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Balázs Géza

Hétf�-, kedd- 
és szerdahelyek…

A vásárok helynévrajza

A vásár – a régi magyar nyelvben soka-

dalom, s�t szabadság – a kereskede-

lem, az árucsere, az adásvétel alkalma. 

A vásáros- vagy vásárhelyjelleg rangot 

ad egy településnek. A  vásároshelyek 

rendszerint földrajzi központokban, 

például szárazföldi és vízi utak keresz-

tez�désében, tájegységek középpont-

jában vagy találkozásánál alakultak ki. 

Természetesen a vásároshelyek több-

szint�ek: lehetnek akár országosak 

vagy félországosak, de lehetnek egy 

egészen kicsiny tájegység valamilyen 

módon kiemelked� helységei. Végs� 

soron, tágabb értelemben valamilyen 

„vásár” minden településen volt és van 

– rendszerint a templom környékén 

(kirakodóvásár, piac, hetipiac). S�t na-

pi vásár is volt, amelynek neve Veszp-

rémben például: asszonypiac.

A  vásárhelyek és a környez� tele-

pülések között sokirányú kapcsolat jött 

létre. Mivel rendszerint a vásárhelyek 

közlekedési gócpontok voltak, sugár-

irányban oda tartottak az utak. A  vá-

sározóhely vagy egy kiszélesített utca, 

vagy egy tér volt. Ehhez települtek a 

vásározással kapcsolatos szolgáltatá-

sok: vámházak, kocsmák, egyéb bol-

tok, beszállók (szálláshelyek).

A  vásárok jelent�ségét hatókörük 

(azaz a vásárkörzet) határozza meg. 

Ett�l függ�en beszélhetünk országos, 

táji (tájegységi) és helyi vásárról. A vá-

sárok jellege és gyakorisága a vásá-

rok középkori jogi szabályozásából 

fakadt. A  vásárokat meghatározták 

a környezet kereskedelmi-gazdasági 

viszonyai, de az éves munkarend is, 

így beszélhetünk tematikus vásárok-

ról, pl. komlóérési, dohánysimítási, 

búzaszentel�i, szentistváni, szentand-

rási, aratási, szüreti, juhnyírási stb. 

vásárokról, valamint búcsúvásárokról, 

amelyek az adott település patrocíniu-

mával kapcsolódtak össze.

Álljon itt egy példa a székesfehér-

vári vásárokra. Az egyes vásárokat id�-

pontjuk szerint is megnevezték: böjti, 

tavaszi, nyári, �szi, Szent György-napi, 

Szent Iván-napi, bertalani, dömötö-

ri vásár. De nagyobb mennyiségben 

árusított gyümölcsr�l is hivatkozhat-

tak rájuk: Szent Iván-napi cseresznye-

vásár, bertalani dinnyevásár, dömötöri 

gesztenye- vagy dióvásár.

A vásárok lehettek egy- vagy több-

naposak (két- vagy háromnaposak). 

Ugyanazon a helyen lehetett egyszer 

országos, máskor rendszeres heti-

vásár. A  vásárok két nagy típusa: az 

állatvásár és az iparcikkvásár (kira-

kodóvásár), de további sz�kítések is 

léteztek, pl. lóvásár, szarvasmarhavá-

sár, búzavásár, esetleg a konkrét hely-

re utaló: hídivásár, illetve voltak olyan 

különlegességek is, mint a leányvásár.

A leányvásár szó kétségtelenül ér-

dekl�dést kelt a mai emberben: mir�l 

is lehetett ott szó? Természetesen 

szó sem volt leányok adásvételér�l! 

Korábban egész Európában elterjedt 
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szokás volt, hogy a vásárral vagy 

búcsúval egybekötve ismerkedési, ta-

lálkozási, bemutatkozási alkalmakat 

szerveztek a fi ataloknak és családjuk-

nak. A leányvásárt rendez� települések 

messze földön híresek voltak, néhány 

nevezetesebb: Mátészalka, Máriapócs, 

Zombor, Vajszló, Zeng�várkony. A há-

zasodni akaró fi atalok ezeken az alkal-

makon magukat kidíszítve összejöt-

tek, ismerkedtek, ugyanakkor sokszor 

a szül�k megtárgyalták az anyagiakat, 

például a hozományt.

