb környékén és a Du
nántúlon divatozott (vö. a ma is élő vörösherényi Ángyán 
csn.-et). Másutt alig fordul elő. Ez kétségtelenül mutatja 
a szentnek Tihanyból kisugárzó tiszteletét. Személynév
nek a XV. századig használták (de csak Tihany vidékén 
volt igen gyakori), később csak vezetéknévben fordul 
elő. A tihanykörnyéki meghonosodásának kézzelfogható 
példája, hogy Kisdörgicséről 1958-ban feljegyezték az 
ángyánferkó 'gyámoltalan, ügyetlen' jelentésű tájszót 
(ÚjMTSz.). A név más vidéken való elterjedését vizs
gálva megállapítom, hogy М а к s a i , A középkori Szat-
már megye, F e k e t e , EsztÖ., K o v á c s M á r t o n , A fel
sőőri magyar népsziget, Györffy La jos , Adatok az 
Alföld törökkori településtörténetéhez, Mezősi K á 
ro ly , Bihar vármegye a török uralom megszűnése ide
jében és S z a b ó I s t v á n , Bács, Bodrog és Csongrád 
megye dézsmalajstromai 1522-ből című munkák hatal
mas személynévanyagából teljesen hiányzik. Ez a nega
tívum a név elterjedésének XII—XIV. századi okleveles 
adataival tökéletesen egyezik. Ezt igazolja K a r á 
csony S. közel 20 000 férfinévre kiterjedő XVI. századi 
gyűjtése is. Anianus egy sincs (MNy. L. évf.). 

Figyelmet érdemel az is, hogy nem ismerek Szent-
ányán ^Szentaján nevű vagy összetételű helység (bir
tok-) nevet a rendelkezésemre állt források alapján (vö. 
Mel ich , HonfMo. 215). 

A második csoportban közöltem az Ananias bibliai 
nevet viselők kisebb csoportját és az Anyás ~Anyás név
re hallgatókat. Ananias (Avavias), görög alakja a hé
ber Chananja 'Gott begnadigt' (Meyers Lexikon71, 538), 
'Jahwe ist gnädig' (Der Grosse Brockhaus15 I, 426), 
Hananiah ( G a l a m b o s L. , A szentírási eredetű sze
mélynevek a váradi regestrumban. Bp. 1942) névnek az 
átvétele. Három ilyen nevű személy ismeretes az Újtes
tamentumból: 1.) A jeruzsálemi őskeresztény község 
tagja, aki feleségével Sapphirával az egyházközséget be 
akarta csapni, 2.) Damaszkuszi őskeresztény, aki legen
da szerint Damaszkusz püspöke lett s vértanú halált 
halt, 3.) zsidó főpap, akit Josephus szerint római barát
sága miatt i. u. 66-ban a nép megölt. Feltehetően a 2.) 
alatti nevét használta fel a katolikus egyház (Lex. f. 
Theol. u. Kirche). 

Jellemzőnek tartom, hogy míg az első adatok a név 
teljes Ananias alakját mutatják, későbbi adatokban már 
az Anyás ( ~Anás) ^Anyás kerül túlsúlyra. 

Az Anyás név kutatói — első sorban Pais D e z s ő , 
aki bővebben foglalkozott a kérdéssel (MNy. XXVIII 
[1932], 245—7) — állított fel szellemes magyarázatot. 
Szerinte volt az Anianus névnek egy másik magyar nyelvi 



változata is, és ez az Anyás, és fejlődését úgy magyaráz
za, hogy az Anyán-Ъап a szóvégi -n-t becézőképzőnek 
fogták fel, s azt egy másik becézőképzővel, az -s-sel cse
rélték föl. (De vö. Pais D., NévtVizsg. 97. lap I. 6. p.). 

Elgondolásom e névvel kapcsolatban egyszerűbb. 
A magyar Anyás név nincsen kapcsolatban szent Anianus 
nevével. E név — Anyás ~Anyás — besorolható a más
honnan ismert és ugyancsak földrajzinévként használt 
Apás (Zaránd m.), Atyás (Bihar m.), Atyásháza (Heves 
m.), Fias (Sáros m.) — helységnevek közé, s jelentése 
anya szavunk -s becézőképzős alakja. Különösen figye
lemreméltó az, hogy az 1427-ből említett poss. Anyás 
táján ma Anyácsa pusztát találjuk, másrészt régi szótá
rainkban anyás-пак 'delicatus, Wollüstig, zart, niedlich, 
lieblich, köstlich, leckerhaft' értelme is volt (PPB. 1767). 
Ezzel magyarázom az 1418-ban felbukkanó Anyás 
(Maksai i. m. 195) vezetéknevet is, a Baranyából 1554-
ben előtűnő Anyás (Káldy-Nagy, Baranya m. török 
adóösszeírása 456. tétel) névvel együtt. Ez értelmezések, 
különösen a 'leckerhaft' mellett személynevünk nagyon 
szépen beleillik az ómagyar személyneveink sorába 
(Falicsi stb.). (D. Bartha K., A m. szóképzés tört. 
107,113; Pais D., NévtVizsg. 95—6;B. Lőrinczy É. 
(Uo. 141). 

