
Héwízi Sándor 

Békés megye településneveinek rendszere 

Az országos méretű helynévkutatás kapcsán Békés megyében is elkezdő-
dött 1978-ban a földrajzi nevek összegyűjtése. A gyűjtést 1987-ben fejeztük 
be, az ellenőrzést pedig 1988-ban. A Magyarországon is lejátszódott társa-
dalmi változások miatt azonban a megyei kötet kiadása, anyagiak hiányában 
még várat magára. Földrajzi neveinkkel foglalkozó könyvünk megjelentetésé-
ről természetesen nem tettünk le, ezért készítettem el Békés megye telepü-
lésneveinek rendszerét, amely tanulmány a kötet szerves részét fogja ké-
pezni. 

Jelen előadásomban ennek a dolgozatnak természetesen csak a rövid kivo-
natát szeretném bemutatni. 

A feldolgozásnál már kitaposott úton járhattam, miután ÖRDÖG FERENC 
1981-ben megjelentette a Zala megye helységneveinek rendszere című dol-
gozatát (Magyar Névtani Dolgozatok 12. sz., Bp. 1981.), s hasonló módon 
járt el JUHÁSZ DEZSŐ, VÁRKONYI IMRE, KÖRMENDI GÉZA is, amikor számba 
vették Veszprém, Somogy és Komárom megye településneveit. 

Békés megyében is izgalmas kérdés, hogy kik és hogyan nevezhették el az 
egyes településeket, mi lehetett a névadás indítéka, egyáltalán mi válthatta ki 
a falvak, lakott helyek nevének keletkezését. 

A kialakult szokásnak megfelelően Kiss LAJOS munkáját, a Földrajzi ne-
vek etimológiai szótárát vettem alapul. Ezen túlmenően persze átnéztem 
CSÁNKI DEZSŐ megyénkre vonatkozó adatait (Magyarország történelmi föld-
rajza a Hunyadiak korában I., Bp. 1890), de még egyéb korábbi műveket is. 
Itt egy pillanatra kitérőt kell tennem, ugyanis a mai Békés megye nem azonos 
a történelmi Békés megyével. Biharugra például, mint nevéből is látható 
Bihar vármegye része volt. Ecsegfalva Heves, illetve Szolnok megyéből ke-
rült át, Csanádapáca Csanád megyéhez tartozott, míg Battonya például 
Arad, Gyulavári pedig Zaránd vármegyéhez. 

Nyilvánvaló, hogy egy ilyen vizsgálódásnál nem lehetett figyelmen kívül 
hagyni KARÁCSONYI JÁNOS (Békésvármegye története I-III. Gyula, 1896), 
BOROVSZKY SAMU, MÁRKI SÁNDOR, JAKÓ ZSIGMOND, BUNYITAY VINCE, 
GYŐREFY GYÖRGY vármegyei monográfiáit, munkáit sem. 

Megyénk névadója feltehetőleg az a Békés nevű ispán lehetett, akti Géza 
fejedelem vagy Szent István király ültethetett a Vata-Csolt nemzetség megtö-
rése után a nemzetségfó várába. Nevével kapcsolatban már 1046-ból is van 
bizonytalan adatunk, de az első biztos adat 1203-ból származik. A békési vár, 
Békés ispán vára körül alakult tehát ki Békés vármegye. Az alapul szolgáló 
személynév valószínűleg a magyar béke főnév származéka. (Kiss I. 185) 
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Elöljáróban el kell még mondanom, hogy a településnevek vizsgálatánál az 
1960-as évek közigazgatását vettem alapul, tehát azt az időszakot, amikor 
még például Mezőmegyer vagy Reformátuskovácsháza is önálló falu volt. 
A ma fennálló összevonásokat (pl. Gyomaendrőd) tehát figyelmen kívül hagy-
tam. Ugyanígy az egyes elnevezések megítélésénél a nevek legelső előfordu-
lását, névalakját vettem figyelembe. Előadásomban nem sorolom fel az 
összes város és falunevet, legfeljebb csak annál a névcsoportnál, ahol a nevek 
száma kevés. Egyébként a vizsgált települések száma kereken 80. Mint emlí-
tettem, a nevek rendszerezésénél a már eddig megjelent, hasonló munkákat 
vettem alapul. 

