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Előszó 
 

SZABÓ ISTVÁN 1937-ben az MTA népiségtörténeti kiadványsorozatának első 

kötetében a helynevek forrásértékét az alábbiakban látta: „A földrajzi nevek (...) 

olyan korra is visszamutatnak, amelyből személynevek még nem maradtak 

reánk, sőt sok esetben a puszta következtetéseken túl a földrajzi nevek valósá-

gosan is hidat vernek a (...) korai időkön át” (Sz. 17). A történeti Magyarország 

korai helynévanyagának a feltárása és annak nyelvtörténeti-névtani vizsgálata 

a 21. századi magyar onomasztikának is az egyik vezető területe. A modern 

névtudományban az ún. helynév-rekonstrukciós modell (ehhez lásd HOFFMANN–

RÁCZ–TÓTH 2018) a helynevek elemzésében komplex történeti-etimológiai le-

írásra teremtett lehetőséget, és a kutatások azt is jelzik, hogy ezekből az ered-

ményekből tovább lehet indulni a magyar nyelv különböző részrendszereiben 

végbement folyamatok (pl. hang-, helyesírás-, szó- és nyelvjárástörténet), vala-

mint a népi-nyelvi érintkezések megvilágítása felé is.  

Munkám szorosan kapcsolódik az MTA–DE Magyar Nyelv- és Névtörténeti 

Kutatócsoport programjához. A program középpontjában a korai ómagyar kori 

helynévanyag feldolgozása és nyelvi leírása áll. A korábbi kutatások eredmé-

nyeként az Árpád-kori Magyarország több megyéjének helyneveiről készültek 

történeti-etimológiai szótárak, például Abaúj és Bars (TÓTH 2001a), Bodrog és 

Borsod (PÓCZOS 2001), Győr (BÉNYEI–PETHŐ 1998), valamint — az előbbiek-

nél tágabb intervallumot átfogva — Bihar vármegyéről (RÁCZ 2007). Helynév-

szótáram szorosan követi az említett munkák szemléletét, felépítését; abban is 

kapcsolódik hozzájuk, hogy testvérkötetet alkot a vele párhuzamosan készült 

monográfiával (KOCÁN 2017). Munkám ugyanakkor némileg különbözik is a 

fent említett szótáraktól: míg BÉNYEI ÁGNES és PETHŐ GERGELY, PÓCZOS RITA 

és TÓTH VALÉRIA az adott megyék névanyagát csak a korai ómagyar korból köz-

lik, RÁCZ ANITA pedig 1600-ig terjeszti ki a vizsgálatok időkereteit, én magam a 

régi Ugocsa megye névanyagát a középmagyar kor végéig (1772-ig) adom köz-

re. A korábbi munkák fókuszába ezen túlmenően — TÓTH VALÉRIA szótárának 

kivételével — a településnevek kerültek, e kötet viszont minden előforduló hely-

névfajtára tekintettel van. Ugocsa megye helynévanyaga reményeim szerint így 

hozzájárulhat a kutatócsoport távlati céljainak megvalósításához is: új kutatási 

lehetőségeket, mintegy „hida(ka)t” nyithat a történeti helynévkutatásban azzal, 

hogy tág kronológiai határaival és változatos objektumfajtáival nemcsak a te-

rület helynévanyagának a leírását adja, hanem az általános nyelvtörténeti és 

névtudományi vizsgálatok, változási folyamatok megragadására is lehetőséget 

teremt.  
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Ugocsa vármegye a régi Magyarország egyik legkisebb területű megyéje 

volt. A Kárpát-medence északkeleti részén elterülő megye képét vízfolyások és 

kiemelkedések határozták meg. Kis kiterjedése ellenére változatos földrajzi vi-

szonyok jellemzik: keleti oldala erdős hegyvidék, nyugati fele pedig lapályos, 

mocsaras síkföld. Mindkét területet kettészeli a Tisza völgye, ez a folyó által 

alakított terület központi szerepű a térségben, ugyanis a folyóvölgy volt a me-

gye települési magja. A megye kései megtelepülésű: legkorábban a nyugati sík-

föld benépesülését mutatják a helynévi adatok. Etnikai képe is változatos: a 

korai szláv szórványok jelenléte mellett ugyanis a magyarok, valamint a rutén 

és román telepesek természetes érintkezési határa is a területen húzódik.  

Ugocsa megye történeti szempontú átfogó feltárását 1937-ben SZABÓ ISTVÁN 

végezte el (lásd Sz.). Monográfiájában a 20. század elejének korszerű történet-

tudományi módszereivel rajzolta meg az Ugocsa területén megtelepült népesség 

nemzetiségi viszonyainak alakulását, fokozott figyelmet fordítva a magyarság 

és más etnikumok kölcsönhatására. SZABÓ munkája igen alapos, az apró rész-

letek feltárására is koncentráló mű, amely egyrészt a kutatási eredmények össze-

foglalását tartalmazza, másrészt pedig az elemzés alapjául szolgáló személy- és 

helynévi adattárat. SZABÓ ISTVÁN kötetének tudományos értékét mutatja, hogy 

a megjelenése óta számos történet- és nyelvtudományi munkához szolgált alap-

vető forrásul. Ezt a szerző történészi ténytisztelete, adatokon alapuló elemzési 

eljárása, mérlegelő-értékelő tudósi habitusa tette lehetővé.  

SZABÓ Istvánnak, Ugocsa megye legjobb ismerőjének a műve az én kuta-

tásaimnak is kiinduló forrása volt. A feldolgozás során mindvégig tapasztaltam, 

hogy a terület múltjáról ehhez képest nem könnyű új eredményeket felmutatni. 

Szótáram létjogosultságára mégis maga SZABÓ ISTVÁN mutat rá monográfiájá-

ban: „a második részben [a személy- és helynévi adattári részben; KB] közzétett 

adattömeg az eredményeket összefoglaló első részben korántsem használtatott 

el, ezek az adatok, mintegy lexikális jelleget nyerve, a történelmi munkálatok 

különféle területein továbbra is érvényesíthetők lesznek” (Sz. 4). A helynév-

anyag átfogó elemzését az is segítette, hogy a megye területéről újabb forrás-

anyagok váltak az elmúlt időszakban elérhetővé (pl. ComMarmUg., C. TÓTH 

2006). 

Ugocsa vármegye helynévanyagának névtani analízise több tudományterület 

számára is értékes anyagként szolgálhat. Ezt mutatja az is, hogy az elmúlt év-

tizedben a névtudományi szakmunkák között a Kárpát-medence keleti terü-

letével foglalkozó alkotások részlegesen érintették az egykori Ugocsa megye 

területének víz- és településnévkincsét is (SEBESTYÉN 2017, 2020). A helynév-

rekonstrukciós eljárással ugyanakkor a korábbi névfejtések, valamint a népi-

nyelvi érintkezésekről szóló ismeretek is biztosabb alapokra helyezhetők, illetve 

felülvizsgálhatók.  
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A régi Ugocsa vármegye helyneveinek történeti-etimológiai szótára a megye 

területén a 13. század elejétől feltűnő helynévi szórványoktól az újmagyar kor 

időhatáráig (1772-ig) közöl adatokat. A szótár alapját képező adatbázis közel 

12 ezer rekordnyi adatot tartalmaz több mint másfélezer névcikkbe rendezve. 

Valójában azonban ennél is gazdagabb a névállomány, mivel a szótári anyagban 

vannak ún. kikövetkeztetett nevek, azaz a másodlagos nevekben szereplő alap-

nevek, amelyek önállóan nem adatolhatók a vizsgált korszakban. Emellett ott, 

ahol ez lehetséges, az adott név folytonosságát jelzendő közlöm a középmagyar 

koron túli adatokat is.  

Végezetül kedves kötelességemnek teszek eleget, amikor köszönetet mon-

dok Hoffmann Istvánnak, aki a szótár elkészítésének másfél évtizede alatt 

mindvégig figyelemmel kísérte a munkámat, és a szócikkek kialakításában, a 

módszertani irányok, alapelvek meghatározásában felbecsülhetetlen segítséget 

nyújtott. Emellett feleségemnek, Pelczéder Katalinnak is köszönöm, hogy a 

munkám megszületésében mindvégig támogatott. Hálával tartozom végül 

Reszegi Katalinnak is, aki a szótár lektorálását és technikai szerkesztését vé-

gezte el, s értékes megjegyzéseivel hozzájárult az elemzések finomításához.  

 

 

A szerző 

Veszprém, 2022. március 1. 
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Tájékoztató a szótár használatához 
 

1. A szótár tartalma 

A szótár szócikkes formában tartalmazza Ugocsa megye helynévanyagát a 

legkorábbi adatoktól 1772-ig. A változatos objektumfajták nevei (településnevek, 

víznevek, tájnevek és mikrotoponimák) mellett a forrásokban említett magyar 

nyelvű köznévi előfordulásokat is közreadom. A történelem során a megyehatár 

Ugocsa esetében is gyakran változott, így előfordulhat, hogy egyes helynevek 

ma a szomszédos területek névkincsének képezik a részét. A gyűjtésben a terü-

let névanyagának minél szélesebb spektrumú feltárására törekedtem annak ér-

dekében, hogy a 12–13. században kialakult megyéről átfogó kép tárulhasson 

elénk. Az összeállított szótári (név)anyag — a forrásadottságok miatt — időben 

egyenetlen eloszlást mutat ugyan, ennek ellenére a terület kibontakozó és vál-

tozó névrendszeréről, a benne megjelenő névmodellekről megítélésem szerint 

szemléletes képet nyújt.  

2. A szótár felépítése  

2.1. A szócikkek szerkezete 

A szócikkek kialakításában a Magyar Névarchívum Kiadványai című soro-

zat történeti-etimológiai helynévszótárainak szócikkszerkesztési gyakorlatát kö-

vettem (pl. KMHsz., TÓTH 2001a, RÁCZ 2007), viszont a névanyag sajátossá-

gaiból adódóan ettől néhol el is tértem.  

A történeti nyelvészet hagyományának megfelelően egyazon szócikkbe ke-

rültek azok az azonos helyet jelölő névadatok, melyek funkcionális és szerkezeti 

szempontból egy névelem — az esetek többségében a birtokos személyjel — 

meglétében, illetve hiányában mutatnak eltérést (Cseke rekettyéje – Cseke-re-

kettye, Fancsikai út – Fancsika út, Farkasfalva – Farkasfalu – Farkasfala, 

Sám-pagony – Sám pagonya). A további névváltozatokat külön szócikkbe 

soroltam még akkor is, ha a jelentésük azonos, azaz egyazon denotátumra utal-

nak. Külön szócikkbe kerültek tehát az azonos helyet jelölő, de eltérő névszer-

kezetű nevek, például a különböző névformánsokkal ellátott vagy anélküli 

helynevek (Komlós – Komlód), továbbá a magyar és szláv helynévmegfele-

lések (Bábony – Bábonya), az egy lexémányi eltérést mutatók (Atak – Atak-

patak, Ardó – Feketeardó, Batár – Batár vize, Csoma – Csomafalva, Forgo-

lány – Forgolányfalva, Ráró – Ráró-sziget). A denotatív jelentés szempont-

jából összefüggő neveket utalásokkal fűztem össze.  

A szócikk két részből áll: az első egységben a félkövérrel kiemelt címszó után 

a hely rövid azonosítása (lokalizációja), majd ezt követően az adatközlő rész sze-

repel. Az adatok közlésében először az említés évszáma, majd zárójelben a for-
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rás(ok) jelölése áll, ezt a helynévi adat betűhív közlése követi. Az egyes adato-

kat időrendben adtam meg. Az első egység végén a név későbbi, 19–20. századi 

említései és/vagy mai népnyelvi alakjai1 szerepelnek. Ennek a kiegészítésnek 

több funkciója is van: segíti egyrészt a névrekonstrukciót azáltal, hogy megmu-

tatja a helynév továbbélését (vagyis kontinuitását), névváltozatait; másrészt pe-

dig a legújabb kori névanyag jelzi a mai névhasználók nyelvi kilétét is.2 A közép-

magyar kor határán túli adatolásban ugyanakkor nem törekedtem teljességre. 

A névcikkek második egysége az etimológiai és névszerkezeti elemzés rész-

leteit tartalmazza. Az alábbiakban ezt szócikkmintákkal is illusztrálom. 

Cser ’Batár és Almás határában említett erdő’ 1431 (Sz. 351), 1476 

(DL 70981, Sz. 290, Perényi 275): Cheer, s., 1449 (Sz. 290): Cher, s. Ké-

sőbbi említése: 1854 (K3), 1865 (K19, P. 60): Cser, 1865 (L10): Csér. 

Ma Almás K-i határában Cser (2007: Cser, sz.); emellett ugyanott Cser-

szeg (2007: Cser-szeg, sz.) is ismeretes.  

Jelentésbeli névadással keletkezett név, a cser ’a tölggyel egy nem-

zetségbe tartozó, hasadozott kérgű lombos fa’ fanév metonimikusan vagy 

a belőle alakult (TESz.) ’cserfaerdő’ jelentésű földrajzi köznév (FKnT.) 

jelentéshasadás útján vált helynévvé. 

Sebes-vész ’Terebes határában a Kis-hegy D-i részén említett erdő’ 

1772/Más. (Sz. 533): Sebes visz, e. Későbbi említése: 1865 (P. 54, 69): 

Sebes vész, makke., 1884 (Kat3): Sebes rész. Mai népnyelvi alakja: 2014: 

Sebesvész, sz. (Kiss K. 2014: 142).  

A sebes melléknévnek és a vész ’elpusztult erdőrészlet; irtás’ (FKnT.) 

földrajzi köznévnek az összetételével alakult. A PESTY-gyűjtésben a név 

magyarázatáról az alábbiakat találjuk: „a hegységekröl hirtelen le zuhanó 

 
1 Az élőnyelvi adatok a 20. század utolsó negyedéből és a 21. század első két évtizedéből 

származnak. A modern névanyag nagyobb részét az általam végzett élőnyelvi gyűjtés teszi ki. 
Ugocsa megye egykori területének jelentős részén (a ma Romániához tartozó 15 falu kivételével) 
2005‒2008 között élőnyelvi gyűjtést végeztem. Az adatközlők kikérdezése során elsősorban a 
történeti névanyagból indultam ki, s a munkát a jelenkori helynevek felgyűjtésével zártam. A két-
nyelvű területeken igyekeztem magyar és ukrán beszélőket vagy kétnyelvűeket is kikérdezni, s az 
adatok rögzítésekor a beszélő nyelvi hovatartozását is jelöltem. Emellett az élőnyelvi névkincs 
adatközlésében újabb kori helynévgyűjtésekre is támaszkodtam. Az egykori Ugocsa megye terü-
leteiről különböző típusú források álltak a rendelkezésemre: egyrészt egy-egy település névanya-
gát feltáró szakdolgozat, tanulmány (KOCÁN 2001, 2003, 2004a, 2005, GERENDELY 2007, BARTA 

2009, KISS K. 2014, SZILÁGYI-VARGA 2015), másrészt egy nagyobb kiterjedésű térség (Bura) vagy 
vízgyűjtő terület (SZILÁGYI 1970–1980, SZILÁGYI 1982) névkincsét összegző munka. Szótá-
ramban ezeknek a modern kori gyűjtéseknek az anyagát is felhasználtam.  

2 A helynevek élőnyelvi adatközlésében az adat előtt szerepel a névhasználók nyelvi hovatar-
tozása: m. (magyar), ukr. (ukrán), m.–ukr. (kétnyelvű) stb. Az ismétlés elkerülése végett a magyar 
adatközlők esetében elhagytam a névhasználó(k) anyanyelvére történő utalást. Csak akkor jelöl-
tem a magyar névhasználatot, ha ennek a név etimológiája szempontjából lényeges szerepe van, 
vagy a helynév azonos adata vagy névváltozatai mögött eltérő névhasználatot tapasztaltam.  
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s kártékony viz omlásoktól, hihetetlen gyorsasággal futván be az egész … 

erdőséget” (P. 54).  

A különböző helyeket jelölő azonos alakú neveket egyazon szócikkben tár-

gyalom, és (arab) számozással különítem el egymástól.  

Mogyorós 1. ’a Verbőc-patak bal oldali mellékága Egres határában’ 

1391 (Sz. 326): Monyoros, fl. Vö. az Egres K–DK-i határában később 

említett Mogyorós nevű földterülettel: 1865 (K15, L7, P. 59): Mogyoros. 

2. ’Sásvár határában említett rét’ 1545 (Sz. 474): Mogyoros, prat. 3. ’Sző-

lősvégardó határában említett rét’ 1642 (Sz. 491): Magiaros, r. Vö. 1865 

(K16, L8, P. 60): Mogyoros, 1865 (K16): Mogyorós, 2008: m.–ukr. Mo-

gyorïs ~ Magyorïs, sz. (Fancsika É-ÉK-i határában). 

Száldobos 1. ’Feketeardó határában említett kiemelkedés’ 1672, 1720 

(Sz. 341): Szadapos. Mai népnyelvi alakja: 2008: Szádapos ~ Száldobos, 

u., hely. Ehhez lásd még a szomszédos Gyula határában említett Száldo-

bos (2009: Szaldapos, Barta 2009: 223) nevű legelőt. L. Száldobos-hegy. 

2. ’Mátyfalva határában említett hely’ 1620 k. (Sz. 414): Szall Dobos, 

1637 (Sz. 414): Szaldobos, 1640 (Sz. 414): Szaldopos. 

Az oklevelekben Ugocsa megye területéről a tulajdonnévi adatok mellett 

köznévi említések is szerepeltek. Ezeket a fentiektől eltérően közlöm: ha ala-

kilag azonos a tulajdonnévi említésekkel, akkor a szócikk végéhez kapcsolva 

Kn. rövidítés után állnak a közszói adatok; ha csupán köznévi adatok szerepel-

nek a szócikkben, akkor a kisbetűs címszót követően az évszám után zárójelben 

a településsel történő lokalizálást és forrásjelölést követi a betűhív adat.  

Bükk ’Feketepatak határában említett erdő’ 1295 (ÁÚO. 5: 136, Ká-

rolyi 1: 22, Sz. 344): Byk, s., 1295/1812 (L46): Bÿk, s. Kn. 1410 k. (Kom-

ját; Sz. 398): Byk, a. 

cseprentés 1722 (Verbőc; Sz. 544): Hoszszu Liget kaszáló, mely nyers 

nyárosbul és cseprentés-bül irtatott.  

2.2. A címszók 

2.2.1. A címszók megállapítása 

A címszók megállapítása számos problémát vetett fel. A sztenderdizált for-

ma megadását segíthette a név továbbélése (döntően a makrotoponimák eseté-

ben). Ezeknél a későbbi vagy mai névhasználat alapján viszonylag egyszerűen 

megállapítható volt a címszó alakja. Az ómagyar kori Ugocsa megye Ny-i 

részén lévő, Magfolua ~ Maghfalwa formában szereplő település nevének pél-

dául a Magfalva ejtését valószínűsíthetjük, de a későbbi és a mai élőnyelvi adatok 

alapján mégis a Mátyfalva címszót állapítottam meg. A Borsova egyik bal oldali 

mellékágának a korai említései Ataab ~ Athak ~ Athaagh formájúak, s a víznév a 

mai névnek megfelelően az Atak címszót kapta. A címszó meghatározása azon-

ban nem mindig ennyire egyértelmű. A baiosalma köznévi említés első névré-
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szének olvasata például bájos és bajos, a középmagyar kori Agh hegy névforma 

pedig Ág-hegy és Agg-hegy egyaránt lehetett. Mivel ezeknek az adatoknak a 

modern kori névanyagban nincs folytatása, így a címszó megadásakor a bizony-

talanságot is jelzem (lásd a 2.2.3. pont alatt).  

A címszók kialakításának fő elve az, hogy a régi adatok morfológiai szerke-

zetének teljesen megfelelő formák állnak a szócikkek élén. A megye déli területén 

említett Hozzyvevz ~ Hozzyvevcz ~ Hozyvevz stb. erdőnév adatai hangtani alapú 

sztenderdizáció alapján a Hosszú-vész címszó alá kerültek. Egyes esetekben bizo-

nyos morfológiai megoldásokkal élek a címszók megadásakor: az alatt és között 

utótagú neveket alja, köze sztenderd formában közlöm (pl. Ilosvai-kertek alja, 

Kertalja, Patak köze, Tekeres köze). Ezt a közlésmódot indokolja az is, hogy 

több esetben a helynév adatsorában az alatt, között mellett alja, köze formák is 

szerepelnek, valamint a helynév adatsorának modern kori adatai is ezt a formát 

mutatják (Kert alatt, Kert alja: Kertalja; Szilas alatt, Szilas alja: Szilas alja). 

2.2.2. A latin nevek címszavazása 

A szótárban viszonylag kis számban szerepel a forrásokban latin nyelven 

említett helynévi forma. Ha van magyar nyelvű adat a latin mellett, akkor a cím-

szó meghatározása nem okoz problémát, pl. a villa Petur mellett a Peturfalva ~ 

Peturfalua ~ Peterfalwa formák egyértelműen jelölik a vulgáris nyelvi alakot. 

Ebben az esetben az adatközlő részben a korból fennmaradt magyar és latin 

adatokat egyazon szócikkben közlöm, az utóbbi adatokat | jellel Lat. rövidítés 

után adom meg. Az adatközlésben ugyanígy elkülönítve — a megfelelő nyelvre 

utaló rövidítés után — adom közre a vizsgált korszakból származó és a későbbi 

említésekben szereplő szláv, német, román nyelvű névváltozatokat is (lásd pél-

dául a Tisza, Turc szócikkében). Ritkán előfordult, hogy a név egyik névrésze 

szerepel csupán latin alakban. Ilyenkor a megfelelő magyar névrész zárójelbe 

kerül: [Nagy]-Ilonok.  

2.2.3. Bizonytalan címszók 

Ugocsa megye helynévkincsében jelentékeny számban szerepelnek olyan 

adatok, amelyeknek a korabeli névalakja nem állapítható meg biztosan. A cím-

szó kialakítását nehezítette az, ha a vizsgált korban az adott név csak egyetlen 

adattal szerepel, és a korszakon túl nem (vagy csak más névszerkezetekben) 

adatolható. Ezekben az esetekben különböző megoldásokat alkalmaztam.  

A helynevek ejtésvariánsait tilde jellel választottam el, ahol az első tekint-

hető főváltozatnak: Abláz ~ Ablász, Gócás ~ Gócsás. Ez az olvasati bizony-

talanság olykor csak a helynév egyik tagjára terjed ki: pl. Benke ~ Benkő 

berke, Zsaró ~ Szaró töviskje.  

Kérdőjel szerepel a bizonytalanul rekonstruálható helynév után: Bánóc ?, Re-

kely ? A kérdőjel az egyes névrészek után is állhat: Valajó ? -szer, Eszer-fark ? 

Előfordul, hogy a név hangalakja nem volt megállapítható, ilyenkor kerek 

zárójelben a betűhív alakot emeltem címszóvá: (Zemtheo ~ Zemszeo). 
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2.3. Az -i melléknévképzős formák 

A helynevek egyes adatai -i melléknévképzős formában szerepelnek a forrá-

sokban. Ezt a szócikk első egységének a végén | ~i alcímszó alatt közlöm.  

2.4. A lokalizálás 

A címszó után a helynevek denotatív jelentése, denotátumának leírása szere-

pel. A jelentés megadásakor csak az elengedhetetlen információkat közlöm, ami 

objektumfajtánként eltérő lehet. A településneveknél a megyén belül az égtáj 

szerinti elhelyezkedést, illetve valamely jelentősebb megyebeli (közeli) helyhez 

vagy vízfolyáshoz viszonyított fekvését írom le. A vízfolyások esetében az égtáj 

szerinti azonosítás mellett szerepel a forrásának helye vagy a vízgyűjtőterü-

lethez való tartozása, valamint az, hogy melyik település(ek) határában említik. 

A mikrotoponimákat a településnevekkel lokalizáltam, de ahol a történeti forrá-

sok vagy a helynevek továbbélése lehetővé tette, pontosabb azonosításra is töre-

kedtem (ehhez lásd még a 4. pontot).  

A köznévi adatok lokalizációja eltér a helynevekétől, ugyanis a közneveknél 

egyszerűsített lokalizálást végeztem. Az évszám után zárójelben közöltem an-

nak a településnek a nevét, amelynek a határában szerepel a köznév, majd pon-

tosvessző után feltüntettem az adat pontos forrását: juhar 1337 (Csepe; Sz. 

315), mezsgye 1439 (Rákóc; DL 38276, Sz. 460). 

2.5. Az adatközlő rész 

Az adatközlő rész a helynév lokalizációja után a következő sorrendben tar-

talmazza az információkat: év – forrás – (betűhív) adat. Ha a név mellett sze-

repel a hely fajtáját megjelölő latin (vagy magyar) nyelvű szó, azt is megadom. 

Az egyes névelőfordulások írásváltozatok szerint szerepelnek a névcikkben, 

ezek sorrendiségét az említések időrendje határozza meg. Az adatközlő sza-

kaszban az évszám vagy a forrás után szögletes zárójelben a névforma közlésére 

utaló egyéb információkat is megadtam, például azt, hogy az adott forrásban 

nem szerepel betűhív névforma, valójában tehát adat nélküli említésről van szó 

(ez SZABÓ ISTVÁN monográfiájának tipikus eljárása3), vagy felfedem a források 

összefüggését, láncolatát, amelyekben gyakran előfordul, hogy bár azonos alap-

forrásra hivatkoznak az adott munkák, mégis eltérő névformában szerepel a 

helynévi adat. Ha egy névalak több forrásból is adatolható, akkor a források kö-

zött elöl szerepelnek a megbízhatóbbnak ítélt (forrás)munkák hivatkozásai.  

 
3 SZABÓ ISTVÁN monográfiájának második részében („Az adatok”-ban) nem közli a már ko-

rábbról említett helynevek pontos betűhív formáját, viszont a denotátum továbbélését jelzi évvel 

és forrással. Ezeket az eseteket az évszám után [a. n.] jelöléssel különítettem el, mert mögötte 

húzódhat akár más betűhív forma is. SZABÓ magyarázata szerint „az újabb adatokat az elsőhöz 

fűztük olyképpen, hogy utána írtuk az újabb éveket, a név írásváltozatát (ha a változat nem volt 

lényeges, csupán az évet) és minden ilyen újabb adat forrásjelzetét.” (Sz. 24).  
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Az adatközlő részben felhasznált források elsősorban történeti munkák, ezek 

nem mindegyike törekszik feltétlenül betűhív forma közzétételére, így esetenként 

modernizált alakokat adnak meg. Ezek az adatok nyelvtörténeti (hangtörténeti, 

helyesírás-történeti stb.) vizsgálatokra kevésbé használhatók, viszont a terület 

helynévanyagának feltárásához természetesen ezek is hozzájárulnak. A források 

efféle egyenetlensége miatt azonban az ilyen adatokat kritikával kell kezelni. 

2.5.1. Az évszámok 

A források keltezésében a Magyar Névarchívum Kiadványainak történeti-

etimológiai szótári gyakorlatát követtem, amely alapvetően Györffy György 

történeti földrajzának a megoldásait alkalmazza. A másolatban fennmaradt, átírt 

oklevelek keltezését / jellel jelöltem. Ha a másolás az eredetivel azonos évben 

készült, azt külön nem jelenítettem meg. A többszörös átírást //, a tartalmi át-

írást > jelzi. Az évszám előtt álló + a hamis oklevélre, a kérdőjel a bizonytalan 

datálhatóságra, a * az adatnak az adott helyhez és helynévhez való kötésének 

bizonytalanságára utal. Szögletes zárójelben adtam meg az év nélküli oklevelek 

valószínűsített keletkezési idejét. 

2.5.2. A nyelvi adatok 

A forrásokban szereplő nyelvi adatok betűhív formában (kurziváltan), írás-

változatok alapján csoportosítva, időrendben szerepelnek a szótárban. Abban az 

esetben, ha a forrás szövege jelzi a szinonimitást (pl. alio nomine formában), 

akkor a szövegkörnyezettel együtt vettem fel őket. Amennyiben a forrásban az 

adat mellett szerepel a hely fajtájára utaló latin nyelvű (földrajzi) köznév vagy 

egyéb fontosnak ítélt magyarázat, azt az adat után ugyancsak megadom. 

A romlott alakot [ɔ: ], a téves évszámot [ɔ: ] formában jelezve javítottam.  

2.5.3. A források adatai 

Az adatközlő részben az évszám után és a betűhív alak előtt zárójelben köz-

löm rövidítéssel és oldalszámmal a forrást.  

Piskáros ’a Kadarcs patak jobb oldali ága, Keresztúr határában em-

lítik’ 1408 (Zs. 2/2: 6366): Pyskarus, riv., 1408 (Zs. 2/2: 6366): Piska-

rus, riv., 1483 (DL 38422, 38424, Szirmay 74 [itt Piskáros]): Pyskaros. 

Későbbi említése: 1852 (K1): Piszkaros Bach, 1875 (L45): Piskáros, 

mocsár, 1884 (Kat3): Piskaros p. Mai népnyelvi alakja: 2007: Pisz-

káros. Vö. Piskáros-tó (2.). 

Az évszám után csak abban az esetben nem szerepel zárójelben a forrás-

közlés, ha ugyanarról a helyről származnak az adatok. 

Rekettye-szeg ’Mátyfalva határában említett földterület’ 1580 k. 

(Sz. 412): Reketye seg, 1632, 1637 [a. n.], 1640 [a. n.] (Sz. 412): Re-

kettie szeg. Későbbi említése: 1864 (L62): Reketye szég (Karácsfalva), 

1865 (P. 63, P. kézirat): Rekettye szeg (Mátyfalva). 
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2.6. Utalások a szócikkekben 

Az egyes névcikkeket gazdag utalási rendszer fűzi össze. Az adatok közötti 

összefüggésre részben szöveges formában utalok. Az utaló címszó bold betű-

típussal szerepel.  

Ugar ’Szőlős határában említett hely’ 1638, 1770 (Sz. 432): Ugar előtt.  

A m. ugar ’pihentetésre bevetetlenül hagyott terület’ (FKnT., TESz.) 

jelentésű földrajzi köznév jelentéshasadás útján válhatott helynévvé. A 

helység névanyagában Kis-Ugar és Ugar-oldal neveket is említenek.  

Ha egy helynek több névváltozata is előfordul, akkor azok a fent ismertetett 

szerkesztési elvek alapján külön szócikkbe kerülnek, az összetartozásukat belső 

utalások (utaló címszavak) jelzik. Az adatolt névváltozatokat egy központi szó-

cikkben közlöm. A névcikk adatközlő első részében vagy a névcikk végén Lásd 

(L.) utalással adom meg az azonos helyet jelölő, az összefoglaló szerepű és a 

faluosztódással létrejött elnevezéseket. Vesd össze (Vö.) utalással abban az eset-

ben élek, ha a nevek térbeli összefüggése fennáll, vagy ha a nevek szorosabb 

etimológiai, szerkezeti összefüggést mutatnak. Az utalásokat tipográfiailag is el-

különítettem: a második, névfejtő szakaszban félkövérrel kiemelt helynevek 

önálló szócikként is szerepelnek a szótárban.  

Székes-Batarcs ’Bábony határában említett hely’ 1319 (Z. 1: 164, 

Perényi 28, AOklt. 5: 181, Sz. 283, OklSz. 904, ComMarmUg. 164, EH. 

1: 97 [itt az előbbire utalva hibásan Zekesbatarch áll]): Zekesbatharch, 

1319/XVI. sz. eleje (Perényi 28): zykasbotharcz.  

A Batarcs víznév a székes ’sekély, zátonyos, mocsaras’ időszakos 

vízállás jelentésű névrésszel egészült ki (vö. Sz. 283, OklSz. székës, 

FNESz., SzT. székes2). Bizonyosan a Batarcs patak (egyik) mellékágát 

jelölte. Vö. Székes-Batarcs-fő. 

A szócikkek között szerepelnek úgynevezett utaló címszavak is. Egyrészt 

akkor élek ezzel a megoldással, ha a bizonytalanul megállapítható címszavak 

közül a második helyen állót külön is megadom (Ungoró lásd Ongoró), más-

részt akkor, ha a névbokor alapjául szolgáló elnevezés csupán névrendszer-

tanilag feltételezhető, de önállóan nem adatolható a forrásokban (*Csonkás lásd 

Csonkás ligete). Ez utóbbi esetben, az ún. kikövetkeztetett neveknél (amelyeket 

* jelöl meg) csak abban az esetben adtam meg utaló címszót, ha az alapnév a 

szótárban távolabb esik a betűrendi párjától, vagyis akkor, ha a helynév máso-

dik névrészeként szerepel az alapnév: *Mély-ér lásd Sásas-Mély-ér, *Nagy-

szeg lásd Belső-Nagy-szeg, *Őz-hát lásd Köz-Őz-hát.  

2.7. A névelemzés 

A névcikkek második fő egységét az adatok etimológiai és szerkezeti elem-

zése adja. A névelemzésben a már említett történeti-etimológiai szótárak egysé-
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ges tipológiai rendszere, valamint KISS LAJOS Földrajzi nevek etimológiai szó-

tára (FNESz.) nyújtott jó alapot. A szláv eredetű nevek megfejtésében sokszor 

KNIEZSA ISTVÁN értelmezésére támaszkodhattam. SZABÓ ISTVÁN monográfiájá-

ban a nem magyar eredetű helynevek etimológiáját KNIEZSA készítette el — eze-

ket azonban önállóan nem publikálta —, vagy SZABÓ nyelvészeti következteté-

seit ellenőrizte, illetve kiegészítette (Sz. XI). Ezekben az esetekben KNIEZSÁra 

történő utalással SZABÓ művére hivatkozom a szótárban (pl. Garabóc, Eszte-

gő). Az említettek mellett természetesen más nyelvészeti szakmunkákat is fel-

használtam a nevek magyarázata során.  

3. A térképmellékletek 

Térképek is segítik a vármegye névanyagában való tájékozódást (lásd az 1–

10. térképet). Ezek a SZABÓ ISTVÁN Ugocsa megye című munkájában (a IV. sz. 

mellékletként) közölt térképen alapulnak. A névanyagot egyrészt objektumfajták 

szerint (település- és várnevek, folyóvíznevek stb.) vetítettem külön-külön tér-

képekre a HA. közlésmódját követve. Az egyes objektumfajtákba való besoro-

lást a forrásmunkákban szereplő, többségében latin nyelvű szavak, földrajzi 

köznevek segítették (pl. civitas, oppidum, possessio, praedium, castrum, aqua, 

fluvius, rivulus). Másrészt a mikrotoponimáknak egy jelentős részét a helynév 

nyelvi alkata szerint, azaz a név lexikális áttetszősége szerint soroltam be. E 

helynévfajtába sorolást ezekben az esetekben a földrajzi köznévi elemek segí-

tették. A Száldobos (száldob ’hársfa’) helynév például az erdő- és növényzetre 

utaló nevek csoportjába tartozik, a kétrészes Pelsőc hegye a földrajzi köznévi 

része (hegy) alapján a domborzati nevek térképére került fel. A Hosszú-bérc az 

oklevélben terra ’föld, birtok’ minősítéssel szerepel ugyan, de a bérc névrész 

alapján a domborzati nevek típusába soroltam, a latin pons ’híd’ lexémával sze-

replő Fertés-t viszont a nyelvi alkata alapján a mocsárneveket is közlő egyéb 

víznevek (vö. fertő, fertés ’mocsár’) szelvényén tüntettem fel.  

A történeti helynevek lokalizálását számos forrás segítette: SZABÓ IV. (tér-

kép)melléklete, a katonai térképek (Kat1–3.), a 19–20. századi kataszteri anyag, 

valamint az élőnyelvi gyűjtés. Ennek ellenére a víznevek és a mikrotoponimák 

térképi lokalizációja csak vázlatosnak tekinthető, hiszen a rendelkezésünkre álló 

források a helynevek pontos térbeli elhelyezését sok esetben nem teszik lehe-

tővé, és a pontosabb lokalizációt a térkép léptéke sem engedte meg. 

