
Mit mondanak Szolnok megye földrajzi nevei?
Minden név megszólal, ha jól vallatják. A megszólaltatás módszerének tudo-

mányága a névkutatás (onomasztika). Egyik ága a földrajzi neveket kutatja, s mind
nagyobb jelentőségre tesz szert, annak ellenére is, hogy sokhelyütt — főleg soviniz-
musból — visszaéltek vele. Pedig az elfogulatlanság itt különösen fontos.

A Szovjetunió népeinek kialakulására, etnogenezisére vonatkozó gazdag szak-
irodalom nagy mértékben aknázza ki a névkutatás által adott lehetőségeket. Az én
speciális tudományszakomat, a turkológiát illetően különös elismeréssel kell gondol-
nom az olyan nyelvészek, mint N. A. Baszkakov munkásságára. Ö ug\-anis az általa
szerkesztett szótárak és nyelvtanokban függelékként a tárgyalt nép (pl. az ojrot,
karakalpak és nogáj) tulajdonnévanyagát is összegyűjti.

Nyugaton is sok az idevágó folyóirat, és 1954-ben Uppszálában már a IV. nem-
zetközi tulajdonnévkutató kongresszust tartották.

A földrajzi nevek kutatása a földrajzi nevek eredetével, keletkezésük körül-
ményeivel, képzésük módjával, elterjedésükkel foglalkozik.

A helynevek utalhatnak a régi, ma már eltűnt földrajzi körülményekre, tér-
színi formára, olyan tényekre, amelyek ma vagy a több évszázados — szél vagy víz
által végbement — erózió, avagy emberi beavatkozás (erdőirtás, lecsapolás, kiszárí-
tás, leszántás) következtében már nincsenek meg. Következtethetünk belőlük a haj-
dani növénytakaró milyenségére, flórára, faunára. Ma szántóföldek övezik a Berettyó
mentét, pedig az hajdan mocsaras rétek lomha vizű folyója volt. Erre mutat a név-
eredete: berek „locus uliginosus" és az ómagyar jó (=folt/ó) szavak összetételéből
keletkezett.1) Karcag határában a Töviskes sziget határrésznév arra utalt, hogy ott
valaha sziget és azon varjútövises erdő volt; a Karga-ér, Zádor-ér nevek által jelzett
helyeken hatalmas vízfolyások voltak, a Ritka Boz-on épületfának is használt hatal-
mas bodzafák tenyésztek, stb.2)

Az ethnológia, a néprajz is vonhat le tanulságokat az oncmasztikai kutatás-
ból. Különösen a személynévadás lélektani háttere rekonstruálható a személynevek-
ből, sőt részben a földrajzi nevekből is. mert azok tekintélyes része (falunevek,
halomnevek, a Szovjetunió török népeinél az aul- és kurgánnevek) személynévi
eredetű.

A Nagykunságban, Kunhegyes és Karcag között volt egy fontos kun telepü-
lés: a török hódoltság korában elpusztult Kolbazzallasa, vagy Kolbazzek (Kolbász-
szállása. Kolbasz-szék). amelyet az oklevelek 1395- és 1459-ben emlegetnek. Ez a kun
szék egy 1300 körül élt Kolbász nevű kun főemberrol kapta nevét. Ez a név azt
jeleneti, hogy „sereget (seregszárnyat) győzz". A kunokkal rokon belsőázsiai török
népeknél még a múlt században is sokszor adtak ilyen nevet az újszülöttnek, hogy
ezzel mintegy meghatározzák a sorsát, belevéssék a gyermek sorsát irányító démo-
nok, szelemek elméjébe, hogyan kormányozzák a gyermek jövőjét. Ismerünk kaza-
kokat is Kolbász néven. Még régi orosz családnév is fejlődött belőle, mint azt az
eresz törvények teljes gyűjteményéből látjuk.3) Ilyen sorsmeghalározó név a kazak
Szorbasz (=Győzd le a balsorsot). Toktabol (=Szilárd légy), a kun eredetű román
Bolszun (=Legyen), a Dzsingiszkántól származó román államalapító Baszaraba
(=Győző apa), stb.4)