Bár a vásárok magyar néprajzának 

több jeles kutatása és leírása létezik, 

arra még nem vetült fi gyelem, hogy a 

vásárközpontoknak milyen nyelvi je-

lent�ségük volt. Nem vizsgáltuk még 

meg a vásárközpontoknak a nyelvjárá-

sokban játszott szerepét – ilyen lehet 

például a nyelvi-nyelvjárási kiegyenlí-

t�dés, de általában a nyelvi kapcso-

latokban játszott szerepük (például új 

megnevezések, terminológia terjesz-

tése, két- és többnyelv�ségi hatások). 

Erre mai példáink is b�ven vannak, 

gondoljunk csak a kelet-közép-euró-

pai hiánytársadalmak árucsere-alkal-

maira, a  „lengyel” vagy „KGST”-piac-

nak nevezett jelenségre, vagy akár a 

mai „kínai” piacra.

Fölvet�dött, hogy a magyar nyelv-

ben a kett�s (küls�-bels�) helyhatáro-

zói toldalékolások (-on/-en/-ön vagy 

-ban/-ben) is talán a vásárhelyekkel 

vannak kapcsolatban. Ma leginkább 

nyelvhelyességi probléma, hogy valaki 

azt mondja, Csíkszeredán vagy Rima-

szombaton (a helybéliek soha nem té-

vesztenék el, hogy Csíkszeredában és 

Rimaszombatban). Szilágyi N. Sándor 

veti föl, hogy ennek a raghasználat-

nak a szabályát pusztán a helységnév 

alapján nem lehet pontosan meg-

állapítani, lehet, hogy egy korábbi, 

mára már elhomályosult „rendszer”, 

a hajdani vásároshelyek toldalékolása 

állhat mögötte. Esetleg összefüggés 

lehet aközött, hogy az emberek vásár-

ba, vásárra, piacra jártak – és a hely-

ségnévhez járuló rag között.

Jellegzetes, régi magyar (óma-

gyar) névadási mód, hogy a települést 

a hétnek arról a napjáról nevezik el, 

amelyik napon a hetivásárt tartják. 

Bár létezik a hét valamennyi napjára 

vonatkozó helynév, némelyik ezek kö-

zül már elhomályosult (hétf�, kedd), 

s  általában – a mintegy tizenkét és 

fél ezerre tehet� településnév-anyag-

ban – a pár tucatnyi vásárnapos helynév 

nem látszik számottev�nek. (Lelkes 

György Magyar helységnév-azonosító 

szótárában Magyarország helynevei-

nek számát 1913-ban 12.537-ben, 

Horvát- Szlavónországgal együtt pedig 

14.004-ben állapítja meg.) Ennek elle-

nére van némi tanulsága a vásárnapos 

helynevek áttekintésének.

Lássuk a legjellemz�bb példákat a 

heti vásárnapokra utaló helynevekre:

hétf�: Hetvehely (hétf�-hely, Bara-

nya megye)

kedd: Kéthely (kedd-hely, Somogy 

megye), Répcekethely, Vérteskethely, 

Tardoskedd

szerda: Dunaszerdahely, Csíkszere-

da, Nyárádszereda, Szeredaszentanna

csütörtök: Csütörtök (helység a 

Csallóközben, Dunaszerdahelyt�l nyu-

gat-északnyugatra, Csallóközcsütör-

tök), Csütörtökhely (Szepesség, L�cse 

mellett), Detrek�csütörtök, Vágcsütör-

tök, �rcsütörtök (Hegyeshalom és Mo-

sonszentjános határrészeib�l alakult 

község, ma Várbalog)

péntek: Péntekhely (lakott hely 

Lát rány belterületét�l északra)

szombat: Szombathely, Bakony-

szombathely, Lentiszombathely, Ri-

maszombat, Szepesszombat, Erd�-

szombattelke, Mez�szombattelke.
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vasárnap: Az összetett szó el�tag-

ja a vásár szóból származik, az á-ból 

elhasonulással lett a. Utótagja a id�re, 

id�tartamra vonatkozó nap. Az Eti-

mológiai szótár szerint az elnevezés 

még a pogány korban keletkezhetett, 

és a vásározásra, vásártartásra utalt. 

A  vásározással kapcsolatos helyne-

vekben legnagyobbrészt a vásár szó 

szerepel. (Érdekesség, hogy a szótár 

szerint hasonló, azaz vásár+nap ösz-

szetétel létezik más nyelvekben is, 

pl. az oszmán-török régi bazar-gü-

ni, illetve azerbajdzsán basar-günü.) 