A településnevek és várnevek térképi azonosítása nagy biztonsággal megva-

lósítható. E térkép előtt betűrendes listában szerepel a településnevek adatsora, 

és ezt a könnyebb keresést segítő fokhálózatra utaló jelzés egészíti ki (pl. Ne-

vetlenfalu C7). Külön térképen tüntettem fel a folyóvízneveket (patak, ér, ág, 

fok stb.); az egyéb vízneveket (pl. állóvizek, álló- és folyóvizek részeinek nevei, 

források, kutak, mocsarak), a vízparti helyek neveit (partszakasz, rév, gát, szi-

get, palaj stb.); a domborzati neveket (hegy, domb, völgy, hát, lapos stb.); az 
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erdőneveket és a növényzetre utaló neveket; az út- és építményneveket (út, ma-

lom, híd, palló stb.); a szántóföldek, rétek, kaszálók, legelők neveit; a szőlők, 

gyümölcsösök és kertek neveit, valamint az ezek alá nem besorolható határ-

neveket. A szinonim neveket csak az egyik változatukkal tüntettem fel, döntően 

a korábbi adatolású említésükkel. A szótárban szereplő földrajzi köznévi szór-

ványokat (bükk, juhar, szilfa, temető stb.) nem ábrázoltam térképen.  

A térképen az alábbi jelöléseket használom: 

( )  A betűhív formában térképre kerülő nevek. 

[ ]  A latin formából kikövetkeztetett, magyarul nem adatolható nevek. 

?  Bizonytalan lokalizálás. 

*  Kikövetkeztetett helynév. 

○  Település. 

∆  Vár. 

4. A szótárban használt rövidítések  

4.1. Latin nyelvű értelmezések  

rövidítés feloldása jelentése 

a. arbor fa 

al. nom. alio nomine más néven 

alp. alpes magas hegy, havas 

ang. fl. angulatio fluvii folyószöglet 

aqua aqua víz; tó, folyó 

arx desol. arx desolata elpusztult vár 

cal. calcatura nyomás 

camp. campus mező, legelő, síkság 

castr. castrum vár, erősség 

civ. civitas város 

de de praepositio (-i) 

divert. diverticulum határrész, félreeső hely 

dum. dumus bokor, bozót; cserjés 

fen. fenetum  kaszáló 

fenilia fenilia szénapajta, szénapadlás 

fl. fluvius folyam, folyó, patak, ér 

ins. insula sziget 

lac. lacus tó, halastó 

loc. locus hely 

mo. mons hegy(ség), szikla 

mol. molendinum malom 

montic. monticulus (kis) hegy 

nem. nemus berek, erdő, liget 

opp. oppidum város 
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palus palus mocsár, tó 

pisc. piscina halastó, halászó hely 

plat. platea út, utca 

pom. pomarium gyümölcsöskert 

pons pons híd 

port. portus rév, kikötő; hágó 

poss. possessio birtok, földbirtok 

pr. praedium majorság, puszta 

prat. pratum rét 

promo. promontorium előhegy, hegynyúlvány 

riv. rivulus patakocska 

rivus rivus patak, vízárok 

rub. rubetum cserjés 

s. silva erdő 

salt. saltus hegyi legelő; erdős hegy 

sem. semita ösvény, sikátor, szoros, pálya 

stag. stagnum mocsár, állóvíz, tó 

str. strata út 

t. terra föld, birtok 

t. ar. terra arabilis föld, birtok, szántóföld 

v. villa falu 

vadum vadum gázló, sekély hely a vízben 

vall. vallis völgy 

via via (ország)út 

vicus vicus udvar, tanya; (ház)sor, utca 

vin. vinea szőlőhegy, szőlőskert 

4.2. Egyéb értelmezések 

rövidítés értelmezés 

A.  térképen: Alsó 

a. n. adat nélkül 

c. a. címszó alatt 

csn. családnév 

D dél 

d. dűlő 

DK délkelet 

DNy délnyugat 

É észak 

e. előtt vagy erdő 

é. épület, építmény 

ÉK északkelet 

ÉNy északnyugat 
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F. térképen: Felső 

f.-or. fehérorosz, belorusz 

fn. főnév 

forr. forrás 

h. hegy 

hn. helynév 

ho. hegyoldal 

K kelet 

k. kaszáló vagy körül 

Kn. köznév 

l. legelő 

L. Lásd! 

lat.  latin 

le. lengyel 

m. magyar  

m.–ukr. magyar–ukrán  

ma. malom 

mn. melléknév 

N. népnyelvi, nyelvjárási 

ném. német 

Ny nyugat 

or. orosz 

p. patak 

pl. például 

r. rét 

R. régi nyelvi 

rom. román 

rut. rutén 

sz. szántóföld 

szb.-hv. szerb-horvát 

szl. szláv 

szlk. szlovák 

szln. szlovén 

szn. személynév 

sző. szőlő 

szőh. szőlőhegy 

szőkert. szőlőskert 

u. út, utca 

ukr. ukrán  

vm. vármegye 

Vö. Vesd össze! 
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ɔ:  romlott alak javítása  

~  alakváltozat  

+  évszám előtt hamis oklevél 

?  évszám előtt bizonytalan adatolású oklevél 

 címszóban bizonytalanul rekonstruálható alak 

 adatközlő részben az évszám vagy a nyelvi adat bizonytalansága 

*  évszám előtt az oklevél adatának a címszóhoz kötése bizonytalan 

 névfejtésben kikövetkeztetett alak (vagy alapnév) 

/  évszámok között a jel után a közölt évből való másolatban fennmaradt 

oklevél 

//  évszámok között többszörös másolatban fennmaradt oklevél 

>  évszámok között tartalmi átírással keletkezett oklevél 

[ ]  évszámmal év nélküli oklevél feltételezhető keletkezési ideje 

címszóban csak latin formában adatolható, kikövetkeztetett magyar névalak 

adatközlő részben megjegyzés az évszámmal vagy a forrásokkal 

kapcsolatban 

( )  címszóban címszóvá emelt betűhív alak 

(?)  olvasati bizonytalanság 
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Előszó 
 

SZABÓ ISTVÁN 1937-ben az MTA népiségtörténeti kiadványsorozatának első 

kötetében a helynevek forrásértékét az alábbiakban látta: „A földrajzi nevek (...) 

olyan korra is visszamutatnak, amelyből személynevek még nem maradtak 

reánk, sőt sok esetben a puszta következtetéseken túl a földrajzi nevek valósá-

gosan is hidat vernek a (...) korai időkön át” (Sz. 17). A történeti Magyarország 

korai helynévanyagának a feltárása és annak nyelvtörténeti-névtani vizsgálata 

a 21. századi magyar onomasztikának is az egyik vezető területe. A modern 

névtudományban az ún. helynév-rekonstrukciós modell (ehhez lásd HOFFMANN–

RÁCZ–TÓTH 2018) a helynevek elemzésében komplex történeti-etimológiai le-

írásra teremtett lehetőséget, és a kutatások azt is jelzik, hogy ezekből az ered-

ményekből tovább lehet indulni a magyar nyelv különböző részrendszereiben 

végbement folyamatok (pl. hang-, helyesírás-, szó- és nyelvjárástörténet), vala-

mint a népi-nyelvi érintkezések megvilágítása felé is.  

Munkám szorosan kapcsolódik az MTA–DE Magyar Nyelv- és Névtörténeti 

Kutatócsoport programjához. A program középpontjában a korai ómagyar kori 

helynévanyag feldolgozása és nyelvi leírása áll. A korábbi kutatások eredmé-

nyeként az Árpád-kori Magyarország több megyéjének helyneveiről készültek 

történeti-etimológiai szótárak, például Abaúj és Bars (TÓTH 2001a), Bodrog és 

Borsod (PÓCZOS 2001), Győr (BÉNYEI–PETHŐ 1998), valamint — az előbbiek-

nél tágabb intervallumot átfogva — Bihar vármegyéről (RÁCZ 2007). Helynév-

szótáram szorosan követi az említett munkák szemléletét, felépítését; abban is 

kapcsolódik hozzájuk, hogy testvérkötetet alkot a vele párhuzamosan készült 

monográfiával (KOCÁN 2017). Munkám ugyanakkor némileg különbözik is a 

fent említett szótáraktól: míg BÉNYEI ÁGNES és PETHŐ GERGELY, PÓCZOS RITA 

és TÓTH VALÉRIA az adott megyék névanyagát csak a korai ómagyar korból köz-

lik, RÁCZ ANITA pedig 1600-ig terjeszti ki a vizsgálatok időkereteit, én magam a 

régi Ugocsa megye névanyagát a középmagyar kor végéig (1772-ig) adom köz-

re. A korábbi munkák fókuszába ezen túlmenően — TÓTH VALÉRIA szótárának 

kivételével — a településnevek kerültek, e kötet viszont minden előforduló hely-

névfajtára tekintettel van. Ugocsa megye helynévanyaga reményeim szerint így 

hozzájárulhat a kutatócsoport távlati céljainak megvalósításához is: új kutatási 

lehetőségeket, mintegy „hida(ka)t” nyithat a történeti helynévkutatásban azzal, 

hogy tág kronológiai határaival és változatos objektumfajtáival nemcsak a te-

rület helynévanyagának a leírását adja, hanem az általános nyelvtörténeti és 

névtudományi vizsgálatok, változási folyamatok megragadására is lehetőséget 

teremt.  
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Ugocsa vármegye a régi Magyarország egyik legkisebb területű megyéje 

volt. A Kárpát-medence északkeleti részén elterülő megye képét vízfolyások és 

kiemelkedések határozták meg. Kis kiterjedése ellenére változatos földrajzi vi-

szonyok jellemzik: keleti oldala erdős hegyvidék, nyugati fele pedig lapályos, 

mocsaras síkföld. Mindkét területet kettészeli a Tisza völgye, ez a folyó által 

alakított terület központi szerepű a térségben, ugyanis a folyóvölgy volt a me-

gye települési magja. A megye kései megtelepülésű: legkorábban a nyugati sík-

föld benépesülését mutatják a helynévi adatok. Etnikai képe is változatos: a 

korai szláv szórványok jelenléte mellett ugyanis a magyarok, valamint a rutén 

és román telepesek természetes érintkezési határa is a területen húzódik.  

Ugocsa megye történeti szempontú átfogó feltárását 1937-ben SZABÓ ISTVÁN 

végezte el (lásd Sz.). Monográfiájában a 20. század elejének korszerű történet-

tudományi módszereivel rajzolta meg az Ugocsa területén megtelepült népesség 

nemzetiségi viszonyainak alakulását, fokozott figyelmet fordítva a magyarság 

és más etnikumok kölcsönhatására. SZABÓ munkája igen alapos, az apró rész-

letek feltárására is koncentráló mű, amely egyrészt a kutatási eredmények össze-

foglalását tartalmazza, másrészt pedig az elemzés alapjául szolgáló személy- és 

helynévi adattárat. SZABÓ ISTVÁN kötetének tudományos értékét mutatja, hogy 

a megjelenése óta számos történet- és nyelvtudományi munkához szolgált alap-

vető forrásul. Ezt a szerző történészi ténytisztelete, adatokon alapuló elemzési 

eljárása, mérlegelő-értékelő tudósi habitusa tette lehetővé.  

SZABÓ Istvánnak, Ugocsa megye legjobb ismerőjének a műve az én kuta-

tásaimnak is kiinduló forrása volt. A feldolgozás során mindvégig tapasztaltam, 

hogy a terület múltjáról ehhez képest nem könnyű új eredményeket felmutatni. 

Szótáram létjogosultságára mégis maga SZABÓ ISTVÁN mutat rá monográfiájá-

ban: „a második részben [a személy- és helynévi adattári részben; KB] közzétett 

adattömeg az eredményeket összefoglaló első részben korántsem használtatott 

el, ezek az adatok, mintegy lexikális jelleget nyerve, a történelmi munkálatok 

különféle területein továbbra is érvényesíthetők lesznek” (Sz. 4). A helynév-

anyag átfogó elemzését az is segítette, hogy a megye területéről újabb forrás-

anyagok váltak az elmúlt időszakban elérhetővé (pl. ComMarmUg., C. TÓTH 

2006). 

Ugocsa vármegye helynévanyagának névtani analízise több tudományterület 

számára is értékes anyagként szolgálhat. Ezt mutatja az is, hogy az elmúlt év-

tizedben a névtudományi szakmunkák között a Kárpát-medence keleti terü-

letével foglalkozó alkotások részlegesen érintették az egykori Ugocsa megye 

területének víz- és településnévkincsét is (SEBESTYÉN 2017, 2020). A helynév-

rekonstrukciós eljárással ugyanakkor a korábbi névfejtések, valamint a népi-

nyelvi érintkezésekről szóló ismeretek is biztosabb alapokra helyezhetők, illetve 

felülvizsgálhatók.  
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A régi Ugocsa vármegye helyneveinek történeti-etimológiai szótára a megye 

területén a 13. század elejétől feltűnő helynévi szórványoktól az újmagyar kor 

időhatáráig (1772-ig) közöl adatokat. A szótár alapját képező adatbázis közel 

12 ezer rekordnyi adatot tartalmaz több mint másfélezer névcikkbe rendezve. 

Valójában azonban ennél is gazdagabb a névállomány, mivel a szótári anyagban 

vannak ún. kikövetkeztetett nevek, azaz a másodlagos nevekben szereplő alap-

nevek, amelyek önállóan nem adatolhatók a vizsgált korszakban. Emellett ott, 

ahol ez lehetséges, az adott név folytonosságát jelzendő közlöm a középmagyar 

koron túli adatokat is.  

Végezetül kedves kötelességemnek teszek eleget, amikor köszönetet mon-

dok Hoffmann Istvánnak, aki a szótár elkészítésének másfél évtizede alatt 

mindvégig figyelemmel kísérte a munkámat, és a szócikkek kialakításában, a 

módszertani irányok, alapelvek meghatározásában felbecsülhetetlen segítséget 

nyújtott. Emellett feleségemnek, Pelczéder Katalinnak is köszönöm, hogy a 

munkám megszületésében mindvégig támogatott. Hálával tartozom végül 

Reszegi Katalinnak is, aki a szótár lektorálását és technikai szerkesztését vé-

gezte el, s értékes megjegyzéseivel hozzájárult az elemzések finomításához.  

 

 

A szerző 

Veszprém, 2022. március 1. 
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Tájékoztató a szótár használatához 
 

1. A szótár tartalma 

A szótár szócikkes formában tartalmazza Ugocsa megye helynévanyagát a 

legkorábbi adatoktól 1772-ig. A változatos objektumfajták nevei (településnevek, 

víznevek, tájnevek és mikrotoponimák) mellett a forrásokban említett magyar 

nyelvű köznévi előfordulásokat is közreadom. A történelem során a megyehatár 

Ugocsa esetében is gyakran változott, így előfordulhat, hogy egyes helynevek 

ma a szomszédos területek névkincsének képezik a részét. A gyűjtésben a terü-

let névanyagának minél szélesebb spektrumú feltárására törekedtem annak ér-

dekében, hogy a 12–13. században kialakult megyéről átfogó kép tárulhasson 

elénk. Az összeállított szótári (név)anyag — a forrásadottságok miatt — időben 

egyenetlen eloszlást mutat ugyan, ennek ellenére a terület kibontakozó és vál-

tozó névrendszeréről, a benne megjelenő névmodellekről megítélésem szerint 

szemléletes képet nyújt.  

2. A szótár felépítése  

2.1. A szócikkek szerkezete 

A szócikkek kialakításában a Magyar Névarchívum Kiadványai című soro-

zat történeti-etimológiai helynévszótárainak szócikkszerkesztési gyakorlatát kö-

vettem (pl. KMHsz., TÓTH 2001a, RÁCZ 2007), viszont a névanyag sajátossá-

gaiból adódóan ettől néhol el is tértem.  

A történeti nyelvészet hagyományának megfelelően egyazon szócikkbe ke-

rültek azok az azonos helyet jelölő névadatok, melyek funkcionális és szerkezeti 

szempontból egy névelem — az esetek többségében a birtokos személyjel — 

meglétében, illetve hiányában mutatnak eltérést (Cseke rekettyéje – Cseke-re-

kettye, Fancsikai út – Fancsika út, Farkasfalva – Farkasfalu – Farkasfala, 

Sám-pagony – Sám pagonya). A további névváltozatokat külön szócikkbe 

soroltam még akkor is, ha a jelentésük azonos, azaz egyazon denotátumra utal-

nak. Külön szócikkbe kerültek tehát az azonos helyet jelölő, de eltérő névszer-

kezetű nevek, például a különböző névformánsokkal ellátott vagy anélküli 

helynevek (Komlós – Komlód), továbbá a magyar és szláv helynévmegfele-

lések (Bábony – Bábonya), az egy lexémányi eltérést mutatók (Atak – Atak-

patak, Ardó – Feketeardó, Batár – Batár vize, Csoma – Csomafalva, Forgo-

lány – Forgolányfalva, Ráró – Ráró-sziget). A denotatív jelentés szempont-

jából összefüggő neveket utalásokkal fűztem össze.  

A szócikk két részből áll: az első egységben a félkövérrel kiemelt címszó után 

a hely rövid azonosítása (lokalizációja), majd ezt követően az adatközlő rész sze-

repel. Az adatok közlésében először az említés évszáma, majd zárójelben a for-



11 

rás(ok) jelölése áll, ezt a helynévi adat betűhív közlése követi. Az egyes adato-

kat időrendben adtam meg. Az első egység végén a név későbbi, 19–20. századi 

említései és/vagy mai népnyelvi alakjai1 szerepelnek. Ennek a kiegészítésnek 

több funkciója is van: segíti egyrészt a névrekonstrukciót azáltal, hogy megmu-

tatja a helynév továbbélését (vagyis kontinuitását), névváltozatait; másrészt pe-

dig a legújabb kori névanyag jelzi a mai névhasználók nyelvi kilétét is.2 A közép-

magyar kor határán túli adatolásban ugyanakkor nem törekedtem teljességre. 

A névcikkek második egysége az etimológiai és névszerkezeti elemzés rész-

leteit tartalmazza. Az alábbiakban ezt szócikkmintákkal is illusztrálom. 

Cser ’Batár és Almás határában említett erdő’ 1431 (Sz. 351), 1476 

(DL 70981, Sz. 290, Perényi 275): Cheer, s., 1449 (Sz. 290): Cher, s. Ké-

sőbbi említése: 1854 (K3), 1865 (K19, P. 60): Cser, 1865 (L10): Csér. 

Ma Almás K-i határában Cser (2007: Cser, sz.); emellett ugyanott Cser-

szeg (2007: Cser-szeg, sz.) is ismeretes.  

Jelentésbeli névadással keletkezett név, a cser ’a tölggyel egy nem-

zetségbe tartozó, hasadozott kérgű lombos fa’ fanév metonimikusan vagy 

a belőle alakult (TESz.) ’cserfaerdő’ jelentésű földrajzi köznév (FKnT.) 

jelentéshasadás útján vált helynévvé. 

Sebes-vész ’Terebes határában a Kis-hegy D-i részén említett erdő’ 

1772/Más. (Sz. 533): Sebes visz, e. Későbbi említése: 1865 (P. 54, 69): 

Sebes vész, makke., 1884 (Kat3): Sebes rész. Mai népnyelvi alakja: 2014: 

Sebesvész, sz. (Kiss K. 2014: 142).  

A sebes melléknévnek és a vész ’elpusztult erdőrészlet; irtás’ (FKnT.) 

földrajzi köznévnek az összetételével alakult. A PESTY-gyűjtésben a név 

magyarázatáról az alábbiakat találjuk: „a hegységekröl hirtelen le zuhanó 

 
1 Az élőnyelvi adatok a 20. század utolsó negyedéből és a 21. század első két évtizedéből 

származnak. A modern névanyag nagyobb részét az általam végzett élőnyelvi gyűjtés teszi ki. 
Ugocsa megye egykori területének jelentős részén (a ma Romániához tartozó 15 falu kivételével) 
2005‒2008 között élőnyelvi gyűjtést végeztem. Az adatközlők kikérdezése során elsősorban a 
történeti névanyagból indultam ki, s a munkát a jelenkori helynevek felgyűjtésével zártam. A két-
nyelvű területeken igyekeztem magyar és ukrán beszélőket vagy kétnyelvűeket is kikérdezni, s az 
adatok rögzítésekor a beszélő nyelvi hovatartozását is jelöltem. Emellett az élőnyelvi névkincs 
adatközlésében újabb kori helynévgyűjtésekre is támaszkodtam. Az egykori Ugocsa megye terü-
leteiről különböző típusú források álltak a rendelkezésemre: egyrészt egy-egy település névanya-
gát feltáró szakdolgozat, tanulmány (KOCÁN 2001, 2003, 2004a, 2005, GERENDELY 2007, BARTA 

2009, KISS K. 2014, SZILÁGYI-VARGA 2015), másrészt egy nagyobb kiterjedésű térség (Bura) vagy 
vízgyűjtő terület (SZILÁGYI 1970–1980, SZILÁGYI 1982) névkincsét összegző munka. Szótá-
ramban ezeknek a modern kori gyűjtéseknek az anyagát is felhasználtam.  

2 A helynevek élőnyelvi adatközlésében az adat előtt szerepel a névhasználók nyelvi hovatar-
tozása: m. (magyar), ukr. (ukrán), m.–ukr. (kétnyelvű) stb. Az ismétlés elkerülése végett a magyar 
adatközlők esetében elhagytam a névhasználó(k) anyanyelvére történő utalást. Csak akkor jelöl-
tem a magyar névhasználatot, ha ennek a név etimológiája szempontjából lényeges szerepe van, 
vagy a helynév azonos adata vagy névváltozatai mögött eltérő névhasználatot tapasztaltam.  
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s kártékony viz omlásoktól, hihetetlen gyorsasággal futván be az egész … 

erdőséget” (P. 54).  

A különböző helyeket jelölő azonos alakú neveket egyazon szócikkben tár-

gyalom, és (arab) számozással különítem el egymástól.  

Mogyorós 1. ’a Verbőc-patak bal oldali mellékága Egres határában’ 

1391 (Sz. 326): Monyoros, fl. Vö. az Egres K–DK-i határában később 

említett Mogyorós nevű földterülettel: 1865 (K15, L7, P. 59): Mogyoros. 

2. ’Sásvár határában említett rét’ 1545 (Sz. 474): Mogyoros, prat. 3. ’Sző-

lősvégardó határában említett rét’ 1642 (Sz. 491): Magiaros, r. Vö. 1865 

(K16, L8, P. 60): Mogyoros, 1865 (K16): Mogyorós, 2008: m.–ukr. Mo-

gyorïs ~ Magyorïs, sz. (Fancsika É-ÉK-i határában). 

Száldobos 1. ’Feketeardó határában említett kiemelkedés’ 1672, 1720 

(Sz. 341): Szadapos. Mai népnyelvi alakja: 2008: Szádapos ~ Száldobos, 

u., hely. Ehhez lásd még a szomszédos Gyula határában említett Száldo-

bos (2009: Szaldapos, Barta 2009: 223) nevű legelőt. L. Száldobos-hegy. 

2. ’Mátyfalva határában említett hely’ 1620 k. (Sz. 414): Szall Dobos, 

1637 (Sz. 414): Szaldobos, 1640 (Sz. 414): Szaldopos. 

Az oklevelekben Ugocsa megye területéről a tulajdonnévi adatok mellett 

köznévi említések is szerepeltek. Ezeket a fentiektől eltérően közlöm: ha ala-

kilag azonos a tulajdonnévi említésekkel, akkor a szócikk végéhez kapcsolva 

Kn. rövidítés után állnak a közszói adatok; ha csupán köznévi adatok szerepel-

nek a szócikkben, akkor a kisbetűs címszót követően az évszám után zárójelben 

a településsel történő lokalizálást és forrásjelölést követi a betűhív adat.  

Bükk ’Feketepatak határában említett erdő’ 1295 (ÁÚO. 5: 136, Ká-

rolyi 1: 22, Sz. 344): Byk, s., 1295/1812 (L46): Bÿk, s. Kn. 1410 k. (Kom-

ját; Sz. 398): Byk, a. 

cseprentés 1722 (Verbőc; Sz. 544): Hoszszu Liget kaszáló, mely nyers 

nyárosbul és cseprentés-bül irtatott.  

2.2. A címszók 

2.2.1. A címszók megállapítása 

A címszók megállapítása számos problémát vetett fel. A sztenderdizált for-

ma megadását segíthette a név továbbélése (döntően a makrotoponimák eseté-

ben). Ezeknél a későbbi vagy mai névhasználat alapján viszonylag egyszerűen 

megállapítható volt a címszó alakja. Az ómagyar kori Ugocsa megye Ny-i 

részén lévő, Magfolua ~ Maghfalwa formában szereplő település nevének pél-

dául a Magfalva ejtését valószínűsíthetjük, de a későbbi és a mai élőnyelvi adatok 

alapján mégis a Mátyfalva címszót állapítottam meg. A Borsova egyik bal oldali 

mellékágának a korai említései Ataab ~ Athak ~ Athaagh formájúak, s a víznév a 

mai névnek megfelelően az Atak címszót kapta. A címszó meghatározása azon-

ban nem mindig ennyire egyértelmű. A baiosalma köznévi említés első névré-
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szének olvasata például bájos és bajos, a középmagyar kori Agh hegy névforma 

pedig Ág-hegy és Agg-hegy egyaránt lehetett. Mivel ezeknek az adatoknak a 

modern kori névanyagban nincs folytatása, így a címszó megadásakor a bizony-

talanságot is jelzem (lásd a 2.2.3. pont alatt).  

A címszók kialakításának fő elve az, hogy a régi adatok morfológiai szerke-

zetének teljesen megfelelő formák állnak a szócikkek élén. A megye déli területén 

említett Hozzyvevz ~ Hozzyvevcz ~ Hozyvevz stb. erdőnév adatai hangtani alapú 

sztenderdizáció alapján a Hosszú-vész címszó alá kerültek. Egyes esetekben bizo-

nyos morfológiai megoldásokkal élek a címszók megadásakor: az alatt és között 

utótagú neveket alja, köze sztenderd formában közlöm (pl. Ilosvai-kertek alja, 

Kertalja, Patak köze, Tekeres köze). Ezt a közlésmódot indokolja az is, hogy 

több esetben a helynév adatsorában az alatt, között mellett alja, köze formák is 

szerepelnek, valamint a helynév adatsorának modern kori adatai is ezt a formát 

mutatják (Kert alatt, Kert alja: Kertalja; Szilas alatt, Szilas alja: Szilas alja). 

2.2.2. A latin nevek címszavazása 

A szótárban viszonylag kis számban szerepel a forrásokban latin nyelven 

említett helynévi forma. Ha van magyar nyelvű adat a latin mellett, akkor a cím-

szó meghatározása nem okoz problémát, pl. a villa Petur mellett a Peturfalva ~ 

Peturfalua ~ Peterfalwa formák egyértelműen jelölik a vulgáris nyelvi alakot. 

Ebben az esetben az adatközlő részben a korból fennmaradt magyar és latin 

adatokat egyazon szócikkben közlöm, az utóbbi adatokat | jellel Lat. rövidítés 

után adom meg. Az adatközlésben ugyanígy elkülönítve — a megfelelő nyelvre 

utaló rövidítés után — adom közre a vizsgált korszakból származó és a későbbi 

említésekben szereplő szláv, német, román nyelvű névváltozatokat is (lásd pél-

dául a Tisza, Turc szócikkében). Ritkán előfordult, hogy a név egyik névrésze 

szerepel csupán latin alakban. Ilyenkor a megfelelő magyar névrész zárójelbe 

kerül: [Nagy]-Ilonok.  

2.2.3. Bizonytalan címszók 

Ugocsa megye helynévkincsében jelentékeny számban szerepelnek olyan 

adatok, amelyeknek a korabeli névalakja nem állapítható meg biztosan. A cím-

szó kialakítását nehezítette az, ha a vizsgált korban az adott név csak egyetlen 

adattal szerepel, és a korszakon túl nem (vagy csak más névszerkezetekben) 

adatolható. Ezekben az esetekben különböző megoldásokat alkalmaztam.  

A helynevek ejtésvariánsait tilde jellel választottam el, ahol az első tekint-

hető főváltozatnak: Abláz ~ Ablász, Gócás ~ Gócsás. Ez az olvasati bizony-

talanság olykor csak a helynév egyik tagjára terjed ki: pl. Benke ~ Benkő 

berke, Zsaró ~ Szaró töviskje.  

Kérdőjel szerepel a bizonytalanul rekonstruálható helynév után: Bánóc ?, Re-

kely ? A kérdőjel az egyes névrészek után is állhat: Valajó ? -szer, Eszer-fark ? 

Előfordul, hogy a név hangalakja nem volt megállapítható, ilyenkor kerek 

zárójelben a betűhív alakot emeltem címszóvá: (Zemtheo ~ Zemszeo). 



14 

2.3. Az -i melléknévképzős formák 

A helynevek egyes adatai -i melléknévképzős formában szerepelnek a forrá-

sokban. Ezt a szócikk első egységének a végén | ~i alcímszó alatt közlöm.  

2.4. A lokalizálás 

A címszó után a helynevek denotatív jelentése, denotátumának leírása szere-

pel. A jelentés megadásakor csak az elengedhetetlen információkat közlöm, ami 

objektumfajtánként eltérő lehet. A településneveknél a megyén belül az égtáj 

szerinti elhelyezkedést, illetve valamely jelentősebb megyebeli (közeli) helyhez 

vagy vízfolyáshoz viszonyított fekvését írom le. A vízfolyások esetében az égtáj 

szerinti azonosítás mellett szerepel a forrásának helye vagy a vízgyűjtőterü-

lethez való tartozása, valamint az, hogy melyik település(ek) határában említik. 

A mikrotoponimákat a településnevekkel lokalizáltam, de ahol a történeti forrá-

sok vagy a helynevek továbbélése lehetővé tette, pontosabb azonosításra is töre-

kedtem (ehhez lásd még a 4. pontot).  

A köznévi adatok lokalizációja eltér a helynevekétől, ugyanis a közneveknél 

egyszerűsített lokalizálást végeztem. Az évszám után zárójelben közöltem an-

nak a településnek a nevét, amelynek a határában szerepel a köznév, majd pon-

tosvessző után feltüntettem az adat pontos forrását: juhar 1337 (Csepe; Sz. 

315), mezsgye 1439 (Rákóc; DL 38276, Sz. 460). 

2.5. Az adatközlő rész 

Az adatközlő rész a helynév lokalizációja után a következő sorrendben tar-

talmazza az információkat: év – forrás – (betűhív) adat. Ha a név mellett sze-

repel a hely fajtáját megjelölő latin (vagy magyar) nyelvű szó, azt is megadom. 

Az egyes névelőfordulások írásváltozatok szerint szerepelnek a névcikkben, 

ezek sorrendiségét az említések időrendje határozza meg. Az adatközlő sza-

kaszban az évszám vagy a forrás után szögletes zárójelben a névforma közlésére 

utaló egyéb információkat is megadtam, például azt, hogy az adott forrásban 

nem szerepel betűhív névforma, valójában tehát adat nélküli említésről van szó 

(ez SZABÓ ISTVÁN monográfiájának tipikus eljárása3), vagy felfedem a források 

összefüggését, láncolatát, amelyekben gyakran előfordul, hogy bár azonos alap-

forrásra hivatkoznak az adott munkák, mégis eltérő névformában szerepel a 

helynévi adat. Ha egy névalak több forrásból is adatolható, akkor a források kö-

zött elöl szerepelnek a megbízhatóbbnak ítélt (forrás)munkák hivatkozásai.  

 
3 SZABÓ ISTVÁN monográfiájának második részében („Az adatok”-ban) nem közli a már ko-

rábbról említett helynevek pontos betűhív formáját, viszont a denotátum továbbélését jelzi évvel 

és forrással. Ezeket az eseteket az évszám után [a. n.] jelöléssel különítettem el, mert mögötte 

húzódhat akár más betűhív forma is. SZABÓ magyarázata szerint „az újabb adatokat az elsőhöz 

fűztük olyképpen, hogy utána írtuk az újabb éveket, a név írásváltozatát (ha a változat nem volt 

lényeges, csupán az évet) és minden ilyen újabb adat forrásjelzetét.” (Sz. 24).  
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Az adatközlő részben felhasznált források elsősorban történeti munkák, ezek 

nem mindegyike törekszik feltétlenül betűhív forma közzétételére, így esetenként 

modernizált alakokat adnak meg. Ezek az adatok nyelvtörténeti (hangtörténeti, 

helyesírás-történeti stb.) vizsgálatokra kevésbé használhatók, viszont a terület 

helynévanyagának feltárásához természetesen ezek is hozzájárulnak. A források 

efféle egyenetlensége miatt azonban az ilyen adatokat kritikával kell kezelni. 

2.5.1. Az évszámok 

A források keltezésében a Magyar Névarchívum Kiadványainak történeti-

etimológiai szótári gyakorlatát követtem, amely alapvetően Györffy György 

történeti földrajzának a megoldásait alkalmazza. A másolatban fennmaradt, átírt 

oklevelek keltezését / jellel jelöltem. Ha a másolás az eredetivel azonos évben 

készült, azt külön nem jelenítettem meg. A többszörös átírást //, a tartalmi át-

írást > jelzi. Az évszám előtt álló + a hamis oklevélre, a kérdőjel a bizonytalan 

datálhatóságra, a * az adatnak az adott helyhez és helynévhez való kötésének 

bizonytalanságára utal. Szögletes zárójelben adtam meg az év nélküli oklevelek 

valószínűsített keletkezési idejét. 

2.5.2. A nyelvi adatok 

A forrásokban szereplő nyelvi adatok betűhív formában (kurziváltan), írás-

változatok alapján csoportosítva, időrendben szerepelnek a szótárban. Abban az 

esetben, ha a forrás szövege jelzi a szinonimitást (pl. alio nomine formában), 

akkor a szövegkörnyezettel együtt vettem fel őket. Amennyiben a forrásban az 

adat mellett szerepel a hely fajtájára utaló latin nyelvű (földrajzi) köznév vagy 

egyéb fontosnak ítélt magyarázat, azt az adat után ugyancsak megadom. 

A romlott alakot [ɔ: ], a téves évszámot [ɔ: ] formában jelezve javítottam.  

2.5.3. A források adatai 

Az adatközlő részben az évszám után és a betűhív alak előtt zárójelben köz-

löm rövidítéssel és oldalszámmal a forrást.  

Piskáros ’a Kadarcs patak jobb oldali ága, Keresztúr határában em-

lítik’ 1408 (Zs. 2/2: 6366): Pyskarus, riv., 1408 (Zs. 2/2: 6366): Piska-

rus, riv., 1483 (DL 38422, 38424, Szirmay 74 [itt Piskáros]): Pyskaros. 

Későbbi említése: 1852 (K1): Piszkaros Bach, 1875 (L45): Piskáros, 

mocsár, 1884 (Kat3): Piskaros p. Mai népnyelvi alakja: 2007: Pisz-

káros. Vö. Piskáros-tó (2.). 

Az évszám után csak abban az esetben nem szerepel zárójelben a forrás-

közlés, ha ugyanarról a helyről származnak az adatok. 

Rekettye-szeg ’Mátyfalva határában említett földterület’ 1580 k. 

(Sz. 412): Reketye seg, 1632, 1637 [a. n.], 1640 [a. n.] (Sz. 412): Re-

kettie szeg. Későbbi említése: 1864 (L62): Reketye szég (Karácsfalva), 

1865 (P. 63, P. kézirat): Rekettye szeg (Mátyfalva). 
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2.6. Utalások a szócikkekben 

Az egyes névcikkeket gazdag utalási rendszer fűzi össze. Az adatok közötti 

összefüggésre részben szöveges formában utalok. Az utaló címszó bold betű-

típussal szerepel.  

Ugar ’Szőlős határában említett hely’ 1638, 1770 (Sz. 432): Ugar előtt.  

A m. ugar ’pihentetésre bevetetlenül hagyott terület’ (FKnT., TESz.) 

jelentésű földrajzi köznév jelentéshasadás útján válhatott helynévvé. A 

helység névanyagában Kis-Ugar és Ugar-oldal neveket is említenek.  