Egy másik olyan helynév, mely a névadók hiedelmeibe világít be, a Pesty
Frigyes kéziratos helynévtára szerint Kunszentmárton határában meglévő Köttön-
kert. Ez a név éppenúgy, mint a kiskunsági Kötönypuszta (hajdan Köten, Kötöny,
•ma Harkakötöny) a mongolok elől Magyarországra menekülő Köten (Cuthen) kun
fejedelem nevéből fejlődött. A köten kun szó, de megvolt a többi török nyelvben is,
s ma is megvan. A karakirgiz köten szó pl. ma is azt a testrészt jelenti, amelyet az
őszinte magyar beszédben a rúgás célpontjaként szoktak emlegetni. Az ilyen nevek
viselésére sok adat van, mert ez óvónév. A név mágikus, varázzsal bíró valami volt.
A hozzáfüződő hiedelmek közé tartozott az is, hogyha az újszülött csúnya nevet kap,
az ártó szellemek elkerülik azt hívén, hogy a szülők nem szerelik a gyermeket, tehát
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nem érdemes a gyermeknek ártani. Különösen akkor adnak óvónevet, ha előzőleg
egy vagy több gyermek meghalt. Voltak ehhez hasonló jelentésű óvónevek hajdan
a magyaroknál is. A török népeknél még ma is felbukkannak. Különösen a ka/.ak
Köt és a vele egyértelmű Köten. De ugyanezek más oknál fogva is lehettek személy-
nevek (pl. a karakirgizeknél). A Kötübar név elsődleges jelentése az, hogy Ülepe
van, de másodlagosan az, hogy Kemény legény, Jól megüli a lovat. Lovas népnél
ugyanis ez a testrész a lovon való kitartás, tehát az egész életmód szempontjából
nagyon fontos.5)

A névadás lélektanának ismertetésére egy harmadik nevet i; bemutatok. Ez
a Gombo?z Zoltán által magyarázott6), ma Szolnok megyei községnév, Alattyán
(1221: Olupüvan). Ez a községnév egy hajdani Alap-Tiván nevű besenyőnek a
nevetői fejJödötí. .Má. "török nyelvekben Alip-Tugan sz alakja Jelentése: Hős-
Sólyom. Mér a VIII. századtól kezdve igen sok Tugan nevű személy, szultánok és
hadvezérek szerepelnek a történeti forrásokban, mert a név tipikus totemisztikus
név. Totemizmusnak azt az 5si. már az ősembernél jelentkező prelogikus világ-
rzemléletet neve?zük, mely rzerint az állatok — sőt egyes növények is — misztikus,
felíőbbrendű lérvek; egyik gyorsabb, erősebb, mint az ember, a másik szinte lát-
hatatlan, ismét mások (egyes' növények) szinte halhatatlanok. Ezeknek a fogalma
keveredett a szellemek, démonok fogalmával. Mitikus fogalmak szerint egy-egy
lörzs ősapjává vagy ősanyjává válhattak. Az olyan állatra, amelyet a törzs ősének
tiszteltek, nem vadásztak, húsát nem ették.7) A csodaszarvas, a párduc, a farkas síb.
mellett fentos szerepe volt a totemizmusban a ragadozó madaraknak. Azért ezek
nevét — pl. Torul—Turul; Szonkur—Zongor, Turuntaj—Torontál stb. — gyakrsn
adták az újszülöttnek. Persze túlzás lenne minden állatnevet totemisztikus eredetű-
nek tartani. A Barszt Turul, Turuntaj név a kun eredetű egyiptomi mamlukoknál ni.
egyszerűen divatnévvé vált. Szimbolikus, sorsmeghatározó célzattal is adták. Ilyen
reve lehetett annak a kun Erbuga-nak (Férfi-bika), akinek emlékét ma is őrzi Kar-
cag határában az Érbuga földrajzi név. Van Karcag határában Karga, Kargaderék,
Kargahát, határrész is.8) Talán azért, mert ott egyszer jellegzetesen sok volt a varjú.
A kun karga szó jelentése varjú. Állatnévből lett a Karcag név is; előbb személy-
név, s abból település neve. A kun és egyéb török karszak szó a róka neve volt.
Ez is nagyon elterjedt név a legtöbb török népnél.9) Még Magyarországon is volt
egy másik ilynevű település is, Bars megyében, amelyet 1242-ben említenek.10)