Szükséges azonban az Anyás ~Anyás névnek egy má
sik magyarázata is. Ha megnézzük a bibliai eredetű 
Ananias nevet, amelyre sok adatunk ugyan nincsen, ér
dekes megfigyelésre tehetünk szert. A név hasonlóan 
viselkedik mint az ugyancsak bibliai Azariás, Jeremiás, 
Zakariás stb. személynevek, mindegyik megőrzi a ma
gyarban teljes alakját. Vö. 1250: Azarias (Valkó m.) 
RegArp. 927, 1265: Azariás, szn., Uo. 1447, 1423: eccl. 
de Azaryas (Baranya m., ma Adorjás) Lukcsics I, 671, 
azután 1315/339: vallem Zachariaspothoka F. VIII/6, 
35, 1570: Szénígető Ferenc fia Zakorjás Fekete, 
EsztÖ. 48. Az 1423. évi adathoz megjegyzem, hogy a mai 
Adorjás község népi neve ma is Aderjás ~Adergyás. 
A z > d változást mással, mint a Hadrianus -̂  Adorján 
név hasonító hatásával magyarázni nem tudom (vö. még 
1493: Anderjany csn. Maksai i. m. 205, 1570: Botka 
Adergyán Fekete, EsztÖ. 48). 

Ha Azariás, Jeremiás (Galambos i. m. 15), Zakariás 
stb. megmaradt változatlanul (vö. Me lie h MNy. X, 
105, NyK. XXXIII, 356), mint adataink bizonyítják, 
nem tételezhető fel az Ananias változása sem. Illetőleg 
csak egy irányban, éspedig Ananias > Annyjás (vö. Za-
karjás csn. és Aderjás helységnév) összevonás irányában 
(ugyanígy Fenenna >Fenna Berrár J., NévtVizsg. 
184). És ezzel megtaláljuk magyarázatát az Annyás > 
Anyás okleveles adatoknak is. Míg Zakariás változatlan 
marad, addig a Zacheus név megváltozik (vö. Bárczi 
i. m. 60, Galambos i. m. 22—3, más következtetéssel 
Kniezsa, KelMo. helynevei 287). 

Nem egyedülálló nyelvünkben az ilyen összevonás, 
egyszerejtéssel történő megrövidülés. Hasonló a továr-
nok > tárnok, Püspöki >~ Püski > Piski, azután Szebe-
gény >Szebény, Bálványos >Bános stb. (Bárczi, Bev. 
a nyelvt. 267). 
A magyar * Anyás személynevet azután összecsengés 
révén az idegen jövevénnyel azonosították (vö. a magyar 

Peytu >Pét és a latin Petrus > Péter név azonossá téte
lét a magyar kicsinyítőképzős származékokban : Petücs, 
Petk, Petcsa, Peta, Peti stb.). 

A felsorolt, vezetékneveket tartalmazó munkákban 
kevés adat van, amely ide vonható. Maksai i. m. 1418. 
évi Anyás, és Káldy-Nagy i. m.-nak 1554. évi Anyás adata. 

Az Ananiás név már nagyobb elterjedést mutat mint 
az Anianus. Adataim az ország keleti felére is vallják 
használatát. De legfeltűnőbb az, hogy ott ahol mindkét 
név előfordul — Dunántúl, s elsősorban Tihany környé
kén — ott a két nevet kezdettől fogva összekeverik, egy
nek vélik. (1211: PRT. X, 513—5, 1339: Anianus seu 
Ananias ZaO. I, 349). E keveredés, vagy nevezzük félre
ismerésnek, napjainkig tart. A Zichy okmánytár kiadói 
Ananias comes-X „Ányos comes"-nek szószedetelik az 
okmánytár VII/2, 18 helyén. Tehát érthető Anianus-nak 
Anyással való felcserélése. 

Ezt az azonosítást követték el a hamis 1092. évi okle
vél készítői (készült 1389—1390-ben, ld. Erdélyi, 
A tihanyi apátság kritikus oklevelei. Bp., 1906. 86), akik 
a tihanyi apátság birtokának mondják a tiszamenti 
Ányás-t. Ez oklevél célja kifejezetten az apátság birto
kainak megvédése, sőt inkább továbbiak szerzése. El
gondolásom az, hogy az apátság hallhatott a tiszamenti 
Ányás-rö\ (lehet, hogy tudtak a zalavári apátság Szent-
adorjánmártély birtokáról), s az általam kimutatott s 
Dunántúlon élő Anianus —Ananias téves névazonosítás 
alapján jogot tartottak rá, s a hamisított oklevélben 
— egy régen elveszett ugyancsak tiszamenti birtokhoz 
— Morotvához, amely a tatárjárás után már nem volt 
az apátság kezében, és most szintén visszaszerezni gon
dolták — igyekeztek kapcsolni. 