Ha egy helynek több névváltozata is előfordul, akkor azok a fent ismertetett 

szerkesztési elvek alapján külön szócikkbe kerülnek, az összetartozásukat belső 

utalások (utaló címszavak) jelzik. Az adatolt névváltozatokat egy központi szó-

cikkben közlöm. A névcikk adatközlő első részében vagy a névcikk végén Lásd 

(L.) utalással adom meg az azonos helyet jelölő, az összefoglaló szerepű és a 

faluosztódással létrejött elnevezéseket. Vesd össze (Vö.) utalással abban az eset-

ben élek, ha a nevek térbeli összefüggése fennáll, vagy ha a nevek szorosabb 

etimológiai, szerkezeti összefüggést mutatnak. Az utalásokat tipográfiailag is el-

különítettem: a második, névfejtő szakaszban félkövérrel kiemelt helynevek 

önálló szócikként is szerepelnek a szótárban.  

Székes-Batarcs ’Bábony határában említett hely’ 1319 (Z. 1: 164, 

Perényi 28, AOklt. 5: 181, Sz. 283, OklSz. 904, ComMarmUg. 164, EH. 

1: 97 [itt az előbbire utalva hibásan Zekesbatarch áll]): Zekesbatharch, 

1319/XVI. sz. eleje (Perényi 28): zykasbotharcz.  

A Batarcs víznév a székes ’sekély, zátonyos, mocsaras’ időszakos 

vízállás jelentésű névrésszel egészült ki (vö. Sz. 283, OklSz. székës, 

FNESz., SzT. székes2). Bizonyosan a Batarcs patak (egyik) mellékágát 

jelölte. Vö. Székes-Batarcs-fő. 

A szócikkek között szerepelnek úgynevezett utaló címszavak is. Egyrészt 

akkor élek ezzel a megoldással, ha a bizonytalanul megállapítható címszavak 

közül a második helyen állót külön is megadom (Ungoró lásd Ongoró), más-

részt akkor, ha a névbokor alapjául szolgáló elnevezés csupán névrendszer-

tanilag feltételezhető, de önállóan nem adatolható a forrásokban (*Csonkás lásd 

Csonkás ligete). Ez utóbbi esetben, az ún. kikövetkeztetett neveknél (amelyeket 

* jelöl meg) csak abban az esetben adtam meg utaló címszót, ha az alapnév a 

szótárban távolabb esik a betűrendi párjától, vagyis akkor, ha a helynév máso-

dik névrészeként szerepel az alapnév: *Mély-ér lásd Sásas-Mély-ér, *Nagy-

szeg lásd Belső-Nagy-szeg, *Őz-hát lásd Köz-Őz-hát.  

2.7. A névelemzés 

A névcikkek második fő egységét az adatok etimológiai és szerkezeti elem-

zése adja. A névelemzésben a már említett történeti-etimológiai szótárak egysé-
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ges tipológiai rendszere, valamint KISS LAJOS Földrajzi nevek etimológiai szó-

tára (FNESz.) nyújtott jó alapot. A szláv eredetű nevek megfejtésében sokszor 

KNIEZSA ISTVÁN értelmezésére támaszkodhattam. SZABÓ ISTVÁN monográfiájá-

ban a nem magyar eredetű helynevek etimológiáját KNIEZSA készítette el — eze-

ket azonban önállóan nem publikálta —, vagy SZABÓ nyelvészeti következteté-

seit ellenőrizte, illetve kiegészítette (Sz. XI). Ezekben az esetekben KNIEZSÁra 

történő utalással SZABÓ művére hivatkozom a szótárban (pl. Garabóc, Eszte-

gő). Az említettek mellett természetesen más nyelvészeti szakmunkákat is fel-

használtam a nevek magyarázata során.  

3. A térképmellékletek 

Térképek is segítik a vármegye névanyagában való tájékozódást (lásd az 1–

10. térképet). Ezek a SZABÓ ISTVÁN Ugocsa megye című munkájában (a IV. sz. 

mellékletként) közölt térképen alapulnak. A névanyagot egyrészt objektumfajták 

szerint (település- és várnevek, folyóvíznevek stb.) vetítettem külön-külön tér-

képekre a HA. közlésmódját követve. Az egyes objektumfajtákba való besoro-

lást a forrásmunkákban szereplő, többségében latin nyelvű szavak, földrajzi 

köznevek segítették (pl. civitas, oppidum, possessio, praedium, castrum, aqua, 

fluvius, rivulus). Másrészt a mikrotoponimáknak egy jelentős részét a helynév 

nyelvi alkata szerint, azaz a név lexikális áttetszősége szerint soroltam be. E 

helynévfajtába sorolást ezekben az esetekben a földrajzi köznévi elemek segí-

tették. A Száldobos (száldob ’hársfa’) helynév például az erdő- és növényzetre 

utaló nevek csoportjába tartozik, a kétrészes Pelsőc hegye a földrajzi köznévi 

része (hegy) alapján a domborzati nevek térképére került fel. A Hosszú-bérc az 

oklevélben terra ’föld, birtok’ minősítéssel szerepel ugyan, de a bérc névrész 

alapján a domborzati nevek típusába soroltam, a latin pons ’híd’ lexémával sze-

replő Fertés-t viszont a nyelvi alkata alapján a mocsárneveket is közlő egyéb 

víznevek (vö. fertő, fertés ’mocsár’) szelvényén tüntettem fel.  

A történeti helynevek lokalizálását számos forrás segítette: SZABÓ IV. (tér-

kép)melléklete, a katonai térképek (Kat1–3.), a 19–20. századi kataszteri anyag, 

valamint az élőnyelvi gyűjtés. Ennek ellenére a víznevek és a mikrotoponimák 

térképi lokalizációja csak vázlatosnak tekinthető, hiszen a rendelkezésünkre álló 

források a helynevek pontos térbeli elhelyezését sok esetben nem teszik lehe-

tővé, és a pontosabb lokalizációt a térkép léptéke sem engedte meg. 

A településnevek és várnevek térképi azonosítása nagy biztonsággal megva-

lósítható. E térkép előtt betűrendes listában szerepel a településnevek adatsora, 

és ezt a könnyebb keresést segítő fokhálózatra utaló jelzés egészíti ki (pl. Ne-

vetlenfalu C7). Külön térképen tüntettem fel a folyóvízneveket (patak, ér, ág, 

fok stb.); az egyéb vízneveket (pl. állóvizek, álló- és folyóvizek részeinek nevei, 

források, kutak, mocsarak), a vízparti helyek neveit (partszakasz, rév, gát, szi-

get, palaj stb.); a domborzati neveket (hegy, domb, völgy, hát, lapos stb.); az 
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erdőneveket és a növényzetre utaló neveket; az út- és építményneveket (út, ma-

lom, híd, palló stb.); a szántóföldek, rétek, kaszálók, legelők neveit; a szőlők, 

gyümölcsösök és kertek neveit, valamint az ezek alá nem besorolható határ-

neveket. A szinonim neveket csak az egyik változatukkal tüntettem fel, döntően 

a korábbi adatolású említésükkel. A szótárban szereplő földrajzi köznévi szór-

ványokat (bükk, juhar, szilfa, temető stb.) nem ábrázoltam térképen.  

A térképen az alábbi jelöléseket használom: 

( )  A betűhív formában térképre kerülő nevek. 

[ ]  A latin formából kikövetkeztetett, magyarul nem adatolható nevek. 

?  Bizonytalan lokalizálás. 

*  Kikövetkeztetett helynév. 

○  Település. 

∆  Vár. 

4. A szótárban használt rövidítések  

4.1. Latin nyelvű értelmezések  

rövidítés feloldása jelentése 

a. arbor fa 

al. nom. alio nomine más néven 

alp. alpes magas hegy, havas 

ang. fl. angulatio fluvii folyószöglet 

aqua aqua víz; tó, folyó 

arx desol. arx desolata elpusztult vár 

cal. calcatura nyomás 

camp. campus mező, legelő, síkság 

castr. castrum vár, erősség 

civ. civitas város 

de de praepositio (-i) 

divert. diverticulum határrész, félreeső hely 

dum. dumus bokor, bozót; cserjés 

fen. fenetum  kaszáló 

fenilia fenilia szénapajta, szénapadlás 

fl. fluvius folyam, folyó, patak, ér 

ins. insula sziget 

lac. lacus tó, halastó 

loc. locus hely 

mo. mons hegy(ség), szikla 

mol. molendinum malom 

montic. monticulus (kis) hegy 

nem. nemus berek, erdő, liget 

opp. oppidum város 
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palus palus mocsár, tó 

pisc. piscina halastó, halászó hely 

plat. platea út, utca 

pom. pomarium gyümölcsöskert 

pons pons híd 

port. portus rév, kikötő; hágó 

poss. possessio birtok, földbirtok 

pr. praedium majorság, puszta 

prat. pratum rét 

promo. promontorium előhegy, hegynyúlvány 

riv. rivulus patakocska 

rivus rivus patak, vízárok 

rub. rubetum cserjés 

s. silva erdő 

salt. saltus hegyi legelő; erdős hegy 

sem. semita ösvény, sikátor, szoros, pálya 

stag. stagnum mocsár, állóvíz, tó 

str. strata út 

t. terra föld, birtok 

t. ar. terra arabilis föld, birtok, szántóföld 

v. villa falu 

vadum vadum gázló, sekély hely a vízben 

vall. vallis völgy 

via via (ország)út 

vicus vicus udvar, tanya; (ház)sor, utca 

vin. vinea szőlőhegy, szőlőskert 

4.2. Egyéb értelmezések 

rövidítés értelmezés 

A.  térképen: Alsó 

a. n. adat nélkül 

c. a. címszó alatt 

csn. családnév 

D dél 

d. dűlő 

DK délkelet 

DNy délnyugat 

É észak 

e. előtt vagy erdő 

é. épület, építmény 

ÉK északkelet 

ÉNy északnyugat 
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F. térképen: Felső 

f.-or. fehérorosz, belorusz 

fn. főnév 

forr. forrás 

h. hegy 

hn. helynév 

ho. hegyoldal 

K kelet 

k. kaszáló vagy körül 

Kn. köznév 

l. legelő 

L. Lásd! 

lat.  latin 

le. lengyel 

m. magyar  

m.–ukr. magyar–ukrán  

ma. malom 

mn. melléknév 

N. népnyelvi, nyelvjárási 

ném. német 

Ny nyugat 

or. orosz 

p. patak 

pl. például 

r. rét 

R. régi nyelvi 

rom. román 

rut. rutén 

sz. szántóföld 

szb.-hv. szerb-horvát 

szl. szláv 

szlk. szlovák 

szln. szlovén 

szn. személynév 

sző. szőlő 

szőh. szőlőhegy 

szőkert. szőlőskert 

u. út, utca 

ukr. ukrán  

vm. vármegye 

Vö. Vesd össze! 
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ɔ:  romlott alak javítása  

~  alakváltozat  

+  évszám előtt hamis oklevél 

?  évszám előtt bizonytalan adatolású oklevél 

 címszóban bizonytalanul rekonstruálható alak 

 adatközlő részben az évszám vagy a nyelvi adat bizonytalansága 

*  évszám előtt az oklevél adatának a címszóhoz kötése bizonytalan 

 névfejtésben kikövetkeztetett alak (vagy alapnév) 

/  évszámok között a jel után a közölt évből való másolatban fennmaradt 

oklevél 

//  évszámok között többszörös másolatban fennmaradt oklevél 

>  évszámok között tartalmi átírással keletkezett oklevél 

[ ]  évszámmal év nélküli oklevél feltételezhető keletkezési ideje 

címszóban csak latin formában adatolható, kikövetkeztetett magyar névalak 

adatközlő részben megjegyzés az évszámmal vagy a forrásokkal 

kapcsolatban 

( )  címszóban címszóvá emelt betűhív alak 

(?)  olvasati bizonytalanság 
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Aba-szeg ’Csepe határában említett földterület’ 1478 (Sz. 316, Szirmay 136): 

Abazeg, t. arabiles.  

Az Aba személynévnek és a szeg ’szöglet, csúcs, kiszögellés; a falunak vala-

mely része; folyókanyarban fekvő földterület’ (TESz. szeg2, FKnT.) földrajzi 

köznévnek az összetételével alakult. Az alapjául szolgáló személynév legkorábbi 

említése: [1041]/KrónKomp: nomine Abam (ÁSz. 39), s a név KISS LAJOS szerint 

török eredetű; vö. ótörök aba ’atya, ős’ (FNESz. Aba). A helynév birtokosi 

viszonyra utal. 

Abláz ~ Ablász ’Szőlős D-DK-i határában, a Tisza jobb partján említett hely’ 

1604 (Sz. 430): Ablaz, 1645 (Sz. 430): Ablacz, 1673 [a. n.], 1688 (Sz. 430): Ablas, 

r., 1690, 1770 [a. n.] (Sz. 430): Oblaz. A név későbbi említése: 1865 (P. 66), 1882 

(K62): Abláz.  

Bizonytalan etimológiájú helynév. SZABÓ ISTVÁN a német Ablass, Ablaz ’víz-

leeresztő, kifolyás, árok’ jelentésű szóra vezeti vissza (Sz. 430). Megítélésem 

szerint sokkal inkább szláv névátvételről lehet szó: tövéhez lásd az ukr. oблаз 

’meredek szikla, szirt’ (BUSZEL 2003: 640), hucul oблаз ’átjáró a szikla mellett 

és a folyó fölött’ (PIPÁS–HALÁSZ 2005: 120) földrajzi köznevet. Bereg megyében 

találunk Obláz településnevet is, amely MIZSER LAJOS magyarázata szerint a 

fenti ukrán tőre vezethető vissza (2007: 107–108). Az ugocsai helynév esetében 

még az ősszláv *ob- ’körül’ elöljárószónak és az ősszláv *lazъ ’tisztás; erdei rét; 

új mező; hegyi település; föld; átkelőhely’ jelentésű fn.-nek az összetételére is 

gondolhatunk (ŠMILAUER 1970: 130, 109–110, itt még további szláv nyelvi 

helynévi példák). Amennyiben a fenti szláv lexéma az alapja a névnek, úgy szláv 

*Oблаз > magyar (Obláz ~) Abláz névátvétellel számolhatunk, amely az első 

szótag nyíltabb formájával már magyar névhasználókat sejtet. A szóvégi sz az 

eredeti szláv forma szóvégi zöngétlen ejtését tükrözheti. A 17. sz. közepén Alsó-

Abláz helynevet is ismerünk. 

Ág-hegy ~ Agg-hegy ’Feketeardó határában említett hegy’ 1669, 1672 [a. n.] 

(Sz. 341): Agh hegy.  

Szintagmatikus szerkesztéssel alakult helynév. Az első névrész olvasata bi-

zonytalan, a név vagy az ág ’faág, gally’ (TESz.) fn., vagy esetleg az agg ’régi’ 

(i. m.) mn. és a hegy ’kiemelkedés’ földrajzi köznév összetételéből alakult. Így a 

helynév fiatal, vékony fájú erdővel benőtt hegyre (vö. FNESz. Ágerdő) vagy 

nagyon öreg, régi hegyre is utalhatott (vö. FNESz. Öreg-hegy). PESTYnél Terebes 

határában Agg-hegy (1865: Agg hegy, P. 53) földrajzi nevet említenek. 

Agyagos ’Tivadar határában említett patak’ 1512 (Sz. 521, OklSz. 8 [itt 

Agyagos]): Agyagas, fl.  

Morfematikai szerkesztéssel alakult víznév. Az agyag ’nagy víztartalmú, kép-

lékeny talaj’ fn.-nek az ellátottságot kifejező -s formánssal alakult származéka, 
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amely a patakmeder vagy vízpart anyagára, illetve a vízfolyás hordalékára utal-

hatott. 

Agyagos-szőlő ’Szőlős határában említett hely’ 1604, 1639 [a. n.], 1642 

[a. n.], 1650 [a. n.], 1668 [a. n.] (Sz. 429): Agiagas zeőlő.  

Szintagmatikus szerkesztéssel alakult helynév. Előtagja az agyag fn. -s képzős 

származéka (vö. Agyagos), utótagja a szőlő ’az a földterület, ahol ezt a növényt 

termesztik (szőlőskert)’ (TESz.) közszó. Ehhez lásd még esetleg az Agyagos 

családnevet (RMCsSz.).  

Agyagverem ’Gődényháza határában említett hely’ 1262 (Szirmay 149, F. 

7/3: 44, Sz. 357 [itt az előbbiekre hivatkozva Ogoguczun áll]): Ogoguczum, loc., 

1262/1604 (Sz. 357): Ogoguerum, loc. Ma a település É-i határában 2008: 

Agyagverem nevű hely ismeretes.  

Az adat esetleg még köznévi említésként szerepel az Árpád-korban, vala-

milyen agyagvételi helyet (mélyedést) jelölhetett (vö. TÓTH 2001a: 15, OklSz. 

agyag). SZABÓ ISTVÁN az Ogoguczun adatban az Ugocsa nevet, a megye elpusz-

tult névadó települését véli felfedezni, amely szerinte kb. e helyen állt (Sz. 357). 

Ez a feltételezés a romlott névalak alapján nem bizonyítható, a név folytonossága 

pedig inkább cáfolja a hipotézist. 

Ájas-hegy ’Bábony határában említett hegy’ 1319 (Z. 1: 164, AOklt. 5: 181, 

OklSz. 10, Sz. 283, Perényi 28): Ayasheg.  

A régi magyar áj ’keskeny völgy, szakadék; kisebb völgy, hegyoldalban levő 

nagyobb, teknőszerű bevágódás’ (vö. FNESz. Áj, TESz. aj1, OklSz., FKnT., vö. 

EtSz. aj, áj3) főnév -s melléknévképzős származékának és a hegy ’dombnál ma-

gasabb földfelszíni kiemelkedés’ (RESZEGI 2011: 80) földrajzi köznévnek a jelzős 

összetételével alakult. Bizonyára a hegy alakjára utalt.  

akasztófa 1. ’Mátyfalva határában említett hely’ 1632, 1640 [a. n.] (Sz. 414): 

Akasztofa-nal. 2. ’Szőlős határában említett hely’ 1667, 1668 [a. n.], 1679 [a. n.] 

(Sz. 433): Akaszto fa.  

Mindkét adat közszói említés lehet: akasztófa ’halálraítéltek kivégzésére szol-

gáló hely (bitófa)’ (OklSz., vö. FNESz. Akasztó).  

Akli ’település Ugocsa vm. D-i részén’ 1323 (AOklt. 7: 101, F. 8/2: 423, 8/5: 

140, ComMarmUg. 187), [1323] (AOklt. 7: 100): Okly, de, 1337 (F. 8/4: 29, 275, 

Perényi 47, Cs. 1: 431), 1396 (DocVal. 490, 491, Perényi 111, 112, ComMarmUg. 

187), 1398 (Perényi 117), 1398>1498 (DL 71068), 1409 (Zs. 2/2: 7105, Perényi 

157), 1414 (Károlyi 2: 14), 1426 (Szirmay 165, F. 10/6: 801), 1430 (Perényi 208), 

1430/1431 (DL 70863, 70870, F. 10/7: 235), 1431 (DL 70870, F. 10/7: 322), 1433 

(DL 70872, DL 70999, Perényi 213, 214), 1433/1482 (DL 70999), 1443 (DL 

70892, Perényi 227), 1453 (DL 70903, Perényi 238), 1464 (DL 70924, Perényi 

248, 249), 1471 (Perényi 264), 1472 (DL 70963, Perényi 265), 1474 (Perényi 
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270), 1475 (Z. 11: 165, DL 70975, 70976, Perényi 271, 272), 1476 (DL 70979, 

Perényi 273), 1478 (Perényi 277), 1478/1496 (DL 71061), 1482 (Perényi 288), 

1492/1505 (Perényi 309), 1495 (DL 71058, Perényi 324, 325), 1495/1499 (DL 

71076), 1496 (DL 71060, Perényi 325), 1498 (DL 71068, 71072, Perényi 329, 

332), 1499 (DL 71074, Perényi 334), 1499/1505 (DL 71099), 1525 (DL 71193, 

Perényi 424), XVI. közepe (UC 100: 20), 1570 (UC 76: 18a), 1686 (UC 42: 27), 

[XVII. vége] (UC 108: 58): Akly, t., poss., de, 1441 (Perényi 226), 1450 (Perényi 

230): Achyna, 1465 (C. Tóth 2006: 50, Perényi 251, DL 70928 [itt Akly]), 1492 

(DL 71039, Perényi 309), 1498 (DL 71072, Perényi 332, 333), 1499 (DL 71074, 

Perényi 335), 1682 (UC 69: 96a), 1691 (UC 11: 49f), 1692 (UC 11: 49h), [XVII. 

második fele] (UC 108: 51), [XVII. vége] (UC 108: 58), 1704 (UC 64: 17), 

1706/1767 (UC 88: 115): Akli, 1498 (DL 71070, Perényi 332): Akle, 1564 

(ComMarmUg. 187): Aklÿ, 1598 (Dávid 504): Aklj, 1680 (UC 11: 49d): Akl, 

[XVII. vége] (UC 38: 68): Aklyi. Későbbi említése: 1773 (Lex. 283, ComMarmUg. 

187), 1865 (K13, P. 15, 45, 46, 49, 57, 58), 1889 (Gönczy): Akli, 1839 (Fényes 

4: 419): Ákli, 1865 (P. 15): Mindeg Akli név alatt vólt ösmeretes, ambár a’ 

ruthenek Akliü néven nevezték | Szl. 2003 (T36): Оклі. Mai népnyelvi alakja: 

2005: Akli ~ Öregakli (Kocán 2005: 188).  

Az Akli helynév morfematikai szerkesztéssel alakult: a magyar akol ’karám, 

ól’ főnév -i képzős származéka (vö. FNESz. Aklipuszta, SEBESTYÉN 2020: 13–

14). KISS LAJOS további felmerülő jelentést is említ az akol kapcsán: talán *’ke-

rek erdő’-féle értelmű lehet (FNESz. i. h.), az EtSz. is a kerék-féle nevekkel hozza 

kapcsolatba az akol-t a helynevekben (EtSz. akol). Hamis oklevélből az akol szót 

helynévi előfordulásban már a 11. sz. első feléből ismerjük (+1037/1239–1240 

k.: Ocol, v.), a század végén már eredeti oklevélben is szerepel (1086: Ocol, v.) 

(DHA. 114, 252), mindkettő Veszprém megyei hely neveként (lásd PELCZÉDER 

2022). A TESz. szerint az akol szlovén vagy szerb-horvát jövevényszó, a fenti 

példák szerint a 11. század elején vagy azt megelőzően került be a magyar nyelv-

be. A nyelvterület K-i részén csak 14. századi adatokban fordul elő; a fentiek 

mellett lásd még Erdélyi Fehér vm.-ben 1319: Luocul (Gy. 2: 123, 171). A falu-

név mai népnyelvi adata közül az Öregakli névforma másodlagosan keletkezett 

kiegészüléssel. Az öreg mn.-i előtag Újakli nevének előtagjával áll korrelációban 

(KISS L. 2008: 105). Vö. Akli-palló. 

Akli-palló ’Nevetlenfalu határában említett hely’ 1757 (Sz. 442): Akli palló.  

Az Akli településnévnek és a palló ’egyszerű híd, gyaloghíd’ (TESz. padló) 

jelentésű fn.-nek a jelzős összetétele. A helynév bizonyosan az Akli és Nevetlen-

falu közötti Éger (1.) mocsaras földterületen lévő átkelőhelyre utalhat.  

Akolna ’Újhely és Keresztúr határában említett patak’ 1620 k. (Sz. 509): 

Akona, 1655 (Sz. 504): Akolma. Ma Keresztúr D-i, DK-i részén „Akïna ~ 
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Zakïna vag patak (ti. lefolyástalan patak)”-ot, ill. ilyen nevű szántó és kaszáló 

helyet is említenek a patak partján (élőnyelvi közlés, 2007).  

A fellelhető történeti adatok alapján a legkorábbi említés vízfolyást jelöl. Az 

elsődleges víznév szláv névátvétel. KNIEZSA ISTVÁN szerint az Akolna ~ Akona 

a szláv Okolna ’körülfolyó’ jelentésű szóból származik (Sz. 504, SEBESTYÉN 

2017: 17). ŠMILAUERnél az ősszláv *o- ’körül, köré’ elöljárószó és a *kolo 

(koles-) ’kerék; kerék-/kocsigyártó’ tő különböző szláv nyelvi helynévi szárma-

zékai szerepelnek (1970: 91, 130). Ehhez lásd még a nyelvjárási ukr. oколо ’kör-

beölelő; körbe vmin’ (BUSZEL 2003: 667). A víznév legkorábbi említései több-

nyire szó belseji l-lel szerepelnek (vö. Akolna-hát, Akolna folyókája, Akolna 

köze), de már a 17. sz. végétől ismerünk az l kiesését mutató formát is (vö. 

Akolna-patak). A helynév 17. sz. közepéről fennmaradt adataiban n ~ m inga-

dozás észlelhető, ami bizonyára íráshiba lehet. A víznév legkorábbi adata o > a 

nyíltabbá válást mutat, amely esetleg magyar névhasználatra utalhat. Mai nép-

nyelvi neve a szó elején inetimologikus z-vel is előfordul, itt a határozott névelő 

eleme vonódott át szóhatár-eltolódással (vö. NYIRKOS 1987: 73–74). Való-

színűleg az itt részletezett változáson eshetett át — az elemzett víznévvel eti-

mológiailag összefüggő — szomszédos Bereg megyei Papi határában említett 

határnév is; vö. [1864]: Zakónak patak, Zakónák hát hn. (SEBESTYÉN 2002: 45). 

Lásd ehhez még Álló. 

Akolna folyókája ’Keresztúr határában említett vízfolyás’ 1655 (Sz. 504): 

Akoma folyokaja, 1753 (Sz. 504): Akolna folyokaja.  

A szláv eredetű Akolna víznévnek és a folyóka ’vízelvezető árok; kis víz-

folyás, vízmosás’ (KMNySz., FKnT.) jelentésű földrajzi köznévnek a birtokos 

személyjeles összetétele. A helynév legkorábbi adata l nélküli és n ~ m válta-

kozást mutat. 

Akolna-hát ’Újhely és Keresztúr határában említett hely’ 1580–1590 k. (Sz. 

509): Akolna hat. A helynév későbbi továbbélésére lásd 1865 (K36): Akona-

hát.  

A szláv eredetű Akolna víznév legkorábbi említését e jelzős szintagma őrzi a 

16. sz. végéről, amely ennek és a hát ̓ dombos vízparti terület; vízből kiemelkedő, 

illetve a környezeténél magasabban fekvő földterületʼ (FKnT., TESz. hát1) föld-

rajzi köznévnek az összetétele. Az Akolna folyása melletti szélesebb tetejű ma-

gaslatra, földhátra utalhat a név szemantikai tartalmából következtethetően. 

Akolna köze ’Keresztúr határában említett hely’ 1753 (Sz. 504): Akolna 

között.  

A helynév az Akolna víznévnek és a köz ’két vízfolyás által határolt terület’ 

(FKnT., TESz.) jelentésű földrajzi köznév birtokos személyjeles alakjának az 

összetétele. PESTY anyagában már Akolna-köz (1865: Akona köz, P. 63) formában 

találjuk.  
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Akolna-patak ’Újlak határában említett patak’ 1698 (Sz. 517): Akona patak.  

Szerkezeti változással keletkezett, a szláv eredetű Akolna név másodlagosan 

kiegészült a patak földrajzi köznévvel. A helynév a szó belseji l kiesését mutatja. 

Ákosfalva ’település Feketeardó szomszédságában a Tisza folyása mellett; 

Csepe egykori neve’ 1320 (Sz. 311, AOklt. 5: 307, Kázmér 1970: 180, 

ComMarmUg. 168): Akusfalva alio nomine Peturfalva.  

Az Ákos személynév és a birtokos személyjellel ellátott falu földrajzi köznév 

összetétele (vö. FNESz. Ákosfalva). SZABÓ ISTVÁN szerint a falu az Ákos neme-

si család birtoka volt (Sz. 311–312). A személynév legkorábbi említésére: 

+1124/+1217: Acus (ÁSz. 45). L. Csepe, Péterfalva (1.). 

Akt ’pontosan nem lokalizálható puszta valahol Fancsika határában’ 1739 

(UC 148: 1): Akt, pr.  

A helynév etimológiája ismeretlen.  

Alhíd ’Csedreg DNy-i határában említett földterület, birtok’ 1473/1474 (DL 

3081, Sz. 311 [itt 1473. évi kelettel]): alhid, t.  

Metonimikus névadással keletkezhetett egy elsődleges építménynévből, amely 

az al ʼalsóʼ melléknévnek és a híd földrajzi köznévnek az összetételével alakult. 

A helynév eredetileg valamely pataknak az alsóbb részén lévő átkelőhelyére 

utalhatott. Vö. Alhíd-kátyú. 

Alhíd-kátyú ’Csedreg határában említett vízjárta hely, a forrás szerint pata-

kocska’ 1476 (Sz. 311, OklSz. 377): Alhyd-kathyo, riv.  

Az Alhíd mikrotoponima és a kátyú ’mocsár, mocsaras hely; vízjárta terület, 

rét; vízzel telt mélyedés’ jelentésű földrajzi köznév (TESz., FKnT.) összetételével 

alakult. A név utalhatott egy bizonyos átkelőhely környékén található mocsaras 

helyre. 

Álló ’Újhely D-DK-i részén levő vízállás, amely D-en csatlakozik a Kis-

Tiszához’ 1702 (Sz. 509): Allo-ból kimenő Folyóka nevű patakocska. Mai nép-

nyelvi alakja: 2008: Állï ~ Zállï.  

A helynév kontextusbeli helyzete és az élőnyelvi közlések alapján víznévre 

gondolhatunk, ahogy erre SZABÓ ISTVÁN is utalt. Így bizonyára képzés útján 

keletkezhetett, és ʼállóvízʼ értelmű lehetett. Az itt vizsgált helynév képezheti az 

alapját a több mint egy századdal korábbról adatolható Álló-hát mikrotoponi-

mának. Mai népnyelvi Állï ~ Zállï alakja a középmagyar kori alakkal meg-

egyezik, utóbbi formájában szóhatár-eltolódás következtében a határozott névelő 

z-je a víznévhez vonódott (ehhez lásd még Akolna). 

Álló-hát ’Újhely és Újlak között említett határrész’ 1580–1590 k. (Sz. 509), 

1750 (Sz. 518): Allo hat.  

Szintagmatikus szerkesztéssel alakult helynév. SZABÓ ISTVÁN szerint valami 

álló-víztől vette nevét (Sz. 509). Az Álló nevű hely mellett fekvő magasabb, 



30 

domború rész lehetett; amire az utótagként álló hát ʼdombos vízparti terület; 

vízből kiemelkedő, ill. a környezeténél magasabban fekvő földterületʼ (FKnT.) 

földrajzi köznév utalhat. 

Almás 1. ’település Ugocsa vm. DNy-i sarkában Csedreg szomszédságában’ 

1319 (AOklt. 5: 201, ComMarmUg. 223, Cs. 1: 431, Sz. 348 [a. n.]), 1378 (DL 

26566, DocVal. 281, ComMarmUg. 223), 1414 (Károlyi 2: 15), 1416 (Zs. 5: 

1690), 1440 (C. Tóth 2006: 38), 1447 (Szirmay 51), 1451 (C. Tóth 2006: 41, 

Károlyi 2: 289), 1461 (C. Tóth 2006: 47, 49, Z. 10: 159), 1464 (DL 70920, 

Perényi 248), 1471 (C. Tóth 2006: 56), 1473/1474 (DL 3081), 1476 (Cs. 1: 431), 

1478 (C. Tóth 2006: 62, DL 70985, Z. 11: 230, Perényi 278), 1478/1496 (DL 

71061), 1479>1498 (DL 71068), 1488 (Károlyi 2: 531), 1492/1493 (DL 71047), 

*1496 (DL 38633), 1497 (C. Tóth 2006: 71), 1500 (DL 71077, Perényi 337), 

1516 (DL 71141, Perényi 385), 1519 (DL 71154, Perényi 396), 1523 (C. Tóth 

2006: 79), 1524 (C. Tóth 2006: 81), 1525 (DL 62460, 71193, Perényi 424), 1564 

(ComMarmUg. 223), 1570 (UC 76: 18a), XVI. közepe (UC 100: 20), 1598 (Dá-

vid 504): Almas, v., poss., de, 1478 (Szirmay 172), 1501 (Szirmay 136), 1523, 

1550 (Szirmay 174), 1591 (Szirmay 59), 1635 (Szirmay 61), 1636 (Szirmay 53), 

1691 (UC 11: 49f), 1692 (UC 11: 49h), 1706 (Károlyi 5: 411, 426): Almás, de, 

1492/1498 (DL 71068), 1492/1506 (DL 71101): Almos. Későbbi említése: 1773 

(Lex. 283, ComMarmUg. 223), 1863–1864 (Kat2): Almas, 1782–1785 (Kat1): 

Almás. Mai népnyelvi alakja: 2008: Almás. 2. ’Szőlős határában említett hely’ 

1645, 1668 [a. n.] (Sz. 433): Almas.  

Morfematikai szerkesztéssel alkotott helynév: a magyar alma ’vadalmafa’ -s 

képzős származéka (FNESz. Fertősalmás, SEBESTYÉN 2020: 132–133). A tele-

pülésnév mai népi neve az Árpád-kori formával megegyező alak.  

Almás-berek ’Mátyfalva határában említett hely’ 1620 k., 1637 [a. n.] (Sz. 

413): Almas Bereg.  

Az alma fanév -s képzős származékának és a berek ’liget’ jelentésű földrajzi 

köznévnek a jelzős összetétele. Vadalmafákkal benőtt helyre utal. A falu határá-

ban már korábbról, a 16. sz. harmadik negyedéből Almás-láz (2.) mikrotopo-

nimáról van feljegyzésünk. Az utótag k > g zöngésedést mutat (vö. FKnT.). 

Almás-láz 1. ’Bökény határában említett rét’ 1545 (Sz. 303): Almaslaz, prat. 

2. ’Mátyfalva határában említett hely’ 1570 k. (Sz. 413): Almas Laz. Ma a falu észa-

ki részén Láz egy szántóterület neve (élőnyelvi közlés, 2008). Vö. Almás-berek.  

Az alma ’(vad)almafa’ fn. -s formánssal ellátott származékának és a szláv ere-

detű magyar láz ’tisztás; szénatermelő hely, rét; irtvány’ (TESz. láz1) nyelvjárási 

földrajzi köznévnek az összetételével alakult. (Vad)almafákban gazdag helyre utal. 

Alsó-Abláz ’Szőlős D-DK-i határában említett terület’ 1645 (Sz. 430): Also 

Ablasz.  
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Az alsó helyzetviszonyító névrésznek és az Abláz ~ Ablász helynévnek a jel-

zős összetétele. A második névrész etimológiáját lásd az Abláz ~ Ablász szó-

cikknél.  

Alsócsongova ’település Ugocsa vármegye É-i részén, Ölyvös mellett’ 1450 

(DL 70896, Perényi 235 [itt Alsowchongwa]): Alsovchongwa, poss., 1454 (Cs. 1: 

432), 1471 (DL 70952, Perényi 260, 264, Cs. 1: 432): Alsochongwa, 1471 (DL 

70961, Perényi 264): AlsowChongwa, 1513 (DL 86743), 1521 (DL 71169): Also-

Chongowa.  

A Csongova patak mentén a 15. század közepén két Csongova települést 

említenek forrásaink, ezek nevükben is elkülönültek: a Csongova patak torkolat-

vidékén feküdt Alsócsongova helység. Ez az alsó melléknév és a Csongova (2.) 

településnév minőségjelzős összetétele. A differenciáló névrész a Felsőcsongova 

jelzői előtagjával áll korrelációban. Az adatok kronológiai viszonyai azt mutat-

ják, hogy a 16. század végétől az előtag a nagy melléknévre cserélődött fel, amely 

a 20. század közepéig adatolható a település neveként. Ehhez lásd Nagycsongova 

szócikkét. 

Alsó-Éger farka ’Újlak határában említett hely’ 1713 (Sz. 515): Alsó éger 

farká-ban.  