A szüietés idejének valamely fontos eseménye is visszatükröződhetik a sze-
mélynévben. Pl. Faradzs egyiptomi marniuk szultán azért kapta születésekor eredeti
Bulgak nevét, mert éppen akkor zavaros, keveredett volt ott a helyzet, s bulgak
azt jelenti, hogy zavargás, keveredés. A Szolnok megyében, az abádi révben elteme-
tett besenyő Tonuzaba fia Ürkün neve is apja lázadására utalhat, mert ürkün jelen-
lé-e rémület, lázadás.

Az elmondottakból nyilvánvaló, hogy a besenyők és a kunok személynév-
adása, ősvallási képzetei körülbelül olyanok voltak, mint Belső-Ázsia török népeié,
ahogyan azt a rendkívül nagy orosz, illetőleg szovjet néprajzi irodalomból ismerjük
(pl. az altáji tatárckét Radlofftól, a kirgizekét Abramzontól).U)

De térjünk át 3 nyelvtudományra! Á csúnya jelertásű Boklow (13.3?) és —
hegy Szelnek megyében maradjunk — a Gyanda név is elég annak »a bizonyítá-
sára, hogy- a tulajdonnevek, különösen az okleveles régiségből ismert s máig is élő,
fejlődő helynevek — nagy hasznára lehetnek a nyelvtudománynak is. Pl. a magyar-
országi kunoknak nem maradt számottevő szövegemlékük. Fennmaradt tulajdon-
neveikből, az úgynevezett szórványemlékekből azonban meg lehet állapítani, hogy
nyelvük nem volt teljesen egységes, hanem nyelvjárásaik voltak, és nyelvükben
o'yan perzsa jövevényszavakat is találtak, melyeket a kun nyelv nagy szótára, a
Ocl-Oroszországban 1300. körül írt Codex Cumanicus sem ismer. Azt is láthatjuk
••>z itteni kun nevekből, hogy a később bevándorolt kunok nevei között már mon-
ucl hatás is érvényesült (pl. Boklow apja Kolguha mongol nevet viselt). Következté-
éit lehel levonni a nevekből egyes képzők meglétére is.

Hogy visszatérjek a Boklow-ra. mit mutat ez a név a nyelvéizeknek? Kas-
hantyú kiskunsági névvel együtt azt, hogy az eredeti szóvégi -g hang (mert Bokloiv,
.'v. Boklóu eredeti alakja Boklug volt) a kunból már diftongizálódott alakban
érült át. A diftongusból később hosszú magánhangzó lett (Kacskandzsig-bú\ Kacs-

kancsiu. majd Kaskantyú). Ez pedig arra enged következtetni, hogy nem tarthatjuk
lenn azt, a magyar nyelvtudományban sokáig uralkodott nézetet, hogy mindazokat
1 török eredetű szavakat, amelyekben a szóvégi -g diftongizálódott, majd hosszú
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magánhangzóvá válva eltűnt, honfoglaláselőtti bolgártörök jövevényszónak kell tar-
tanunk. Vehettünk át ilyeneket — ha más kritérium ennek nem mond ellent — a
kunból és besenyőből is (csepű, kancsó ,ocsú). <

