Jánoshida nevének eredete

A jelenlegi helyén ősi idők óta híd állt a Zagyván, amely fontos átkelőhely volt a kereskedők számára,
így ennek jelentőségét hirdethette büszkén községünk elnevezése.
Felvetődik a kérdés azonban: vajon ki lehetett az a János, aki „névadója” lett településünknek?
A kézenfekvő válasz a híd mellett jelenleg is álló Keresztelő
Szent János lehet.
A XVIII. században Keresztelő Szent János tiszteletére
szentelték fel a felújított templomot. Az ebből a korból
származó, községünket jelző pecséteken is feltűnik a híd,
előtte pedig Jézus megkeresztelésének jelenete. A templom e
korból származó címerében is Keresztelő Szent János
ábrázolása látható. Egyes források szerint a település a nevét
a hídon egykor állt Keresztelő Szent János szoborról kapta.
(Rupp Jakab)
Kiderült azonban, hogy a hídon egykor Nepomuki Szent
János szobra állt (ami ma a templomkertben található) és
már 1401-ben Janushyda néven jegyzik településünket.
Nepomuki Szent János 1393-ban halt mártírhalált Prágában,
amikor a király a Moldva folyóba dobatta, amiért nem árulta
el, mit vallott be neki gyónásakor a hűtlenséggel vádolt
királyné. Híre akár községünkbe is eljuthatott. Nepomuki
Szent János emlékét őrizné településünk elnevezése?
Nem feltétlenül, ugyanis ennél az időpontnál még korábban,
1283-ban, IV. László Soprony vármegyei ispánnak írt
oklevelén (Datum prope Iwanushyda in festo Sancti Jacobi
Apostoli, anno Domini Mº CCº octuagesimo tercio
Iwanushyda) már Iwanushydaként említik településünket.
Szent Ivánra kellene gondolnunk községünk neve kapcsán?
Ebből hogyan lett mégis János?
Az Iván név a régi magyar Jovános, Ivános alakjából
származik, illetve a János név szláv formájából. Az Iván és a
János név tehát azonos, Isten kegyelmét jelentik, régen
egymás mellett vagy helyett használták.

1283. Iwanushydaként szerepel egy IV. Lászlótól származó oklevélen a község.
Balra lent kinagyított részletek: Iwanushyda; anno Domini Mº CCº; octuagesimo tercio
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1234-ben a premontrei rend monostorjegyzéke (Catalogus
Ninivensis) Pons Johannis néven jelzi a községet.
A pons latinul hidat jelent, a Johannus a János név latin
megfelelője. Birtokos szerkezetben János hídjaként tartották
számon településünket.
A XII. században a Dunántúlon található Mórichida nevű
községben egy Móric nevű földesúr a Rábán átvezető híddal
rendelkező birtokán alapított egy premontrei prépostságot.
Korabeli dokumentumokkal igazolható, hogy az a település i
a birtokosáról kapta a nevét. Az akkori szokásjog alapján
feltételezhetjük, hogy III. Béla király uralkodásának idején
itt a Zagyva partján egy János nevű gazdag földesúr
alapította birtokán a premontrei prépostságot, akire
településünk elnevezése utalhat.
Június 24-én, búcsú napján és Szent Iván ünnepén
nemcsak Jánoshida születésnapjáról, de a névadójáról,
névnapjáról is megemlékezhetünk.
Miután a János név viselői (elemzések szerint) nyitottak,
legyünk mi is nyitottak arra, hogy valamennyi lehetséges
választ elfogadjuk, amíg egyértelmű bizonyíték nem lesz
fellelhető, hiszen mind a híd jelentőségére, mind
szentjeinkre, mind egykori földbirtokosunkra büszkén
gondolhatunk.
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