Az Éger-fark mikrotoponima differenciálódása következtében létrejött név-

változat. Az alsó melléknévnek és az Éger-fark helynévnek a jelzős összetétele. 

Az előtag a Felső-Éger farka helynévvel áll korrelációs kapcsolatban.  

Alsó-erdő ’Feketeardó DNy-i határában, a Batár jobb partján említett erdő’ 

1698 (Sz. 341): Alsoerdő. Későbbi említése: 1864 (L57), 1865 (K17, P. 60): Alsó 

erdő. Mai népnyelvi alakja: 2008: Asï-erd¥.  

A differenciáló szerepű alsó melléknévnek és az erdő földrajzi köznévnek a 

jelzős összetétele.  

Alsó-faluvége ’Nevetlenfalu határában említett hely’ 1757 (Sz. 442): Alsó 

falu végi.  

Az alsó melléknévnek és a faluvége ’a falu széle’ (FKnT., vö. még faluvég) 

földrajzi köznévnek az összetételével alakult. A helyzetviszonyító névrész a 

Felső-faluvége (1.) földrajzi névvel áll korrelációban. 

Alsó-folyamat ’Bábony határában említett hely’ 1479 (DL 70990, OklSz. 

255, Sz. 285, Perényi 284), 1751 [a. n.] (Sz. 285): Alsofolyamath, loc.  

A megkülönböztető szerepű alsó melléknévnek és a folyamat ʼfolyó, víz, szé-

les és mély folyóvízʼ (OklSz.) földrajzi köznévnek az összetételével alakult. A 

folyamat földrajzi köznév az OklSz.-ban az egyetlen Ugocsa megyei adattal 

szerepel, más történeti és nyelvjárási szótárak nem említik (vö. TESz., FKnT., 

SzamSz., KMNySz., ÚMTsz., KMNyA.). A köznév a folyik ige származéka. A 

helynév elsődlegesen valamilyen folyóvíz alsó szakaszára vonatkozhatott, azt je-

lölhette meg (vö. TESz. folyik).  
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Alsógérce ’település Ugocsa vármegye DK-i részén, Turc mellett’ 1405 (Cs. 

1: 433), 1471 (DL 70952, Perényi 260, 264, Cs. 1: 433), 1478 (C. Tóth 2006: 64, 

Z. 11: 223, Perényi 279, ComMarmUg. 181), 1478/1479 (DL 81818), 1479 (DL 

81818), 1492 (DL 71039, Perényi 309), 1498 (DL 71070, Perényi 332), 1513 (DL 

71126, Perényi 377), 1598 (Dávid 504, EH. 1: 453–454): Alsogercze, poss., 1450 

(DL 70896, Perényi 234): Alsowgercze, poss., 1471 (DL 70961, Perényi 264): 

Alsowgeercze, 1478 (DL 81814): Alsogerete, 1498 (DL 71072, Perényi 334), 

1498/1505 (Perényi 334): Alsogerche, 1498 (Perényi 332): Also Gerke, 1498/

1505 (Perényi 332): Also Ghercze, 1514 (DL 71130, Perényi 379): Alsogeercze, 

*1604 (UC 59: 15b): Alsó Grécze, 1604/1754 (UC 89: 8): Alsó Gercse.  

Az alsó helyzetviszonyító elem és a Gérce településnév minőségjelzős össze-

tétele. Az alsó névrész a Felsőgérce megkülönböztető névrészével van korrelá-

cióban. Az Alsógérce differenciáló névrésze a 18. században névrészcsere kö-

vetkeztében a nagy melléknévre cserélődött fel (Nagygérce), és ebben a formá-

ban szilárdult meg a hivatalos névhasználatban.  

Alsó-Hódos ’Dabolc határában említett hely’ 1585 (Sz. 321): Also Hodos.  

Az alsó megkülönböztető névrésznek és a Hódos (1.) alapnévnek a jelzős össze-

tétele. Előtagja Felső-Hódos előtagjával áll oppozícióban, amely a viszonylagos 

földrajzi elhelyezkedésre utalhat. Utótagjának eredetéhez lásd Hódos szócikkét. 

Alsó-irtvány ’Szőlős határában említett hely’ 1645 (Sz. 432): Also Irotvany.  

A differenciáló szerepű alsó elem és az irtvány ’szántóterület, amelyet az erdő 

kiirtásával nyertek’ (FKnT.) földrajzi köznév minőségjelzős összetétele. Előtagja 

a hely földrajzi elhelyezkedésére utal, s a Felső-irtvány helynév előtagjával áll 

korrelációban. 

Alsó-járó ’Szőlős határában említett hely’ 1645 (Sz. 433): Also jaro.  

Szintagmatikus szerkesztéssel alakult, korrelatív párja nem adatolható. A föld-

rajzi elhelyezkedésre utaló alsó melléknévnek és a járó ’valahová bevezető kes-

keny, rövid út; valahová nyúló földterület’ (ÚMTsz., FKnT.) jelentésű tájszónak 

az összetételével alakult. 

Alsókaraszló ’település Ugocsa vm. É-i részén, a Borsova folyó mellett’ 1671 

(UC 64: 40): Also Koroszlo, 1671 (UC 60: 17): Also Karaszlo, XVII. vége (UC 

38: 68), 1701 (UC 11: 26), 1721 (UC 155: 16): Alsó Karaszló, 1737 (ComMarmUg. 

224): Also Karazlo, poss. Későbbi említése: 1889 (Gönczy): A.-Karaszló.  

Az elsődleges Nagykaraszló településnév a 17. század második felétől név-

részcsere következtében Alsókaraszló alakban szerepel a forrásokban (vö. TÓTH 

2008: 144). Az előtagja a Felsőkaraszló és a Közbülsőkaraszló nevek előtag-

jával áll korrelációban.  

Alsó-mező 1. ’Bökény D-i határában említett hely’ 1754, 1760 [a. n.] (Sz. 

305): Alsó mező. Vö. Felső-mező (1.). 2. ’Csepe Ny-ÉNy-i határában említett 
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hely’ 1762, 1767 [a. n.] (Sz. 317): Alsó mező. Vö. Felső-mező (2.). 3. ’Fancsika 

ÉNy-i határában említett hely’ 1650 k., 1696 [a. n.] (Sz. 331): Alsó mező, 1696 

(Révay 2003: 130): Dolhai Uram főlde az hatban vagyon az alſo mező-n. Vö. 

Felső-mező (3.). 4. ’Feketeardó Ny-i határában említett hely’ 1662, 1669 [a. n.], 

1698 [a. n.] (Sz. 340): Also mező. Vö. Felső-mező (4.). 5. ’Forgolány Ny-ÉNy-i 

határában említett hely’ 1739, 1741 [a. n.] (Sz. 355): Also mező. Vö. Felső-mező 

(5.). 6. ’Gődényháza D-i határában említett hely’ 1766 (Sz. 358): Alsó mező. 

7. ’Halmi D-i határában említett hely’ 1656 (Sz. 369): Also mező. 8. ’Keresztúr 

DNy-i határában említett hely’ 1655, 1753 [a. n.] (Sz. 504): Alsó mező. Vö. Felső-

mező (6.). 9. ’Királyháza D-i határában említett hely’ 1689 (Sz. 385): Alsómező. 

Vö. Felső-mező (7.). 10. ’Mátyfalva ÉNy-i határában említett hely’ 1637, 1640 

[a. n.] (Sz. 414): Also mezeo. Vö. Felső-mező (8.). 11. ’Nevetlenfalu határában 

említett hely’ 1757 (Sz. 441): Alsó mező. 12. ’Szirma Ny-i határában említett 

hely’ 1675/XVIII., 1690 [a. n.] (Sz. 488): Alsó mező. Későbbi említése: 1865 (P. 

65): Also mező. Vö. Felső-mező (10.). 13. ’Szőlős határában említett hely’ 1668 

(Sz. 433): Alsó mező. Vö. Felső-mező (11.). 14. ’Szőlősvégardó határában em-

lített hely’ 1648 (Sz. 492): Also mező. Vö. Felső-mező (12.). 15. ’Tekeháza D-i 

határában említett hely’ 1722 (Sz. 499): Alsó mező. 16. ’Újhely Ny-i határában 

említett hely’ 1610 k., 1671 [a. n.], 1677 [a. n.], 1722 [a. n.] (Sz. 510): Also mező. 

Vö. Felső-mező (13.). 17. ’Újlak D-i határában említett hely’ 1648, 1698 [a. n.], 

1701 [a. n.], 1710 [a. n.], 1713 [a. n.], 1729 [a. n.], 1739 [a. n.], 1742 [a. n.], 1750 

[a. n.] (Sz. 515): Alsó mező. Vö. Felső-mező (14.). 18. ’Váralja határában említett 

hely’ 1694 (Sz. 496): Alsó mező. 19. ’Veléte ÉNy-i határában, a Malom-patak bal 

partján említett hely’ 1772/Más. (Sz. 538): Also mező. 20. ’Verbőc határában 

említett hely’ 1714, 1728 [a. n.], 1734 [a. n.], 1739 [a. n.] (Sz. 542): Alsó mező. 

Vö. Felső-mező (15.). — Több esetben szomszédos települések határában is azo-

nos helynevet említenek, ezek esetleg azonos denotátumra is vonatkozhatnak.  

Az alsó melléknévnek és a mező földrajzi köznévnek a minőségjelzős össze-

tételei. Előtagjuk a hely földrajzi elhelyezkedésére utal. Megfigyelhető a nevek 

többségénél a felső jelzői előtaggal álló névpárokkal való korrelációs viszony. 

Alsósárad ’település Ugocsa vm. É-i részén a Sárad patak torkolatánál’ 1450 

(DL 70896), 1471 (DL 70961, Perényi 264): Alsowsarod, poss., 1450 (DL 70896, 

Perényi 234, 235), 1471 (Perényi 260, 264), 1509 (DL 71106, Perényi 356), 1513 

(DL 86743), 1521 (DL 71169), 1598 (Dávid 504): Alsosarod, poss., 1454, 1471 

(Cs. 1: 434): Alsosarad ~ Alsosarod ~ Alsosaragh, 1471 (DL 70952): Alsosard, 

1521 (DL 71169): Alsosarogd, 1670, 1671, 1673 (UC 157: 73), 1672–1673 (UC 

108: 10), 1673 (UC 27: 6), [1673 után] (UC 32: 26, 34: 37b), 1674 (UC 81: 3): 

Alsó Sarad, 1673 (UC 57: 75), 1690 (UC 65: 55): Also Sarad, 1673 (UC 157: 

73): Alsó-Sárod, 1690 (UC 27: 7): Alsó Sarád. Későbbi említése: 1802–1811 

(Görög), 1865 (L2), 1902 (Hnt. 363), 1926 (Hnt. 311), 1944 (Hnt. 81): Alsó 

Sárad, 1882 (L50): Álsó Sárad, 1889 (Gönczy): A. Sárad.  
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A Sárad patak mentén a 15. század közepére két falu alakult ki, s ezeket ne-

vükben is elkülönítették (vö. Sz. 346). Az Alsósárad helységnév az alsó mellék-

névnek és a Sárad településnévnek a minőségjelzős összetétele. A név funkcio-

nális-szemantikai szerkezete: ’a Sárad patak folyásának alsó részén lévő hely 

(település)’ (FNESz. Alsósárad). Előtagja a közeli Felsősárad településnév jel-

zőjével van korrelációs viszonyban. A településnévi adatokban a -d képző vég-

hangzós alakokhoz kapcsolódik, ez alól kivételt képez az Alsosard névforma. A 

15. századi Sárag(y) forma — ha nem tévesztés — -d > -g(y) képzőcserét mutat 

(hasonló példákhoz lásd TÓTH 1997: 163), a 16. századi Sáragd pedig a két alak 

vegyüléséből alakulhatott.  

Alsósásvár ’Sásvár része’ 1390 (DF 220100): Alsouʃaʃwar, 1413 (Szirmay 

117, Cs. 1. 435): Alsó Sásvár.  

A 14. század végétől Sásvár település nevét differenciált alakban találjuk: 

Alsósásvár és Felsősásvár formában. Az itt tárgyalt helynév az alsó melléknév-

nek és a Sásvár helynévnek az összetételével alakult. Előtagja a Felsősásvár elő-

tagjával áll korrelációban. 

Alsó-sziget 1. ’Dabolc határában említett sziget’ 1585 (Sz. 321): Also sziget. 

2. ’Szőlős D-i határában, a Középső-szigettől ÉNy-ra, a Tiszában említett sziget’ 

1633, 1645 [a. n.], 1667 [a. n.], 1668 [a. n.], 1679 [a. n.], 1688 [a. n.], 1690 [a. n.], 

1770 [a. n.] (Sz. 431): Also Szigeth. Vö. Felső-sziget, Sziget-szőlő. 3. ’Szőlős-

végardó határában említett sziget’ 1646 (Sz. 492): Also Szyget. Vö. Sziget (5.). 

— Az egymással szomszédos Szőlős és Szőlősvégardó határában említett nevek 

esetleg azonos denotátumra utalnak.  

A differenciáló szerepű alsó melléknévnek és a sziget földrajzi köznévnek a 

jelzős összetétele, s a (folyó- vagy álló)vízzel körülvett szárazföld viszonylagos 

elhelyezkedésére utal. A három névből csak egyhez tartozik korrelatív pár.  

Alsó-telek ’Veréce határában említett hely’ 1634 (Sz. 546): Also Telek. 

Az alsó helyzetviszonyító névrésznek és a telek ’földterület’ jelentésű föld-

rajzi köznévnek a minőségjelzős összetétele. A helynévnek korrelatív párja nem 

adatolható. Az utótaghoz lásd Telek (3.). 

Al-sziget ’Bökény határában említett liget’ 1436 (C. Tóth 2006: 36, 87, DL 

55021, OklSz. 443): Alzygeth.  

Az al ’alsó’ melléknév és a sziget földrajzi köznév vagy a település határában 

említett Sziget helynév összetételéből alakulhatott. Más oklevélből ugyanebben 

az évben Siketh névalakot is találunk (lásd Sziget 1.), amely a név szövegkör-

nyezete alapján (talán) erre a területre utalhat, így valószínűleg írásban torzult 

névforma lehet.  

Által-patak 1. ’Ugocsa vm. Ny-i, ÉNy-i részén említett patak, amely a Ver-

bőc patakba folyik bele, Feketepatak, Mátyfalva és Verbőc határában említik’ 
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1280/1411/1639 (Zs. 3: 497, Sz. 412 [itt 1280. évi kelettel szerepel]), 1381/1411/

1639 (Zs. 3: 497), 1411 (Zs. 3: 709, Sz. 412), 1411/1639 (Zs. 3: 497): Altalpatak, 

riv., 1295 (Károlyi 1: 23, Sz. 344, OklSz. 20, ÁÚO. 5: 136 [itt Alcalpotok alak 

áll], Ortvay, Vízr. 1: 76 [ua.]): Altalpotok, lac., 1295/1812 (L46): Althalpothok, 

lac., 1410–1420 k. (Sz. 541), 1551 (Sz. 344): Altalpathak, alias Hatharpathaka, 

fl. Későbbi említése: 1864 (L65): általpatak. L. Határ pataka. Vö. Által-patak 

eleje. 2. ’Ugocsa vm. Ny-i, ÉNy-i részén említett patak, a Szemerdek egyik bal 

oldali mellékága, Dob, Egres és Fancsika határában említik’ 1372 (Sz. 323, 

OklSz. 20, F. 9/5: 175 [itt 1377. évi kelettel Csalpatak romlott alakban]), 1391 

(Sz. 326, OklSz. 20): Altalpatak, riv., 1696 (Révay 2003: 130): átal patak. Későb-

bi említése: 1865 (K16): Altalpatak. 3. ’Fancsika határában említett szántóföld’ 

1478 (C. Tóth 2006: 60): Altalpatak. — A vízfolyásnevek a megye ÉNy-i részén 

viszonylag összefüggő nagyobb területen jelentkeznek, elképzelhető, hogy egy-

azon denotátumot jelölhettek, de több, kisebb vízfolyást is takarhatnak.  

Az azonos alakú víz- és határnév közül a név szemantikai tartalma alapján a 

vízfolyásnév tekinthető elsődlegesnek. A víznév szintagmatikus szerkesztéssel 

keletkezett, a magyar által ’valamin, valamely helyen keresztül, át’ (TESz.) név-

résznek és a patak földrajzi köznévnek az összetétele (vö. FNESz. Által-ér, 

SEBESTYÉN 2017: 18). S feltehetőleg arra utalhat, hogy a vízfolyás valamely egy-

séges térséget átvág, átszel. Az Általpatak 3. földterületnév szintén a fancsikai 

víznévből alakulhatott metonimikusan, s az Által-patak 2. vízfolyás közelében 

lévő területet jelölhetett.  

Által-patak eleje ’Mátyfalva és Verbőc határában említett földterület’ 1409 

(Sz. 412), 1411 (Zs. 3: 709, Sz. 412 [a. n.], F. 10/5: 220 [itt Altalpatak eleje]), 

1411/1639 (Zs. 3: 497): Altalpatakeley, t., 1411 (Zs. 3: 709): Altalpathakeley, 

1440 (DL 38278, Sz. 412): Altalpatakeleie.  

Az Által-patak (1.) víznév és az elő (eleje) ’valamely helynek a településhez 

közelebb eső része; valamely hely elülső része’ (FKnT.) földrajzi köznév jelölt 

birtokos jelzős összetételével alakult. Az Által-patak elülső része melletti terület-

re utalhat.  

Által út 1. ’Feketeardó határában említett út’ 1669 (Sz. 341): Átal-ut, 1698 

(Sz. 341): Altal ut. Vö. ehhez a település DK-i határában, a Batár jobb partján 

említett Által határrészt: 1865 (K17): Atól, sz. 1865 (P. 60, Sz. 341 [itt az előbbire 

utalva Atal alakban]): Átal. 2. ’Tekeháza határában említett út’ 1641 k. (Sz. 498): 

Atal ut. — Elképzelhető, hogy a két helynév egyazon denotátumra utal, ugyanis 

közeli települések határában fordulnak elő.  

Az általút ʼkeresztút; útkereszteződés; ösvény mezőn, kertben, táblán keresz-

tül; két utat összekötő mezei útʼ (FKnT.) jelentésű földrajzi köznévből jelentés-

beli névadással jött létre. A magyar helynévkincsben már a korai ómagyar korban 

találunk ilyen szerkesztésű helyneveket (vö. OklSz. általút). PESTYnél már Által 
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(1865: Átal, P. 60) mikrotoponimát említenek Feketeardó határában. A helynév 

több előfordulásában l nélküli formában szerepel. 

Andocs pataka ’Kökényesd határában említett patak’ 1319 (Z. 1: 164, AOklt. 

5: 181, Perényi 28): Anduchpothacha, 1319 (Z. 1: 164, AOklt. 5: 181, Perényi 

28, Sz. 406 [itt Anduchpotaka]): Anduchpothaka, 1319/XV. (Sz. 406), 1319/XVI. 

sz. eleje (Perényi 28): Andwchpathaka, 1319/XVI. sz. eleje (Perényi 28): Anduch-

patacha, 1319/XVI. sz. eleje (Perényi 28): Anduchpataka, 1319/XVI. sz. eleje 

(Perényi 28): Andochpathaka.  

Szintagmatikus szerkesztéssel alakult mikrotoponima: az Anducs ~ Andocs sze-

mélynévnek és a patak földrajzi köznévnek a jelölt birtokos jelzős összetétele. 

KISS LAJOS szerint az Andocs személynév az András becéző alakja (vö. FNESz. 

Andocs), a személynév legkorábbi adata: [XII.]1190/1313: Onduch (ÁSz. 63). Az 

Andacspataka névforma településnévként Biharból is adatolható, ám ott (sze-

mélynévi előzményű) településnévből alakulhatott a víznév, s azt használhatták 

a település megnevezésére is (RÁCZ 2007: 30). 

Andrásfalva ’település Ugocsa vm. DNy-i részén, Csatófalva mellett, ké-

sőbb, a 16. sz. második felétől puszta helyként említik Forgolány és Tivadar hatá-

rában’ 1408 (Szirmay 129), 1505 (Szirmay 125, ComMarmUg. 163), 1750 (Szir-

may 124): Andrásfalva, pr., de, poss., 1414 (Károlyi 2: 15), 1436 (DL 70878, 

Perényi 219), 1454 (C. Tóth 2006: 43, DL 38312), 1461 (Cs. 1: 431, Kázmér 

1970: 159), 1468 (DL 38618), 1477 (Z. 11: 203, ComMarmUg. 163), 1478 

(C. Tóth 2006: 62), 1500 (DL 71077, Perényi 337), 1509 (DL 71106, Perényi 

356): Andrasfalwa, de, 1429 (DL 38599): Andoryasfalwa, 1429 (C. Tóth 2006: 

35, DL 38599 [itt Andoryasfalua]), 1436 (C. Tóth 2006: 37): Andoryasfalva, de, 

1451 (C. Tóth 2006: 40, Károlyi 2: 289, ComMarmUg. 163), 1479 (DL 38412), 

1482 (DL 70997, Perényi 287): Andreasfalwa, de, 1478 (DL 70985, Perényi 

281): Andrasfalva, XVI. közepe (UC 100: 20): Andrasfalawa. Mai népnyelvi 

alakja: 2007: Andrásfalva, sz., k. (Forgolány). A települést vagy annak egy részét 

Kisandrásfalva néven is említik.  

Az Andrásfalva helynév az András személynév és a birtokos személyjellel 

ellátott falu földrajzi köznév összetétele, amely bizonyosan birtoklási viszonyra 

utal. SZABÓ ISTVÁN szerint „Euzen fia” Andrástól nyerhette a nevét (lásd még 

ehhez Sz. 78, 279). A településnév több említésében a személynévi rész Andorjás 

alakban áll. A település — SZABÓ ISTVÁN szerint — természetes úton pusztá-

sodott el, ezt őrzik még a 19–20. századi említései is (Sz. 280). PESTYnél az alábbi 

feljegyzést találjuk: „a’ Tatár pusztitás elött szinte falu volt, most szántó földek-

ből áll” (P. 50).  

Andrási-sziget ’Szőlős D-i határában, a Tiszában említett sziget’ 1591, 1596 

[a. n.] (Sz. 429): Andrasy szigeth.  
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Az adatok kronológiája alapján nem állapítható meg biztosan, hogy az András 

szigete vagy az Andrási-sziget változat lehetett-e az elsődleges, párhuzamosan 

alakult névpárok is lehettek. A 17. sz. végéről ismeretes András-sziget útja hely-

név alapján pedig akár egy feljegyzetlenül maradt *András-sziget névváltozatot 

is feltételezhetünk. Előtagja az András személynév -i melléknévképzős szár-

mazéka, utótagja a denotátum fajtájára utaló köznév.  

András szigete ’Szőlős D-i határában, a Tiszában említett sziget’ 1604, 1622 

[a. n.], 1633 [a. n.], 1636 [a. n.], 1645 [a. n.], 1668 [a. n.], 1673 [a. n.] (Sz. 429): 

Andreas zigete, 1690 (Sz. 429): Andreas szigeti, 1770 (Sz. 429): Középső sziget, 

mely András szigettyé-nek is hivatik.  

Az András személynévnek és a birtokos személyjeles sziget köznévnek az 

összetételével alakult. 1591-ből ismeretes Andrási-sziget név is, amely ugyan-

erre a denotátumra vonatkozhatott. Lásd még Középső-sziget.  

András-sziget útja ’Szőlős határában említett út’ 1679 (Sz. 429): Andras 

sziget uta.  

Szőlős határában korábbról Andrási-sziget és András szigete szerkezetű 

helynevek adatolhatók, amelyekkel az András-sziget útja egy névbokorba tar-

tozik. Egy feltehető *András-sziget helynévnek és a út földrajzi köznév birtokos 

személyjeles alakjának összetételével alakult.  

Aprós ’Újhely, Újlak és Bökény határában említett rét a Tisza partján’ 1720, 

1722 [a. n.] (Sz. 511): Apros, prat., 1720 (Sz. 305), 1759, 1762 (Sz. 518): Aprós, 

füzes. Mai népnyelvi alakja: 2008: Aprïs ~ ZAprïs ~ Aprus, mező Újhely déli 

részén a Tisza mellett.  

Morfematikai szerkesztéssel keletkezett: az apró melléknév -s képzős szárma-

zéka. A helynév funkcionális-szemantikai tartalmát azonban pontosabban nem 

ismerjük. A magyar helynévkincsben ismeretesek további Aprós típusú helynévi 

említések is: pl. 1974: Aprós, domboldal, erdő, Somogy megye Hács település; 

1855: Aprós, egykor erdő volt, Baranya megye Peterd településén (MDH). Fel-

tűnő, hogy e nevek erdőt jelölnek, s ezek alapján talán arra gondolhatunk, hogy a 

névben az -s formánssal való ellátottság az erdő növényzetének valamilyen sa-

játosságát jelölhette; de vö. még apró ’kis, kicsi; hitvány’ mn. (TESz., SzamSz., 

KMNySz.), illetve aprós ʼapró, kicsiʼ mn. (ÚMTsz., SzamSz., KMNySz.), 

apróság ʼaprófa, gyújtósʼ fn. (ÚMTsz.). A 18. sz. harmadik felétől Kis-Aprós, a 

19. sz. közepétől Nagy-Aprós (lásd pl. 1854: N. Aprós, K2, 1865: Nagy Apros, 

mocsár, K12, L4) névalak ismeretes a szomszédos települések határában. 

Aranyos ’Mátyfalva határában említett hely’ 1637 (Sz. 414): Aranyas.  

A név által jelölt hely fajtája nem ismert, ami elbizonytalanítja a név magya-

rázatát is. A régiségben számos Aranyos helynevet ismerünk, ezek többsége víz-

név (vö. 1326: Aranias, fl., 1367: Haranyas pataka, 1379: Aranyas, fl., OklSz.). 
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Talán az arany ’nemesfém’ (TESz.) -s helynévképzős származéka lehet, s ’arany-

szemcséket tartalmazó’ vagy ’kristálytiszta vizű’ patakra utalhat (vö. FNESz. 

Aranyos-patak, TÓTH 2001a: 20). Másrészt puszta személynévi névadással is 

alakulhatott, ebben az esetben az ’aranyműves; aranymosó’ szóból alakult Ara-

nyas (1412: Aranias, RMCsSz.) személynév szolgálhatott alapul. Az Ugocsa me-

gyei Szőlős jobbágynevei között is találunk Aranyas (1574: Aranias, Sz. 421) 

nevet, és a település mai családnévanyagában is több Aranyos családnév ismere-

tes (élőnyelvi közlés, 2008). Az is elképzelhető, hogy a név összefügg a közeli 

Szőlősön említett Aranyos-hegy nevével. 

Aranyos-hegy ’Szőlős határában említett kiemelkedés’ 1512/1532 (Sz. 428): 

Aranyas hegy.  

Az aranyos melléknév és a hegy földrajzi köznév összetételével alakult. A 

névadás motivációját azonban nem ismerjük. Az előtaghoz lásd Aranyos, lásd 

még Hegy (2.).  

Ardai-föld ’Gyula határában említett hely’ 1692 (Sz. 362): Ardai föld. 

Az Ardó (1.) helységnév -i képzős alakjának és a föld földrajzi köznévnek a 

jelzős összetétele. A területnév Gyula Ardó mellett lévő megművelt mezőgaz-

dasági területére utal. Ugyanebből az évből Ardai-mező helynév is adatolható a 

falu határában.  

Ardai-hegy ’Feketeardó határában említett kiemelkedés, amely Gyula ÉK-i 

hegyvonulatán fekszik’ 1672 (Sz. 341): Ardai hegy. Későbbi említése: 1865 

(K21), 1884 (Kat3): Ardoi hegy. A szomszédos Gyula határában említett, ma 

ismert hellyel lehet azonos: 2008: Ardaji-hegy, h. (lásd még Barta 2009: 215).  

Az Ardó (1.) településnév -i formánssal ellátott származékának és a hegy 

földrajzi köznévnek az összetételével alakult. A mikrotoponima (Fekete)Ardó 

mellett lévő kiemelkedésre utal. A vizsgált korszakon túl a hegynek Gyula-hegy 

(1782–1785: Gyula hegy, Kat1) és Gyulai-hegy (1884: Gyulai hegy, Kat3, de lásd 

még KOCÁN 2003: 53, 2001: 103) névváltozata is ismeretes (BARTA 2009: 217).  

Ardai-mező ’Gyula határában említett hely’ 1692 (Sz. 362): Ardai mező-n 

való föld. Mai népnyelvi alakja: 2008: Ardaji-mez¥ ~ Zardaji-mez¥, sz. 

Az Ardó (1.) településnév -i melléknévképzős származékának és a mező ’a 

falu külterülete; (sík) terület; szántóterület; legelő; rét, kaszáló’ (FKnT., TESz., 

KMNySz.) földrajzi köznévnek az összetételével alakult. Vö. Ardai-föld.  

Ardai ösvény 1. ’Mátyfalva határában említett ösvény’ 1637 (Sz. 414): Ardai 

eösveny. Mai népnyelvi alakja: 2008: Ardaji ösv½ny a falu északkeleti részén a 

mezőket elválasztó rész, útféle. 2. ’Szőlős határában említett ösvény’ 1645, 1668 

[a. n.], 1688 [a. n.], 1770 [a. n.] (Sz. 432): Ardai eösvény.  

Az Ardó (2.) településnév -i melléknévképzős származékának és az ösvény 

’keskeny, kitaposott, nem épített út gyalogosok számára’ (FKnT.) földrajzi köz-
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névnek a jelzős összetételével alakult. Olyan gyalogútra, keskeny csapásra utal, 

amely (Szőlősvég)Ardóra vezet. 

Ardai-palló ’Fancsika határában említett kis híd’ 1696 (Sz. 331): Ardai palló.  

Az Ardó (2.) településnév -i formánssal ellátott alakjának és a palló ’árkon 

vagy patakon keresztülfektetett deszka vagy gerenda; keskeny gyaloghíd’ (FKnT., 

TESz.) földrajzi köznévnek a jelzős összetétele. (Szőlős)Ardó mellett vagy oda 

vezető úton lévő egyszerű gyaloghídra utal. 

Ardai-tó ’Csepe határában említett tó’ 1768 (Sz. 315): Esztegő, melyet most 

Ardai tó-nak hívnak.  

Az Ardó (1.) településnév -i melléknévképzős származékának és a tó földrajzi 

köznévnek az összetételével alakult. A helynév (Fekete)Ardó határában lévő 

(álló)vízre utal. L. Esztegő. 

Ardai út ’Szőlős egyik főútja, Ny-i irányban Szőlősvégardó felé vezető 

útszakasz’ 1645, 1668 [a. n.], 1679 [a. n.], 1770 [a. n.] (Sz. 432): Ardai ut. — 

SZABÓ ISTVÁN térképi lokalizálása alapján Ugocsa vm. főútjának egy része (vö. 

IV. sz. melléklet).  

Az Ardó (2.) településnév -i melléknévképzős származékának és az út föld-

rajzi köznévnek a jelzős összetételével alakult. A helynév (Szőlősvég)Ardó felé 

vezető közlekedési útvonalra utal. A településnév adatsorában 1713-ig találha-

tunk jelző nélküli Ardó említést, más helynevekben azonban későbbről is adatol-

ható: Ardai ösvény (adatát lásd ott), Ardai gyalogösvény (1782: Ardai gyalog-

ösvény, Sz. 432).  

Ardó 1. ’település Ugocsa vm.-ben Csepe és Szászfalu között; a mai Fekete-

ardó’ *1316 (Szirmay 138, ComMarmUg. 169), 1332–1337/Pp. Reg. (Ortvay, 

Egyh. 1/2: 666, ComMarmUg. 169): Ordov, loc., 1319 (Z. 1: 163, AOklt. 5: 181, 

Sz. 336, Perényi 27, ComMarmUg. 169), [1319] (AOklt. 5: 174), 1320 (AOklt. 

5: 307, ComMarmUg. 169), 1323 (F. 8/5: 140), 1357 (Perényi 67, 68, 69, 70), 

1357/1364 (C. Tóth 2006: 85, A. 6: 635, DL 70645), 1362 (Perényi 75), 1364 

(DL 70645, Szirmay 139, 140, F. 9/3: 392), 1370 (ComMarmUg. 169), 1375 

(C. Tóth 2006: 31), 1389 (Perényi 98), 1399 (Perényi 118, 119), 1405 (Zs. 2/1: 

3703, 3709, Perényi 141, 142): Ordo, t., v., poss., 1319/XVI. sz. eleje (Perényi 

28), 1378 (DL 26566, DocVal. 282, ComMarmUg. 169), 1397 (ComMarmUg. 

169), 1399 (Perényi 119), 1430 (DL 70858, Perényi 203, 208, F. 10/7: 232, 235), 

1430/1431 (DL 70863, 70870, F. 10/7: 235), 1431 (DL 70870, F. 10/7: 321), 1441 

(Perényi 226), 1441/1450 (DL 70896), 1450 (DL 70896, Perényi 230, 233), 1464 

(DL 70920, Perényi 248), 1471 (DL 70956, Perényi 262), 1471/Más. (DL 24921), 

1476 (DL 70980, Perényi 274), 1476/1582 (DL 3081), 1477 (Z. 11: 202, 205, 

ComMarmUg. 201), 1478 (Perényi 277, 278, 281), 1478/1496 (DL 71061), 

*1479 (DL 38412), 1491 (C. Tóth 2006: 68, DL 71033), 1492 (DL 71039, 

Perényi 309), 1495 (Perényi 324), 1495/1499 (DL 71076), 1498 (DL 71068, 
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71070, 71072, Perényi 329, 332, 333), 1499 (DL 71074, Perényi 334, 335), 

1499/1505 (DL 71099), 1526 (Perényi 427), 1673 (UC 57: 75), [1673 után] (UC 

34: 37b), 1674 (UC 81: 3), ?1680 (T11), 1700 (T23): Ardo, poss., v., de, 1320 

(AOklt. 5: 307, ComMarmUg. 169), 1323 (F. 8/2: 423), 1370 (ComMarmUg. 

169), 1390 (Perényi 100): Ordou, t., de, 1323 (Sz. 46, ComMarmUg. 169): 

Ardou, de, 1332–1337/Pp. Reg. (Ortvay, Egyh. 1/2: 666, ComMarmUg. 169), 

1337 (Perényi 47), 1337 (Szirmay 31, 164, 138, F. 8/4: 294, ComMarmUg. 169, 

201), 1355 (DL 70634, A. 6: 407, Perényi 65, ComMarmUg. 169), 1390/1402 

(Perényi 100): Ordow, de, v., 1337 (F. 8/4: 275): Ardov, poss., 1370 (ComMarmUg. 

169): Orrdou, de, 1390 (DocVal. 383, 384, ComMarmUg. 169), 1477/1582 

(C. Tóth 2006: 59, DL 3081): Ardow, de, 1399 (DocVal. 524, Perényi 118, 

ComMarmUg. 170): Arda, de, v., 1458 (Szirmay 138), 1670, 1671, 1673 (UC 

157: 73), 1673 (UC 27: 6, 157: 73): Ardó. Mai népnyelvi alakja: 2008: m. Ardï 

~ ukr. CsarnotÏszovo, Csornotiszová, Csornotiszové ~ Árdüv ~ Csarnoj Árdüv ~ 

m.–ukr. Feketeardï ~ Csarnatiszovo. L. Feketeardó (1.). Vö. Ardai-föld, Ardai-

hegy, Ardai-tó, Ardai-mező. 2. ’település Ugocsa vm. közepe táján, Szőlőstől 

Ny-ra a Tisza jobb partján; a mai Szőlősvégardó’ 1295 (ÁÚO. 5: 136, Károlyi 1: 

22, 23, ComMarmUg. 169 [tévesen Ardó 1. adataként említi], 201, Ortvay, Vízr. 

1: 116), 1322 (DL 50719, AOklt. 6: 235, A. 2: 22, ComMarmUg. 169), 1336 

(Perényi 44), 1344 (DL 62701), 1356 (Szirmay 76, 77, F. 9/2: 568, ComMarmUg. 