A Gyanda helynév, melyre 1350. óta vannak adataink, ma Tiszagyenda köz-
ség nevében maradt fenn. Feltételezhetőén Dzsandi személynévre megy vissza, annak
meg a legtöbb török nyelvben, különösen a középkorban Jandi felelt meg. Itt két
fontos hangtani sajátságot látunk. Egyik az, hogy némelyik magyarországi kun
(esetleg besenyő) névnél dzs hang felel meg az eredetibb j-nek, s a dzs-ből a ma-
gyarban hanghelyettesítéssel gy lett. Vannak azonban olyan kun nevek is, amelyek-
ben a j megmaradt. Szóval itt nyelvjárási elkülönüléssel állunk szemben. Melléke-
sen megjegyzem, hogy a Kiskunságban még olyan kun név is akad, amely a XV.
században ugyanabban az oklevélben mindkét szókezdő hanggal előfordul: Jarman
és Gyarman.iZ) — A másik hangtani sajátság meg az, hogy a kun szóvégi mély i-ből
(olyanféle hang ez a török nyelvekben, mint az oroszban a bl) a magyarban a
lett. Sok' ilyen kun név van. pl. Karla, Kargala, Kocsola, Orgonda stb., s ezek azt
vallják, hogy dara és káka szavunk is valószínűleg török jövevényszavaink középső
rétegébe tartoznak. Eredeti török alakjuk ugyanis dan és kaki volt.13)

Legnagyobb hasznot a történettudomány húzza a toponomasztikából. Már
Pesty Frigyes azt írta a helynevek gyűjtésére 1862. körül kiadott kérdőívek utasí-
tásában, hogy „igen nagy nyereménnyel kínálkozik a nevekben fekvő rejtély meg-
nyitása történeti tekintetben". — A dűlőneveket ma már még gazdaságtörténeti té-
nyek felderítésére is kutatják.14) Főként azonban a településtöréneti kutatás veheti
hasznát-a helyneveknek, hiszen minden helynév mögött történelmi tények rejlenek.
Régi korokat illetően írott emlékek híján, a régészeti emlékek mellett egyedül
helynevek alapján tisztázhatjuk, hogy milyen . népek váltották egymást valamely
területen. A nálunk is ismert Szerebrenttyikov szovjet nyelvész mostanában így álla-
pította meg, hogy még egy praefinn nép előzte meg azokat a linnugor nyelvű népe-
ket, amelyek a Felső-Volga és Oka folyók vidékén jóval a szlávok beszivárgása előtt
éltek.iS) Ha egy nép akár hódítás, akár beszivárgás révén letelepül egy területen,
rendszerint átveszi a terület fontosabb helyneveit az ott élő néptől. A folyónevek
a legszívósabb életűek. A nagy folyó mentén mindig, az irtó háborúk után is akad
egy-egy néptöredék, ameíy átadja a nevet az új jövevénynek. A kis folyó menté-
nek egész lakossága elpusztulhat vagy elmenekül, s így megeshetik, hogy nincs, aki
a nevet átadja. így a folyó, illetőleg patak új nevet kap az újonnan betelepülőktől.
A hegyek által tagolt Erdélyben a nagy Maros folyó neve már Herodotos idejében
(i. e. V. sz.) ismert volt. Az Olt név is már időszámításunk kezdetén (Strabonál)
megvolt (Alutus). E két ősi név esetleg a dákokat is megelőző népektől, ősidőkből
származik. A honfoglaló magyarok már csak kisebb folyókat neveztek el (Aranyos,
Sajó, stb.), a románok meg már csak kisebb hegyi patakoknak adhatnak nevet.16)

