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Oremus. Egy hegyaljai dÿlænév jelentése*

A legismertebb hegyaljai szælæhegyi dÿlæ a sátoraljaújhelyi – röviden: újhelyi – Oremus. Ismertségét elsæsorban annak az ellenærizhetetlen eredetÿ történetnek köszönheti, amely szerint az iĴ szüretelt szælæbæl készíteĴe az elsæ aszúbort Szepsi Laczkó Máté erdæbényei lelkész a földesúr,
LorántÞ Zsuzsanna részére.1 A töppedt szælæ felhasználásával készíteĴ
elsæ bor legendája a feltalálás-történeteknek a nyugati kultúrkörben mindenüĴ ismert motívumait egyesíteĴe a felsæ-magyarországi református
nemesség történelmi tudatának elemeivel. Ezek: a) Egy jelentæs, egy bizonyos vidékre jellemzæ, ily módon különlegesnek számító termék elæállítása egyszeri eseménynek, azaz találmánynak köszönheti létét. b) A feltaláló pap. c) A feltaláló és a földesúr egyaránt reformátusok. d) A találmány
a helyi történelmi tudatban nagyra értékelt személy udvarában, az aranykornak tekinteĴ idækben születeĴ meg. Hiányzik azonban a találmányok
kapcsán oly gyakran emelgeteĴ véletlen elbeszélése.
Az aszú készítését – mint a legtöbb mezægazdasági módszert – aligha „találták fel”; elæállítása nem köthetæ sem egyetlen esztendæhöz, sem
egyetlen személyhez. Folyamatosan változtatoĴ, „tökéletesíteĴ” eljárásról
van szó, amelyet már jóval Szepsi Laczkó Máté elæĴ széltében alkalmaztak. Az aszúra vonatkozó elsæ adataink a 16. század második felébæl, éppenséggel a Hegyalja más vidékeiræl származnak.2

*
1

2

Köszönöm kollégámnak, Nagy Kornélnak a tanulmány elkészítése során nyújtoĴ tanácsait.
A legenda történetére részletesen: Zelenk 2012, 47. – A névalakok írásmódjában (pl.
Lorántěy helyeĴ LorántÞ) megtartoĴ uk a szerzæ által használt formát. (A szerk.)
Balassa 1973, 9., Zelenk 2012, 39.
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Hogyan magyarázták eddig a nevet?
A szælæhegyi rész nevét a 20. században kezdték magyarázni a latin oremus ’könyörögjünk, imádkozzunk’ igealakból. Állítólag ez a szó állt azon
a kápolnán, amelyet a Rákóczi családot katolizáló Bátori ZsóÞa emelteteĴ
volna ezen a dombon.3 A történet eredetét nem ismerjük. Miért nem tartható ez a magyarázat?
a) Az Oremus földrajzi név jóval régebbi annál, mint ahogy a Rákócziak megszerezték a sárospataki – röviden: pataki – uradalmat. Sátoraljaújhely városa ugyanis a kezdeteitæl fogva egészen 1848-ig ehhez az
uradalomhoz tartozoĴ.4 A név elsæ említése 1462-bæl származik, amikor
az újhelyi pálos kolostor kiegyezeĴ hegyszomszédjával, egy újhelyi polgárral az Oremus nevÿ szælejének határai miaĴ keletkezeĴ vitában.5
b) A Rákócziak az Oremuson nem emelteĴek kápolnát. E feliratnak egy
szælæhegyi kápolnán sok értelme amúgy sem leĴ volna. Détshi István,
aki évtizedekig kutaĴa a sárospataki uradalom építkezéseinek történetét, semmilyen adatot nem talált az állítólagos Oremus-hegyi kápolnára,
de a Sátoraljaújhelyre vonatkozó anyagokban sincs nyoma eěélének.6 Egy
szóval sem említi a sárospataki jezsuiták rezidenciájának historiája sem.
Aligha képzelhetæ el, hogy a Patak katolizációjának minden részletéræl
beszámoló forrás ne adoĴ volna hírt a város szomszédságában fekvæ kápolna felszenteléséræl, az oda szervezeĴ processziókról és az oĴ tartoĴ
ájtatosságokról.7 A külterületen fekvæ kápolnák építése a barokk vallásosság elterjedésével vált Magyarországon szokássá. Ha Bátori ZsóÞa valóban kápolnát építeĴ volna Oremuson, ez leĴ volna az egyik elsæ – ha nem
a legelsæ – kelet-magyarországi szælæhegyi kápolna.
Adatok az Oremusra
1462-ben a pálosok sátoraljaújhelyi Boldogasszony-kolostora és Köblös
László közti vitát simítoĴak el fogoĴ bírák. E nézeteltérés részben egy
3
4
5
6
7