201), 1357>1389 (DocVal. 350), 1359 (A. 7: 593), 1362 (DL 51962), 1370 (DL 

38182, 38183), 1372 (DL 38187), 1385>1389 (DL 38160), 1390 (Zs. 1: 1554, 

1511, Perényi 101, 102): Ordou, poss., v., t., de, 1295/1812 (L46), 1351 (Sz. 96, 

DL 38161, 38163, DocVal. 121), 1351/1385 (DL 38159), 1351/1458 (DL 38162), 

1358 (Perényi 70), 1358/1359 (DL 24804, 38175, 38584, 70637), 1359 (DL 

38176, A. 7: 534, 535, 538, Perényi 70, 71, ComMarmUg. 201), 1359/1365 (DL 

38175, 70637), 1359/1571 (DL 38584), 1359/Más. (DL 24804), 1387 (Zs. 1: 

291): Ordow, v., t., poss., de, 1300 (Szirmay 71, ComMarmUg. 201), 1356 (Szir-

may 72), 1358 (C. Tóth 2006: 30, DL 38159), 1383 (Szirmay 94, F. 10/1: 135), 

1405/1411/1639 (Zs. 3: 497), 1411 (F. 10/5: 220): Ardou, poss., de, 1348 (Perényi 

58), 1351 (DL 70629, Perényi 60, 61, 62), 1351>1389 (DL 38160, DocVal. 353), 

1356 (Szirmay 32, 77, ComMarmUg. 201), 1357 (DL 38160, 38170, DL 38171), 

1357/1379 (DL 38171), 1357/1399 (DL 70702), 1357>1389 (DL 38160, DocVal. 

350, 352, 354), 1358 (Perényi 70), 1358/1359 (DL 70637), 1359 (A. 7: 535, 537, 

538, 593, DL 38176, 70637), 1361 (DL 38178), 1362 (DL 70641), 1365 (DL 

38180), 1369 (DL 38181), 1372 (DL 38188, F. 9/5: 174 [itt 1377. évi kelettel]), 

1373/1389 (DL 38160), 1374>1391 (DL 38132), 1385>1389 (DocVal. 354), 

1385/1389 (DL 38160), 1389 (Zs. 1: 1175, DocVal. 355), 1393 (DocVal. 464), 

1417>1436 (DL 38210): Ordo, v., poss., 1351 (DL 70629): Orda, v., 1351 (DL 

38159, 38160), 1411/1639 (Zs. 3: 497), 1419 (ComMarmUg. 201): Ardow, de, 

1357>1389 (DocVal. 352), 1358 (DL 38174), 1379 (DL 38166), 1379/1387 (DL 



 41 

38167), 1381/1411/1639 (Zs. 3: 497), 1397 (DocVal. 496), 1409 (Zs. 2/2: 7105), 

1411 (Zs. 3: 709, 1379), 1411/1639 (Zs. 3: 497), 1414 (Károlyi 2: 14), 1415 (Zs. 

5: 1183), 1416 (Zs. 5: 2352, C. Tóth 2006: 86, F. 10/5: 673, 674, 675, 737), 1417 

(C. Tóth 2006: 86, Zs. 6: 521, 581, 582, 839, 950, 1172), 1418 (Zs. 6: 2256), 1421 

(DL 38243), 1426 (DL 38249), 1429 (F. 10/7: 111), 1439 (DL 38276), 1440 (DL 

38278), 1446 (DL 38284), 1451 (C. Tóth 2006: 87), 1452 (C. Tóth 2006: 88, DL 

38304), 1454 (C. Tóth 2006: 44, DL 38314), 1455 (DL 38315), 1456 (C. Tóth 

2006: 89, DL 38319), 1459 (DL 38324), 1460 (C. Tóth 2006: 46, DL 38329, 

38331), 1462 (DL 38339), 1465 (DL 38343), 1466 (DL 70929, Perényi 252), 

1467/1468 (DL 70940), 1471 (DL 105506), 1472 (DL 38367), 1474 (DL 38374), 

1475 (DL 38382), 1478 (C. Tóth 2006: 62, DL 70985), *1478 (Z. 11: 231), 1479 

(C. Tóth 2006: 89, 90, DL 38301), 1482 (DL 38421), 1489 (C. Tóth 2006: 66, 

67, DL 38426), 1502 (DL 38439), 1506 (DL 38443), 1507 (DL 38444), 1511 (DL 

38452), 1524 (DL 30351), 1526 (DL 38468), *1526 (DL 71200), 1713 (UC 12: 

7): Ardo, poss., de, 1358 (DL 38174, A. 7: 300, DocVal. 139, 140, ComMarmUg. 

201): Ardov, de, 1373 (DL 38190): Ordov, 1419 (Zs. 7: 1108): Ardew, 1552 

(Szirmay 71), 1672–1673 (UC 108: 10): Ardó, poss. Mai népnyelvi alakja: 2008: 

m. Ardï ~ m. Sz¥ll¥sv½gardó ~ ukr. Sz¥l¥sv½gardï ~ ukr. Pidvino-

hrádovo ~ Podvinohrádovo ~ Podvinohrádove. L. Feketeardó (2.), Szőlős-

végardó. Vö. Ardai ösvény (1., 2.), Ardai-palló, Ardai út.  

Az etimológiai irodalom szerint az Ardó településnevek egy *ardó foglalko-

zásnévi lexémából keletkeztek metonímiával: a helynév királyi erdőóvók lak-

helyét jelölte (FNESz. Feketeardó, SEBESTYÉN 2020: 116–117, 414–415). Az 

Ardó típusú településnevek általánosan elfogadott névfejtése szerint az eredeti 

Erdőóvó-ból az összetétel elhomályosulásának következtében Ardó alakult ki 

(FNESz. Hidvégardó). KISS LAJOS az összerántódások (névbelseji szótag elmara-

dása) körében tárgyalja e névformát (1999: 218). Megítélésem szerint az erdőóvó 

> *ardó változás nem a helynévformákban következhetett be, ezt gyaníthatjuk 

abból, hogy az Ardó-féle (település)nevek adatsorában nem ismerünk Erdőóvó 

elsődleges lexikális szerkezetű formát. Ezt a feltevést minden kétséget kizáróan 

nem tudjuk bizonyítani, de érdemes ehhez megfigyelni az erdőóvó szó egykori 

előfordulási alakjait is (vö. EtSz. Ardó). Az OklSz. alapján a szó első adatai a 

következő formákban jelentkeznek: 1300/1323: terram Asgutherdewow [?]; 1351: 

Jakoteleke et Erdeuouotelek vocatas; 1353: villam Patak Erdeuouou et Halaz vo-

catorum (OklSz. erdő-óvó). Az *ardó forma közszói előfordulására ugyanakkor 

viszont nincs adatunk, személynévi alakjait KÁZMÉR MIKLÓS a településnév 

képző nélküli formájából magyarázza (RMCsSz., lásd még N. FODOR 2010: 40). 

Az SzT. a személynévi előfodulások sorában csak -i képzős formákat említ, ame-

lyek a településnévből valók (SzT. ardói, ardai). A történelmi Magyarország 

területén — a FNESz. alapján — kilenc olyan helynevet ismerünk, amelyben 

összetételi tagként az ardó szerepel, ezekből egy pataknév. Mindegyik az erdő-
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óvó > ardó etimológiára vezethető vissza. Ezek a helynevek a nyelvterület külön-

böző részein találhatók, de leginkább az északkeleti rágióban fordulnak elő. Meg-

figyelhető, hogy nagyjából azonos időben vették fel a jelzői előtagot: Nyársardó 

(1248: Ardo Nyars, Sáros vm.), Szőlősardó (1324: Sceleusordo, Torna vm.), Pel-

sőcardó (1362/1425: Pelsewczardo, Gömör vm.), Hidvégardó (1428: Hydweg-

ardow, Torna vm.), Beregardó (1480: Zaazardo, Bereg vm.) és Végardó (1676: 

Végh Ardó, Zemplén vm.). Látható, hogy a felsorolt hat névből öt esetében a 

megkülönböztető jelzős forma a 13. sz. közepétől kezdődően a 15. sz. végéig 

adatolható első ízben. A FNESz. adatai alapján feltehetőleg Szamosardó (1902: 

Szamos-Ardó, Közép-Szolnok vm.) neve a felvett névrésszel később bővült. 

Újabb kori az Ordó-patak (1915: Ordó pa(tak), Vas vm.) adata is, ez azonban 

szintén egy középkori Ardó falu nevét őrizte meg (FNESz. Ordó-patak). A jelzős 

formák azt mutatják, hogy a történelmi Magyarország területének különböző 

pontjain jelentkező Ardó-k esetében a megkülönböztetési szándék döntően a 13. 

sz. közepétől kezdődően a 15. sz. végéig jelentkezett. Ezzel a tendenciával mutat 

összefüggést az itt tárgyalt két Ugocsa vármegyei Ardó is: Feketeardó és Szőlős-

végardó neve egyaránt 1471-ben tűnik fel először jelzős formában.  

Árokfenék ’Feketeardó határában említett hely’ 1698 (Sz. 341): Arok fenek.  

Az árok fn. és a fenék ’vízmedernek, kútnak, veremnek, talajnak legmélyeb-

ben fekvő, legalsó része, mélyedés alja; mélyebben fekvő vízállásos terület’ 

(TESz., FKnT., KMNySz.) földrajzi köznév összetételével alakult.  

Ásvány 1. ’Gyula határában említett hely’ 1692 (Sz. 362): Asvany. 2. ’Tivadar 

határában említett víz’ 1379 (OklSz. 34, Sz. 521 [itt Asovan], Szirmay 125 [ua.]): 

Asouan, aqua.  

Jelentéshasadással keletkezett helynév. Az alapul szolgáló származékszót a 

régiségben ásott árok, tó, kút jelölésére használták (TESz. ásvány, lásd még eh-

hez FKnT.), amely helynévi alakalmazásban igen gyakori volt (vö. Ásvány-tó, 

KMHsz. 1: 38). A 14. századi alak Ásovány-ként olvasandó, a Gyula határában 

említett 17. sz. végi névalak viszont már a kétnyíltszótagos tendencia hatását 

mutatja. 

Aszós-erdő ’Verbőc, Feketepatak és Salánk határában említett erdő, a Szalva 

és a Verbőc patak között’ 1669 (Sz. 468), 1707 (Sz. 345): Aszas Erdő, 1707 (Sz. 

345): Aszós erdő. Későbbi említése: 1865 (P. 66): Aszas Erdő.  

Szintagmatikus szerkesztettségű név, az aszó ’völgy; kiszáradt folyómeder’ 

(TESz.) fn. -s képzős származékának és az erdő földrajzi köznévnek az össze-

tételével alakult. A helynév erdő borította száraz (víz)völgyre utal. Az előtag 

másfelől esetleg az aszik ̓ kiszáradʼ ige melléknévi igenévi közvetlen származéka 

is lehet, s a név kiszárítással kiirtott erdőt jelölhetett (vö. FNESz. Aszaló). PESTY 

gyűjtésében már a névstruktúra módosulásával létrejött Aszós (1864: Asszas, P. 

45) forma is szerepel.  
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Asszonyságszőlős ’település Ugocsa vm. középső részén a Tisza jobb partján, 

a megye központja; a mai Nagyszőlős’ 1284 (Gy. 3: 88, ComMarmUg. 220): 

Azunsagzeuleus.  

A Szőlős névalak másodlagosan bővült az asszonyság névrésszel, s a név így 

’a királynéi birtokban lévő Szőlős nevű település’ jelentéssel bírt (vö. a FNESz. 

alább említett helyeit, ill. BÉNYEI–PETŐ 1998: 19). A történettudományi szak-

munkák szerint I. Lajos uralkodása alatt lett királynéi birtok (Cs. 1: 430, lásd még 

Sz. 419), az itteni adat azonban ennél jóval régebbi. Az asszonyság névrész azo-

nosítása azért is problematikus, mivel a -ság képzős szóalak első adata a TESz.-

ben 1527-ből való: azzonÐaganak (TESz. asszony, vö. még BÉNYEI 2012: 118). 

Viszont az újabb etimológiai szótárban már az asszonyság származékszó első 

adatát — vélhetően az ugocsai helynévi adattal — 1284-ből helynévként említik 

(ÚESz. asszony). A magyar helynévkincsben hasonló szerkezetű korai helynevet 

nem ismerek. A királynéi birtokban lévő Árpád-kori helységnevek mindegyi-

kében az asszony alapalakja szerepel (vö. FNESz. Asszonyfalva, -népe, -pataka, 

-vására). A szó egykori jelentése ’úrnő, fejedelemasszony’, amely az asszonyság 

jelentéseként sehol sem fordul elő, az SzT.-ben az asszonyság szó: 1. ’úrasszony’ 

(1767); 2. ’asszony’ (1768) értelmű. Elvileg a névben szerepelhetne a ság elem 

’domb, halom’ földrajzi köznévként is, azonban ez hasonló szerkezetű helynévi 

adatok hiányában nem igazolható (vö. FNESz. Ság1).  

Asszony-szőlő ’Salánk határában, a Hömlőc hegyen említett hely’ 1657, 1661 

[a. n.] (Sz. 468): Asszonyszőlő, 1659 (Károlyi 4: 378, Sz. 468 [itt a. n.]): Asszony-

szőllő. Későbbi említése: 1865 (P. 67): Asszonyszőllő. Mai népnyelvi alakja: 

2005, 2007: Asszony-sz¥l¥.  

Az asszony ’férjes nő’ (TESz.) fn.-nek és a szőlő köznévnek a jelzős össze-

tétele. Az előtag a korai ómagyar korban ’királynő; úrnő’ jelentésben is gyakran 

szerepelt helynevekben (vö. FNESz. Asszonyfalva); Ugocsa névanyagában erre 

lásd Asszonyságszőlős szócikkét. 

Aszús ? ’Gődényháza határában említett víz’ 1262 (Szirmay 149, Sz. 358 [itt 

Juxta Ozzias aqua Kenduraztou], F. 7/3: 45 [itt quamdam aquam iuxta Ozzias 

Kenduraztou vocatam]): quandam aquam juxta Ozzyas Kenduracton.  

Olvasata és etimológiája bizonytalan. Feltehetőleg a magyar aszú, aszó ’szá-

raz, kiszáradó (terület, vízmeder)’ (TESz., FKnT.) melléknévnek, illetve főnév-

nek az -s helynévképzős származéka. Valószínűleg időszakos vízmederre utalhat. 

E feltételezést az gyengíti, hogy nincs tudomásom a magyar helynévkincsben az 

aszú ~ aszó -s formánssal szerkesztett alakjára. A magyar helynévkincsben az 

aszú ~ aszó jelzői szerepben gyakori vízfolyások és völgyek alaptagjaként (lásd 

ehhez KMHsz. 1: 38, OklSz. asszú). 

Atak ’a Borsova bal oldali mellékvize, Salánk ÉNy-Ny-i határában említik, 

valamint ennek tószerű része Feketepatak határában’ 1295 (ÁÚO. 5: 136, Sz. 
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345, Ortvay, Vízr. 1: 97, Károlyi 1: 23 [itt Ataak]): Ataab [ƒ: Ataak], lac., 

1295/1812 (L46): Atthaak, loc., 1414 (Sz. 465, Károlyi 2: 13, Zs. 4: 1948), 1551 

[a. n.] (Sz. 465): Athak, fl., [1411–1415] (Zs. 3: 1481), 1414 (Sz. 465), 1551 

[a. n.] (Sz. 465): Athaagh, fl. Későbbi említése: 1829 (Kat2): Atok P., 1884 

(Kat3): Attak fl. Mai népnyelvi alakja: 2007: Atak, p.  

KNIEZSA szerint szláv eredetű víznév, amely az otok ’sziget’ szóból alakult 

(Sz. 465, SEBESTYÉN 2017: 20). Ez tulajdonképpen ’körülfolyás’ értelmű: a név 

a szláv *o- ’körül, köré’ elöljárószó és az ősszláv *tokъ ’folyás, áram(lás), sodor’ 

származéka; vö. le. Otok hn., ukr. Білосток hn., or. Заток hn. (ŠMILAUER 1970: 

182). Ezt a magyarázatot erősíti egy későbbi mikrotoponima, az Atak erdeje által 

jelölt hely fekvése, ti. az erdőt majdnem egészen körülfogja a vízfolyás. A patak 

metonimikus névadás útján kapta a nevét, azt viszont nem tudni, hogy ez a ma-

gyarban vagy a szlávban ment-e végbe. A név a 17. század első felében a patak 

névrésszel is kiegészült (Atak-patak). Néhány adat szóvégi gh-ja elírás vagy 

téves értelmezés (az ág ’vízág’ beleértése a névbe) egyaránt lehet. A folyó-

víznévben kimutatható o > a nyíltabbá válás elmagyarosodott névformára utal 

már a legkorábbi említésben is. 

Atak erdeje ’Salánk ÉNy-Ny-i határában, az Atak patak és a Borsova közén 

említett erdő’ 1669 (Sz. 465): Atak erdeje. Mai népnyelvi alakja: 2005, 2007: 

Atak, e.  

Az ómagyar kori Atak víznévnek és a birtokos személyjeles erdő földrajzi 

köznévnek az összetételével alakult.  

Atak-patak ’a Borsova bal oldali mellékvize, Salánk ÉNy-Ny-i határában 

említik’ 1627 (Sz. 465): Atak Patak.  

Az Atak vízrajzi név másodlagosan kiegészült a denotátum fajtájára utaló 

patak földrajzi köznévvel. Az első névrész etimológiáját lásd az Atak szócikknél.  

Áztató ’Mátyfalva határában említett vízfolyás’ 1637 (Sz. 414): Asztato, a fa-

lun keresztül folyik. Mai népnyelvi alakja: 2008: Ásztatï ~ Kenderásztatï ~ 

Poronbánya, p.  

Morfematikai szerkesztéssel keletkezett helynév: a m. áztat ige -ó igenévkép-

zős származéka. Valaminek az áztatására használatos meder, árok stb. SZABÓ sze-

rint bizonyára kenderáztatóra utal (Sz. 414), ezt megerősíti a mai névváltozata is.  

Babad mezeje ’Gyula határában említett hely’ 1692 (Sz. 362): Babad mezeje.  

Szintagmatikus szerkesztéssel alakult helynév. KNIEZSA ISTVÁN szerint elő-

tagja magyar képzésű személynév a szláv Baba névből (Sz. 362). Ehhez lásd még 

a Zobori apátság 1111. és 1113. évi okleveleinek Baba helynévi szórványát, ami 

KNIEZSA szerint a szláv baba ’asszony’ szóval függ össze (1949/2003: 190–191, 

vö. TESz. bába). Az Árpád-korból Baba (1111: Baba, ÁSz. 79) személynév ada-

tolható, amely a későbbi századokban is produktív személynév (vö. RMCsSz. 

Bába). A szomszédos Batarcson 1622. évi kelettel Baba jobbágynevet említenek 
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(Sz. 292), amelynek alapja — KÁZMÉR MIKLÓS szerint — a bába ’szülésznő’ 

közszó vagy a Bába helynév lehetett (vö. RMCsSz.). E személynév -d képzős 

változatára azonban nem ismerünk példát. Utótagja a birtokos személyjeles mező 

földrajzi köznév. 

Bába-kő ’Szőlős határában említett hely’ 1608 (Sz. 429): Babakw, 1622, 1636 

[a. n.] (Sz. 429): Baba keő.  

A bába ’vénasszony; szülésznő’ (TESz.) köznévnek vagy az ebből származó 

személynévnek és a kő ’kiemelkedő szikla, esetleg sziklacsoport’ (FKnT.) fn.-

nek a jelzős összetétele. Az előtagra lásd még Babad mezeje. SZABÓ ISTVÁN a 

Szőlős határában említett Baka-kő-szőlő mikrotoponimával azonosítja, valószí-

nűleg hasonló hangzásuk alapján. Névszerkezetükön és földrajzi elhelyezke-

désükön kívül helynévi előfordulások nem támogatják ezek keletkezéstörténeti 

összekapcsolását, noha a név említései mögött a b ~ k tévesztés is meghúzódhat. 

A kő köznév 17. sz. eleji adata felső nyelvállású labiális vokálissal szerepel. 

Babhely ’Salánk határában említett hely’ 1628 (Sz. 467): Bab helj.  

A bab fn. és a hely ’művelhető földterület’ (FKnT.) földrajzi köznév össze-

tétele, amely (közönséges) babtermő területre utalhat. A magyar földrajziköznév-

állományban gyakori a -hely utótagú összetett földrajzi köznév; vö. átkelőhely, 

belhely, boksahely, butykahely, erdőhely, faluhely, rakodóhely, révhely stb. 

(FKnT.), de ritkán kapcsolódik növénynévi előtaghoz, lásd köleshely (i. h.). 

Bábony 1. ’település Ugocsa vm. D-i részén; ma Kisbábony’ 1261/1350 (Z. 

1: 11, Sz. 280 [itt és a többi említett forrásokban 1261. évi kelettel], ComMarmUg. 

164, EH. 1: 84, KNIEZSA 1943–1944/2001: 169), 1284 (Z. 1: 55–56, ComMarmUg. 

164, 208 [ez utóbbi helyen az előbbire utalva 1294. évi kelet áll], Sz. 493 [itt is 

1294. évi dátummal]), [1319] (AOklt. 5: 174), 1319 (Z. 1: 163–164, AOklt. 5: 

181, Perényi 27, ComMarmUg. 164, EH. 1: 84), 1323 (AOklt. 7: 303, Z. 1: 248, 

EH. 1: 84), 1347 (DL 96287), 1349 (Szirmay 158, F. 9/1: 755), 1423 (Szirmay 

159): Babun, poss., t., 1319 (Cs. 1: 431, EH. 1: 84), 1319/XV. (AOklt. 5: 181), 

1319/XVI. sz. eleje (Perényi 28), 1385 (Z. 4: 299, 302, 303, DocVal. 320, 

ComMarmUg. 164), 1429 (Szirmay 159), 1446/1483 (DL 13959), 1471 (Z. 11: 

84, EH. 1: 84, ComMarmUg. 164), 1473 (Z. 11: 135), 1477 (Z. 11: 206), 1478 

(DL 70985, C. Tóth 2006: 63, Z. 11: 223, 228, Perényi 278, 280), 1479 (DL 

70990, Perényi 283), 1483/1568 (DL 13959), 1488 (Károlyi 2: 531, 532), 1494/

1519 (DL 24590), 1500 (DL 38436), 1500/1519 (DL 24590), 1525 (DL 71193, 

Perényi 424), 1526 (DL 82725), 1550 (Szirmay 160), 1602 (UC 87: 46): Babon, 

poss., castr., 1464 (DL 70920, Perényi 247), 1493 (DL 24590): Bakon [ƒ: Babon], 

poss., 1482 (Szirmay 159), 1492 (Károlyi 3: 7), 1715 (UC 89: 55), [1750] 

(ComMarmUg. 164): Babony, poss., 1564 (ComMarmUg. 164): Babonÿ, 1598 

(Dávid 504, EH. 1: 84): Babonj, 1675 (UC 6: 77c), [1680 k.] (UC 6: 77d): Bábony 

| Lat. 1429 (Szirmay 157, ComMarmUg. 164 [itt Babonenses áll]): colonos 
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ipsorum Bábonenses. Későbbi említése: 1805 (Szirmay 158): Bábon, 1865 (P. 

20, 45, 59), 1889 (Gönczy), 1935–1936 (SzamSz. 693): Bábony. Mai népnyelvi 

alakja: 2007: Bábony (lásd még Szilágyi-Varga 2015: 157). 2. ’Bábony és Tere-

bes határában említett kiemelkedés’ 1319 (AOklt. 5: 181): Babun, 1341 (Perényi 

52), 1341/1482 (DL 70998): Babwn, mo. Későbbi említése: 1865 (P. 68): bábony 

hegy (Turc).  

A településnév és a hegynév névfejtése kétirányú magyarázatot is megenged. 

Az adatok kronológiája alapján a településnév lehet az elsődleges. KISS LAJOS 

puszta személynévből magyar névadással magyarázza a település nevét (FNESz. 

Kisbábony), sőt a többi Bábony típusú nevet is. Az alapjául szolgáló személynév 

a Babun, amelynek viszont csak egyetlen adatát ismerjük az Árpád-korból (1211, 

ÁSz. 79). KNIEZSA ISTVÁN szerint a településnév lehet egy szláv Babin helynév 

átvétele is (a szl. Babin, amely birtokos képzés a baba ’öregasszony’ szóból), de 

nem zárja ki a magyar személynévi névadás lehetőségét sem (1943–1944/2001: 

117, 169). Máshol egyértelműen személynévi metonímiának tartja, amelynek 

alapja vagy a szláv eredetű Bába szó magyar -ny képzős származéka, vagy pedig 

a baba szóból származó szláv -oň képzős személynév (Sz. 280). Feltételezése 

szerint az utóbbi valószínűbb. A hegynév csupán két adattal van képviselve a 

korai ómagyar korból, amely keletkezhetett másodlagosan is, metonímiával a 

településnévből. A megye névanyagában ható rendszertani kapcsolatokat, azaz a 

névbokrosodást figyelembe véve a mons Babun ’Bábony (falu) hegye’ értelmű is 

lehet, ezért a fordított irányú névfejlődést sem zárhatjuk ki. A hegynevek körében 

előforduló személynév > hegynév átvitelen keresztül (vö. RESZEGI 2011: 138–

140, 165) a Bábony ’hegy’ > Bábony ’település’ változásra is gondolhatunk; eh-

hez lásd a megye északkeleti részén lévő korai ómagyar kori Dabolc ’hegy’ > 

Dabolc ’település’ névátvonódását, valamint a földrajzilag közeli Gérce ’vár’ > 

Gérce ’település’ alakulást. A hegynév bokrosodását tapasztalhatjuk a későbbi 

évszázadok névanyagában: a hegy egyes részeit különféle jelzői előtagokkal 

nevezték meg. A 15. sz. második felében szereplő közeli, batarcsi Szár-Bábony 

erdőnév és a modern kori névanyagban felfedezhető Bábony hegynév kiterjedt 

bokra a kiemelkedésnév létezését igazolja; vö. Bábony-hegy: 1865: bábony hegy, 

Turc, P. 68; Nagy-Bábony: 1865: Nagy Bábony, Turc és Váralja, P. 47; Kopasz-

Bábony: 1859–1860: Kaposz Babony, Batarcs, Kat2; Középső-Bábony: 1859–

1860: Közepsö Babony, Batarcs, Kat2 (ehhez lásd még 1870: Babién, hegy, T34). 

A korai oklevelekben említett hegynév Terebes és Bábony határába lokalizálható, 

a modern kori térképes anyag alapján azonosítható a Váralja–Batarcs–Turc er-

dős határában említett, Turctól É-ra lévő kiemelkedéssel (lásd még Sz. IV. sz. 

mellékletét, amely ugyancsak ezt mutatja). A 14. sz. elején, egyszeri említéssel 

szerepel a helység jelölésére a Kétbábony forma, amely a település osztódására 

utalhat, azonban más Bábonyról nincs tudomásom a vizsgált területen. A 20. 

század elejétől Bábony helység megnevezésére a Kisbábony (1907: Kisbábony, 
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Sz. 280, lásd még SZILÁGYI-VARGA 2015: 157–158) jelzős névforma szolgál. L. 

Bábonya, Kétbábony.  

Bábonya ’település Ugocsa vm. D-i részén; Bábony említése’ [1674–1675] 

(UC 31: 1): Bábonya, 1694 (UC 149: 42), 1696 (UC 47: 19), [1696] (UC 3: 17): 

Babonya. Későbbi említése: 1808 (Lip., Rep.): Baboňa.  

A Bábony településnév ruszin nőnemű végződéssel ellátott formája, amely 

szláv névhasználatról árulkodik.  

Baboska ’Fancsika határában említett hely’ 1478 (C. Tóth 2006: 60): Baboska.  

Bizonytalan eredetű helynév. A közeli Farkasfalva határában lévő Babos-

szurdok zugja (1796: Bábos szurdok szugja, Sz. 336) név előtagjával is össze-

függhet, talán e név első elemének képzővel ellátott változata. BÉNYEI ÁGNES 

szerint a -ka/-ke képző egy- és kétrészes — sokszor növénynévi alapú — hely-

nevekhez másodlagosan kapcsolódva újabb neveket is létrehoz (2012: 113; de a 

helynévképző problematikájára lásd i. m. 112–115). A megye névanyagában sze-

replő Hollóska, Kormoska, Nyáraska, Lyukacsuska, Tiszka stb. nevek a -ka/-ke 

formáns helynévi alkalmazására utalnak; vö. még folyóka. Emellett ismerünk 

vadon termő növények nevéből -(s)ka képzőbokorral alkotott földrajzi közneve-

ket is; vö. nyáraska, somoska (FKnT.). Talán e név egy babban gazdag területre 

utalhat. Ehhez vö. még az Ungvár környéki babos ’pettyes’ lexémát (KMNySz.). 

Bacsó-erdő ’Salánk és Feketepatak határában, a Fekete-patak és a Verbőc-

patak közén, Salánk D-i részén említett erdő’ 1669 (Sz. 468): Baczo erdő. Ké-

sőbbi említése: 1829 (Kat2): Baczo Erdf. Mai népnyelvi alakja: 2005, 2007: 

Bacsï, e. (Salánk, Feketepatak).  

Szintagmatikus szerkesztéssel alakult helynév. Az előtag SZABÓ ISTVÁN sze-

rint valószínűleg személynév (Sz. 468). Ezt számos korai személynévi adat erősíti 

(vö. OklSz., RMCsSz. Bacsó). KÁZMÉR MIKLÓS szerint a személynév a bacsó 

’számadó juhász’ foglalkozásnévből ered (RMCsSz. i. h.). Így az sem kizárt, 

hogy az előtag a bacsó ’juhász, juhászgazda, számadó juhász’ jelentésű fn. lehet 

(TESz. bacsa, ÚMTsz. bacsó1). A TESz. szerint a szláv eredetű bacsa szónak a 

bacsó változata főleg a Tisza mentén és a Tiszántúlon él (i. h.). A modern kori 

névanyagban Bacsó egyrészes névalak szerepel. 

Baglyos 1. ’Fancsika Ny-ÉNy-i határában, az Által-patak bal partján említett 

rét’ 1478 (C. Tóth 2006: 60): Baglos, [1550–1650] (Sz. 330): Boglyos, prat. 

Későbbi említése: 1865 (P. 60): Buglos, 1865 (K16): Bugjos, 1865 (L8): Búglyos. 

2. ’Keresztúr D-i határában említett erdő’ 1483 (DL 38422, 38424, Sz. 503, 

OklSz. 151 [itt 1482. évi kelettel áll], Szirmay 74 [itt Bogjos]): Baglyas, s., 1655 

(Sz. 503): Boglyos. Későbbi említése: 1865 (P. 63): Bugjós.  

Morfematikai szerkesztéssel keletkezett erdőnév. A bagoly madárnév nyj.-i 

bagoj ~ bogōj (KMNySz.) alakjának -s képzős származéka, s olyan helyre (er-

dőre) utal, amelynek fáin baglyok tanyáztak. 
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Bájos ? ~ Bajos ? alma 1251/1433 (Szirma; Sz. 487): Baiosalma, a.  

Köznévi említés. Fanév, amelyben az előtag eredete ismeretlen. SZABÓ ISTVÁN 

Bájos (?) olvasatot feltételez (Sz. 487). Feltehetőleg az alma(fa) sajátosságára utal 

az említett tag, mivel az alma szót tartalmazó összetételek előtagjai általában 

valamiféle tulajdonságot (az alma színét, méretét) fejeznek ki (vö. OklSz., PEL-

CZÉDER 2018a, 2018b). A TESz. a baj első adatát a 13. század második felére 

teszi, míg a báj-ét 1395 k.-re. A szintagma szemantikai tartalma talán a ’varázs-

latos alma(fa)’ lehetett. 

Baka-kő-szőlő ’Szőlős határában említett hely’ 1604 (Sz. 429): Bakakeo zőlő.  

Szintagmatikus szerkesztéssel alakult kétrészes helynév. Előtagja a közvetlen 

adatokkal nem említett *Baka-kő alapnév, amely a Baka személynév és a kő 

’szikla’ fn. összetétele lehet. A személynévi névelem legkorábbi említése: +1135: 

Baca, 1138/1329: Baka (ÁSz. 83), később is gyakori személynév (vö. RMCsSz.). 

Utótagja a szőlő ’földterület, ahol szőlőt termesztenek’ (FKnT.) földrajzi köznév. 

Vö. Bába-kő. 

Bakos ’Mátyfalva határában említett hely’ 1570 k., 1580 k. [a. n.] (Sz. 413): 

Bakos.  

Értelmezése, etimológiája bizonytalan. Talán a m. bak ’kos; bizonyos állatok 

hímje’ (TESz.) főnév -s képzős származékából alakulhatott. SZABÓ ISTVÁN is a 

bak lexémának ezzel a jelentésével hozza kapcsolatba, de emellett megjegyzi, 

hogy alatta „a szomszédos Szatmár és Bereg megyében hurok is érthető. Talán 

ilyen értelemben itt is, valami hurok alakú vízkanyarulatban levő földdarab” (Sz. 

413, ehhez vö. bak ’kenderből, drótból, gabonaszárból stb. készült kötél végén 

levő hurok’, ÚMTsz. bak1, KMNySz. bak2, az utóbbi helyen még a nyj. bak 

’döngölésre használt felül füles súlyos fatönk’ jelentésben is). Továbbá esetleg 

személynévből is keletkezhetett: 1383-tól Bakus ~ Bakos változatokban gyakori 

személynévi említéseket találunk, többek között a szomszédos Szatmár és Mára-

maros vm. területén is, amelyet KÁZMÉR MIKLÓS a bakos ’olajsütő, olajsajtoló 

munkás’ foglalkozásnévi motivációval kapcsol össze (RMCsSz. Bakos, ehhez 

lásd még ÚMTsz. bakos1). Vö. Hódos. 

Balarin ’Fancsika határában említett hely’ 1696 (Révay 2003: 130): Bala-

rin.  

MIZSER LAJOS ismeretlen eredetűnek véli (MIZSER–RÉVAY 2004: 24). Vég-

ződése alapján szláv képzésű elsődleges névformára gondolhatunk, amely felte-

hetőleg személynévként jött létre, s ebből a helynév magyar névadással keletkez-

hetett. Az Árpád-korból Balar, Bolar személynév adatolható, melynek legkoráb-

bi említése: 1222: Balar (ÁSz. 84), az itt tárgyalt helynév esetleg ehhez hasonló 

névvel hozható kapcsolatba. KNIEZSA ISTVÁN családnévvizsgálatai során kimu-

tatta, hogy az -in birtokos formáns minden szláv nyelvben megvan, dolgozatában 

szlovák és kárpátukrán családnevekben is adatolta (1965/2003: 326, 328). A 



 49 

személynévi eredeztetést támasztja alá az is, hogy a google keresőprogramban 

több Balarin nevű személy is található (lásd http://www.google.hu).  

Balaton ’Bökény határában említett mocsár’ 1548 (Sz. 303): Balathon, palus.  

Etimológiailag azonos a Balaton tónévvel, illetve a nyelvterületen többfelé 

adatolható további Balaton nevekkel; KISS LAJOS szerint egy szláv *Blatьnъ 

gradъ ’Mocsárvár, Sárvár’ és *Blatьnъ jezerъ tkp. ’mocsaras, sáros tó’ név elő-

tagja egyaránt átkerülhetett a magyarba (FNESz.), s ezekben a korábbi feltevések 

szerint a blato ’mocsár’ szóhoz az ősszlávban -ьnъ melléknévképző járult; HOFF-

MANN ISTVÁN szerint viszont a toldalék főnévképzői funkcióban is előfordulha-

tott helynévképzői szerepkörben (2010: 46). Ezt látszik igazolni, hogy a Balaton 

helynevek soha nem szerkezetes formában adatolhatók. A Tihanyi alapítólevél-

beli helynévi szórványról megállapította — s ez az ugocsai névvel kapcsolatban 

is elmondható —, hogy a bolatin ~ balatin adatok „kétségkívül magyar nyelv-

használókra utalnak, mivel az eredeti szláv alakban található szókezdő bl- más-

salhangzó-kapcsolat a következő szótagbeli magánhangzó jellegének megfelelő 

bontóhanggal van feloldva” (2010: 47). 