Szolnok megyében17) a legősibb földrajzi név a Tisza, utána a Körös neve.
A Tisza neve az I. században Pliniusnál Pathíssus (Hist. Nat. IV. cap. 25.) Talán
dák ,név volt, de hogy a dákokhoz nem elődeiktől (szarmaták, szidták, kimmeriek)
került-e, nem tudjuk. A korai bizánci írók • is emlegetik; az itt átvonuló, több-
kevesebb ideig itt élt germán népeknél (longobárdok stb.) Tisza lett. A VI. század-
ban az avarok részben vagy egészben török népe rendezkedett be itt. Annyi bolgór-
törököt sodortak be magukkal,- hogy azok 630. körül vitássá is tették az avar hege-
móniát. Mikor azután az avarok a sok háborúban felőrlődtek, s egyes részeik szlávo-
sodni kezdtek, itt-ott a szlávok, másutt — délen — a bolgártörökök kerekedtek
felül. Á IX. század végén- ezen népek valamelyikétől vette át a magyarság a
Tisza nevét.

A Körös neve" a VI. században szerepel először írott emlékben. (Jordanesnél
Grisia alakban.) Az avar birodalom népeitől került át a magyarokhoz- a Kris, s
950. körül már az ómagyar Kris-t írja át Bíborban született Konstantin császár. A
Kris-ből a magyar magánhangzók fejlődése során teljesen szabályosan lett Kirisy
Keres > Körös.™)

Kisebb folyók, a Zagyva és a Berettyó. A Zagyva név Melich János részle-
tező kutatásai szerint valamely délszláv nyelvjárásból ered. Töve korom jelentésű
délszáv szó. De hogyan kerültek ide délszlávok? Erre a következő lehetőségek van-
nak: 1. Tudjuk, hogy Anonymus szerint Árpád követei Salán bolgár fejedelemtől
a Zagyva (Zogea) folyóig terjedő földet követelték. Ha az anonymusi. XII. század
végén még élő hagyomány történeti valóságra támaszkodik, s a már délszlávosodó
bolgár birodalom fennhatósága ilyen messze északra is kiterjedt, lehettek itt dél-
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szláv nyelvű töredékek is. 2. Ha nem terjedt is ilyen messze északra a bolgár biro-
dalom ,még az avarok által idehurcolt szlávok és elszlávosodott avarok is lehettek
a név adói. 3. Maguk a magyarok is akár már a IX. század végén hurcolhattak ide
délszláv nyelvű töredékeket. Mert ne higyjük azt, hogy azok a szláv helynevek,
amelyek a magyarországi okleveles életnek már a kezdetein, a XI—XII. század-
ban az Alföldön feltűntek, mind a honíoglalást megelőző időből származnak. A kez-
detben félnomád magyarok gazdasági élete is olyanféle társadalmi berendezkedést
hozott magával, mint az orosz, illetőleg a szovjet néprajzi és történeti irodalomból
jólismert félnomád harcos népeké. Nagy volt a fontossága a külföldi rablóhadjára-
tokon behurcolt munkaerőnek, elsősorban a legközelebb érhető szlávoknak, külö-
nösen a délszlávoknak.

A besenyők betelepülésekor a folyóknak már nevük volt. De besenyő víznév
is akad megyénkben: az 1387-ben Jászberény határában említett Barasow (Barasóu).
Akkor ugyan településnév volt, de eredetileg víznév, s talán az Ágói-patakot jelölte.
Ma a népetimológiás Borsóhaima név őrzi az emlékét. Egyébként a barasóu szó
jelentése a besenyőben fűz vagy szürke éger volt. Többfelé látunk ilynevű patako-
kat Erdélyben s az Altáj-hegységben is.19)