Nézzük ezek után elsőként azt, hogy melyek a magyarok által adott nevek. 
I. Magyarok által adott nevek 
1. Az első csoportnál a névadás indítéka közvetlenül a természeti táj (hegy, 

völgy, növény- és állatvilág, épület, vár, egyéb létesítmény stb.), illetve annak 
valamely jellegzetessége. 

a) A tájra utaló, képző nélküli közszó, a puszta köznév az alapja 11 
Békés megyei településnek. Ilyen például Szeghalom, amelynek neve már 
Anonymusnál is megjelenik 1200 körül, 896-ra utalva Zeguholmu névalak-
ban. Legelső pontos előfordulását azonban egy oklevél átiratban 1067/1267-
ből ismeijük Scegholm alakban (Győrffy I. 513). A név a magyar szeg, 
"sarok", szeglet, "zug" és a halom főnév összetétele. Olyan halomról kaphatta 
a mai város a nevét, amely feltehetőleg a régi falu közepén állhatott, s szeg-
letként ékelődött a Sebes-Körös valamely kiöntésébe. Csak mellékesen jegy-
zem meg, hogy a szeghalmiak a magi belterületen két halmot is számításba 
vesznek, amikor arról vitatkoznak, melyik lehet az a bizonyos ősi halom, 
amely a település névadója lett. Ebbe a csoportba tartozik például Vésztő is. 
Legelső okleveles előfordulását 1350-ből ismeijük Veyzetheu alakban (Haan 
Lajos: Diplomatarium Békessiense 22. lap, Pest, 1870). Vésztő a régi Nagy-
Sárrét egyik legjellegzetesebb települése. Neve a magyar vejsze "víz fenekére 
érő, nádfalakból álló halfogó eszköz" és a tő, (folyó)torkolat főnév összetéte-
léből származik. A falu olyan vízfolyásnak a torkolatánál épült, amelyben vej-
székkel halásztak. (Kiss II. 759). Az ilyen típusú nevek, az összes nevek 
13,75%-át teszik ki. 

b) A tájra, jellegzetes növényére, állatára, a település nagyságára, tala-
jára utaló köznévből - d, - gy, - ny képzővel alakult helységnevek száma 2. 
Idetartozik Körösnagyharsány és Sarkad. 

A Harsány név már a Váradi Regestrumban is felbukkan 1220-ban, 
1374-ben pedig "Harsan minor et maior" megkülönböztetéssel találkozunk 
vele. (Jakó Zsigmond: Bihar megye a török pusztítás előtt. Bp., 1940. 255. 
lap). A falunév a hárs fanévnek - ny kicsinyítő képzős származéka, s ke-
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vésbé valószínű, hogy a harsány melléknévvel volna kapcsolatban. Sarkad 
esetében a magyar sarok név régi alakjának surku, jelentése "kiszöggelés", -
d képzős származékáról van szó, amely valamely vízfolyásnak, mocsárnak a 
kiszöggelésével kapcsolatos. Lehet, hogy éppen a Fekete-Körösével. Ezek a 
nevek az összes településnév 2,5%-át adják. 

c) A tájra vagy annak valamely jellegzetességére (növény, állat, föld-
minőség, építmény stb.) utaló köznévből - s képző segítségével is gyakran 
alakult helységnév. A képző főként a valamivel való ellátottságra utal. Ilyen 
például Csorvás, amely a régi magyar csórva "homok" köznév - s képzős 
származéka. Hasonlóan alakult például Medgyesbodzás, Tótkomlós, 
Újkígyós összesen 14 település neve. Ezen típusú nevek az összes nevek 
17,5%-át adják. 

d) A tájra utaló köznévből - i képző hozzáadásával nem képeztek eleink 
településnevet. Ez a megállapítás természetesen csak a jelenkori vizsgált név-
anyagra érvényes, hiszen tudjuk jól, hogy a jelenkori településnevek és az év-
századok alatt valamikor is fennállott falvak neveinek száma messze nem 
azonos. A mai békés megyében az elmúlt 1100 év alatt mintegy 250 település, 
lakott hely nevét rögzítették az oklevelek. Ezek között hasonló képzésű falu-
névvel is találkozunk például Nemeskereki esetében, amely valamely kerek, 
kör alakú erdőről kaphatta annak idején a nevét. Ez a tény azonban már egy 
más kutatás tárgyát képezi. 