Balog pataka ’Szőlősvégardó határában említett patak’ 1645 (Sz. 492): 

Balogh Pataka.  

Az előtag etimológiailag bizonyára összetartozik a magyar névkincsben isme-

retes Balog víznévvel (vö. FNESz. Balog). Utótagja a birtokos személyjeles 

patak földrajzi köznév (lásd még SEBESTYÉN 2017: 24). KISS LAJOS a Balog 

víznevet a m. balog ’baloldali’ mn.-ből magyarázza (FNESz.). Ez esetben a Balog 

pataka egy elsődleges Balog víznév földrajzi köznévi utótaggal kiegészült for-

mája lehet. A névszerkezet alapján az előtag esetleg a korai ómagyar korban gya-

kori Balog személynév is lehet, s Ugocsa megyéből is több ilyen nevű személy 

említett (vö. Sz. 282, 526), az adott településről már 1572-ből adatolható Balog 

nevű jobbágy (Sz. 490). GYŐRFFY ERZSÉBET a korai ómagyar kori víznevek 

rendszerében kimutatta, hogy az egyrészes víznevekben a személynévi névadás 

ritkább (2011: 60–61), viszont a kétrészes víznevek között tipikus a személynév 

+ (jelölt vagy jelöletlen) földrajzi köznévi szerkezet (2011: 110–112). A szom-

szédos Szőlős határában a 16. sz. végéről Balog-rét mikrotoponima is szerepel, 

ennek előtagja valószínűleg kapcsolatba hozható az itt tárgyalt helynévvel. 

Balog-rét ’Szőlős határában említett kaszáló’ 1591, 1596 [a. n.] (Sz. 429): 

Balog Reth, fen. 

Szintagmatikus szerkesztéssel alakult helynév. A m. Balog családnév és a rét 

földrajzi köznév összetételével alakult. Szőlős történeti családnévanyagában a 16. 

sz. harmadik negyedéből több Balog személynév is előfordul; vö. 1574: Balog 

szn. (Sz. 421). Emellett érdemes figyelembe venni azt is, hogy a szomszédos 

Szőlősvégardó határában Balog pataka víznevet is ismerünk: az itteni név első 

névrésze ennek előtagjával is azonos lehet.  

http://www.google.hu/
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Bán ’Gyula határában említett hely’ 1692 (Sz. 362): Ban. 

Az egyszeri feljegyzés alapján személynévből alakult névnek tűnik. A név 

alapjául szolgáló személynévre lásd +1092/+1274: Ban (ÁSz. 87, de ehhez vö. 

még FNESz. Bán). A későbbi századokban is általánosan elterjedt a méltóságné-

vi, rokoni kapcsolatra, esetleg valamilyen belső tulajdonságra utaló motivációjú 

személynév (vö. RMCsSz., N. FODOR 2010: 46). Gyula jobbágynévanyagában 

már 1450-ben találunk Laurentius Ban nevű személyt (N. FODOR i. h., lásd még 

Sz. 360). A helynév egy korábbi kétrészes névből vált egyrészessé. Ilyen névfej-

lődésre lásd Barta névcikkét.  

Bánóc ? ’Gődényháza határában említett út’ 1262/1604 (Sz. 357): Banocz, 

via, 1262 (Szirmay 149, F. 7/3: 44 [itt Canouczh], Sz. 357 [itt Canouchh]): 

Banouczh, via.  

Etimológiája, olvasata bizonytalan. Útnévként településnévi vagy mikronévi 

eredetét valószínűsíthetjük. Bánóc nevű falut legközelebb Zemplén vm.-ből is-

merünk, ennek megnevezése a távolság miatt aligha függ közvetlenül össze az 

itteni út nevével. A településnév egyébként személynévi eredetű (FNESz. Bá-

nóc), a személynév legkorábbi adatára lásd 1214/1550: Banalc (ÁSz. 87). Esetleg 

ezt a személynevet is kereshetjük az itt tárgyalt névben.  

Bánya-rekettye ’Forgolány határában említett hely’ 1468 (C. Tóth 2006: 52): 

Banyarekethye.  

Szintagmatikus szerkesztéssel alakult helynév. Az előtag többféleképpen is 

elemezhető: a m. bánya ’hasznosítható ásványokat kitermelő üzem’ (TESz. bá-

nya1) vagy a nyj.-i bánya ’állóvíz, (a szabadban levő, rendszerint meleg vizű 

gyógy-) fürdő’ (KMNySz. bánya2, vö. FKnT.) fn. és a rekettye ’rekettyebokorral 

benőtt terület’ (FKnT.) földrajzi köznév összekapcsolásával jött létre. A földrajzi 

környezet alapján inkább az előtag ’állóvíz’ értelmére gondolhatunk. Emellett 

esetleg a m. Banya (1466: Demetrius Banya, RMCsSz.) családnévvel is kapcso-

latba hozható (ehhez lásd még Ugocsában: 1638: Banya csn., Sz. 405). Kevésbé 

valószínű, de nem zárható ki a ’nagyanya; (rosszindulatú) öregasszony’ jelentésű 

banya köznévvel való kapcsolata, ui. a lexéma első említése a TESz.-ben a 17. 

sz. végéről való.  

Barta ’Rakasz D-i határában, a Holt-Tisza és a Tisza közén említett hely’ 

1636 (Sz. 456): Bartha, t., 1656, 1657 [a. n.] (Sz. 456): Barta, láz, 1656, 1657 

[a. n.] (Sz. 456): Bartha insula. Később a szomszédos Veresmart határában em-

lítik: 1865 (P. 69): Barta.  

Összefügg az ugyanitt említett Barta láza helynévvel. Ezek rendszertani 

kapcsolatáról, egyik vagy másik név elsődleges voltáról az adatok alapján nem 

tudunk nyilatkozni. Egyes említései esetleg Barta-sziget névformát takarnak, 

amelynek utótagja latinra fordítva szerepel. Etimológiáját lásd a Barta láza szó-

cikknél. 
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Barta láza ’Rakasz D-i határában, a Holt-Tisza és a Tisza közén említett hely’ 

1636 (Sz. 456): Bartha Laza seu Szigeth.  

Szintagmatikus szerkesztéssel alakult helynév. Előtagja a Barta személynév, 

itt bizonyára már családnévi szerepben: vö. 1653: Bartha (Királyháza, Sz. 384; a 

családnév gyakoriságára lásd RMCsSz., N. FODOR 2010: 49–50); KISS LAJOS 

szerint ez a Bertalan szn.-ből rövidüléssel alakult becézőnév (vö. FNESz. 

Barlafalu). Utótagja a szláv eredetű m. láz ’tisztás, szénatermelő hely, rét’ (TESz. 

láz1) nyelvjárási szó birtokos személyjeles alakja. A 17. sz. közepe táján Barta, 

valamint Barta-sziget helynevet is említenek ugyanitt. L. Sziget (3.). 

Batár 1. ’Ugocsa vm. K-i hegyvidékén eredő patak, amely Újlaknál ömlik a 

Tiszába, Gődényháza, Szászfalu, Feketeardó, Csepe, Tivadar, Farkasfalva, For-

golány, Batár, Kökényesd határában említik’ 1262 (F. 7/3: 44, Szirmay 149, Sz. 

357, Ortvay, Vízr. 1: 115), 1299 (RegArp. 2/4: 233, C. Tóth 2006: 26), 1320 

(AOklt. 5: 307), 1337 (Perényi 47), 1379 (Sz. 521), 1512 [a. n.] (Sz. 521): Batar, 

fl., aqua, 1319 (AOklt. 5: 181, Perényi 28), 1337 (Sz. 315, Szirmay 138), 1441 

[a. n.] (Sz. 315), 1450 (DL 70896, Perényi 233), 1465 (Sz. 290), 1476 [a. n.] (Sz. 

315), 1476/1582 (DL 3081), 1477 [a. n.] (Sz. 290): Bathar, fl., 1370 (Szirmay 

116, 172), 1458 (Szirmay 138): Bathár, fl., 1476/1582 (DL 3081): Bathaar, fl., 

1674/1752 (UC 168: 13b): Batár. Későbbi említése: 1782–1785 (Kat1), 1865 

(K17, L4, L12): Batar Patak, 186[5] (K42), 1865 (K14, L1, L6, L11, L22), 1884 

(Kat3), 1917 (K55, K56): Batár patak, 1865 (K11, K12, K21, K24, K30, K37, 

L5, L19): Batar, 1889 (Gönczy), 1953 (T35): Batár | Szl. 2003 (T36): Батар. 

Mai népnyelvi alakja: 2007, 2008: m., ukr. Batár, m. Kanális, ukr. Botár, p. A 

Tisza folyásától délre lévő települések határában folyik. L. Batár vize. Vö. 

Batarcs (1.), Batár köze, Batár-tő, Elő-Batár, Holt-Batár, Tekeres-Batár. 

2. ’település Ugocsa vm. DNy-i határában a Batár partján’ 1216/1550 (K. Fábián 

1997: 29, Sz. 286 [itt 1216. évi kelettel], ComMarmUg. 167 [ua.]), 1528 (MND. 

7: 13), 1585 (T25), 1635 (T6), 1636 (T21), 1662 (T27), 1664 (T9): Batar, 1272 

(ComMarmUg. 167), 1319 (Z. 1: 163–164, AOklt. 5: 181, 201, Perényi 27, 28, 

ComMarmUg. 167, Cs. 1: 431), 1343 (DL 40928), 1392 (DocVal. 432), 1394 

(DocVal. 474), 1418 (Károlyi 2: 39, ComMarmUg. 167), 1430 (Perényi 208), 

1430/1431 (DL 70863, 70870, F. 10/7: 235), 1431 (F. 10/7: 321), 1451 (C. Tóth 

2006: 39, 40, Károlyi 2: 286, 287, 289, 290), 1458 (Szirmay 138), 1476 (Perényi 

275, DL 70981 [itt .athar hiányos alakban is]), 1477 (Z. 11: 201, 202, 

ComMarmUg. 167), 1514 (DL 71135, Perényi 382), 1525 (DL 71193, Perényi 

424), 1598 (Dávid 504): Bathar, t., poss., de, 1332/1337 (ComMarmUg. 167): 

Bagath, 1332–1337/Pp. Reg. (Ortvay, Egyh. 1/1: 202, ComMarmUg. 167): Ba-

tas, 1350, 1383, 1418, 1465, 1474, 1388, 1449–1459, 1418 (Cs. 1: 431): Bathaar 

~ Bathar ~ Bathor, 1370 (Szirmay 116, 172), 1388 (Szirmay 172, F. 10/1: 497 

[itt az előbbire utalva Batár alak áll]), 1458 (Szirmay 138): Bathár, poss., de, 

1431 (DL 70870): Dathar [ƒ: Bathar], *1435 (Károlyi 2: 155, ComMarmUg. 
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167, Cs. 1: 431), 1479 (DL 38412), 1523 (DL 38465), 1570 (UC 76: 18a), XVI. 

közepe (UC 100: 20), *1740 (T20), *?1745 (T29): Bathor, poss., 1451 (Károlyi 

2: 288, ComMarmUg. 167), 1564 (ComMarmUg. 167): Bathaar, de, 1671 (UC 

15: 27), 1686 (UC 42: 27), XVII. vége (UC 37: 7), [XVII. vége] (UC 38: 68), 

1703 (UC 39: 57): Batár, *1683 (T30): Bator, 1709 (ComMarmUg. 167): Botar, 

1737 (ComMarmUg. 167): Battar. Későbbi említése: 1773 (Lex. 283, ComMarmUg. 

167), 1802–1811 (Görög), 1865 (P. 20, 21, 58), 1953 (T35): Batár, 1937 (Hnt. 

595), 1942 (Hnt. 57): Baťar. Mai népnyelvi alakja: 2008: Batár. A falu adatai 

között több romlott, ill. tévesen lejegyzett formát találunk. Vö. Batarcs (2.), 

Batári-mezőszél.  

Eredete bizonytalan. A helynevet PAIS DEZSŐ a törökből fejtette meg, ez ma 

általánosan elterjedt magyarázata a folyóvíznévnek (1931: 215). Az elsődleges 

Batár 1. víznév esetében PAIS szerint egy ótörök bat- ’elmerül, elsüllyed; lenyug-

szik, lemegy ‹égitest›’ ige -ar képzős származékáról lehet szó (i. m.). Ezt a 

feltevést veszi át KISS LAJOS is (FNESz. Batár, lásd még SEBESTYÉN 2017: 26–

27, SEBESTYÉN 2020: 44–45), de összeveti a szerb-horvát Batár vízfolyás nevé-

vel is. A törökségi származtatás a mai névfejtési elvek alapján kevésbé tartható 

meggyőzőnek, s többen igen kritikusak a Kárpát-medencebeli helynevek török-

ségi eredeztetésével kapcsolatban: BENKŐ LORÁND szerint a turkológiából kiin-

duló névmagyarázatok sok esetben „névfejtési elcsúsztatások”-ként ítélhetők 

meg (2003: 133). Ez alapján a víznév eredetét inkább bizonytalannak tarthatjuk. 

A Batár településnév az elsődleges folyónévből metonimikus névadással kelet-

kezett, tehát funkcionális szerkezete: ’az a település, amelyik a Batár folyó partján 

áll’. CSÁNKI DEZSŐ flandriai telepítvényként említi (Cs. 1: 431). KISS LAJOS a 

földrajzi nevek nyelvi fejlődése kapcsán a Batár-t a beleértés jelenség példájaként 

tárgyalja (1999: 207): a névhasználók eszerint a névformát az ’üveges hintó’ 

értelmű batár szóval hozták összefüggésbe, ez magyarázhatja a második szótag-

beli hosszú magánhangzót, amit eredetileg röviden ejthettek (vö. ÚMTsz., EtSz. 

batár). A Batár településnévnek — egyszeri előfordulással — a 14. sz. elejéről 

Batártelek, a 15. sz. első feléből pedig Batárfalva változata is adatolható. Ezek 

valószínűleg oklevélbeli írott formák lehettek, amelyek az éppen domináns 

(kétrészes, második névrészében fajtajelölő) szerkezetű településnevek analógiás 

hatására is keletkezhettek. 

Batarcs 1. ’a Batár folyó bal oldali mellékága, amely Ugocsa vm. DK-i részén 

ered, Bábony, Váralja, Batarcs és Gyula határában említik’ 1319 (Z. 1: 164, 

AOklt. 5: 181, Sz. 283, Perényi 27, ComMarmUg. 164), 1396 (DocVal. 490, Pe-

rényi 112), 1398 (Perényi 117), 1398>1498 (DL 71068), 1584 (Sz. 495): Batharch, 

fl., riv. Későbbi említése: 1805 (Szirmay 152): Batarcs, riv., 1865 (K21): Batarcs 

Fluss, 1884 (Kat3): Batarcs-p. Mai népnyelvi alakja: 2008: Batarcs, p. (Feketear-

dó, Gyula). Vö. Batarcs hídja, Székes-Batarcs. 2. ’település Ugocsa vm. DK-i 

határában a Batarcs patak partján’ 1378 (DocVal. 282, Sz. 291, ComMarmUg. 
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164), 1430 (Perényi 203), 1450 (DL 70896, Perényi 234), 1454 (Cs. 1: 431), 1471 

(DL 70952, 70956, 70961, Perényi 260, 262, 264), 1478 (C. Tóth 2006: 64, Z. 

11: 223), 1479 (DL 81818), 1498 (DL 71070, Perényi 334), 1499 (Perényi 334, 

335), 1556 (Szirmay 107): Batharch, poss., 1378 (DL 26566): Bathorcz, 1405 (Zs. 

2/1: 3703, 3709, Perényi 141, 142, ComMarmUg. 164, Cs. 1: 431 [itt Batharch]), 

1455 (Szirmay 152): Batarch, 1430 (Perényi 203): Batarsch, 1430 (DL 70858, 

Perényi 204, F. 10/7: 232 [itt Batarsch]): Batharso, poss., 1430 (Perényi 204): 

Batharsd, 1478 (DL 81814): Batharaz, 1478 (Perényi 277), 1478/1479 (DL 81818), 

1478/1496 (DL 71061), 1492 (DL 71039, Perényi 309), 1498 (DL 71068, 71072, 

Perényi 329), 1499 (DL 71074), 1499/1505 (DL 71099): Batharcz, v., 1498 

(Perényi 332): Bathaich, 1498 (Perényi 332): Bathaych, 1513 (DL 86743): 

Bathavch, 1580 (Szirmay 153, ComMarmUg. 164): Batárch, poss., 1598 (Dávid 

504, EH. 1: 97), [XVII. vége] (UC 38: 68): Batarcz, 1690 (UC 27: 7): Batucs, 

1690 (UC 65: 55), 1746 (UC 165: 14), 1747 (UC 15: 58): Batarcs, 1713 (UC 34: 

45): Babarcz, 1747 (UC 15: 58): Batárcs. Későbbi említése: 1773 (Lex. 283, 

ComMarmUg. 164), 1865 (K33, P. 45, 46, 47, 49, 57, 58), 1944 (Hnt. 109): 

Batarcs, 1802–1811 (Görög), 1842 (T4): Betercs, 1865 (P. 49): Batarts | Szl. 2003 

(T36): Батарч. Mai népnyelvi alakja: 2008: Batarcs. A településnév adatai kö-

zött több romlott, ill. tévesen lejegyzett formát találunk. Vö. Batár (2.).  

Az elsődleges víznév morfematikai szerkesztéssel keletkezhetett: a Batár (1.) 

víznévből alakult a kicsinyítő funkciójú magyar -cs képzővel (FNESz. Batarcs, 

BÉNYEI 2012: 117). A településnév másodlagosan jött létre metonimikus név-

adással. Jelentésszerkezete azt fejezi ki, hogy ’az a település, amelyik a Batarcs 

patak partján települt meg’. Ezt jelzi PESTY közlése is: „nevezetét a’ rajta végig 

foljó pataktól vette” (P. 49). PAIS DEZSŐ a Batarccsal kapcsolatban említi: „A 

török -ar képzővel alakult batar jelenik meg mint víznév (fluuius cadit in Batar), 

és e víznévből vált Batár meg Batarcs helynév Ugocsában” (1931: 215). KNIE-

ZSA ISTVÁN a Batarcs eredetét ismeretlennek véli (1943–1944/2001: 168−169). 

Batarcs hídja ’Gyula Ny-i határában, a Batarcs patakon említett hely’ 1692 

(Sz. 363): Batarcs hidgya-n alol. 

A Batarcs víznévnek és a híd földrajzi köznév birtokos személyjeles alakjá-

nak az összetételével alakult.  

Batárfalva ’település Ugocsa vm. DNy-i határában a Batár partján; a Batár 

névváltozata’ 1429 (C. Tóth 2006: 35, DL 38599 [itt Batarfalua]): Batarfalva. 

Szerkezeti változással keletkezhetett, esetleg csak az írott nyelvben: a Batár 

(2.) településnév kiegészült a falva földrajzi köznévvel. Az alapnév etimológiáját 

lásd a Batár címszó alatt.  

Batári-mezőszél ’Kökényesd határában említett földterület’ 1319 (Z. 1: 164, 

AOklt. 5: 181, Perényi 28, Sz. 406): Batharimezeuzil, 1319/XV. (Sz. 406): 

Batharimezezil, 1319/XVI. sz. eleje (Perényi 28): Batharimezezel. Batár-mező-

szél 1319/1532 (Sz. 406): Batharmezewzyl.  
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A Batár (2.) településnév -i képzős származékának és a mezőszél földrajzi 

köznévnek az összetételével alakult. Funkcionális-szemantikai szerkezete: ’az a 

dűlő, amelyik a batári határszél közelében fekszik’. A mező földrajzi köznév 

összetett köznevek első névelemeként előfordulhat, viszont a névadatban szerep-

lő összetételről nincs tudomásom; vö. mezőkapu, mezőút stb. (FKnT.). A szél 

köznév í-ző formában szerepel az adatokban. Az -i képző hiánya a második név-

változatban másolási hiba lehet: vélhetően az eredeti Batári-mezőszél névforma 

első névrészének -i néveleme elmaradt. 

Batár köze 1. ’Csepe D-i határában említett földterület’ 1476 (DL 70980, 

Perényi 274, Sz. 316 [itt Bathaarkewzy]), 1476/1582 (DL 3081): Bathaar, Kewzy, 

t., 1476 (OklSz. 549, 655, 910): Batharkewzy, t., 1573, 1582 (Sz. 316): Bathar-

keözy. Mai népnyelvi alakja: 2008: Batár köze, sz. 2. ’Gyula É-ÉNy-i határában, 

a Batár és a Batarcs közén említett földterület’ 1692 (Sz. 363): Batar közt. 

Későbbi említése: 1865 (L12): Batár kőze, 1865 (K21, L12), 1887 (Sz. 363): 

Batar köze, 1884 (Kat3): Batár köze. Mai népnyelvi alakja: 2008: Batár köze ~ 

Macsár, sz. 3. ’Tivadar határában említett földterület’ 1479 (Sz. 521): Bathar-

kezett, t., 1479 (Sz. 521): Batharkezy.  

A Batár (1.) víznévnek és a köz ’két vízfolyás által határolt terület’ (FKnT.) 

földrajzi köznév birtokos személyjeles alakjának az összetételével alakult. A 

helynév a Batár és bizonyára a Tisza folyása által határolt földterületet jelöli, a 

névben — úgy, mint a hasonló szerkezetű nevekben — a kisebbik folyónév szere-

pel. Lehet, hogy nagyobb kiterjedésű tájnévről van szó, amely a Tisza és a Batár 

között fekvő térséget jelölte, így a fenti adatok ugyanazon a denotátumra utalnak.  

Batártelek ’település Ugocsa vm. DNy-i határában a Batár partján; Batár 

névváltozata’ 1301 (AOklt. 1: 54, SzSzBML. 22, C. Tóth 2006: 26 [itt Bocar-

teluk]): Botarteluk, t., 1301 (AOklt. 1: 54, Sz. 286): Batarteluk. 

Szerkezeti változással keletkezhetett, esetleg csak az írott nyelvben: a Batár 

(2.) településnév kiegészült a telek ’házhely (és a hozzá tartozó földterület)’ föld-

rajzi köznévvel. Az alapnév etimológiáját lásd a Batár címszó alatt. 

Batár-tő ’a Batárnak a Tiszába ömlési helye, Újlak DNy-i határában’ 1698 

(Sz. 517): Batár tü.  

A Batár (1.) víznévnek és a tő földrajzi köznévnek a jelzős összetétele, tkp. a 

Batár patak torkolata (és bizonyára annak közvetlen környéke) (vö. Csarnatő). 

Az utótag nyelvjárási tü alakban szerepel, ehhez lásd még az Őz-fő név utótagját. 

Batár vize ’Ugocsa vm. K-i hegyvidékén eredő patak, amely Újlaknál ömlik 

a Tiszába, Farkasfalva határában említik; a Batár névváltozata’ 1334 (AOklt. 18: 

235, F. 8/3: 751 [itt Bakarvize]): Bakarwyze [ƒ: Batar wize], fl. Későbbi említése: 

1839 (Fényes 4: 421): Batár vize.  

A Batár (1.) pataknév másodlagosan egészült ki a birtokos személyjeles víz 

’vízfolyás’ földrajzi köznévvel.  
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Batnuka ’Feketepatak határában említett patak’ 1295 (ÁÚO. 5: 137, Sz. 345, 

Ortvay, Vízr. 1: 115–116): Batnuka, fl.  

Etimológiája ismeretlen, hangalakja szláv eredetet sejtet. SZABÓ ISTVÁN és 

ORTVAY TIVADAR a zavaros határleírásból adódóan a Pasonca folyással azono-

síthatónak véli (Sz. 345), „Ellenkező esetben — jegyzi meg ORTVAY — szintén 

ennek közelében kellett a Borzsával közlekednie” (Vízr. 1: 115–116). A vár-

megye víznevei kapcsán érdemes figyelembe venni KNIEZSÁ ISTVÁNnak azt a 

megállapítását, mely szerint „Ugocsában a víznevek nagy része szláv eredetű, 

míg a helynevek között ilyen nagyon kevés akad” (1938/2000: 413). 

Beberke ’a Borsova bal oldali mellékága a vm. É-i részén, Rákóc, Rakasz, 

Szőlős, Komját és Feketepatak határában említik’ 1295 (ÁÚO. 5: 136, Károlyi 1: 

22, Ortvay, Vízr. 1: 116, Sz. 344), 1295/1812 (L46), 1434 (DL 70874, Perényi 

215, Sz. 399), 1500 k. [a. n.] (Sz. 399), 1551 [a. n.] (Sz. 399), 1570 (Sz. 460), 

1603, 1667 [a. n.] (Sz. 460): Beberke, fl., 1359 (DL 70637, A. 7: 536, Perényi 

71), 1359/1365 (DL 38175), 1359/1571 (DL 38584): Buburke, fl., 1390 (Sz. 426, 

Zs. 1: 1554, Perényi 101): Buberke, 1434 (Perényi 215): Bebebrke, fl. Későbbi 

említése: 1865 (K10): Berberka, 1865 (L2): Berberka patak (Alsósárad).  

A folyóvíznév szláv eredetű, KNIEZSA ISTVÁN szerint az eredeti szláv 

bebrъka a bebrъ ~ bobrъ ’hód’ szó származéka (Sz. 344). Az alapszóval számos 

szláv nyelvben alakultak helynévi származékok, pl. ukr. Бoбpик hn., or. Бoбpин 

hn. stb. (vö. ŠMILAUER 1970: 37). KISS LAJOS szerint tulajdonképpeni jelentése 

’hódos’ (FNESz. Beberke). A név összes régi adatában mutatkozó hangrendi 

kiegyenlítődés magyar névhasználatra utal. A magyarban a szláv név rk és br 

mássalhangzó-kapcsolata feloldódott, majd bizonyára ezt követően a kétnyílt-

szótagos tendencia hatására a harmadik nyílt szótag magánhangzója kiesett. A 

névben többször előforduló u hangértéke ü vagy ö lehet, amely labializáció révén 

jöhetett létre. A modern kori névanyagban a névtest belsejében egy inetimolo-

gikus r hang szerepel (NYIRKOS 1987: 138–145), amelynek megjelenése talán a 

második szótagbeli r hatásával magyarázható. A 14. században Beberkés és 

Beberke vize formában is említik. 

Beberkés ’Szőlős határában említett hely’ 1390 (Sz. 426, DocVal. 385): 

Buberkes.  

Morfematikai szerkesztéssel alakult: a Beberke víznév -s helynévképzős szár-

mazéka. Talán a szláv bebrъ ~ bobrъ ’hód’ átkerülhetett jövevényszóként is a 

magyar nyelvbe (vö. Bibros-tó), ahol belőle a Hódos, Almás víznevek analógiá-

jára alakulhatott víznév, összekapcsolódva az ellátottságot kifejező formánssal. 

Az egyszeri előfordulású helynévi adat első szótagi palatális labiális magánhang-

zóval szerepel.  

Beberke vize ’a Borsova bal oldali mellékága a vm. É-i részén, Szőlős ha-

tárában említik’ 1336 (Perényi 45), 1336/1342 (Sz. 426): Beberkewyze, fl., 1351 
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(DL 70629, Perényi 62): Buburkeuize, fl., 1351 (Sz. 426): Buburkewyze, 1351/

1385 (DL 38159, Sz. 426 [itt az előbbire utalva Buburkavyze]): Bubinkavize, 

1351/1389, 1359 [a. n.] (Sz. 426): Buburkavyze.  

Szerkezeti változással keletkezett helynév, a Beberke pataknév a víz ’víz-

folyás’ földrajzi köznév birtokos személyjeles alakjával egészült ki. E névala-

kulás Ugocsa vm. vízneveinek Árpád-kori anyagában gyakori, analóg példaként 

lásd a Borsova vize és a Szemerdek vize alakokat (ehhez lásd még TÓTH 2001b: 

174). Az első névrésznek a Buburke ~ Buburka változatai feltűnően koraiak, a 

Beberke és a Beberkés adatai között is van néhány ilyen írásformájú alak. A 14. 

század közepéről átiratban fennmaradt Bubinkavize névalak második szótagi i-je 

esetleg íráshiba ugyanúgy, mint az ebben szereplő n az r helyett.  

Becsi-Inna ’Újlak ÉNy-i határában, a Tisza jobb partján említett hely’ 1762 

(Sz. 517): Becsi Inna. Vö. 1865 (K77): Becsinna, sz. (Csetfalva).  

Szintagmatikus szerkesztéssel alakult helynév. Előtagja a szomszédos Szat-

már megyei Becs településnév -i képzős formája (vö. FNESz. Tiszabecs). Utó-

tagja a már korábbról is adatolt Inna helynév. 

Becsi-Kalandos ’Salánk határában említett hely’ 1628 (Sz. 467): Beczy Kallandos.  

Másodlagosan, a földrajzi köznévi főtag elmaradásával keletkezhetett a Becsi-

Kalandos-szőlő névből. Etimológiáját lásd ott. 

Becsi-Kalandos-szőlő ’Salánk határában említett hely’ 1612 (Sz. 467): Bechy 

kalandos szeölő.  

Szintagmatikus szerkesztéssel jött létre: utótagja egy bizonyára önállóan is 

létező *Kalandos-szőlő név lehetett. A m. kalandos ’(eleinte csak papokból, ké-

sőbb világi személyekből álló) vallásos társulat’ (TESz., Sz. 467), ill. ’egyfajta 

céh, temetkezési társulás’ jelentésű közszó, amely Erdélyben többfelé előfordul 

helynevekben is (SzT.). Jelzőként bizonyára a szőlő birtok egykori tulajdonosára 

utalt. Előtagja valószínűleg a Becsi családnév, amely talán egy következő birto-

kosra utalóan került a névbe (a személynévhez lásd Becsi-méhkertek). A tele-

pülés személynévanyagában a 16. sz. elejétől szerepel ez a név: vö. 1509: Johanne 

Bechy (N. FODOR 2010: 51, Sz. 462). Becs település neve itt kevésbé jöhet szóba, 

mivel távolabb fekszik Salánktól (vö. Becsi-Inna).  

Becsi-méhkertek ’Gyula határában említett föld’ 1692 (Sz. 363): Becsi meh-

kertek.  

A Becsi személynévnek és a méhkertek összetett földrajzi köznévnek az össze-

tételével alakult. Egy Becsi nevű ember birtokának azon bekerített, gyümölcsfák-

kal, veteményekkel, virágokkal beültetett területe lehetett, ahol méhek kasai 

voltak. A személynév gazdag adatolással szerepel a vármegye (főleg a Ny-i) terü-

letén (vö. RMCsSz.); a szomszédos Feketeardó területén is említenek 1571-ből 

Beczy nevű jobbágyot (vö. 1669: Bétsi csn., Sz. 338). KÁZMÉR MIKLÓS szerint 

ez a Becs (Szatmár vm.) helyneveknek az -i melléknévképzős származéka 
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(RMCsSz, lásd N. FODOR 2010: 50–51). Az előtaggal kapcsolatban lásd még a 

Becsi-Kalandos-szőlő és — más értelemben — a vm. nyugati határában említett 

Becsi-szeg mikrotoponimát. Az utótaggal azonos szerkezetű földrajzi köznevet 

szótárainkban nem ismerek, de ezt a szerepet valószínűsíti a hasonló méheskert 

’körülkerített hely a méhkasok elhelyezésére’, méhészkert ’ua.’ összetett földrajzi 

köznevek megléte a magyar nyelvterületen (FKnT.). 

Becsi-szeg ’Újlak Ny-i határában, a Tisza egyik kanyarulatába benyúló hely’ 

1698, 1710 [a. n.] (Sz. 517): Beczi szeg.  

A szomszédos Becs helységnév -i melléknévképzős származékának és a szeg 

’a falunak valamely része; sarok, szeglet, zug; folyókanyarban fekvő földterület’ 

(FKnT., TESz. szeg2) földrajzi köznévnek az összetételével alakult. (Tisza)Becs 

határába lenyúló, bizonyára Tisza menti szögletre, csúcsra, kiszögellésre, terület-

részre stb. utalhatott (vö. TESz. szeg2). Vö. Becsi-Inna. 

Becske ’Királyháza határában említett erdő’ 1575 (Sz. 384): Beczke, s.  

Bizonyára személynévből keletkezett magyar névadással, a szomszédos Má-

ramaros és Szatmár megyékben a későbbi századokban találunk ilyen nevű em-

bert (vö. RMCsSz.). SZABÓ ISTVÁN is a helynév személynévi eredetét valószí-

nűsíti (Sz. 384.). 

Becskerle ’Szirma határában említett hely’ 1691/XVIII. (Sz. 488): Beczkelle, 

1721 (Sz. 488): Becskeler.  

Olvasata bizonytalan, etimológiája ismeretlen. Az itt vizsgált alapnév képezi 

az utótagját a 15. sz. utolsó negyedéből adatolt Felső-Becskerle névnek. A korai 

említésű kétrészes név szerkezete alapján az alapnévben r > l elhasonulás me-

hetett végbe. SZABÓ ISTVÁN szerint a névalak talán a másolatban torzult el (Sz. 

488.), ezt erősítheti az utolsó adatban a szó végi betűk cseréje is.  

Bekeháza ’település Ugocsa vm. közepén, Hetény és Tekeháza között, a Tisza 

mentén’ 1405 (Zs. 2/1: 3703, 3709, Perényi 141, 142, ComMarmUg. 210), 1498 

(DL 71072, 71070, Perényi 332, 333), 1498/Más. (DL 26070): Tekehaza al. nom. 

Bekehaza, poss., v., 1498 (Perényi 332): Thekehaza alio nomine Bekahaza.  

Az oklevélbeli előfordulások alapján Tekeháza szinonimája lehetett a hely-

név. Az itt tárgyalt említések az ugocsai halászok Benedekháza nevű faluját jelö-

lik, amelynek Tekeházával való azonosságáról korábban per folyt (lásd ott). A 

településnév előtagja bizonyára a Benedek becenevét, a Beke személynevet tartal-

mazza, és talán másodlagosan jött létre a Benedekháza névformából. A birtokvita 

alapját talán éppen az így létrejött Beke- és Teke- névrészek hasonlósága adta. Az 

alapul szolgáló személynév legkorábbi említésére lásd +1135/+1262/1566: Beke 

(ÁSz. 103), később gyakori családnév (vö. RMCsSz., N. FODOR 2010: 51). KÁZ-

MÉR MIKLÓS szerint a Beke a R. Bek ~ Bék világi személynév -e becéző képzős 

származéka, ugyanő idézi az EtSz.-t, amely a Benedek-ből való származtatást 

kétségesnek tartja (RMCsSz.).  
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Békélő-domb ’Nevetlenfalu határában említett hely’ 1757, 1782 (Sz. 442): 

Békélő domb.  

A békél ige -ő melléknéviigenév-képzős származékának és a domb földrajzi 

köznévnek az összetételével alakult. A helynév szemantikai tartalma alapján talán 

olyan kisebb kiemelkedésre gondolhatunk, amely viszálykodó felek kibékítésé-

nek helye lehetett. 

Belsefölde ’Bökény és Tivadar határában említett birtok’ 1416 (Cs. 1: 431, 

Sz. 521, Zs. 5: 2133, 2269): Belsefelde, poss., 1416 (Zs. 5: 2269): Besefelde.  

A Belse szn.-nek és a föld földrajzi köznév birtokos személyjeles alakjának az 

összetételével alakult. A helynév alapjául szolgáló szn.-re lásd Belse mezeje. 

Belse mezeje ’Tivadar határában említett mező, legelő’ 1379 (Sz. 521): Belse-

mezey, camp.  

A Belse személynév és a mező földrajzi köznév birtokos személyjeles alakjá-

nak az összetételével alakult. A helynév alapjául szolgáló személynév bizonyára 

kapcsolatba hozható az Árpád-kori Belsei szn.-vel; vö. 1221/1324: Belsei (ÁSz. 

107). A 14. sz. végén Belse mocsara, majd a 15. sz. elején Belse földe neveket 

is említenek ezen a területen. 