A településnevek közül a Szolnok név eredetét Melich János kutatásai nyo-
mán ismerjük.20) A múltszázadi kutatók szerint szláv eredetű. A só jelentésű szol
szó a töve. s ebből eredhetett egy sólerakó, sókikötő jelentésű, feltételezett Szolrák
szó. Szerintük a hajdani Belső-Szolnok megyei Dés' sóbányájának lett volna a só-
lerakó helye. Melich János azonban kimutatta, hogy e bányát csak a XII. század-
ban kezdték kitermelni, viszont Szolnok nevét már a XI. században is említik, s a
feltételezett szláv Szolnik helynév nem fordul elő. Még a cseh, lengyel és bolgár
szolnik közszó is új keletű szó. A legrégibb magyar alak nem is Szolnik, hanem
Zounuk (ejtsd: Szóunuk), s ebből később fejlődött a Szolnok (vesd össze: bőcsó'-ből
bölcső). Igen elterjedt ómagyar személynév, sőt nemzetségnév is volt, mellyel rnár
1046-ban is találkozunk. Gellért püspökkel egy napon ölték meg Zounuk-ot is. A zou
(szóu) tőből más személynév is alakult: Zousa (Szóusa). Az meg általános szokás
volt az ómagyarban, hogy személynév minden képző vagy kiegészítő szó hozzá-
fűzése nélkül is település, falu nevévé válhatott. Volt is többfelé Szolnok nevű falu.

A megye településnevei között — mint legrégibb nevek — előfordulnak
törzsneveink is. Persze e nevek nem azt mutatják, hogy a névvel jelölt törzs zöme
ott telepedett le, hanem azt, hogy annak ott csupán egy töredéke került idegen kör-
nyezetbe, más törzsbeliek közé, akiktől megkülönböztetik. Ilyen településnevek
Szolnok megyében: Kürt (1075, ma Tiszakürt), egy másik Kürt Jászladány vidékén
1409-ben a jászok szállásai közé tartozott. Jenő a ma Pest megyéhez tartozó Jász-
karajenő nevében maradt fenn. Kér, Kéregyház Kenderes régi neve volt (1352: Ken-
deres alio nomine Keer). Kérsziget ma határrész Dévaványa és Kisújszállás között.

A honfoglaló törzseken kívül kisebb, meglehetősen ismeretlen törzsek töre-
dékeire is utalhatnak nevek, pl. a mai Alsó- és Felső-Varsárvy puszta neve Szolnok-
tól délre (1075: cum Mis, qui Wosciani dicuntur). Talán törzsnév lappang Jászberény
nevében is. Sok Berény név van és volt az országban szétszórva. Eredeti alakja
Béren, s legelőször 1002-ben a dunántúli Szárberény van említve. 1357-ből ismerjük
azt a Beren-t, amelyből 1533-ban már Jaz-Berin lett. A Beren-ből fejlődött több
más helynévvel együtt a Berendi is, s ebből a tővéghanzó eltűnése után a Berend
is. Azt hiszem, hogy a Berendi-nek és a Beren-nek valami köze van ahhoz a török
néphez, — talán annak a töredékei —, amelyet az orosz évkönyvek a XII. század-
ban emlegetnek, mint amely az orosz fejedelemségek határvédelmében és egymás
elleni harcaiban részt vett. Fölmerülhet a kérdés, hogy hangtanilag meg lehetne-e
magyarázni a Béren é?. az oroszföldi Berendi nép összefüggését? Két föltevés is
kínálkozik. Mivel a török -di szóvéget az ómagyar magyar kicsinyítő képzőnek
érezte, elvont a Berendi-ből egy Beren-t. Vagy pedig a Berendi nép nem egyéb, mint
a magyarság egyik törzse, melynek zöme a Kárpátokon túl maradt, s nem olvadt
be a magyarság nyomában jövő besenyőkbe. Ebben az esetben a -di szóvég nem
egyéb, mint az annyira használatos ómagyar kicsinyítő képző. Egyébként a Béren
nevet megtaláljuk a belsőázsiai török népeknél, a kirgizeknél és kazakoknál is. A
kirgiz béren szó eredeti jelentése: finom acél s később átvitt értelemben: erős, hős,
bátor. Melich János is foglalkozott e névvel, és azt az ötletet vetette fel, ho.gy esetleg
a csehszlovákiai Brno—Brünn neve is a török eredetű ómagyar Béren—Berin név-
ből keletkezett, hiszen legrégibb alakja a Béren és Brin volt, és a X. században
Morvaország egy részében a magyarok voltak az urak.22)