A birtokszerzés indítóokát abban látom, hogy ha a 
törökös helynévadás szerint a birtokos neve jelenti a bir
tokot (tudomásunk van olyan adományokról, hol az 
adománylevélben intézkednek a birtoknak az adomá
nyozott nevével való megjelöléséről (ÓMO. 122), fel
merülhet olyan birtokszerzés lehetősége is, amikor a 
birtoknév azonossága (hasonlósága) adja meg a vélt 
jogot a birtokhoz (vö. a bevezetőben Györffy György 
megállapítását, hogy a „védőszent neve birtokosnévként 
válhatott helységnévvé" és igen érdekes ugyancsak 
Györffy azon megfigyelése, hogy a XIV. század elején 
Becsei Imre ki magát a XII. században élt Both ispán 
leszármazottjának tekintette, — Baranya, Bodrog, Csa
nád és Fejér megyében gyűjteni kezdte a Bot ~Bat nevet 
tartalmazó birtokokat. Például Batida, Battonya(< 
Both Anya), Botteremhelye, Botmonostora stb. 
Györffy, TörtFöldr. I2, 702, 842). 

Természetesen a XIV. századi hamisítók ezt már ko
ruknak megfelelően adománylevéllel kívánták igazolni, 
de jellemző, hogy az adományt a XI. századba helyezték 
vissza, amikor még virágzásban volt annak szokása, 
hogy birtok — birtokos neve azonos legyen, (vö. 
M ikes y S., Miért alakultak ki vezetékneveink? Jav. 
kny. a Nyr. LXXXIII, 4). 

Erdélyi László — földrajzi kapcsolat miatt — még 
egy Ányás-t a mai Morotva, Inczefi Géza (i. m. 86) 
meg még egy Morotva birtokot tételezett fel a mai 
Anyás mellett. E megoldásokra nincsen szükség, az 



1092. évi hamisítvány itt már nem törődött a földrajzi 
elhelyezkedéssel. 

Ki kell térnem Anyás helységnevünk Anyás alakjára. 
Pa i s Dezső még kételkedett létezésében (MNy. 
XXVIII [1932], 246), azonban létezését Inczefi Géza 
(i. m. 85—6) kétségen kívül igazolta. Egyébként az Anyás 
alakban hasonló fejlődést láthatunk, mint Adám^ Ádám 
(EtSz.) névben, legalább a kétségtelen Anyás alakok 
újabb korra mutatnak, s Inczef i G é z a szíves tájé
koztatása szerint ma már más az élő nyelvben nem is 
járja. 

Az adattár alapján hátra volna még az ányos ' ?' szóval 
alkotott személy- és helynevek magyarázatának megol
dása. Látjuk, hogy e név élesen különbözik az előző 
kettőtől. Elhomályosult értelmét Mészöly G e d e o n 
kísérelte megfejteni „Ómagyar szövegek nyelvtörténeti 

^ Verfasser untersucht etymologisch den Namen des Fleckens 
Anyás nächst der ungarischen Theiß-Stadt Szeged, um fest
stellen zu können, ob zwischen dieser Benennung und dem 
Namenspatron Sanctus Annianus der Abtei Tihany an der 
Spitze der gleichnamigen Halbinsel am Balaton irgendeine 
Konkordanz vorhanden ist. 

Feststeht, daß nach Maßgabe der Etymologie den beiden 
lateinischen Worten Sanctus Annianus im Ungarischen die 
beiden Worte „Szent Anyán" entsprechen. Hieraus folgt, 
daß sich zwischen dem lateinischen Namen des Heiligen 
und dem Ortsnamen Anyás eine Beziehung nicht konstruie
ren läßt. 

Im Deutschen entspricht der Ortsname „Anyás" der Be
zeichnung „mütterlich, zart, lieblich" oder „leckerhaft (deli-
catus)". Die Annahme ist also nicht von der Hand zu weisen, 
daß hier ein Personennamen im Nominativ zur Ortsbezeich
nung diente, ähnlich wie z.B. die ungarischen Ortsbezeich
nungen „Fias" oder „Apás". 

J'ai étudié le nom de la commune Anyás, petit village près 
de Szeged pour savoir s'il est en relation avec le nom du 
patron de l'abbaye de Tihany, du Sanctus Annianus (en 
hongrois Szent Anyán). 

Le résultat de mon enquête est que l'équivalent hongrois 
de Sanctus Annianus est Szent Anyán, il n'y a donc aucune 
relation entre le nom du saint et celui de la commune Anyás. 