Belse mocsara ’Tivadar határában említett mocsár’ 1379 (Sz. 521): Belse-

machara.  

A Belse személynév és a mocsár ’növényzettel benőtt sekély állóvíz’ (KMNySz.) 

földrajzi köznév birtokos személyjeles alakjának az összetételéből alakult. Vö. 

Belse mezeje. 

Belső-Nagy-szeg ’Újlak határában említett gyümölcsöskert’ 1560 (Sz. 515): 

Belsew Nagh Zeg, pom.  

A közvetlen adatokkal nem említett *Nagy-szeg mikrotoponimának a diffe-

renciálódása következtében létrejött névalak. Előtagja a belső helyzetviszonyító 

jelző. Korrelatív párját nem ismerjük. SZABÓ ISTVÁN a szeg névelem helyett 

sziget formát gyanít, mivel a név máskor nem szerepel a forrásokban, így az 1671-

től adatolt Nagy-sziget (2.) mikronévvel hozza összefüggésbe az elemzett név-

formát (Sz. 515).  

Belső-sziget ’Szőlős határában említett sziget’ 1622 (Sz. 430): Belső Zigett.  

A belső melléknévnek és a sziget földrajzi köznévnek a jelzős összetétele. A 

helynév olyan belül lévő helyre utal, amelyet (folyó)víz vesz körül. Előtagja a 

Külső-sziget jelzőjével áll korrelációban. A szomszédos Szőlősvégardó határá-

ban 1644-től Sziget (5.) mikrotoponimát említenek. 

Belyva ’a Szalva vizének bal oldali mellékága Ugocsa vm. ÉNy-i részén, 

Salánk és Feketepatak mellett említik’ 1295 (ÁÚO. 5: 136, Károlyi 1: 23, Sz. 344): 

Belua, fl., 1295/1812 (L46): Belwa, fl., 1551 (Sz. 466): Belywa, fl. Későbbi em-

lítése: 1780 (Sz. 466): Bélyva. Mai népnyelvi alakja: 2007: m. Bejva ~ Béjva, p.  
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Eredete bizonytalan, alakja szláv előzményre utal, mivel az -ava, -ova birtok-

jelölő funkciójú szláv képző víznevek képzésére gyakran használatos (vö. ŠMI-

LAUER 1970: 28–29, KNIEZSA 1965/2003: 326, BENKŐ 2003: 137). BENKŐ LO-

RÁND szerint a szláv formáns nemcsak személynévvel fejezhet ki birtoklást, 

hanem különféle szláv természeti nevekhez is kapcsolódhat, így többféle jelen-

tésű köznévvel (növénynév, ásványnév, térszínformanév) is szerepel (2003: 137). 

KNIEZSA a szláv Bělava, Bělova vagy Běľava helynevekkel, végső soron pedig a 

bělъ ’fehér’ szóval hozza összefüggésbe a helynevet, amely eredendően a víz 

színét jelölhette (Sz. 344, SEBESTYÉN 2017: 28, vö. KNIEZSA 1942: 40, lásd még 

ŠMILAUER 1970: 38, itt szláv helynévi származékok is). Az adatok l-je [l] és [ly] 

ejtésváltozatot egyaránt jelölhet, a mai [j]-s ejtésmód [ly]-ra enged következtetni. 

Valószínűleg magyar névhasználókra utal a helynév hangszerkezete, a kikövet-

keztetett szláv formájában, három szótagos alakjában nem fordul elő. Ebből a 

kétnyíltszótagos tendencia hatásával magyarázható a névforma.  

Benc-telek ’Tivadar K-i határában említett hely’ 1479 (Sz. 521): Benczthelek. 

Későbbi említése: 1865 (P. 68): Benztolek, 1865 (P. 50): Bencze teleke; de lásd 

még 2007: Bence-telek, Bence-tag, sz.  

A m. Benc személynévnek és a telek ’földterület’ földrajzi köznévnek a jelzős 

összetétele. Az alapul szolgáló személynévhez lásd a szomszédos Péterfalván 

említett Benc családnevet: 1478: Petrus Bencz (N. FODOR 2010: 52).  

Bene völgye ’Salánk határában említett völgy’ 1661 (Sz. 468): Bene völgye.  

Szintagmatikus szerkesztéssel alkotott mikrotoponima. A helynév előtagja bi-

zonyosan a Bene családnév — habár a szomszédos Bereg megyei Bene helység-

névre is gondolhatunk (vö. FNESz.) —, utótagja a völgy földrajzi köznév birtokos 

személyjeles formája. A névszerkezet is a személynévi eredeztetést erősíti, mert 

amennyiben falunév + völgy(e) típusú összetétel lenne, abban az esetben — a 

megye névállománya alapján — a bővítményrész -i képzővel szerkesztett formá-

ját várnánk, erre lásd Benei ösvény. Salánk családnévanyagában már 1509-ben 

szerepel a Bene név (Sz. 462, N. FODOR 2010: 52); vö. 1567, 1633: Bene (Sz. 

463, 464).  

Benedekháza ’település Ugocsa vm. közepén, Hetény és Tekeháza között, a 

Tisza mentén’ 1372 (Sz. 294, ComMarmUg. 210 [itt az előbbire utalva hibásan 

1373. évi kelettel]): Benedukhaza, poss. 

A m. Benedek személynév és a háza másodlagos településnév-formáns össze-

tétele (BÁBA 2016: 36), s arra utal, hogy a helyet egy Benedek nevű személy 

birtokolta. A királyi halászok birtokában lévő települést egy 1372-ben lezárt per-

ben említik csupán (seu terram piscatorum suorum Benedukhaza vocatam in co-

mitatu Wgacha existentem, Sz. 294), amely a hetényiek és tekeháziak között 

folyt. SZABÓ ISTVÁN szerint a „Tekeháziak azt vitatták, hogy Tekeháza nem más, 
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mint Benedekháza”, „a hetényiek… tanúkkal azt bizonyították, hogy Tekeháza 

sohasem volt Benedekháza” (Sz. 294). Vö. Bekeháza, Tekeháza. 

Benei ösvény ’Keresztúr határában említett ösvény’ 1655 (Sz. 504): Benei 

osveny.  

A Bene településnév (vö. FNESz.) -i melléknévképzős származékának és az 

ösvény földrajzi köznévnek a jelzős összetétele. A helynév a Bereg vm.-ben fek-

vő, közeli Benébe vezető keskeny, kitaposott gyalogútra utal. Vö. Bene völgye. 

Benke ~ Benkő berke ’Mátyfalva határában említett hely’ 1570 k. (Sz. 413): 

Beken Berke, 1570 k. (Sz. 413): Benkeo Berke, 1640 (Sz. 413): Benke Berke.  

Szintagmatikus névalkotással keletkezett helynév. Az előtag személynévi azo-

nosítása az ingadozó névváltozatok alapján több olvasatot is megengedhet. A 17. 

sz. második negyedében adatolt Benke verme helynévi említés a Benke ~ Benkő 

olvasatot erősíti. Az előtagban így a régi egyházi Benedek személynévnek a rö-

vidüléssel létrejött Benkő ~ Benke becézőnévi alakulatát kereshetjük (RMCsSz.). Az 

utóbbi elterjedsége már az Árpád-kortól folytonos: 1231: Benke (ÁSz. 114–115). 

Az első adat Beken alakja esetleg rontott forma, vagy talán egy másik nevet takar: 

összefügghet a közeli Bökény település hasonló említéseivel. Utótagja a berek 

’vizenyős (bokros) rét vagy legelő’ földrajzi köznév birtokos személyjeles 

formája (FKnT.). 

Benke verme ’Mátyfalva határában említett hely’ 1637 (Sz. 414): Benke verme.  

A Benke személynévnek és a birtokos személyjeles verem ’(földbe ásott na-

gyobb) gödör; sírgödör; árok’ (TESz., KMNySz.) földrajzi köznévnek az össze-

tételével alakult. A személynévi névrészre lásd Benke ~ Benkő berke. 

Bérc 1. ’Bábony határában említett kiemelkedés’ 1319 (Z. 1: 164, AOklt. 5: 

181, Perényi 28, Sz. 283): Berch, 1319/XVI. sz. eleje (Perényi 28): byrcz, 1319/

XVI. sz. eleje (Perényi 28): berek (!). Vö. Bérc alja, Hosszú-bérc. 2. ’Szőlős 

határában említett hely’ 1336 (Perényi 45), 1336/1342 (Sz. 426), 1357 (DL 

38170, Perényi 68), 1357/1379 (DL 38171), 1357>1389 (DL 38160, DocVal. 

351, Sz. 426 [a. n.]), 1357/1399 (DL 70702): Berch. 3. ’Rákóc K-i határában 

említett magas hegy’ 1570 (Sz. 460): Byrcz, alp.  

A két korai ómagyar kori helymegjelölő kifejezés oklevélbeli előfordulása 

alapján nem dönthető el, hogy köznévi vagy tulajdonnévi említésként szerepel-

nek-e az adatok. A bábonyi adat helynévi voltát erősíti az a tény, hogy a később 

említett Bérc alja név alapjául is vélhetően ez szolgálhatott. A kiemelkedéseket 

jelölő helynevek jelentéshasadás útján jöttek létre: a bérc ’hegy, csúcs, kiemel-

kedés’ (TESz.) földrajzi köznév helynévvé válása útján. A 16. század második 

felében í-ző formában szerepel a Rákócnál említett mikrotoponima.  

Bérc alja ’Bábony határában említett hely’ 1479 (DL 70990, Sz. 284, OklSz. 

256, Perényi 283), 1751 [a. n.] (Sz. 284): Berczallya, loc.  
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A Bérc (1.) helynév (esetleg földrajzi köznév) és az alj ’valami alatt fekvő 

terület’ földrajzi köznév birtokos személyjeles alakjának összetételével alakult. 

Berec láza ’Keresztúr határában említett földterület’ 1655 (Sz. 504): Berecz 

lazza.  

A Berec személynévnek és a láz ’erdei tisztás, irtás’ (FKnT.) földrajzi köznév 

birtokos személyjeles alakjának az összetételével alakult. A személynévi név-

részre vö. az Árpád-kori: 1255: Berech szn. (ÁSz. 116). A későbbi századokban 

a régi egyházi Berec névből alakult családnév a megye területén és a szomszédos 

vármegyékben is gyakori volt (lásd RMCsSz. Berec, Bereck, N. FODOR 2010: 

53); vö. [1445–1448]: Johannes berech (N. FODOR 2010: 53).  

Bered mezeje ’Gődényháza határában említett mező’ 1262 (Szirmay 149, F. 

7/3: 45, Sz. 358): Beredmezey, camp., 1262/1604 (Sz. 358): Berdemezeie, camp.  

Feltehetőleg a régi magyar Bere személynév -d képzős személynévi szár-

mazékának és a mező földrajzi köznév birtokos személyjeles alakjának az össze-

tételéből alakult. Az alapjául szolgáló személynév legkorábbi adata: +1086: Bere 

(ÁSz. 116). A helynév ugyancsak átiratból származó változata hangátvetésre (vagy 

tévesztésre) utal, de esetleg a 16. század második felétől gyakori Berde családnév 

analóg hatásának is tulajdonítható a névalak megjelenése (vö. RMCsSz.).  

Berek 1. ’Feketeardó határában említett hely’ 1669 (Sz. 341): Berek. 2. ’Izsó 

határában említett hely’ 1424 (DL 38245, Sz. 377): Berek.  

Az oklevél szövegkönyezete alapján nem dönthető el, hogy köznévi vagy 

helynévi előfordulásokról van-e szó. Az utóbbi a berek ’liget’ (TESz.) jelentésű 

földrajzi köznévből jelentéshasadással magyarázható.  

Berenás ’Verbőc határában említett víz’ 1716 (Sz. 543): Bérénás, 1749 (Sz. 

543): Berenás. Későbbi említése: 1865 (P. 69): Berenás. Mai népnyelvi alakja: 

2007: Berenás.  

Morfematikai szerkesztéssel keletkezett helynév. A szláv eredetű magyar bo-

rona ’gerenda; szálfa; vessző; vesszőfonadék’ (TESz. borona2) főnév -s képzős 

származéka (Sz. 543). A borona szónak a vegyes hangrendű berena nyelvjárási 

változata szerepel a névben (ehhez vö. KMNyA. 2: 264–265, KMNySz., ÚMTsz. 

borona2). A 18. sz. közepe táján említett Berenás-patak mocsara földrajzi név 

alapján az itt tárgyalt név bizonyára patakot jelölhetett. A névadás motivációja 

nem állapítható meg pontosan: a folyót elnevezhették a rajta átívelő gerendák 

vagy akár a partját erősítő vesszőfonadék alapján is. 

Berenás-patak mocsara ’Verbőc határában említett hely’ 1755 (Sz. 543): Be-

renás patak mocsárja.  

Szintagmatikus szerkesztéssel alakult kétrészes név. Előtagja a Berenás-patak 

vízrajzi alapnév, amely 18. sz. első feléből adatolható Berenás kétrészes, patak 

utótaggal álló névváltozata. Második névrésze a denotátum fajtájára utaló mocsár 

földrajzi köznév birtokos személyjeles alakja.  
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Beszteric(e) ’Salánk határában említett vízfolyás’ 1628 (Sz. 467): Beztericz, 

1669 (Sz. 467): Bisztricz. PESTY a Borzsa melletti Beszteric-patak-ot (1864: 

Besztericz patak, P. 44) említ. Vö. 2007: Beszteric-part ~ Beszterce-part, sz., a 

település ÉNy-i részén. A szomszédos Felsőremete határában a Borsova jobb 

oldali mellékága a Besztrica-patak: 1916 (K79): Bösztricza patak.  

Szláv eredetű név; vö. ukr. Бистриця hn., szlk. Bystričany hn. Tövéhez lásd 

az ősszláv *bystrъ ’gyors, tiszta, világos, átlátszó, csengő’ melléknevet (ŠMI-

LAUER 1970: 45), a név ennek szláv -ьcь képzős származéka (i. m. 28–29), tehát 

tkp. gyors folyású (ebből adódóan tiszta átlátszó vízű) hegyi patakot jelöl (vö. 

FNESz. Beszterec, KNIEZSA 1949/2003: 204). KNIEZSA szláv bystrъ > bystrica 

> magyar Beszterice ~ Bisztric ~ Beszteric alakulást feltételez (Sz. 467). A 

névben az első szótagi i nyíltabbá vált. A névalak magyar névhasználókra utal, 

mivel a -tr- mássalhangzó-kapcsolat az első szótagbeli magánhangzó jellegének 

megfelelő bontóhanggal van feloldva (NYIRKOS 1993: 39, 44). A 17. sz. harma-

dik negyedéből zártabb Bisztric névalak is adatolható, amelyben a mássalhangzó-

torlódás sem feloldott. A víznév további helynevekben is szerepel: Beszterice-

halom, Beszterice-oldal, Beszterice-rét. Ezek alapján valószínűsíthető a név 

magánhangzóra végződő Beszterice alakja is. Vö. Bisztra-patak.  

Beszterice-halom ’Salánk határában említett hely’ 1669 (Sz. 467): Bisztric 

Halom.  

Az elsődleges Beszteric(e) víznév Bisztric névváltozatának és a halom ’ki-

sebb domb, földhányás’ (KMNySz., vö. FKnT.) földrajzi köznévnek az össze-

tételéből alakult mikrotoponima. A helynév a Beszteric(e) patak melletti, annak 

közelében levő alacsonyabb dombra utal. 

Beszterice-oldal ’Salánk határában említett hely’ [1671] (Sz. 467): Besztericze 

oldal.  

A Beszteric(e) víznévnek és az oldal ’határrész, tájrész oldalsó darabja, kör-

nyéke’ (FKnT., TESz.) földrajzi köznévnek az összetételével alakult. A patak 

mellett fekvő földterületre utal.  

Beszterice-rét ’Salánk határában említett rét’ [1671] (Sz. 467): Besztericze rét.  

A Beszteric(e) víznévnek és a rét földrajzi köznévnek az összetételéből alakult.  

Bibros-tó ’Veréce határában említett hely’ 1661 (Sz. 546): Bibros tó. Vö. a 

szomszédos Rakasz D-i határában, a Rosztoka potok jobb partján Bibres hely 

említett: 1865 (P. 64): Bibres, 1865 (K66): Бибрешъ, sz.  

Szintagmatikus szerkesztéssel alakult helynév. KNIEZSA ISTVÁN szerint elő-

tagja a szláv eredetű bebrъ ~ bobrъ ’hód’ szóból magyarázható (Sz. 546), annak 

magyar képzésű származéka, erre utal a hozzá kapcsolt, a valamivel való ellátott-

ságot kifejező -s formáns. Eszerint a szláv állatnév — legalábbis regionálisan — 

átkerülhetett a magyar nyelvbe is. Utótagja a tó ’állóvíz’ földrajzi köznév. Tehát 

tkp. ’hódos tó’ értelmű (vö. ehhez Beberke, Hódos). 
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Bigecs ’Mátyfalva határában említett hely’ 1620 k. (Sz. 414): Bigecz.  

A népnyelvi bigecs földrajzi köznév jelentéshasadás útján válhatott helynév-

vé. A szó a szomszédos Szamosháton ’őszi vetések között növő tövis’ (MTsz. 

bigecs1, SzamSz.), az Alföldön ’gazos földterület, kert’, ’elhagyott, puszta, meg-

műveletlen terület’, illetőleg ’liget, gyümölcsöskert’ (FKnT., HBMH. 1. 261, 

ehhez lásd még MTsz. bigecs2, OklSz.) jelentésben ismeretes. A tájszó első em-

lítését az OklSz. csak 1780-ból adatolja. A bigecs köznév jelentése alapján a 

helynév valamilyen növényzettel borított földterületet jelölhetett.  

Bipút ? ’Tivadar határában említett agyagos mocsár’ 1497 (C. Tóth 2006: 72): 

Bypwth lugum multiplicibus lungum (!).  

A név olvasata bizonytalan, etimológiája nem tisztázott. 

Bisztra-patak ’a Beberke egyik mellékága Ugocsa vm. ÉK-i részén, Rákóc 

határában említik’ 1639 (Sz. 461): Sebes Patak alias Boztrin patak, 1659 (Sz. 

461): Biztra patak, 1732 (Sz. 461): Bisztra patak. Későbbi említése: 1782–1785 

(Kat1): Bisztra Potok ~ Bistrÿ bach, 1865 (K63): Bisztra patak ~ Бистри по: ~ 

Бистрa поток ~ Бистри поток, p. Mai népnyelvi alakja: 2003 (T36): Бистра, 

p. (Alsósárad, Nagyrákóc).  

Szláv helynévi előzményű magyar névadással keletkezett víznév. A szláv 

vízrajzi alapnév kapcsán KNIEZSA ISTVÁN szerint szláv közszói bystra ’sebes’ > 

Bisztra helynévi alakulás valószínűsíthető (Sz. 461, ehhez lásd még 1949/2003: 

204, ŠMILAUER 1970: 45). Utótagja a denotátum fajtájára utaló patak földrajzi 

köznév, amely másodlagos kiegészülés révén kerülhetett a névtestbe. Az alapnév 

szláv és magyar névhasználókhoz egyaránt köthető. A legkorábbi említés írásban 

eltorzult alakot mutat, amelyre talán hatással lehetettek az -in végződésű hely-

nevek. Ugyanitt magyar megfelelőjévél, a Sebes-patak-kal együtt szerepel: en-

nek valós használata — későbbi hiánya miatt — kétséges. Vö. még Beszteric(e).  

Bocskó ’település Ugocsa vm. K-i részén, Szárazpatak szomszédságában a 

Tarna folyásának bal partján’ 1572: (Sz. 295, ComMarmUg. 166): Bochko, 1598 

(Dávid 504, EH. 1: 136), 1670, 1671, 1673 (UC 157: 73): Boczko, 1673 (UC 57: 

75), 1690 (UC 27: 7, 65: 55): Bocsko, 1673 (UC 157: 73): Botskó, [1673 után] 

(UC 34: 37b): Berzho, 1674 (UC 81: 3): Bershe. Későbbi említése: 1889 (Gön-

czy): Bocskó.  

A településnév magyarázata bizonytalan, többféle eredeztetése is felmerült. 

Legvalószínűbb, hogy személynévből alakult magyar névadással; ehhez lásd 

1358: Buchku szn. (vö. FNESz. Nagybocskó). Az alapjául szolgáló személynév 

bizonyára szláv nyelvekből való, vö. le. Boczek ~ Boczko szn., ukr. Бoчко szn. 

(i. h.). SZABÓ ISTVÁN — vélhetően KNIEZSA nyomán — a településnév szláv 

eredeztetését adja meg (szl. bočьka ’csöbör, kád’, Sz. 295, vö. ŠMILAUER 1970: 

44), ez esetben talán ennek valamilyen szláv képzős változatával számolhatunk. 

A szomszédos Máramaros megyében két Bocskó is ismeretes, SEBETYÉN ZSOLT 
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ezek etimológiáját a fentiek alapján bizonytalannak tekinti (2012: 98). Amennyi-

ben a későn megtelepült ugocsai falu kapcsolatban lehetett településtörténetileg 

a szomszédos máramarosi Bocskó helységekkel (erre vonatkozó adatokkal azon-

ban nem rendelkezünk), akkor a névköltöztetéssel mint lehetőséggel is számol-

nunk kell. 

Bodzás alja ’Szirma határában említett hely’ 1509 (Sz. 487): Boziasallya.  

A bodza növénynév -s képzős származékának és az alj köznév birtokos sze-

mélyjeles alakjának az összetételével alakult. A szl. eredetű magyar növénynév 

bozia [bozja] alakváltozata a helynévben magyar nyelvjárási formát tükröz (vö. 

TESz. bodza). 

Bogdány vápája ’Szirma határában említett hely’ 1721 (Sz. 488): Bogdány 

vápája.  

A Bogdány személynévnek és a nyelvjárási vápa ’tócsa, mocsár; árok, gödör; 

mélyedés; vizenyős talaj, amely nem szárad ki’ (TESz., KMNySz., KMNyA. 2: 

734–735) földrajzi köznév birtokos személyjeles alakjának az összetételével ala-

kult. Olyan mocsaras helyre utalhat, ami egy Bogdány nevű személy tulajdonát 

képezi. Az Árpád-kortól adatolható személynév a későbbi századokban is gya-

kori: vö. Szőlősvégardó: 1609: Bagdan (Sz. 490), Fancsika: 1775: Bogdány (Sz. 

326; de lásd még RMCsSz.). KISS LAJOS szerint a személynév szláv eredetű, tkp. 

jelentése ’Isten ajándéka’ (vö. FNESz. Nyírbogdány). 

Bogyoszló ’Terebes Ny-i határában, a Túr jobb partján említett erdő’ 1772/ 

Más. (Sz. 533): Bogyoszló. PESTYnél Terebes mellett még Bogyoszló-erdők 

(1865: bogyoszló erdők… régebben cserékből fogattak fel, P. 55) és Bogyoszló 

alja (1865: Bogyoszló allya, P. kézirat) is szerepel. Későbbi említése: 1884 

(Kat3): Bogyoszló, 1935–1936 (SzamSz. 101): Bogyoszló². Mai népnyelvi alak-

ja: 2014 (Kiss K. 2014: 116): Bogyoszló, l.  

Személynévből keletkezett magyar névadással (vö. FNESz. Bogyoszló). 

KNIEZSA ISTVÁN a szláv Budislav > Bogyozlo személynévi eredetre utal (Sz. 

533); KISS LAJOS szintén szláv személynévi előzményből magyarázza a nevet; 

vö. blg. Будиcлáв szn., cseh Budislav szn. (FNESz. Bogyoszló, Bogyiszló). Erdő-

nevek azonban ritkán alakulnak személynévből formáns nélkül.  

Bogyoszló köze ? ’Terebes határában említett hely’ 1341 (Perényi 52), 1341/

1482 (DL 70998): Bodozloeuzy [ɔ: -keuzi], t.  

Rendszertani okok és a modern névanyagban fellelhető Bogyoszló-névbokor 

alapján a Bogyoszló mikrotoponimának és a köz ’két terület közötti hely’ (FKnT.) 

földrajzi köznév birtokos személyjeles alakjának összetétele lehet.  

Bolya ’Újhely és Bökény között, a Tisza jobb partján, Bökény ÉK-i részén 

említett földterület’ 1544 (Sz. 508), 1550 (Sz. 304, 508), 1725 (Sz. 508, 511): 

Bolya, ins., t., 1620 k. (Sz. 508): Balia, 1651, 1669 [a. n.] (Sz. 508): Bolja, 1671 

(Sz. 508): Balya.  
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A helynév eredete bizonytalan. KNIEZSA ISTVÁN az 1622-ből ismeretes Bolya 

füzese mikrotoponima szerkezete alapján az előtag személynévi eredetét való-

színűsíti, amely a szláv Boleslav becéző alakja lehet. Szerinte emellett akár a m. 

N. bolyó ~ bolya ’együgyű, bohó bolond’ szóból is származhat (ehhez vö. még 

TESz. bohó): „A Tisza által ide-oda hordott föld neve talán összefüggésbe hoz-

ható az utóbbi szóhasználattal” (Sz. 304). A magyar nyelvterület más részén is 

találunk az itt tárgyalt névvel alakilag megegyező helynevet, például az erdélyi 

Fehér vm.-i Bolya (1296/1413: Bulla, Gy. 2: 196), a Heves vm.-i Bolya (1492: 

Bolya, Cs. 1: 59), a Baranya vm.-i Bója ~ Bójad (1289: Boya, 1287: Boyad, Cs. 

2: 474), a Tolna vm.-i Balya ~ Bolya (1398: Balya, 1441: Bolya, Cs. 3: 416) és a 

Hunyad vm.-i Boja (1453: Boya, Cs. 5: 78) településneveket. KISS LAJOS az 

erdélyi helységnevet személynévi eredetre vezeti vissza, emellett utal a személy-

név szláv származására (vö. FNESz. Bolya). Az Árpád-korból Bolya személyne-

vet találunk (1283: Bolya, ÁSz. 140), később, 1542-től 1720-ig megtaláljuk a 

családnévanyagban is (RMCsSz.). A mai közeli Bonya nevek újabb kori gazdag 

névbokra és Árpád-kori adatolása alapján esetleg a Bonya ~ Bolya nevek össze-

tartozására is gondolhatunk. L. Ló-kert. 

Bolya füzese ’Bökény határában említett hely’ 1622, 1630 k. [a. n.] (Sz. 304): 

Bolya fuzese.  

A Bolya helynévnek és a birtokos személyjeles füzes ’fűzfás hely’ földrajzi 

köznévnek az összetételével alakult. KNIEZSA ISTVÁN a név előtagját közvetlenül 

személynévből származtatja (Sz. 304), ez azonban kevésbé valószínű. Az előtag 

etimológiáját lásd a Bolya szócikkében. 

Bolyok füzese ’Szőlős határában említett hely’ 1688 (Sz. 434): Balyok fizessi, 

1690 (Sz. 434): Boliok füzesi.  

A Bolyok személynév és a birtokos személyjeles füzes földrajzi köznév össze-

tételével alakult. A helynév egy Bolyok nevű ember fűzfákkal benőtt területére 

utal. A személynévi névrészre vö. +1093/1404: Bolok (ÁSz. 140); ebből alakult 

a Borsod vm.-i Bolyok településnév is (vö. FNESz., lásd még PÓCZOS 2001: 26). 

A helynévhez lásd még a későbbiekből a magyar Bal(y)ók családnevet is: 1451: 

Balyok (RMCsSz., N. FODOR 2010: 46). KISS LAJOS szerint a személynév a szláv 

nyelvekből vezethető le (FNESz.). Más — kevésbé valószínű — értelmezések 

szerint e településnév alapja a boly fn. *’halom, emelkedés’ esetleg *’ember-

csoport’ értelemben (i. h.). A helynév legkorábbi említésében a füzes névrész első 

szótagjában felső nyelvállású illabiális vokális áll. 

Bontó ’Mátyfalva ÉNy-i határában említett vízfolyás, amely a Szemerdekbe 

torkollik’ 1570 k. (Sz. 412): Bontho. Később a szomszédos Karácsfalva határában 

is említik: 1864 (L37): Bonto nevü vápa, 1865 (P. 62): Bontó. Vö. Bontó-vápa: 

1829 (Kat2): Bontu Vapa, 1884 (Kat3): Bontó Vápa (Karácsfalva, Mátyfalva). 

Mai népnyelvi alakja: 2008: Bontï.  
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SZABÓ ISTVÁN szerint e víznév valószínűleg a magyar bontó szóval állhat 

kapcsolatban (Sz. 412). Ha elfogadjuk az álláspontját, akkor a vízfolyásnév mor-

fematikai szerkesztéssel keletkezett: a m. bont ’megtör, megszeg, szétlazít, ré-

szeire szed’ (TESz.) ige -ó folyamatos melléknéviigenév-képzős származéka le-

het, de vö. még személynévi említésekkel is: 1450: Ladislao Bontho (RMCsSz. 

Bontó). A közeli Forgolány személynévanyagában is adatolható Bontó név a 16. 

sz. végétől; vö. 1596: Bonto (Sz. 354). A pataknév talán arra utalhat, hogy valamit 

(esetleg töltést) a vízfolyás folyamatosan lerombol. A nevet számos különböző 

további helynév létrehozásában felhasználták alapnévként, kivétel nélkül elő-

tagként, vö. a Bontó-oldal, a Bontó köze és a Bontó mente mikrotoponimák 

névbokrát.  

Bontó köze ’Mátyfalva határában említett hely’ 1632 (Sz. 412): Bonto kozt.  

A Bontó víznév és a birtokos személyjeles köz ’két vízfolyás által határolt 

terület’ (FKnT.) földrajzi köznév jelzős szerkezete. A Bontónak és egy nagyobb 

vízfolyásnak, talán a Szemerdeknek a közét jelölhette. 

Bontó mente ’Mátyfalva határában említett hely’ 1637, 1640 [a. n.] (Sz. 413): 

Bontho mente-ben.  

A Bontó víznévnek és a birtokos személyjeles mente ’víznek a partja, part-

vidéke’ (FKnT.) földrajzi köznévnek az összetételével alakult. A Bontó patak 

partján vagy annak közelében lévő területre utalhatott.  

Bontó-oldal ’Mátyfalva határában említett hely’ 1580 k. (Sz. 412): Bontho 

oldal-on.  

A Bontó pataknévnek és az oldal ’határrész, tájrész oldalsó darabja, környéke’ 

(FKnT.) földrajzi köznévnek az összetételével alakult. A Bontó melletti területre 

utalhatott.  

Bonya ’település Sásvár D-i határában a Tisza partján, a 15. sz. közepétől 

puszta helyként említik’ 1300 (RegArp. 2/4: 245, Cs. 1: 431, ComMarmUg. 166, 

Szirmay 111), 1356>1383 (DL 50278), 1360/1378 (DL 71885), 1470 (Szirmay 

176, ComMarmUg. 166): Banna, poss., pr., 1393 (ComMarmUg. 166), 1476 (DL 

38625, 38626, Sz. 473), 1481 [a. n.] (Sz. 473), 1514 (DL 71131, Perényi 379, Sz. 

473 [itt a. n.]), 1660 [a. n.] (Sz. 473): Bonnya, poss., pr., *1425 (C. Tóth 2006: 

34): Bania, 1446 (Cs. 1: 431), 1451 (Cs. 1: 431), 1470 (Sz. 473): Bonya, poss., 

pr., 1454 (DL 38612): Rodnya [ƒ: Bodnya], 1458 (DL 38615, ComMarmUg. 

166), 1470 (Sz. 473, Szirmay 113, 176), 1481 (Cs. 1: 431): Bodnya, pr., 1458 

(DL 38615, Sz. 473): Bohnya, pr. Későbbi említése: 1865 (P. 65, K32, L21): 

Bodnya, sz. Ma Péterfalva északi részén a Tisza közén Bonya (2007: Bonya ~ 

Bonnya) szántóföldet említenek; Újhely déli részén a Tiszánál Bonya (2008: 

Bonya) nevű terület ismeretes, a szomszédos Fancsika déli, délnyugati részén 

pedig Bonya (2008: Bonya) egy vízfolyás neve, amely nyugat felé folyik, s Újhely 

mellett ömlik a Tiszába. Bökény határában Kis- és Nagy-Bonya (2007: Kis-
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Bonnya, Nagy-Bonnya) határneveket is találunk, amelyeket a töltés határol el 

egymástól.  

A név feltehetőleg személynévből alakult metonimikus névadással. Az alap-

jául szolgáló személynév pontos hangalakja teljes bizonyossággal nem állapít-

ható meg, mivel a 14–15. századi adatok háromféle — egymással esetleg eti-

mológiailag összefüggő — korai személynévvel is kapcsolatba hozhatók, ezek 

legkorábbi adatai: 1141–1161: Banna (ÁSz. 87), +1214/1334: Bona (ÁSz. 141), 

+1246/+1274/XIV: Bohma, 1255: Bohna (ÁSz. 136); vö. még 1471: Bonya 

(RMCsSz. Banya). Ha az előbbi névvel azonosítjuk, akkor a településnév ugyan-

arra a tőre vezethető vissza, mint amelyet BENKŐ LORÁND az erdélyi Szász-

bonyha nevével kapcsolatban említ: az egyik Gyula-fiú Boχnya török etimonú 

nevéből származtatva a település megnevezését (2002: 34, 37, 65). A 15. sz. kö-

zepétől jelentésátértékelődés következtében mikrotoponimiai használatban (te-

rületnévként és víznévként) fordul elő az egykori lakott hely neve (vö. TÓTH 

2008: 50). Vö. Bonya mocsara. 

Bonya mocsara ’Sásvár D-DK-i határában említett hely’ 1544 (Sz. 474): 

Bonnya Machara, t. et s.  

A Bonya helynév és a mocsár földrajzi köznév jelölt birtokos jelzős szer-

kezetéből alakult. Funkcionális-szemantikai szerkezete: ’Bonya határában lévő 

mocsár’. 

Borbély-szőlő 1. ’Feketeardó határában említett szőlőföld’ 1669 (Sz. 341): 

Borbely szőlő. 2. ’Szőlős határában említett szőlőföld’ 1735 (Sz. 434): Borbely 

szőlő. 

A foglalkozásnévi eredetű Borbély személynév és a szőlő földrajzi köznév 

jelzős összetétele. A személynévi előtag Feketeardó (1641 k.: Borbely, Sz. 339) 

és Szőlős (1574: Borbelj, Sz. 421; 1670: Borbely, Sz. 420; 1787: Borbély, Sz. 

424) családnévanyagában is adatolható. Egy Borbély nevű ember szőlőskertjére 

utalhatott. 

Borjú-delelő ’Mátyfalva határában említett hely’ 1620 k. (Sz. 414): Bornju Dellő.  

A m. borjú ~ bornyú fn. és a delelő ’legelőre kihajtott jószág déli pihenőhelye’ 

(FKnT.) földrajzi köznév összetétele, s olyan helyre utal, ahol a fiatal szarvas-

marhák delelnek. A modern kori földrajzi köznévi anyagban több esetben fellel-

hető állat(csoport)név + -delelő (pl. FKnT. csordadelelő, disznódelelő, gulya-

delelő, libadelelő) utótagú összetett földrajzi köznév. A delelő sokféle hangalaki 

változatban használatos a magyar nyelvterületen, az itteni adat déllő formát 

takarhat. 

Borostyános-patak ’Feketeardó határában említett patak’ 1698 (Sz. 341): 

Borostyanos patak. Későbbi említése: 1864 (L57): Borostyán patak.  

A borostyán ’repkény’ (TESz. borostyán1) növénynév -s képzős származé-

kának és a patak földrajzi köznévnek a jelzős összetétele, s olyan vízfolyásra utal, 
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amelynek partját borostyán szegélyezte (esetleg a part mentén levő fákat nőtte be 

a kúszónövény). 