Sok emléke maradt a megye területén a besenyők töröknyelvű népének.
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Beseneudi-t 1075-ben említik Szolnoknál. Besenyő tó, ér határrész Dévaványa és
Mezőtúr határában volt; közel a megyehatárhoz, Karcagtól keletre is volt egy
Besenyődomb. Besenyszög Szolnoktól északra,23) Besenytelek Kunhegyes határában
volt 1521-ben, már közel ahhoz a területhez, ahol valaha a besenyők Tornaj nem-
zetsége megtelepedett, az akkori Kéme] megyében. Anonymus szavait idézem: Tak-
sony vezér idejében „a besenyők földjéről jött egy vezért nemzetségből való vitéz.
Neve Tonuzaba volt, Ürkün(d) apja, kitől a Tomaj nemzetség származik. Neki Tak-
sony vezér lakóföldet a kemeji részeken adott a Tiszáig, ahol most Abád-rév van.
Ez a Tonuzaba egészen Taksony vezér unokájának, Safent István királynak idejéig
élt. S midőn Boldog István király az élet igéit hirdette és a magyarokat keresz-
telte, akkor Tonuzaba, ki hitben hiú volt, keresztény lenni átallott; így hát temet-
kezett élve feleségével az Abád-révbe".24) A rájuk és Ürkündre vonatkozó emelke-
dett szavakkal végződik Anonymus krónikája. Szolnok megye helynevei máig is
őrzik az anonymusi hagyomány emlékét. Itt van a hajdani kemeji részen Abád-
szalók, hajdan Abád, amelynek neve a besenyőknél és kunoknál oly kedvelt aba
(apa, nagyapa, báty) tiszteleti jelzőből ered. Nincs messze tőle Puszta-Tomaj, hajdan
Toroaj-nemzetség birtoka; 1214-ben említi a Váradi Regestrum. A kazakoknál és az
özbégeknél még a múlt században is volt egy-egy Tomoj-nemzetség. Mindezek a
nemzetségek egy-egy Tomaj nevű személytől eredtek, s a név jelentése: hallgatag.^)

Mikor 1927—28. körül Pais Dezső belevitte a kutatásba a szerves tulajdon-
nécsomók, azaz az egymással szerves (történeti, rokonsági) összefüggésben lévő
nevek csomójának, sőt ezen túlmenően az ország különböző részein, egymástól
távoleső, mégis szervesen összefüggő tulajdonnévcsomók fogalmát, és Árpád-kori
településtörténeti kutatásunkban az oklevelek, krónikák adatai mellett a helynevek
fontosságát is hangsúlyozta — éppen a Tomaj-nemzetség és a vele összeszövődött
nemzetségekhez tartozó helynevekkel kezdte. Idetartozik a Szalók is a Tisza-Szalók,
ma Abád-Szalók összevont névben; ezt a szolak (—bal, balog, szerencsétlen) szóval
magyarázza. A Derzs, Örs meg a Bála nevet is idevonja.26) Van is e tájon Tisza-
Örs. A mai Törökszentmiklós még 1399-ben is Bála volt, majd 1490-ben Balasenth-
myklos. A Békés megyei Csudaballa puszta Mezőtúr és Dévaványa között a XV.
században még Szolnok megyéhez tartozott, és Bála volt. A Bála igen elterjedt
személynév a török népeknél; jelentése: fiú, kölyök. Az ómagyar személynevek
között is volt Fiod és Puer is.

Nagyjából ugyanezen nevek csomóját Eger környékén és a Dunántúlon (Vesz-
prém, Balaton vidéke) is megtaláljuk, mert a szóbanforgó nemzetségeknek ott is
voltak birtokai még abban a korban, mikor a puszta személynév egyúttal falunév
is lehetett.