A szófejtéshez kapcsolódó történet motívumai és szóhasználata hÿen tükrözik a mindennapi történeti tudat változásait. Szemelvények olvashatók belæle: Kovts 2008, 392.
Tringli 2011c, 247., Tringli 2011a, 9., 17., 50.
MNL OL DL (a továbbiakban: DL) 15742. Az adatot ismerteti: Romhnyi 2007, 317.
Dtshy 2008 és Tringli 2011a.
EKK Ab 95. Historia domestica residentiae S.N. Patakiensis societatis Jesu I. Köszönöm
Péter Katalinnak, hogy a birtokában levæ fénymásolatot rendelkezésemre bocsátoĴa.
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fával benæĴ terület miaĴ keletkezeĴ, amely a klastrom Oremus nevÿ szælejének aljában feküdt (ratione cuiusdam particule terre nemorose infra vineam
claustri Beate Virginis de Wyhel, que vulgo Oremus vocatur), és amelyet a kolostor egyik korábbi perjele Lászlónak eladoĴ.8 Egy évszázad múlva, 1567-ben
meghalt a pataki uradalom földesura, Perényi Gábor, akinek halálával kihalt a Perényiek nádori ága. Az uradalom az uralkodóra háramloĴ, és a
jószágokat kamarai biztosok írták össze. Az összeírásba felveĴék azokat
az egyházi javakat is, amelyeket a reformációt meghonosító Perényi Gábor
lefoglalt. Az újhelyi plébánia egykori oltárainak szælei közt említeĴék meg,
hogy az újhelyi ágostonosoknak volt egy Oremus nevÿ szælejük (vineam
Oremus vocatam), amelyet Perényi Gábor lefoglalt, Patak várához csatolt, és
amely a lajstrom elkészítésekor is oda tartozoĴ. Az összeírás végén felsorolták a megszÿnt és elpusztult egykori ágostonos kolostor jószágait. A kolostornak három szæleje (vineas) volt: a Váralja, az Oremus és a Szárhegy.
Perényi Gábor a váraljai és a szárhegyi szælæt is lefoglalta, azokat azonban
nem a vár alá rendelte, hanem familiárisainak adta.9 Három évvel késæbb
a kamara urbáriumot készíteĴ a pataki uradalomról. Ebben felsorolták az
Újhely területén, közvetlen földesúri kezelésben levæ, azaz allodiális szælæket. A kilenc szælæ (vineae) közöĴ kapoĴ helyet az Oremus is.10
A pataki uradalom idævel a Dobó családé leĴ, róluk pedig örököseikre:
a Zeleméri, késæbb a LorántÞ családra szálloĴ. Miután LorántÞ Zsuzsanna házasságot kötöĴ Rákóczi Györggyel, a pataki jószágokat az asszony
haláláig közösen birtokolta a férj és a feleség.11 Ekkor kapcsolták Borsit a
pataki uradalomhoz, ahol kastélyt építeĴek és egy kis Þókuradalmat szervezetek köréje, ebbæl fedezvén a kastély ellátását. Többek közöĴ ez alá
rendelték az újhelyi uradalmi szælæket is.12 1638-ban készült el a borsi kastély leltára, amelybæl megtudjuk, hogy az Oremus szælæ hét kapás nagyságú volt és négy hordó bor termeĴ rajta.13 1692-bæl fennmaradt több pataki
uradalmi szælæ vincellérjének éves elszámolása. Ezek közöĴ az Oremus
szælæben végzeĴ munkákra fordítoĴ összegek is szerepeltek.14 Az Oremus
8
9
10
11
12
13