Le nom de la commune Anyás est identique avec le mot 
hongrois anyás (qui veut dire: mutterlich, zart, lieblich, 
leckerhaft ; delicatus ; très attaché à sa mère) qui — employé 
comme nom de personne — a passé sous la simple forme de 
son nominatif en nom de lieu. Noms hongrois semblables: 
Fias, Apás. 

Я стал изучать историю названия одного поселения, 
расположенного возле Сегеда-Аньяша, чтобы устано
вить, не имеется ли тут связь с именем Аньяна, святого 
покровителя тиханьского аббатства. 

В результате я установил, что в венгерском языке ла
тинскому имени Sanctus Annianus соответствует Szent 
Anyán (Сент Аньян), таким образом, нет связи между 
именем святого и названием поселения Аньяш. 

Географическое название Аньяш тождественно вен
герскому слову anyás (аньяш) в значении: нежный, ласко
вый, деликатный. Слово это как существительное имени
тельного падежа послужило названием поселения. Сход
ные венгерские имена: Фиагя, Апаш. 

По ходу исследования мною установлено, что имя 

magyarázatokkal" című művében (65—82. lap). Miután 
szavunknak Anyás nevünkhöz — az adatok tanúsága 
szerint — köze nincsen, bővebben nem foglalkozom 
vele. 

Fejtegetésemből látható az, hogy Anyás helynevünk 
mint puszta személynévből alkotott helynév szépen bele
illik a törökös magyar helynévadások sorába, és helység
nevünknek nincsen köze a tihanyi apátság védőszentjé
nek nevéhez. 

Szükségesnek tartom megjegyezni, hogy Mikesy 
Sándornak a Magyar Nyelv 1968. évi évfolyamában 
megjelent „Az Anianus-tisztelet nyomai vezetéknév
anyagunkban" (300—303) dolgozatát munkámban nem 
használtam fel, mert tanulmányom 1964-ben készen 
volt, és már 1968. III. hóban szerkesztésre került. 

Reuter Camillo 

Ferner konnte festgestellt werden, daß im Ungarischen 
der Zuname „Anyán" — ausgehend von der Abtei Tihany — 
auch in die Nachbargebiete übertragen wurde. Im Mittel
alter wurde dieser Rufname allerdings nur in der lateinischen 
Schriftsprache — mit dem biblischen Namen „Ananias" 
identifiziert. 

Demgegenüber wurde im ungarischen Sprachgebrauch der 
vorgenannte biblische Name „Ananias" mit dem Personen-
Rufnamen „Anyás" gleichgesetzt. Ähnliche Simplifizierun
gen: Püspöki ^ Piski, továrnok > tárnok, Bálványos > Bános, 
Szebegény > Szebény u.a.m. 

Der ungarische Rufname „Ányos" hat als Berufsbezeich
nung mit dem oben genannten Personennamen nichts gemein. 
Hieraus geht hervor, daß die Annahme, als ob die heute üb
liche Gleichsetzung von „Annianus" mit „Ányos" etymolo
gisch keineswegs begründet erscheint. 

Camillo Reuter 

J'ai constaté au cours de mon enquête, que l'on employait 
le nom Anyás comme nom de baptême aux environs de 
l'abbaye de Tihany, et au Moyen Age en maints cas — mais 
seulement dans des textes latins — il a été identifié avec la 
nom biblique Ananias. Or, l'usage hongrois identifiait Ana
nias avec le nom de personne Anyás, à Г analogie des haplo-
logies comme p.ex. Püspöki > Piski, továrnok >• tárnok, Bál
ványos >• Bános, Szebegény > Szebény etc. 

Le nom de famille Ányos —• comme nom de métier — n'a 
rien à voir avec les noms de personne Anyás et Anyán cités 
ci-dessus, ainsi l'identification Annanias ~ Ányos est erronée. 

Camillo Reuter 

Аньян, вышедшее из тиханьского аббатсва, употребля
лось в его окрестностях и в средние века — но только 
в латинских текстах —- его отождествляли с библейским 
именем Ананиаш. В противоположность этому вен
герское употребление имени Ананиаш отождествлялось 
с личным именем Аньяш и притом путем такого упроще
ния, как, например: Пюшпёки > Пишки, товарнок =-тар-
нок, Балваньош >• Банош, Себегень > Себень и т. п. 

У венгерской фамилии Аньош (в переводе значит — 
теща) нет ничего общего с вышеупоминаемым личным 
именем, так, теперешнее отождествление имен Анниа-
нус — Аньош основано на неверном предположении. 

Камилло Рейтер 

Anyás, etymologische Untersuchung eines ungarischen Ortsnamens 

Anyás, étude d'un nom géographique 

Аньяш, об изучении одного географического наименования 
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