Szolnok megye északi részén van még néhány egyéb név, amelyről azt hiszem
hogy besenyő személynévi eredetű. Ilyen talán Bura (ma Tiszabura), amely a haj-
dan nagyon kedvelt hímteve jelentésű Bogra, Bura névből ered.28) Alattyán-ról már
beszéltem.

A Tisza mellett van Bő, ma Tiszabő. Erről azt írja 1257-ben IV. Béla király
egy oklevele, hogy valamikor a szaracénok birtoka volt. E néven a középkori
magyarban a mohamedán vallású török népeket értették, s ilyen néptöredékek
akadtak is nálunk: kálizok, böszörmények. Nos, a bő szó töröknyelvi begy beű mél-
tóságnévből fejlődött.29)

Ösi magyar fejedelmi név, a Taksony neve őrződött meg a Taskony-puszta
helynévben. E név régibb alakja ugyanis még a XIV. században: possessio Taxwn
ejtsd: Taksun), poss. Taxon. Eredeti, töröknyelvi alakja: Toksin, s jelentése: tüzes,
heves, vad volt.30)

Az említett kun nevekhez (Kolbász, Karcag, Kötöny, Érbuga, Karga stb.)
hozzáfűzöm még, hogy különösen Kisújszállás, Karcag, Kunhegyes környékén volt
sok kun szállás, s ma is akadnak kun határrész-nevek. Ilyen a hajdani Kolbász
széki kapitánysághoz tartozó Turgony, Abcsifc-szállás, Alonnipe, Bocsa, Orgonda
stb., megannyi a középkorban.si) 1865. körül Pesty Frigyes, később Györffy István
gyűjtéséből Gyalpár, Konta, Kis- és Nagy-Turaony, Katymár-hát Hegyesbor, Török-
bor, Bengecseglaponyag, Taskon, Taskándlaponyag stb. Ezek egyik-másikja igen
érdekes példáját szolgáltatja annak, hogy az elfeledett jelentésű helynevet hogyan
próbálják megmagyarázni. Megszületik a népetimológia, monda is keletkezik hozzá,
s néha még a hangalak, is hozzásímul az etimológiához. A Törökbori ér, halom és
telek-ről ezt írták 1863-ban Pesty Frigyesnek: „bizonyos Bori nevű török csapat
vezéréről neveztetvén el, ma legelőül használtatni szokott terület". Az igazság azon-
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ban az, hogy 1513-ban még Therethbor praedium állott ott, s e kun település eredeti
neve Tört-bor lehetett, azaz Négy parlag.

A Zádor név kun voltáról mit sem tudunk; a Bengecseg névről Németh Gyula
mutatta ki, hogy kun eredetű, s ugyanaz a név ez, mint a Kisázsiában Erzindzsán
környékén a XI. században dinasztiát alapító Mengücsek neve.

Sok nevet lehetne még felsorolni, de nem célom a szótárszerű teljesség. Jog-
gal fölmerülhet azonban a kérdés, hogyha a letűnt kun nyelv emlékét annyi név
őrzi ma is, vannak-e ilyen szórványemlékei a jászoknak is, annak a régi iráni, a
kaukázusi őszetekkel azonos tőről szakadt népnek, amelyet XII—XIII. századi tör-
ténelme oly szorosan kapcsolt össze a kunokkal. A magyarföldi jász személy-
nevekről Gombocz Zoltán írt.32) Akad egy-két iráni, esetleg jász helynév is, de
de ezek vizsgálata még mindig a jövő feladata. Erre éppen Szolnok megye egy
kiváló nyelvésze, Gaál László lenne a leghivatottabb.

Célom az volt, hogy néhány kiragadott néven megmutassam: minden hely-
név mögött történelem rejlik, földrajzi és néplélektani háttér van, s hogy a föld-
rajzi nevek értékes elemei anyanyelvünknek akkor is, ha keletkezésükkor idegen
ajkon hangzottak el először.
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