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11.1
Egy-egy telepules neve sok mlndent

jelez. Mutalja a kozse~. a yaros le~fon-
losabb adatalt. dalumat. sokszor tll-
lajdonosat. vagy eppen termeszeti

adottsagait.
Nezzuk meg Budaors nevenek ere-

detet a tenyek tukreben. Vegyuk sarra
a mai yaros kozigazgatasi hatarain
belli a torok kor el6tt. reszben alatt
fennallott masik harom falll. Csik.
Horhi es Bobald nevenek eredetet.

BUDAC>RS
Hauser igazgat6 ur tobb oldalon ke-

resztul foglalkozik a Budaorsi kr6ni-
kaban a helyseg nevenek eredelevel.
Tobb vaItozatot emlit:

a) "Budaors neve ugyancsak a hon-
foglalaskor vagy a kozvetlen ulana
idetelepult lorzstoredek vezet6jenek
neveb61 ered. E he)ysegnevadas legre-
gibb m6dja volt a telepulest a tulajdo-
nos. esetleg a nemzetseg vagy a torzs
never61 elneveznl... Az Ors nev is egy
honfoglal6 magyar vezer nevere vezet-
het6 vissza."

bl ..Ugy latszik BlIda-Eors annyit
jelent. mint Buda-Orzes."

c) Termeszetese!1letezik egy neples
ma.I;tVarazat is: "Elt telepunkon egy
Budar61 ideszarmazott s7.ep korcs-
marosne. aki Erzsi neV\:i volt, kinek
kedveert a blldai urak szivesen es

Folytatas a 4. oldalr61

CSIK
Tovabb haladva nezzuk meg Csik

falu nevenek eredetet. Eseteben szin-
ten tobb valtozat igazolhat6.

a) Szakemberek szerint puszta
szemelynevb61 keletkezett magyar
nevadassal. A Varadi regesztakban ta-
lalkozhatunk peldaul SICU szemely-
nevvel. 1 238-b61 van adatunk CHYYC.
1297-b61 ped1g CHYK szemelynevre.
Jobbagyfalu volt. Nevet a Csikt-he-
gyek es a Csiki-patak (arok). valam1nt
a Csiki-csarda tartotta fenn.

b) Csik falu hatarahoz tartozott egy
nagy kiterjedesu lapos. mocsaras te-
rulet. Ez kival6an megfelelt a csik
neVlJ. hengeres testa mocsari hal elet-
felteteleinek. (M1sgumus fossilis.) A
szazad elejeig e hal kifogasara szako-
sodtak az ugynevezett cs1kasz mester-
se.g muvel6i. A kozepkori vasari lajst-
romokban sok helyen talaljuk kelend6
arucikkent.A falut el6szor 1298-ban
emlitik az oklevelek. --

HORHI !

Neve a magyar szakadek. melytit
jelentesu ..horh" sz6b61 szarmazik.
Annak is kepz6s valtozata. A regi Ma-
gyarorszagon szinten tobb ilyen nevu
helyseg letezett. am mire a megkulon-
boztet6 el6tagok bevezetesre kerultek
(XVIII. szazad elejeJ. addigra a falu
megszunt. terulete beolvadt Budaors
teruletebe. Maga a sz6 a horzsol.
harzsol. harcal. horhol stb. igek csa-
lcidjaba tartozik. EIs6 emlitese a nev-
nek IO55-b61 maradt rent: "INDE i
UERO AD HURHU HINC UFgUE AD
ALlAM UIAM". 1138-ban HURCH.
1255-ben HWRK. 1268-ban HORHFW.
!448-ban HOROH helvnevve! talcilko-

zunk. -I
A mai Kamaraerd6 helyen elterult

Horhi kozepkori falu els6 irasos emli-~er61 
1300-b61 van adatunk. !