DL 15742.
MNL OL E 156, fasc. 40. nr. 35.
MNL OL E 156, fasc. 95. nr. 22.
Dtshy 2008, 25.
Tringli 2011a, 17., Tringli 2011b, 239.
MNL OL E 156, fasc. 2. nr. 34. „Maiorsagh szælæk: … 2. Ujhely Oremus 7 emb. kapallo,
termes ideien leheĴ vas. 4”.
14 MNL OL E 210, 114. tétel 29. sz. „Oremus szülæ… Varally ás Meszelátó szülæk…
Deörsik szülæ” Tringli 2011a, 73. Az e jelzet alaĴ található „Oremus dülæ” hibás, rossz
olvasat.
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szælæ a késæbbi urbáriumokban is megtalálható az uradalom allodiális
szælei közöĴ.15
Az Oremuson azonban nemcsak az uradalomnak voltak szælei. Több
évtizedes szünet után 1640 körül újrakezdædöĴ az élet az újhelyi pálos kolostorban. A kolostor saját kezelésbe veĴe középkori birtokait. Az 1654-ben
készíteĴ urbáriumukban feljegyezték, hogy az elpusztult újhelyi vár alaĴ
fekvæ Boglyoska szælæhegyen (in promonthorio) fekvæ szælæjüknek a felsæ részét elfoglalták, továbbá, hogy ez egykoron az Oremus szælæhöz (vinea) tartozoĴ.16 A pálosok egykori oremusi birtokát ugyanúgy az uradalom foglalta el, mint az ágostonosokét. Késæbb Bátori ZsóÞa egy csereszerzædéssel
adta oda a Várhegy alaĴ, aĴól délkeletre fekvæ dombon levæ Oremus szælæt
(vinea) a kolostornak.17 Az Oremuson nemcsak a város egyházainak, majd
az uradalomnak voltak szælei, hanem a város lakóinak is. 1634-ben egy újhelyi nemes özvegye „az Oremus hegyen, az újhelyi földön levæ szælejét” adta
el a város egyik legtekintélyesebb nemesének, Hartai Gábornak.18
A 18. század végén a pataki uradalom kamarai birtok leĴ. Ekkor készült el Sátoraljaújhely külterületének leírása, melyet már a II. József-féle
kataszteri felmérés szellemében állítoĴak össze. Az Oremus szælæ (vinea)
a Kis-Váralja nyugati szomszédja volt.19 A terület elsæ térképi ábrázolása
1866-ból maradt ránk Sátoraljaújhely kataszteri térképén. Ezen az Oremus
a Vár-hegy déli lejtæjén fekszik. Tæle délre – domborzati viszonyokat tekintve alaĴa – már szántóföldek következtek.20

Minek a neve az Oremus?
E tanulmány címe az Oremust dÿlænek nevezte. Oremus dÿlæt emlegetnek a mai hivatalos dÿlænév-jegyzékek is.
Szælæhegyi részt azonban a Hegyalján, de a magyar nyelvterület más
vidékein is, csak jó másfél évszázada neveznek dÿlænek. A mai magyar
15
16
17
18