2. A helységnevek második nagy csoportját a lakosság foglalkozására, 
társadalmi helyzetére utaló nevek alkotják. Békés megyében a nyolcvan te-
lepülésnév között, — érdekes módon — egy sem akad ilyen. Illetve gondol-
hatnánk Mezőkovács házára és a belőle származó Reformátuskovács házára, 
de itt valószínűbb a személynévi eredet. A középkori Békés megyében, az el-
pusztult falvak között azonban voltak ilyen típusú lakott helyek is, mint pél-
dául Udvarnok. 

3. Megyénkben is alakultak törzsnevekből, népnevekből helységnevek. 
Ezek száma 5, s a nevek 6,25%-át teszik ki. Ide tartozik Bélmegyer, 
Mezőmegyer, Füzesgyarmat, amelyek a Megyer és a Gyarmat törzsbeliek 
letelepedésére utalnak, de idesoroljuk Mezőberényt is, amelynek neve török 
(ótörök), közelebbről kabar eredetű névre mehet vissza. Örménykút neve 
újabb eredetű, örmény származású birtokosra, bérlőre utal. 

4. A legtöbb településnév megyénkben is személynévi eredetű. 
a) 29 településnél a névadás eszköze puszta személynév, s ez a nevek 

36,5%-át jelenti. Csak utalnék a már fentebb említett Békésre (ma városnév), 
de ide tartozik például Köröstarcsa, Gyoma stb. neve is. 
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b) Van olyan településnév, amelynél a nyelvi eszköz személynév* a - d 
képző, ez pedig Endrőd, amely a magyar Endre névből keletkezett. (Ez 
pusztán a nevek 1,25%-át jelenti). 

c) Olyan helységnév, amikor a személynévhez a birtoklást kifejező - i 
képző járul, megyénkben nincs. 

d) Vannak viszonyt olyan településneveink, ahol a személynévhez a -
falva, -háza, -laka stb. utólag járult. Ezek száma mindössze 6, s a nevek 
7,5%-át alkotják. Ezek: Ecsegfalva, Gyulamonostora, Mezőkovácsháza, 
Orosháza, Pusztaottlaka, Református kovács háza. Gyula városát is ebbe a 
csoportba helyeztem el, hiszen az okleveles adatok 1313 és 1319-ből 
Julamonostora névalakban rögzítik, mint olyan lakott helyet, ahol egy Gyula 
nevű főúr épített annak idején monostort. 

Ha már előbb Gyulát említettem, itt kell kitérnem arra is, hogy van 
egy olyan településünk, amelynek a neve úgy keletkezett, hogy a köznévi bir-
tokost jelölő szóhoz a birtoklásra utaló - i képző járult. Ez pedig a Gyulavári, 
amely mai nevével ellentétben nem a gyulai, hanem a zarándi vár birtoka 
volt. Eredeti névalakja is egyszerűen csak Vári. (1230:Wary - Csánki I. 
748). 

5. A megyében kevés olyan település van, ahol a helység névadója a falu 
templomának címe, védőszentje lett volna 

a) Az egyik ilyen Békésszentandrás. Békésszentandrás legelső okleve-
les előfordulás 1329/1330/1378-ra tehető Zenthonduryas alakban. (Győrfíy 
I. 513) 

b) A másik, hasonló keletkezésű, képzésű település Sarkadkeresztúr. 
Neve azzal kapcsolatos, hogy a falu templomát a Szent Kereszt tiszteletére 
szentelték. (Kiss II. 451). 

c) Ezzel szemben több olyan településünk van, ahol a falu nevében sze-
repel az - egyház, - egyháza utólag. Jól tudjuk, hogy az ilyen típusú nevek 
elsődlegesen éppen az egyház, a templom elpusztulására utalnak, mintsem a 
meglétére. Ezek a falvak legnagyobbrészt már a tatárjáráskor elpusztultak. A 
ma is fennálló települések: Csanádapáca, (eredetileg: Apácaegyháza), 
Dombegyház, Gerendás (Gerendásegyháza), Kétegyháza, 
Kisdombegyház, Lökösháza (Lökösegyháza), Magyardombegyház, 
Med gyes egy háza, Nagyszénás (Szénásegyháza), Végegyháza. 