A magyar nyelvterületen a vasárnap a 

legszigorúbb munkatilalmi nap. A vá-

sárokat föltehet�leg ezért id�zítették 

vasárnapra. Az emberek nem dolgoz-

tak, templomba mentek, rokonokat 

látogattak, ez az id� alkalmas volt 

arra, hogy vásárba menjenek, néze-

l�djenek, kikapcsolódjanak.

vásár: Vásárhely, Fugyivásárhely, 

Gyer�vásárhely, Hódmez�vásárhely, 

Kékesvásárhely, Kézdivásárhely, Kis-

vásárhely, Marosvásárhely, Orbászvá-

sárhely, Somlóvásárhely, Torontálvá-

sárhely, Vásárosbéc, Vásárosdombó, 

Vásárosfalu, Vásárosmiske, Vásáros-

namény, Vásárosszentgál, Vásárosvá-

rad, Vásártelke, Vásárút, Pétervásá-

ra, Balavásár, Jászvásár, Martonvá-

sár, Mirkvásár, Románvásár, Sárvásár, 

Szeretvásár, Újvásár, Alsóvásárd, Fel-

s�vásárd.

Ha rögtönzött gy�jtésünket átte-

kintjük, akkor kitetszik bel�le, hogy 

a vásárokra vonatkozó helynévkészlet 

legnagyobbrészt a vásár szót tar-

talmazza, a  hét napjai közül pedig 

kiemelkedik a csütörtök, azután a 

kedd, szerda és szombat, s  végül 

alig van vásáros helynév hétf�vel és 

péntekkel kapcsolatban. A hétf�t ma-

gyarázhatjuk azzal, hogy a vásárok 

nagyrészt hétvégén voltak, hétf�n 

pedig inkább az egyéb munkákkal 

kellett foglalkozni. A  péntekre ta-

lán egyházi magyarázatot adhatunk: 

a böjtölést, bár ez korábban szerdára 

is vonatkozhatott. A  böjtölés során 

tartózkodni kellett a hústól, a  zsíros 

ételekt�l (egyes esetekben általában 

az étkezést�l), a  vásárok pedig érte-

lemszer�en falatozási alkalmak is vol-

tak, tehát összeütközésbe kerülhetett 

az étkezési korlátozás és a vásározás. 

Figyelemre méltó, hogy pénteken a 

legényeknek sem volt ildomos lányos 

házhoz járni. (Az egyetlen péntekre 

utaló Péntekhely megnevezés vol-

taképpen nem is vásárhely, hanem 

egy külterületi megnevezés, könnyen 

lehet, hogy ennek inkább vallási vo-

natkozása van.)

Nem múlhat el vásár vásárfi a nél-

kül. A  vásárfi a vásárból származó 

ajándékot jelent. A  vásárfi a régi ösz-

szetett szó, azon szavak csoportjából, 

amelyek birtokos szerkezetb�l (vala-

minek a valamije) keletkeztek. Hason-

lít rá az ugyanazon jelentés� búcsúfi a, 

valamint a karácsonyi ajándék jelenté-

s� angyalfi a. További hasonló módon 

létrejött összetett szó a barátfüle, az 

istennyila is.

A  vásárfi át rendszerint a szül�k, 

nagyszül�k, keresztszül�k vásárolták, 

vitték haza gyermekeiknek, unokáik-

nak, keresztgyerekeiknek. A  vásárfi a 

korábban a leggyakrabban élelmiszer 

volt, ezért madárlátta vásárfi ának is 

nevezték (kalács, sütemény, cipó, 

mézeskalács). A  szerelmi vásárfi át a 

legények vásárolták. A  leggyakoribb 

mézeskalács-vásárfi a felirata ez volt: 

„Szív küldi szívnek szívesen”, de gu-

zsaly, fés�, selyemkend�, fa- és cse-

rép csigacsináló is lehetett szerelmi 

vásárfi a. A  tréfás vásárfi áknak külön 

repertoárja volt: humoros, szókimon-

dó feliratos butéliák, csali korsók – ez 
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a szokás máig divatozik, gondoljunk 

csak az ajándékboltok kifogyhatatlan 

ötlettárára. Csakhogy ezeket a min-

dennapos ajándéktárgyakat már senki 

sem nevezi vásárfi ának.

A vásárok helynévrajzából, a vásá-

ros helynevek toldalékolásából, a  vá-

sári megnevezésekb�l (asszonypiac, 

leányvásár, vásárfi a, búcsúfi a) szá-

mos történeti jelenség bontakozik ki, 

s a helynevek, szavak vallatása egyes 

esetekben máig nem tisztázott kér-

désekre adhat választ. A  vásárokban 

használt nyelv, nyelvek kérdése pedig 

további kutatási feladat lehet.
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