Így pl. 1760-ban. MNL OL E 156, fasc. 214. nr. 14.
MNL OL E 153, fasc. 523. nr. 1376.
MNL OL E 153, fasc. 523. nr. 1372. 67–68.
MNL OL E 148, fasc. 752. nr. 37. A Hartai család újhelyi birtoklására lásd Tringli
2011b, 239.
19 DongÓ 1907, 91., 96. „Kis Várallya, ab oriente [Nagy Várallya], a meridie via regia, ab
occidente vallis vinea Oremus et limites inter vineas Marcis CsantsaÞlo et Michaelis
Szÿcs, a septentrione Várhegy.”
20 MNL BAZML SFL VI-102/b. Sátoraljaújhely kataszteri térképe 1866.
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nyelv – elsæsorban a hivatalos nyelvhasználat – a legkülönbözæbb mÿvelés
alaĴ álló külterületi részek esetében beszél dÿlæræl. Évszázadokon keresztül azonban kizárólag csak a szántók voltak dÿlæk; erdære, legelære, szælære, nádasra ezt a szót nem alkalmazták. Mi több, a 19. század közepéig még
minden szántóföldre sem mondták azt, hogy dÿlæ. A dÿlæ szó melléknévi
igenévbæl vált fænévvé, úgy, hogy egy tulajdonnévvel jelölt területre dÿlæ
földekræl beszéltek. E szóhasználatban kizárólag az azonos fekvésÿ parcellák rövidebb, alsó vagy felsæ végeinél fekvæ tereptárgyak felé „dÿltek”,
azaz dæltek a földek, sohasem a parcellák hosszabbik oldala felé.21
A dÿlæ szó értelme nem vezethetæ le a barázdák dælésébæl. A barázdák
ugyanis mindig a parcellákkal párhuzamosan dælnek, a rövidebb oldallal pedig derékszöget zárnak be. Ráadásul a barázdák egy parcellában
sohasem dælnek egy irányba. Akár a szétszántás, akár az összeszántás
technikáját alkalmazta a cseléd vagy a gazda, a barázdák egyik fele jobbra, másik fele balra dælt. Az ország különbözæ vidékein más-más névvel
illeĴék a parcellák végében levæ földdarabot. A Dunántúlon ennek neve
volt a düllæ.22 Ennek segítségével könnyen megfejthetjük a „valahová dÿlæ
földek” kifejezést. Ez eredetileg az eke dÿlését, vagyis dælését mutaĴa,
amikor a barázda végébe érve a szántó ember kiemelte a földbæl az ekét
és megfordítoĴa. Ebbæl másodlagosan alakult ki az egész földre vonatkozó dÿlés, azaz dælés, majd a hosszabb szerkezet lekopása után a dÿlæ szó.
Nem sokban különbözöĴ eĴæl a Sátoraljaújhely környéki tájszemlélet
és nyelvhasználat sem. A különbség csupán annyi volt, hogy ismerték
ugyan iĴ is a „valahová dÿlæ földek” kifejezést, de gyakrabban emlegeĴék
a „valahová járó földeket”. 1648-ban a Káté-hegy alaĴ fekvæ földek egyikét
Káté útjára dÿlæ földeknek nevezték, tizenkét évvel késæbb ugyanezt a területet Kátéra járó földeknek mondták. A 17. század elején a Bári-hegy alaĴi
„dÿlæt” Bári hegy alaĴ járó mezænek nevezték. A 14. század vége óta ismert Hosszúkorong nevÿ földrészræl egy 1621 körül készült feljegyzés azt
írta, hogy a Hosszúkorongra járó földek a Káté útjára jár[nak] véggel. 1786-ban
Nádaskára járó „tractus” néven veĴék számba a református temetæ melleĴi
földeket, amelyek a kataszteri térképen már egyszerÿen Nádaska néven
szerepeltek. A várostól északra levæ, Ronyvagaz vagy Ronyvagyak nevÿ,
erdæs, vízjárta terület melleĴ elterülæ földek fekvését 1621-ben így határozták meg: Ronyva gyakra melleĴ alá járó földek. Ugyanekkor a Tang rakoĴya
nevÿ hely melleĴ feljáró és alá járó földek feküdtek. 1617-ben a Vinyik-tó
21
22