Megjegyzem, hogy Kisdombegyház és Magyardombegyház (mint újabb 
keletkezésű név) a középkorban létező Dombegyháztól kapta a nevét, míg 
Végegyháza neve hivatalos úton, analógiás módon keletkezett a múlt század 
90-es éveiben. Nevének alapja a Végh családnév (egy Végh nevű intézőről) 
és az - egyháza utótag. 
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IL A nem magyarok által adott nevek 
A nem magyarok által adott nevekkel zavarban vagyok. Ugyanis nagyon 

úgy tűnik, hogy Békés megyében a ma élő 80 település nevét mind magyarok 
adták. Ennek ellenére azonban néhány nevet mégis érdemes tüzetesebben 
megvizsgálni, szemügyre venni. Ezeknek a falvaknak a száma mindössze 4: 
Kevermes, Kötegyán, Mezőgyán, Okány. Kevermes neve török, közelebb-
ről kun személynévből keletkezett, míg Okány nevét adhatták magyarok és 
szlávok is, hiszen szláv személynév rejlik benne. Hogy kunok laktak ezen a 
vidéken (bár nem nagy számban), az biztos, hiszen Kevermes mellett ott van 
Kunágota is, amelynek nevében ez a népnév megtalálható. Ugyanezért említ-
jük meg Kötegyán, Mezőgyán helynevünket is, melyek névalakja francia 
személynévi eredetű, s tudjuk a történeti forrásokból, hogy itt valóban éltek 
ófrancia, flandriai (vallon) telepesek, akik a falut alapították. Azonban az, 
hogy mely népcsoport nevezte el ténylegesen a lakóhelyet, eldöntése ma még 
vagy már meglehetősen bizonytalan. 

Hogy teljesen világos képet kapjunk megyénk településneveiről, egy nem 
elhanyagolható dologra még ki kell térnem. A megye falvai a tatárdúláskor 
(részben) és a 150 éves török időszakban szinte teljesen elnéptelenedtek, el-
pusztultak. Folyamatosan csak Doboz, és Gyula maradt fenn és részben 
Dévaványa. Békés megye településneveinek tárgyalásakor tehát azt is tud-
nunk kell, hogy ebben az évszázadban, az 1900-as években hivatalos név-
adással 27 új falu, község alakult. Ezek pedig a lakott helyek 33,75%-át je-
lentik. 

Ilyen új település például Csárdaszállás.Neve eredetileg a Szentjánosi-
csárdával van kapcsolatban, amely már 1853-ban is létezett, s az 1900-es 
évek első térképei még jelzik. Egyébként a csárda maga a középkori 
Szentjános falu nevét őrizte meg, amely a török uralom alatt elpusztult. A 
jelenkori Csárdaszállás végeredményben 1952-ben alakult községgé 
Köröstarcsa és Mezőberény határából. Folytathatnánk a sort a többi, hasonló 
keletkezésű új faluval, Telekgerendással, Kardoskuttal, Hunyával stb., en-
nél azonban sokkal fontosabb, hogy a hivatalos névadással keletkezett falvak-
nál a települések egy negyede a régi, eredeti középkori nevét kapta vissza. 
Ilyen például Gerla, melynek legelső előfordulása már 1259/1466-ból ismert, 
de csak 1958-ban alakult újból faluvá, vagy például Murony, melyet már 
1259/1423-ben említenek az oklevelek, de csak 1950-ben született újjá. Ebbe 
a sorba tartozik még Kamut, Kaszper, Kétsoprony, Bélmegyer stb. 

Végső összegzésként a számadatok tükrében a következőket tudhatjuk meg 
Békés megye településeiről, helységneveinek rendszeréről a napjainkban lé-
tező 80 falu és városnév alapján. A magyarok által adott nevek száma: 76 
(95%). A nem magyarok által adott neveké: 4 (5%). Puszta személynévi ere-
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detű 29 (36,25%). Személynévvel (család- vagy keresztnévvel) kapcsolatos a 
településnevek közül 41 (51,25%). A táj valamely sajátosságára utal 27 tele-
pülés neve (33,75%). Lakóházzal, egyházi épülettel kapcsolatos nevek száma 
15 (18,75%). Törzsi vagy népnév található 5 névben (6,25%), míg nemzeti-
ségre utal szintén 5 név (6,25%). 

A helységnevek előtti megkülönböztetésre szolgáló előtagok alapján pedig 
a következő képet kapjuk: a megyére 5 név (6,25%), a Körös folyóra 4 (5%), 
míg a település mezőségi jellegére szintén 4 név (5%) utal. 
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