BOBALD
A falu neve kizar6lag a torok kori

osszeirasokban maradt rent. mint Csik
falu pusztaja. Minden val6szinuseg
szerint onal16 Arpad-kori falu volt.
mely elpusztasodott. Neve Arpad-kori
szemelynevb61 eredt. Eredetileg Boba.
melynek alapja a bolgar bob = bab sz6.
Ebb6l alakult ki a Bobad helysegnev
(Arpa -Arpad stb.). majd rovidulessel
a tobbi helynevhez hasonl6an (Misk6c
-Miskolc. Sz6nok -Szolnok) lett bel61e
a hosszu maganhangz6 megrovidule-
sevel. e~ lagyit6 I betu betoldasaval
Bobald.

Sokaig kutathatnank meg a kozep-
kori negy kozseg nevenek eredetet.
Sokfele ma~arazat kerulne el6terbe.
Mai tudomasom szerint kialakulasuk
a rent leirtak szerint tortent.

Filipszky Istvan

surun jartak ide. Ha kerestek az ura-
kat, mondvan hol vannak? a valasz:
Buda Erzsinel es mindenkl tudta. hol
vannak,"

A tudomany mai allasa szerint az
orszagban talalhato Crs nevek a ko-
vetkez6keppen alakultak ki: (A torte-
nelmi Magyarorszag teruleten maig 37
Ors helysegnevet siken1lt azonosita-
niuk a nyelveszeknek,J

Varosunk neve mar a kora Arpad-
korban Crs volt. Ebben az id6ben az
oklevelek Er. Urs. Evers. Ewres neven
emlillk. Crs kabar torzsnev, melynek
jelentese Ors torzs feje. vezet6je. Alap-
jaul az otorok Ursi szemelynev szol-
gait. A magyar es a kabar torzsnevvel
jelzett falvak mar Szent Istvan okleve-
leiben el6fordulnak. Egyertelmu. hogy
X. szazadi telepulesekr6l van szo. E
telepulesek torzsi neveiket kimutat-
hatoan nero a bennuk elt koznepr6l,
hanem az ott lako vitezekr61 kaptak,
ami arra utal. hogy a torzsl tudat
fenntartasat f6kent a torzsf6k kiserete
volt hivatva apolni, A nevada Ors torzs
Kijev alatt a magyarokhoz csatlakozott
harom kabar torzs egyike volt. (Kabar
= lazado.J Erdemes felfigyelni arra.
hogy az orszagban talalhato Crs nevu
telepulesek mellett gyakran megtalal-
hato a magyar Keszi (maradekJ hely-

nev Is. ami arra vezethet6 vissza. hogy
a honfoglalas folyamatanak vegs6 10-
kest ad6 beseny6 tamadaskor Keszi
torzset erte a legnagyobb csapas.
Ezert a magyar Keszl es a kabar Ors
torzset osszevontak. kozos vezetes ala
helyeztek and torzsf6 alatt.

Az Ors nev megmaradt egeszen az
1700-as evek elejelg. Mlvel. mint em-
litettuk. orszagunkban sok Ors nevu
helyseg volt. el6tagkent a f6varos. Bu-
da kozelsegere val6 teklntettel ezt az
el6nevet kapta. igy lett varosunk neve
Budaors. I 769-ben mar Buda-Orsjel-
zessel szerepel a terkepen. Kes6bb
Buda-Eors elnevezes lett az altalanos.
Mal nevet 1912-ben kapta.

IO55-b61 maradt rent ACDEINDE
AD URFA helynev. 1127-1131-b61
URSU helynev. a XIII-XIV. szazadb61
pedlg URSUUR szemelynev es a
VRSUURU szemelynev.

Az Itt el6 nemet ajku lakossag a
kozseget sajat nyelven Wudershnek
nevezte. Wuda -Buda. Ers -Ors.

Erdekessegkent emlitem. hogy egy
1230-b61 fennmaradt oklevel alapjan
letezett ..de genere Vrs" nemzetsegnev
Is. mely eredetet mlnden blzonnyal az
altala blrtokolt helysegr61 vette.

Folytatas az 5. oldalon