Fehrentheil-Gruppenberg 1933.
Balassa 1973b, 501., 505.
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szomszédságában két szántóföldnyi rét feküdt a Vinyikre járóban. A 18–19.
századi latin források hol a diverticulum, hol pedig a tractus szót használták az ilyen területekre.23
Az újhelyi szælæhegyek parcelláit összefogó nagyobb területi egységek
egyike sem „járt” vagy „dÿlt” azonban valamilyen más, a parcellák alsó
vagy felsæ végében fekvæ tereptárgyra, mint ahogy nem beszéltek dÿlæræl
szælækben az ország más területein sem. Nem is leĴ volna értelme, hiszen a szó szorosan összefüggöĴ a szántással. Maga az Oremus tehát a 19.
század elæĴ éppúgy nem volt dÿlæ, mint ahogy többi társa sem. A „járó”
melléknévi igenévbæl sem leĴ fænév, az országosan sokkal jobban elterjedt
dÿlæ szó jelentése azonban a kataszteri rendszer bevezetésével jelentæsen
kibævült. Ezután már a szælæhegyeket is dÿlækre osztoĴák.
Forrásainkban több szælæ is viselte az Oremus vinea nevet: e kifejezéssel
illeĴék a pálosok és az ágostonosok szælejét. Természetesen az Oremus
nevet kapta az uradalmi szælæ is, hiszen az nem volt más, mint az ágostonosok egykoron iĴ fekvæ szæleje. Az Oremus tehát egy nagyobb egység
neve volt, amely már a középkorban több szælæt foglalt magában.
A hagyományos térszemlélet Sátoraljaújhelyen – miként máshol is –
hierarchikus terekben gondolkodoĴ. Egy-egy nagyobb egység több kisebbet foglalt magában, a legkisebb egység pedig egy-egy helyben fekvæ
birtok volt. Hármas tagozódású hierarchikus térszemlélet Þgyelhetæ meg
a szántóknál: mezæ – dÿlæ – föld, míg a réteknél beérték keĴæs tagozódással: rét – rétdarab. A hierarchia a szælæknél érvényesült a legszigorúbban,
amely így írható le: szælæhegy – szælæhegyi rész, hiszen a dÿlæ szó, mint
láĴuk, iĴ alkalmazhatatlan – szælæ. Újhely szælævel betelepíteĴ területét
hagyományosan 13 szælæhegyre (promontorium) osztoĴák. A szælæhegyek
elsæ egyidejÿ felsorolása ugyan csak a 16. század második felébæl maradt
ránk, az egyes szælæhegyek középkori említéseibæl és a felsorolás rögzült
módjából azonban az következik, hogy már a középkor évszázadaiban is
ugyanazokat a promontóriumokat mÿvelték, mint az újkorban.24 Az Oremus nem tartozoĴ e hegyek közé, hanem – egy korábbi adatból már láĴuk
– a Várhegy vagy Váralja nevÿ szælæhegy része volt. Az ágostonosok és a
pálosok egyformán Oremusnak hívták iĴeni szælejüket, hiszen mindkét
kolostornak voltak más szælæbirtokai is. Nem mások szæleitæl akarták az
egyes szælæket neveikkel megkülönböztetni, hanem saját, máshol fekvæ
23

Tringli 2011a, 69. skk. Pl. a Borsi hídon túl, a Feketék, a Hecske-domb esetében az
1786-os összeírás a tractus, az 1827-es a diverticulum szót használta ugyanarra a területre.
24 Tringli 2011a, 32. skk.
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szæleiktæl. Néha a szælæhegyi részeket is hegyeknek nevezték, ez történt a
fennebb idézeĴ 1634-es forrásunkban is. Joggal teĴék: külön magyar szó
nem létezeĴ az ilyen földrajzi egységek nevére, így ugyanazzal a fænévvel
jelölték, mint a „valódi” szælæhegyeket.
Mit jelent az Oremus?
Az Oremus a Jeromos keresztnévnek a középkor végén és a kora újkorban használatos egyik alakja. Böszörményi András szepsi református lelkész 1599–1601 közöĴ állítoĴ össze egy 47 latin férÞ és næi keresztnévbæl
álló jegyzéket, amelyben a latin neveknek a magyar fordítását is megadta.
A Hyeronimus név melleĴ iĴ a következæ szót olvashatjuk: Oremus.25
A név a görög Hieronymos átvételével került a latin nyelvbe, ahol csak
a hímnem jelzésére szolgáló végzædést cserélték ki, és így leĴ belæle Hieronymus. Ez leĴ az alapja a nyugati kereszténység nyelveiben kialakult
különbözæ formáknak. Aki erre a névre keresztelteĴe gyermekét, az Szent
Jeromos pártfogásába ajánloĴa Þát. A 4. és 5. században élt szent a négy
nyugati egyházatya, a „négy szent doktor” egyike, a Vulgata fordítója,
aki élete egy részét szigorú aszkézisben, remeteként élte le.26 Emlékét
szeptember 30-án ünnepelték. A középkori és az újkori Magyarországon
egyaránt ritka név volt. Ha a többi szent doktorral hasonlítjuk össze, a
viszonylag elterjedt Gergely melleĴ szinte eltörpült gyakorisága, de az
Ambrus és az Ágoston is mindig kedveltebb névnek számítoĴ.27 Szókezdæ
betÿi nem találhatók meg a legrégibb magyar csíziókban, ünnepe nem
került bele a legrégibb nyomtatoĴ magyar nyelvÿ kalendáriumba sem.28
A latinul írók a név elejéræl gyakran elhagyták a h betÿt. A Hieronymust az Árpád-kori emlékek nagy részében Ieronimus, vagy ehhez közel
25

Harsnyi 1914, 281. Az összeállítás a sárospataki kollégium könyvtárának SS 296.
számú kolligátumában található.
26 KallÓs 1943, 194. Szent Jeromosnak a Legenda aureában olvasható éleĴörténete magyarul Grüll Tibor fordításában: Voragine 1990, 238. skk. A négy szent doktornak
oltára volt pl. a középkor végén a gyulafehérvári székesegyházban. Entz 1958, 204.
Ábrázolásuk látható többek közöĴ a szepeshelyi bazilika Szent Mihály-oltárán is.
PuҴkrov–PuҴkr 1981, 130., 147.
27 Hajdò 2003, 360. skk.
28 Szkely 1538, Melich 1918, 137. A szeptember 29-i Mihály-nap valósággal rátelepedeĴ
az utána következæ Jeromos-napra. 29. melleĴ állt a Mi szótag, 30. melleĴ folytatása, a
hal. Ez utóbbi azonban nem emlékeztet a Jeromos semmiféle alakjára.

136

Tringli Istvn

álló alakban veteĴék hártyára.29 Így szerepel egy 1429-ben, valószínÿleg
a budai jegyzæ keze által kelt oklevélben, és így örökíteĴe meg 1480-ban
a leleszi konvent jegyzæje is.30 Az 1506-ban összeállítoĴ Winkler-kódex
naptárának készítæje Szent Mihály havának utolsó napjához a következæ
ünnepet írta be: zenth Ieronimus doctor.31 Ehhez közel álló névalakok találhatók más magyar nyelvÿ kódexekben is. Csak ritkán, így az 1527-ben
befejezeĴ Érdy-kódexben tÿnik fel az -os végzædéses forma (zent Ieronimos
doctor), az -us végzædéses azonban iĴ messze fölényben van.32 (A szókezdæ h hangot más szavakban is néma h-nak értelmezték középkori íróink.
A latin hiems ’tél’ fænevet és a belæle képzeĴ melléknevet az oklevélírók
rendszeresen írták iems, yems formában.33 A Jeromos középkori latin formájából következæen e szó a középkori diktálók szájából mai kiejtéssel
„jemsz”-nek hangozhatoĴ.)
A magyar íráskép sokáig megærizte a latin nominativus -us végzædését. Ennek megmaradását segíteĴe az is, hogy a magyar nyelvnek volt egy
nagyon régi -s hangú képzæje. E képzæ néha kicsinyítæ szerepet is játszhatoĴ. A Ieronimus-t író forrásokból – még a magyar nyelvÿ kódexekbæl is
– reménytelen vállalkozás kiválasztani, hogy a latin vagy a magyar kiejtés
szerint mondták-e a nevet.34
A magyar nyelv a Ieronimus, Ieronimos melleĴ a Hieronymus jelölésére
megalkotoĴ még egy alakot, az Oremust. Az amúgy sem gyakori névnek
ez végképp ritka formája volt. Kialakulásában az játszhatoĴ közre, hogy
a Hieronymus már látoĴ alakjai újabb formákat veĴek fel: az Iromus-t és
az Iromos-t. Ennek mintájára születeĴ meg a valamivel nyíltabb Oremus
alak.
A kora újkorban a mai Jeromos név kifejezésére két formát használtak: az Iromos, Iromus, Jeronimus, Jeronimos, valamint az Oremus alakot.
Egyaránt találkozhatunk mindkeĴævel keresztnévben és keresztnévbæl
képzeĴ családnévben. A 16. század végéræl van olyan adatunk is, amikor
valószínÿleg ugyanannak a személynek a nevét írták felváltva Jeronimus-

29
30
31
32
33
34

FehrtÓi 2004.
BTOE III. 944. sz. Perényi, 595. sz.
Winkler-kódex, 69.
Érdy-kódex I. 239.
LLMAeH IV. 260. s. v. hiems.
Lҩrinczy 1962, 27. skk. Melich János még egyértelmÿen a magyar -s képzæ melleĴ
kardoskodoĴ, azonban jóval kisebb történeti anyagot használt, mint fél évszázaddal
késæbb B. Lærinczy Éva. Melich 1914, passim.
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nak és Oremusnak.35 1517-ben egyetlen iratban bukkant fel a két változat.
A Nyitra megyei Tækésújfalun egy minden bizonnyal szlovák anyanyelvÿ
parasztot Oremusnak neveztek, földesurának, Zábláti Jeromosnak nevét
Jeronimusnak írták.36 A szó végén álló végzædés szinte bizonyosan mindkét esetben s-nek, nem pedig a latin kiejtésnek megfelelæ sz-nek hangzoĴ,
a nevet a középkor végén orëmus-nak ejtheĴék. A 16. század végén névjegyzéket összeállító szepsi lelkész tehát nem volt egyedül: mások is kereszteltek Oremusra gyermeket a korabeli Magyarországon. Napjainkban
is él Kelet-Szlovákiában Oremus családnevÿ magyar család. A jövæ azonban a másik formának kedvezeĴ, ebbæl jöĴ létre a mai Jeromos név, az
Oremus jelentése pedig a 20. századra csaknem teljesen feledésbe merült.
Mi a magyarázata?
Szent Jeromos kultusza a 14. század közepén kapoĴ új lendületet. A reformáció elæĴi évtizedekben a szigorú aszkéta és a poligloĴ tudós egyszerre leĴ a példaadó vallásos irodalom és a humanista mÿvek kedvence.
A szent doktor emlékét a remeterendek, illetve a koldulórendek közül az
ágostonos remeték különösen a szívükön viselték.37
A középkori Sátoraljaújhelyen éppen ezeknek a rendeknek volt kolostoruk: a pálosoknak eredetileg Szent Egyed, majd valamivel 1434 elæĴ
kezdædæen Szent Egyed és a szeplætelen Boldogasszony közös tiszteletére
emelt temploma és rendháza, valamint az ágostonosoknak Szent István
király és Boldogasszony közös tiszteletére ajánloĴ temploma és rendháza.
A pálos templom több középkori oltárának titulusát ismerjük, köztük
azonban nincs Jeromos tiszteletére dedikált oltár. Az ágostonos templom
oltárairól nem maradtak fenn források.38 Könnyen elképzelhetæ azonban,
hogy az egyik mellékoltárt neki emelték.
Ha az ágostonos vagy a pálos kolostorban leĴ volna is Szent Jeromos-oltár, egyáltalán nem bizonyos, hogy bármelyikük szæleje erræl kapta
volna a nevét. Önálló, az adoĴ egyház más javaitól elkülöníteĴ vagyonnal
rendelkezæ kápolnával vagy oltárral – ún. kápolna- vagy oltárjavadalom35
36
37

Karcsony 1961, 35. és Kzmr 1993, 517., 790.
DL 72954, 72958. Az adatot Nagy Kornéltól kaptam.
Rice 1985, passim és Hamm 1990. 147. skk. A reformáció körüli esztendæk Jeromostisztelete Magyarországon is megÞgyelhetæ. A Kartauzi Névtelen az Érdy-kódex latin
nyelvÿ bevezetæjében adoĴ hangot ennek. Érdy-kódex I. XXIII.
38 Tringli 2011d, passim.
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mal – ugyanis kizárólag csak világi papok által fenntartoĴ egyházakban
találkozunk.39 IĴ az adományozók által leteĴ tæke hozamából ÞzeĴék a
kápolna- vagy oltárigazgatókat, ezt a vagyont pedig szigorúan elkülönítve kezelték. Nem így a szerzetesrendeknél. IĴ is elæfordult ugyan, hogy
valaki egy bizonyos kápolna vagy oltár építésére teĴ adományt, annak
jövedelmét azonban az egész rendház kapta, nem egy javadalmas (prebendás) pap.
Két újhelyi példa tökéletesen mutatja e különbséget. Amikor a pálos
templomot átépíteĴék és két védæszent oltalma alá helyezték, a Boldogasszony-oltárt egy újhelyi polgár készíĴeĴe el. 1449-ben egy másik polgár
úgy végrendelkezeĴ, hogy amennyiben családja kihalna, az egyik újhelyi malomban birtokolt része erre az oltárra (ad altare beate Virginis claustri
videlicet heremitarum) szálljon. Öt esztendævel késæbb a pálosok erræl a
malomról azt állítoĴák, hogy másokkal közösen birtokolják.40 A szerzetesek tehát nem az oltár, hanem az egész kolostor vagyonának tekinteĴék a
malomrészt. 1506-ban az újhelyi plébániatemplomban a bártfai polgárok
az angyalok tiszteletére emeltek egy oltárt. Részletesen szabályozták az
oltárigazgató feladatát, ellátását több szælæ jövedelmébæl fedezték.41 A reformáció után néhány esztendævel a plébániatemplom egyes oltárainak
birtokában levæ szælæket megkülönbözteĴék a plébánia szæleitæl, az ágostonos kolostor szæleit azonban egyszerÿen a kolostor egykori tulajdonának tekinteĴék. Ily módon nem túl nagy a valószínÿsége annak, hogy
bármelyik szerzetes rendház oltáráról nevezzenek el szælæt.
Valószínÿ, hogy a szælæhegyi rész egy oĴ fekvæ szælæbirtokról kapta a
nevét. A szælæk gyakran viselték tulajdonosaik nevét.42 A birtok az Oremus nevet kaphaĴa egy Oremus – azaz Jeromos – nevÿ birtokosáról, de
nem zárhatjuk ki azt sem, hogy valamelyik oĴ birtokos újhelyi egyháznak
Szent Jeromos – azaz Oremus – tiszteletére szentelt oltára után nevezték
el. A név elterjedése három lépésben történheteĴ: 1. egy szælæt Oremusnak kezdtek hívni, 2. ezt a nevet alkalmazták a környék, a szælæhegyi rész
egészére, 3. a szælæhegyi részen fekvæ más szælæbirtokokat is Oremusnak
nevezték.

39
40
41
42

A városi plébániák oltáraira: de Cevins 2003, 32.
DL 14317, 14898.
MNL OL DF 216809. Mindkét esetre: Tringli 2011d, 387., 392.
Tringli 2011a, 33.
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Oremus. Bezeichnung eines Flurnamens
aus der Hegyalja Region

Die Flur Oremus im Gebiet der Stadt Sátoraljaújhely ist eines der bekanntesten Weingebiete des Tokajer Gebirges. Ihr Name ist mit zwei Sagen verbunden: aus der hier gewachsenen Weinrebe seien den ersten Ausbruch
(ung. aszú) im 17. Jahrhundert hergestellt worden, und sie habe ihren
Namen von einer Aufschrift bekommen, die an der Wand einer ehemals
hier gestandenen Kapelle lesbar gewesen sei. Beide Legenden haben sich
als falsch erwiesen: der Ausbruch wurde schon im 16. Jahrhundert hergestellt, und auf Oremus stand keine Kapelle in dem 17. Jahrhundert.
Oremus wurde erstmals im Jahre 1462 erwähnt, damals haĴe das
Paulinerkloster von Sátoraljaújhely ein Grundstück hier, diesen Namen
haĴe auch der Weingarten des Augustinerklosters, das nach der Reformation aufgelöst wurde. Eigentlich trug ein Teil des Weinbergs von Várhegy
oder Váralja (dt. Schlossberg) den erwähnten Namen. Bei den hiesigen
Weingebieten kann man eine dreiteilige traditionelle Raumerfassung beobachten: die kleinste Einheit war das Grundstück oder der Weingarten
(vinea), darauf folgte ein Teil des Weinbergs und endlich selbst der Weinberg (promontorium). Der ungarische Sprachgebrauch haĴe für die miĴlere Kategorie keinen GaĴungsnamen. Die Flur (ung. dÿlæ) wurde in den
Weingebieten nur im 19. Jh. nach der Einführung des Katasterialsystems
angewendet, bis dahin bezeichnete man mit diesem Wort nur die Ackerfelder.
Oremus war eine ungarische Form des Personennamens Hieronymus,
die im SpätmiĴelalter und in der Frühen Neuzeit im Gebrauch war. Diese
Form ist heute nur als Familienname bekannt. Der Teil des Weinbergs
bekam diesen Namen höchstwahrscheinlich von einem Besiĵer, der hier
einen Weingarten haĴe. Da die Klöster ihr Eigentum nicht nach Altären
oder Kapellen gesondert verwalteten, konnte die Titulatur einer Kapelle
oder eines Altars bei der Namengebung keine Rolle spielen. Die Pfarrkirche von Sátoraljaújhely haĴe auch keinen Weingarten auf Oremus.