Borsova ’folyó Ugocsa vm. É-i határszélében, Rákóc, Ölyvös, Komját, Sa-

lánk, Feketepatak, Keresztúr és Szőlős határában említik’ [1200 k.] (Gy. 1: 519), 

1357 (Perényi 69): Borsoa [borsoa], 1245 (Gy. 1: 519), 1351 (Perényi 62): 

Bursua, fl., [1270–1272]>1295 (Gy. 1: 531, ÁÚO. 5: 136−137 [itt 1295. évi 

kelettel], Károlyi 1: 22−23 [ua.], Sz. 344 [ua.], Ortvay, Vízr. 1: 149 [ua.]), 

1338/1339 (Gy. 1: 519, 533, Doc. Val. 82, 83), 1351 (DL 70629): Borsua, fl., 

1295/1812 (L46): Borſwa, fl., 1336 (Perényi 45): Burzua, fl., 1336/1342 (Sz. 

426): Burzva, fl., 1351/1385 (DL 38159): Bwrsva, fl., 1351/1389 (Sz. 427), 1408 

(Zs. 2/2: 6366), [1411–1415] (Zs. 3: 1481), 1414 (Károlyi 2: 14, Zs. 4: 1948, Sz. 

465), 1414/1627 (Zs. 4: 2503), 1434 (DL 70874, Perényi 215, Sz. 398), 1500 k. 

[a. n.] (Sz. 398): Borswa, fl., 1357 (Sz. 427), 1439 (DL 38276, Sz. 460), 1570 

[a. n.] (Sz. 460): Borsva, fl., 1357 (Sz. 427): Borsova, 1357>1389 (DocVal. 352): 

Borsoua, fl., [1411–1415] (Zs. 3: 1481): Borwa, fl., [1411–1415] (Zs. 3: 1481): 

Borsswa, fl., 1414 (Zs. 4: 1948), 1627 (Sz. 465), [1671] [a. n.] (Sz. 466): 

Borsowa, fl., 1747 (UC 15: 58): Borzsová-n. Későbbi említése: 1782–1785 

(Kat1): Borsa Fl:, 1864 (L66, L67, L70), 1865 (K26, K27, K31): Borzsova Fl., 

1864 (P. 16, 34, 44, 38, L72): Borzsa, 1865 (L20): Borzsava folyam, 1899 (L33): 

Borzsa folyó | Szl. 2003 (T36): Боржава. Mai népnyelvi alakja: 2007: m. Borzsa 

(Keresztúr, Salánk), 2008: ukr. Borzsávu (Egres).  

Etimológiája bizonytalan. Egyes névfejtések szerint a helynév a mellette fekvő 

egykori földvárról kapta nevét, amely KISS LAJOS szerint személynévből szár-

maztatható (FNESz. Borsova). A várnévnek MELICH JÁNOS is a személynévi ere-

detét vallja (1907: 47, EtSz. Bors). Újabban viszont BENKŐ LORÁND megállapí-

totta, hogy a névátviteli folyamat éppen fordított irányú lehetett: a folyó adott 

nevet a torkolatánál lévő várnak (2003: 136). Ezt azzal az általános névtani uni-

verzáléval támasztja alá, miszerint a nagyobb vizek és települések névazonossága 

esetében általában a vizek az elsődleges névadók. A névadás motivációja megfej-

tetlen, azonban véleménye szerint kizárható a személynévi eredeztetés, mivel a 

névforma több helyen is él víznévként, lásd például az abaúji Bózsva víznevet (vö. 

TÓTH 2001a: 32). BENKŐ álláspontja az, hogy inkább a szláv természeti nevek 

körében kellene vizsgálódni, közelebbről is a víznevek között. A szláv nevekben 

kedvelt -ova képző (ŠMILAUER 1970: 28–29) gyakran kapcsolódik ásványnevek-

hez, térszíni formát jelölő közszavakhoz is (BENKŐ 2003: 138, lásd még SEBES-

TYÉN 2017: 42–43). Az adatok alapján Borsova > Borsva ~ Borzsva változás te-

hető fel a névben, mai népnyelvi alakja újkori fejlemény, amely hangzóvesztéssel 

jött létre. A szomszédos Szabolcsban 1409-ben említenek egy Borsowa nevet vi-

selő települést Demecser határában, amelynek eredete tisztázatlan (NÉMETH 1997: 

48, MIKESY 1947: 55). L. Borsova vize. Vö. Borsova malma, Borsova-mező. 
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Borsova malma ’Salánk határában említett hely’ 1628 (Sz. 466): Borsova 

molna.  

A szláv eredetű Borsova víznévnek és a birtokos személyjeles malom főnév-

nek az összetételével alakult. A malom névrésznek a régiségben gyakori a molon 

(> molna) alakja (TESz., OklSz.). Bizonyára a Borsova vize mellett épült malmot 

jelölt.  

Borsova-mező ’Salánk ÉK-i határában, a Borsova bal partján említett föld-

terület’ [1671] (Sz. 468): Borsova mező, cal. Mai népnyelvi alakja: 2007: Borzsa-

mez¥, sz.  

A Borsova pataknév és a mező földrajzi köznév összetétele, amely a vízfolyás 

mellett vagy annak közelében levő sík területre, szántóföldre utal (TESz. mező). 

Borsova vize ’folyó Ugocsa vm. É-i határszélében, Ölyvös, Rákóc és Szőlős 

határában említik; a Borsova víznév variánsa’ 1336 (Perényi 45): Borsuawyze, 

fl., 1336/1342 (Sz. 426): Borsvawyze, fl., 1351 (Perényi 62): Bursuauize, fl., 1351 

(DL 70629): Borsuauize, fl., 1351 (Sz. 426): Bursvavize, 1351/1385 (DL 38159, 

Sz. 426 [itt Bursvyze]): Bwrsvyze, fl., 1351/1389 (Sz. 426): Borsvize, 1439 (DL 

38276): Borsva vize. Későbbi említése: 1879 (Sz. 466): Borzsa vize.  

A Borsova folyónév másodlagosan egészülhetett ki a víz ’vízfolyás’ földrajzi 

köznév birtokos személyjeles alakjával. Funkcionális-szemantikai tartalma: ’a 

Borsova folyása’. 

Borzlyuk ’Terebes D-i határában említett erdő’ 1772/Más. (Sz. 533): Borzjuk, 

e. Későbbi említése: 1865 (P. 55): Borzlyuk.  

Az összetett borzlyuk ’borzüreg’ köznév metonimikusan válhatott helynévvé, 

s olyan helyre (erdőre) utalhat a név, ahol borzok üregei vannak. A PESTY-

gyűjtésben a név magyarázata ezzel összefügg: „hajdan borzok tanyája – mos (!) 

szép urasági kaszállók” (P. 55). A szó máshol is megtalálható helynévi funk-

cióban (vö. FNESz. Borzlyuk). A lyuk névrész gyakran alkot összetett földrajzi 

köznevet állatnévi előtaggal, lásd kutyalyuk, macskalyuk, rókalyuk (FKnT.).  

Botos ’Veréce É-ÉK-i határában, a Tisza egyik szigete és a Tisza jobb partján 

lévő nagyobb kiterjedésű földterület’ 1661 (Sz. 546): Botos. Későbbi említése: 

1865 (K41, P. 69): Botos. A szomszédos Rakasz és Veresmart határában is 

említik: 1865 (K66): Ботошъ, 1865 (K67): Ботошь.  

Bizonytalan eredetű helynév. Létrejöhetett a bot fn. -s képzős alakjaként 

(többféle motivációval), de alakulhatott személynévből is: vö. a település sze-

mélynévanyagában 1513 óta adatolható ez a családnév (1513: Gregorio Bothos, 

N. FODOR 2010: 62); további Ugocsa megyei példák: 1451: Bothos (Sz. 420), 

1573: Bothos (Sz. 333), 1646: Botos csn. (Sz. 273). KÁZMÉR MIKLÓS a sze-

mélynév motivációját a botos ’csordás, marhapásztor; csősz, mezőpásztor’ szóval 

kapcsolja össze (RMCsSz., vö. ÚMTsz. botos1).  
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Bot-rekettye ’Fancsika határában említett határrész’ [1550–1650] (Sz. 330): 

Both Rekettye.  

Szintagmatikus szerkesztéssel alakult. Az előtag kétféleképpen is elemezhető. 

A névszerkezet alapján esetleg a Bot személynév ([XI]/Krón: Benedictum filium 

Both, ÁSz. 146, de lásd 1403: Luca Both csn., RMCsSz.) és a rekettye földrajzi 

köznév összetételének tarthatjuk. KISS LAJOS szerint e szn. talán a bot fn.-ből 

alakult (vö. FNESz. Bot, de lásd ehhez N. FODOR 2010: 62). Ez esetben a helynév 

valószínűleg egy Bot nevű ember rekettyefüzes területére utal. A helynév esetleg 

közvetlenül is kapcsolatba hozható a bot ’bunkó’ köznévvel.  

Bökény ’település Ugocsa vm. Ny-i részén, a Tisza folyása mellett’ 1230/1368 

(RegArp. 1: 181, H. 7: 19, Sz. 297 [itt 1230. évi kelettel], ComMarmUg. 165 

[ua.]), 1283/1410 (Zs. 2/2: 8039), [1290–1300] (DL 56589, H. 7: 342 [itt é. n. 

áll]), 1292/1410 (Zs. 2/2: 8039), 1348/1410 (Zs. 2/2: 8039), 1364 (DL 52065), 

1370 (DL 38182), 1370/1410 (Zs. 2/2: 8039), 1380 (DL 38588, Cs. 1: 431), 1382 

(DL 62196), 1382/1410 (Zs. 2/2: 8039), 1409 (Zs. 2/2: 7105, Perényi 157), 1410 

(Zs. 2/2: 8039), 1411 (Zs. 3: 140), 1416 (Zs. 5: 2133): Buken, poss., t., de, 1324 

(Szirmay 121, F. 9/5: 556 [itt az előbbire utalva Bekeny szerepel]), 1428 (Szirmay 

122), 1505 (Szirmay 61), 1755 (Szirmay 122): Bekény, de, 1342 (ComMarmUg. 

165), 1356 (DL 38864), 1371 (Szirmay 123, F. 9/4: 388), 1381 (Szirmay 121, F. 

9/5: 556), 1381, 1431, 1436, 1461 (Cs. 1: 431), 1386 (Perényi 95), 1386/1387 

(DL 70674), 1417 (Zs. 6: 582, Szirmay 58), 1423 (C. Tóth 2006: 87, DL 54291), 

1431 (DL 38254, 38256, 62257), 1434 (DL 38259, 38260, 38263, 54887), 1435 

(DL 38265), 1435/1436 (DL 38210), 1436 (DL 38210, 38269, 62270, C. Tóth 

2006: 87), 1437 (DL 38272, 55088), 1457 (C. Tóth 2006: 45, DL 38320), 1459 

(C. Tóth 2006: 45, DL 38323), 1460 (C. Tóth 2006: 46, DL 38330, 38331), 1461 

(DL 38332, C. Tóth 2006: 47, 48, 49), 1462 (DL 38339), 1464 (DL 70920, 

Perényi 248), 1466 (C. Tóth 2006: 51, DL 55841, 70929, Perényi 252), 1467 (DL 

38350), 1468 (C. Tóth 2006: 52, DL 38357), 1471 (Szirmay 121), 1473 (C. Tóth 

2006: 57, DL 38369, Szirmay 50 [itt tévesen 1413. évi kelettel], 1474 (C. Tóth 

2006: 58, DL 38377), 1475 (Z. 11: 165, SzSzBML. 134), 1476 (DL 38388), 1477 

(DL 38390), 1478 (DL 70985, Z. 11: 231, C. Tóth 2006: 62, Perényi 278, 281), 

1478/1496 (DL 71061), 1479 (DL 62338, 38412), 1481 (DL 62346), 1482 (DL 

62350), 1483 (DL 62351), 1483/1568 (DL 13959), 1484 (DL 38425, 62356, 

62357), 1486 (DL 62363), 1487 (DL 62364), 1494 (C. Tóth 2006: 90, DL 38430), 

1500 (DL 71077, Perényi 337), 1506 (Szirmay 122), 1507 (DL 38444, 38445), 

1511 (DL 38452), 1520 (DL 62430), 1521 (Perényi 404), 1521/1525 (DL 71190), 

1523 (C. Tóth 2006: 78), 1523/1524 (DL 71187), 1525 (DL 62460), 1559 

(Szirmay 17, 121, ComMarmUg. 165): Beken, de, poss., 1343 (DL 38154): 

Bwken, 1380 (Cs. 1: 431), 1401 (C. Tóth 2006: 33), 1414 (Károlyi 2: 15), 1417 

(Z. 6: 462, ComMarmUg. 165), 1425 (C. Tóth 2006: 34, DL 38246), 1428 
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(C. Tóth 2006: 35, DL 38251), 1431 (C. Tóth 2006: 36, DL 38600), 1434 (DL 

62263), 1436 (C. Tóth 2006: 36, DL 55021), 1454 (C. Tóth 2006: 43, DL 38313), 

1465 (DL 38348), 1482 (DL 62350), 1484 (DL 36395), 1493/1501/1508/1509 

(C. Tóth 2006: 74 [itt Bew[k]en]), 1503 (DL 62377), 1505 (DL 39335), 1523 (DL 

38465), XVI. közepe (UC 100: 20): Bewken, de, v., poss., 1391 (Szirmay 121, F. 

10/1: 733 [itt az előzőre hivatkozva Beken alak áll]): Benken, de, 1417 (Zs. 6: 

613): Bvken, de, 1428 (C. Tóth 2006: 35, Szirmay 50, ComMarmUg. 165), 1460 

(C. Tóth 2006: 46, DL 38329): Beuken, de, 1433 (DL 38124): Bekez [ɔ: Beken], 

1471 (Szirmay 121): Bekén, *1496 (DL 38633): Bewkeny, de, 1505 (Szirmay 14), 

1670 (ComMarmUg. 165), 1671 (UC 64: 40), 1728 (UC 57: 48), XVIII. közepe 

(UC 152: 96): Bökény, poss., 1516 (DL 71141, Perényi 385): Beeken, 1559 (Szir-

may 17, ComMarmUg. 165), 1560 (Szirmay 18), 1566 (ComMarmUg. 165), 1589 

(Károlyi 3: 457): Beoken, de, 1559 (Szirmay 132): Bökén, 1564 (ComMarmUg. 

165): Beolenÿ [ɔ: Beokenÿ], 1570 (UC 76: 18a): Bekyn, 1598 (Dávid 504): Bó-

kenj, 1671 (UC 60: 17): Bőkeny, 1706 (Károlyi 5: 427): Bököny, 1709 (ComMarmUg. 

165): Pekin [ɔ: Bekin], 1740 (T20), ?1745 (T29): Bekin. Későbbi említése: 1773 

(Lex. 283, ComMarmUg. 165): Beőkény, 1802–1811 (Görög), 1864 (L65), 1865 

(P. kézirat, P. 58 [itt Bökény]): Bőkény, 1864 (L48, L56): Bőkőny, 1935–1936 

(SzamSz. 113): Bök~m, Bök~ny. Mai népnyelvi alakja: 2008: Bök½ny.  

A helynév jelentésbeli névalkotással keletkezett, személynév vált metonimi-

kus névátvitel útján településnévvé (FNESz. Tiszabökény, Sz. 297, SEBESTYÉN 

2020: 65–66). Az Árpád-korból személynévként 1111-től kezdődően adatolhatók 

Buken, Buquen alakok (ÁSz. 160). A személynév eredete tisztázatlan, leginkább 

török eredetűnek tartják (vö. FNESz. Bököny). A legkorábbi adatokban az első 

szótagban labiális magánhangzó figyelhető meg. Majd a 14–16. században illa-

biális első szótaggal fordul elő, emellett a 18. századi térképi anyagban második 

szótagbeli í-ző forma is adatolható.  

Bőke rekesze ’Feketeardó határában említett hely’ 1662 (Sz. 340): Bőke 

rekeszsze.  

Szintagmatikus szerkesztéssel alakult helynév. SZABÓ ISTVÁN szerint az elő-

tag személynév (Sz. 340), az utótag pedig a birtokos személyjeles rekesz ’elkülö-

nített, elzárt rész, hely’ jelentésű földrajzi köznév (TESz., vö. még FKnT.). Ilyen 

nevet nem találunk korai személynévtárainkban (vö. ÁSz., RMCsSz., N. FODOR 

2010), de későbbről HAJDÚ MIHÁLY a magyar Beke családnév változataként 

említi a Böke ~ Bőke családnevet (2010: 70). Ez valószínűleg a Bők személy-

névnek (lásd ehhez 1202–1203/cr 1500: Bok, ÁSz. 137, vö. 1597: Beẇk farkas, 

RMCsSz. Bök) -e becéző képzős származéka lehet (KNIEZSA 1965/2003: 264, 

270). Az előtag személynévi eredetét a kései ómagyar korból ismeretes személy-

név + rekesze szerkezetű helynevek is támogatják (vö. 1347: Mihalrekezy, stag., 

1443: Kenezrekeze hn., OklSz. rëkesz). 
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Búzás-láp ’Verbőc határában említett hely’ 1755 (Sz. 544): Buzás Láp.  

A búza növénynév valamivel való ellátottságot kifejező -s képzős származé-

kának és a láp ’sekély, vízi növényzettel belepett állóvíz, mocsár’ (TESz.) 

földrajzi köznévnek a jelzős összetétele. Olyan mocsaras helyet jelölhetett, amely 

mellett vagy közvetlen közelében búza terem. Ehhez vö. a Búzás családnevet is 

(RMCsSz., N. FODOR 2010: 65).  

Bükk ’Feketepatak határában említett erdő’ 1295 (ÁÚO. 5: 136, Károlyi 1: 22, 

Sz. 344): Byk, s., 1295/1812 (L46): Bÿk, s. Kn. 1410 k. (Komját; Sz. 398): Byk, a.  

A mikrotoponima jelentéshasadással keletkezett a gyűjtő értelmű, ’bükkerdő’ 

jelentésű bükk földrajzi köznévből (vö. FKnT.). A tulajdonnévi szerepet a név 

után található lat. silva ’erdő’ minősítés valószínűsíti (lásd ehhez HA. 1–4., 

KMHsz. 1.). A régiségben a fanév bik formában volt használatos, ami később a 

labializáció hatására alakult bükk-ké (OklSz. bükk, TÓTH 2001a: 35). Vö. 

Bükkfa, Kereszt-Bükk. 

bükkfa 1324/1478 (Veléte; Sz. 538, Szirmay 146 [itt Bikfa], F. 8/5: 149 [itt 

az előbbire utalva Bikfa áll]), 1324/1326/1478 (AOklt. 8: 241): Bykfa, a.  

Az ismeretlen eredetű bükkfa fanév (TESz.) köznévi említése. Vö. Bükk. 

Bükkfa forrása ’Gyula határában említett forrás’ 1659 (Sz. 362): Hegi far 

forrasa alias Bikfa forrasa.  

A bükkfa erdei fanévnek és a forrás ’a földből előtörő víz’ (KMNySz.) föld-

rajzi köznév birtokos személyjeles alakjának az összetételével alakult. A helynév 

egy bizonyos bükkfa tövénél, esetleg annak közelében a földből természetes úton 

előtörő vízre utal. L. Hegyfar forrása. 

Bükk-mező ’Váralja határában említett hely’ 1694 (Sz. 496): Bik mező.  

A bükk fanévnek vagy az azonos alakú ’bükkerdő’ jelentésű bükk földrajzi 

köznévnek (FKnT.), esetleg egy ebből alakult helynévnek és a mező földrajzi 

köznévnek a jelzős összetétele, s olyan (szántó)földre utal, amelyet bükkfák 

öveznek, ill. bükkerdő mellett fekszik. A 16. sz. végén a falu határában Bükkös-

erdő mikrotoponimát is említenek. Vö. Kis-bükk. 

Bükkös-erdő ’Váralja határában említett erdő’ 1584 (Sz. 495): Bykkes erdeo.  

Szintagmatikus szerkesztéssel alakult helynév. Előtagja a bükk fanév régi bik 

alakjának -s képzős származéka (TESz. bükk), utótagja a denotátum fajtájára 

utaló erdő földrajzi köznév. Bükkerdőt jelölhetett. Vö. Somos-bükk.  

Bükkös-halom ’Keresztúr határában említett erdő’ 1483 (DL 38422, Sz. 503, 

OklSz. 100, 151 [itt 1482. évi kelettel]): Bykeshalom, s.  

A bükk fanév -s képzős származékának és a halom ’alacsonyabb domb’ 

(TESz.) jelentésű földrajzi köznévnek az összetételével alakult. Olyan kisebb ki-

emelkedésre utal, amelyen bükkfa(erdő) található. A bükk névrésznek a régiség-

ben általános bik alakja fordul elő a névadatban.  
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Cudar ~ Csudar ’Mátyfalva határában említett hely’ 1570 k. (Sz. 413): 

Chudar, una pars horrei.  

Olvasata, hangalakja bizonytalan, etimológiája ismeretlen. SZABÓ ISTVÁN a 

helynév után álló lat. horreum ’csűr’ szó nyelvjárási csűr ~ csűd alakváltozatának 

képzett formájára gondol, azonban a csüd-ar képzés jelentését ismeretlennek véli 

(Sz. 413). A fenti névfejtési magyarázattól eltérően sokkal inkább személynév-

ből keletkezett helynévre gondolhatunk. KÁZMÉR MIKLÓS családnévszótárában 

gazdagon adatolt Cudar nevet találunk, legkorábbi említése: 1361: Petro Zwdar 

(RMCsSz., vö. N. FODOR 2010: 67), de későbbről vö. még 1462: Benedicti Chw-

dar, 1584: Chudar (RMCsSz.). E családnév eredete ismeretlen, ui. a m. cudar 

’alávaló, hitvány’ melléknévvel kronológiai okokból nem kapcsolható össze 

(RMCsSz., N. FODOR 2010: 67–68, vö. TESz. cudar).  

Csákányné foka ’Feketepatak határában említett hely, bizonyára vízfolyás’ 

1551 (Sz. 344): Chakannefoka.  

SZABÓ ISTVÁN Csákány foka olvasatot valószínűsít (Sz. 344), az előtag a 

Csákány szege foka névvel mindenképpen összefügg. A szintagmatikusan szer-

kesztett helynév utótagja a fok ’vízelvezető, nagyobb vizekből kifolyó ér vagy 

csatorna’ (TESz., FKnT.) jelentésű földrajzi köznév birtokos személyjeles for-

mája. 

Csákány-szeg ’Szőlős ÉNy-i határában említett hely’ 1336 (Perényi 45), 

1336/1342 (Sz. 426), 1351/1385 (DL 38159, Sz. 426 [itt a. n.]), 1351/1389 [a. n.] 

(Sz. 426): Chakanzegh, t., 1351 (DL 70629, Perényi 61): Chakanzeg, t. A szom-

szédos Feketepatak helynévanyagában később is szerepel Csákány-szeg nevű 

hely: 1865 (P. 25): csákány szeg, de 2007: Csákány-szeg.  

A m. Csákány személynévnek és a szeg ’a falunak valamely része; sarok, 

szeglet, zug; folyókanyarban fekvő földterület’ (FKnT.) jelentésű földrajzi köz-

névnek az összetételéből alakult. Az alapul szolgáló személynév török eredetű, 

etimológiailag azonos a m. csákány fn. előzményével (vö. FNESz. Csákány). A 

személynév legkorábbi adata: 1225: Chakan (ÁSz. 176, N. FODOR 2010: 69). 

SZABÓ ISTVÁN szerint Szőlős határa (a hozzá tartozó Daróc és Halászföld határ-

járása alapján) a későbbiekben jelentősen megváltozott. Főként északon a Bor-

sova–Beberke vidékén létrejövő új falvak területfoglalása következtében e rész a 

későbbiekben Szőlős részeként már nem szerepel (Sz. 425). Ebből következően 

bizonyára összefügg a Feketepatak határában említett Csákány-szege foka mik-

rotoponimával.  

Csákány szege foka ’Feketepatak határában említett hely, bizonyára víz-

folyás’ 1295 (ÁÚO. 5: 136, Károlyi 1: 23, Sz. 344, Ortvay, Vízr. 1: 185): Cha-

kanegefoka [ɔ: -zegefoka], 1295/1812 (L46): Chaganegefoka.  

Bizonyára összefügg a Szőlős határában említett Csákány-szeg névvel és a 

Csákányné foka névformával is. A szintagmatikus szerkesztéssel létrehozott 
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helynév utótagja a fok ’vízelvezető, nagyobb vizekből kifolyó ér vagy csatorna’ 

(TESz., FKnT.) jelentésű földrajzi köznév birtokos személyjeles formája. Elő-

tagjához lásd a Csákány-szeg szócikkében írottakat. 

Csalános 1. ’Újhely határában említett hely’ 1610 k. (Sz. 510): Csenalos, 

1620 k. (Sz. 510): Czionalos, 1671 (Sz. 510): Csonalos alias Nagyréth. L. Nagy-

rét (1.). Vö. Csalános folyókája. 2. ’Verbőc határában említett hely’ 1741 (Sz. 

543): Csanálos. Ma népnyelvi neve: 2007: Csonáros, szántóföld a település K-i 

határában.  

A m. csalán (TESz.) növénynév nyelvjárási csanál ~ csonal ~ csenál alak-

jainak a valamivel való ellátottságot kifejező -s helynévképzős származéka. Az 

előtag tájnyelvi változatai a kárpátaljai nyelvjárásokban ma is megvannak 

(KMNyA. 3: 68–69, KMNySz., vö. még ÚMTsz. csalán). A helynév csalánban 

gazdag helyre utal. A verbőci név a bő egy évtizeddel korábbról adatolt 

Csalános-rét mikrotoponimával azonos helyet jelölhet, és elképzelhető, hogy a 

közeli Újhelyen említett név is ugyanerre a nagyobb területre vonatkozott.  

Csalános folyókája ’Újhely határában említett hely, bizonyára vizes árok’ 

1620 k. (Sz. 510): Czionalos foljokaja.  

A falu határában az egy évtizeddel korábbról említett Csalános ~ Csanálos 

alapnévnek és a birtokos személyjeles folyóka ’vízelvezető árok’ (KMNySz.) 

jelentésű földrajzi köznévnek az összetételével alakult. A település határában 

még Halastó folyókája és Szennyes folyókája helyneveket is említenek. Vö. 

még Folyóka. 

Csalános-rét ’Verbőc határában említett hely’ 1729 (Sz. 543): Csenálos rét.  

A csalán növénynév -s képzős származékának és a rét földrajzi köznévnek az 

összetételével alakult. Előtagjának tájnyelvi változatára lásd Csalános (2.). 

Csanytó foka ’Verbőc határában említett helynév, bizonyára vízfolyás’ 

1410–1420 k. (Sz. 541): Chantofoka.  

Szintagmatikus szerkesztéssel alakult helynév. Az előtag bizonyára egy nem 

adatolható *Csany-tó helynév, amely a Csany szn. (első említése: 1228/1491: 

Chon, ÁSz. 208; vö. még 1523: Clemente Chan csn., N. FODOR 2010: 70; 

FNESz. Csány és KMHsz. 1: 72, Csany-tó névcikkét) és a tó ’állóvíz’ földrajzi 

köznév összetételével alakult. Szóba jöhet még a névrésznek a Csanta személy-

névvel (+1252/1270: Chantha: ÁSz. 190) való azonosítása is, de ennek *Csantó 

változatát nem ismerjük. Az itt tárgyalt név utótagja a fok ’nagyobb vizekből 

kifolyó ér vagy csatorna’ (TESz.) jelentésű földrajzi köznév birtokos személy-

jeles alakja.  

Csarnatő ’település Ugocsa vm. K-i részén Gődényháza szomszédságában’ 

1378 (DL 26566, Sz. 305–306, ComMarmUg. 169), 1430 (DL 70858, Perényi 

204, F. 10/7: 232 [itt Chaznalew]), 1450 (DL 70896, Perényi 234), 1471 (DL 
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70952, 70956, 70961, Perényi 260, 262, 264), 1478 (Perényi 277), 1492 (DL 

71039, Perényi 309), 1498 (DL 71072, Perényi 329, 332), 1499 (DL 71074, 

Perényi 334, 335), 1499/1505 (DL 71099), 1513 (DL 86743): Charnathew, poss., 

v., 1405 (Zs. 2/1: 3703, 3709, Perényi 141, 142, ComMarmUg. 169): Chornatu, 

1430 (Perényi 208), 1430/1431 (DL 70863, 70870, F. 10/7: 235 [itt Chorbatkow]), 

1431 (DL 70870, F. 10/7: 322): Chornathow, poss., 1430 (Perényi 203), 1499/

1505 (DL 71099): Charnatew, 1430/1431 (DL 70863, 70870, Perényi 208): 

Chornathw, 1431>1498 (Perényi 209): Chornatew, 1450 (DL 70896): charmathew, 

poss., 1454, 1471 (Cs. 1: 432): Chornathew ~ Cornatu ~ Chamathu, 1471 

(Perényi 264), 1498 (DL 71070, Perényi 332): Chornathew, 1478/1496 (DL 

71061): Charhathew, 1498 (DL 71072, Perényi 332, 334): Charnathw, 1498 (DL 

71068): Chamathew, 1498/1505 (Perényi 332): Chernathew, 1578 (Szirmay 147, 

ComMarmUg. 169): Csarnatö, poss., 1598 (Dávid 504): Cziarnatw, 1670–1689 

(UC 159: 41): Karnató, 1673 (UC 27: 6), 1674 (UC 81: 3): Csarnafő, 1673 (UC 

57: 75): Csarna To, [1673 után] (UC 34: 37b): Csarna Tő, 1689 (UC 34: 39): 

Kormoto, 1713 (UC 34: 45): Csernatü. Későbbi említése: 1773 (Lex. 283, 

ComMarmUg. 169 [itt az előbbire utalva Csarnatő alak áll]): Csarnató, 1802–

1811 (Görög): Csarnateö, 1863 (L64), 1865 (K25): Csernatő. Mai népnyelvi 

alakja: 2008: m. Csarnatű, m., m.–ukr. Csarnatü, m., ukr. Cserna, ukr. Cserná, 

ukr. Cserné, ukr. Csernyé.  

Metonimikus névadással keletkezett településnév, amely egy nem adatolt 

*Csarna-tő alapnévből alakulhatott. Az alapnév szláv eredetű víznévből magyar 

névadással jöhetett létre: a kikövetkeztetett, szláv eredetű *Csarna névnek és a 

tő ’egy kisebb folyóvíznek egy nagyobba való torkolásának a helye és környéke’ 

(FKnT.) földrajzi köznévnek az összetétele (FNESz. Csarnatő, Sz. 306, SEBES-

TYÉN 2020: 79–80). A Csarna névrész közszói előzménye az ősszláv *čьrnъ 

’fekete’ (ŠMILAUER 1970: 51, vö. ukr. Черня hn., or. Черница hn. stb.; itt még 

további szláv helynévi származékok találhatók). SZABÓ ISTVÁN szerint e tele-

pülés „az északról leereszkedő szláv hullám lerakódása volt”, s a név előtagja 

elsődlegesen víznév lehetett, erre utal utótagja is (Sz. 306). Az előzményül szol-

gáló víznév szláv eredetű ugyan, de a település nevét kétségkívül magyarok ad-

ták. Adataim a megye területén ilyen nevű patakra nem utalnak. A település kör-

nyékén több vízfolyás, torkolat is található, ezek közül említésre méltó a falut ma 

is keresztülszelő Potok (2008, élőnyelvi adat) vízfolyásnév, talán ezzel hozható 

kapcsolatba a *Csarna alapnév. A településnév földrajzi köznévi elemének adatai 

ő > ű zártabbá válást mutatnak már a 15. századtól, amit mai népnyelvi formája 

is megőrzött. Az urbáriumi összeírásokban szereplő 18. század eleji Karnató ~ 

Kormoto említések, valamint a második névrésznek a tő ~ fő ingadozást mutató, 

17. század második feléből származó névelőfordulásai bizonyosan írásban eltor-

zult formák lehetnek. A Csarna előtag első szótagjának mély magánhangzója 
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magas hangrendű vokálisra cserélődött fel, amely esetleg a név 18. századtól 

adatolható, újabb kori szláv nyelvi Cserna (2003: Черна, T36) formájával van 

összefüggésben (ehhez lásd még KISS L. 1999: 214–215). Lásd még Batár-tő.  

Csarnatőújfalu ’település Ugocsa vm. K-i részén, Csarnatőtől K-re a Batár 

forrásvidékén; a mai Sósújfalu’ 1622 (Sz. 475, ComMarmUg. 195): Csarnatu 

Wyfalu.  

Névrendszertani érvek alapján elsődleges névváltozatnak a mintegy egy évti-

zeddel később adatolt Újfalu (3.) településnevet tarthatjuk. Az itt tárgyalt hely-

ségnév másodlagosan egészülhetett ki a Csarnatő jelzői előtaggal, amely ’Csar-

natő határában lévő újabban megtelepült falura’ utal (FNESz. Sósfalu). SZABÓ 

ISTVÁN szerint azért viseli az előtagot, „mert annak határából szakította ki a 

magáét” (Sz. 475). Egy fél évtized múlva Oláhújfalu néven említik az Avas tele-

pülései között, nyilvánvalóan lakóinak etnikumára utalóan. SZABÓ szerint „Az 

»Oláh« nevet pedig kétségtelenül a vidék »Oláhság« nevétől kapta, megkülön-

böztetésül is a Tisza fölött szemben levő »Oroszság« nevű vidék Újfalujától” (Sz. 

475). Később, a 18. század közepétől jelzőcserével Sósújfalu alakban említik a 

források. A 20. századtól hivatalos neve Sósfalu (ukr. Новосéлиця) alakban rög-

zült.  

Csató ’Szőlős határában említett hely’ 1608 (Sz. 430): Czato. Későbbi em-

lítése: 1865 (P. 66): Csató. 

Személynévből keletkezhetett metonimikus névadással (lásd a Csatóháza 

szócikkénél adatolt neveket, ÁSz.; családnévi használatához vö. 1394: Johannes 

Chatho, RMCsSz., lásd még N. FODOR 2010: 71). A szomszédos Szőlősvégardón 

1754/1755. évi kelettel Cható Ferenc birtokost említenek (Sz. 489). Az alapnév 

a 17. sz. második felétől a Csató völgye és a Csató-oldal mikrotoponimákban is 

megjelenik.  

Csatófalva ’település Ugocsa vm. DNy-i szélében Tivadar határában, az egy-

kori Andrásfalva szomszédságában’ 1332 (Cs. 1: 432, Kázmér 1970: 192): 

Chatofalva, 1447 (Cs. 1: 432, Kázmér 1970: 192, ComMarmUg. 173 [itt Chato-

falva]): Chathofalwa. Mai népnyelvi alakja: 2007: Csatï, sz., l. (Tivadar, Péter-

falva); de vö. még 2007: Csatï-erd¥, sz. (Péterfalva).  

A feltehetően személynévi eredetű Csató és a falu földrajzi köznév jelölt 

birtokos jelzős összetétele. Nagyjából egy időben keletkezhetett a Csatóháza 

névváltozattal, később azonban a falva utótagú név nem adatolható. A település 

elnéptelenedése a 16. századtól következett be (Sz. 307), ezt követően beolvadt a 

szomszédos települések területébe, nevét a 19. sz. közepén túl a modern kori 

névanyagban Csató alakban adatolhatjuk. 

Csatóháza ’település Ugocsa vm. DNy-i részén, Tivadar határában, az egy-

kori Andrásfalva szomszédságában, a 16. század második felétől puszta Forgo-
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lány mellett’ 1379 (Cs. 1: 432, Kázmér 1970: 192, Sz. 308, ComMarmUg. 173, 

Szirmay 125 [itt Cható-háza]), 1399 (C. Tóth 2006: 32), 1416 (Zs. 5: 2269), 1429 

(C. Tóth 2006: 35, DL 38599), 1431 (DL 38256), 1436 (DL 70878, C. Tóth 2006: 

36), 1451 (C. Tóth 2006: 41, Károlyi 2: 289), 1461 (Cs. 1: 432), 1475 (Z. 11: 

164), 1478 (C. Tóth 2006: 62), 1516 (DL 71141, Perényi 385), XVI. közepe (UC 

100: 20): Chatohaza, de, 1409 (Zs. 2/2: 7105, ComMarmUg. 173), 1416 (Zs. 5: 

2133), 1433 (DL 38124), 1436 (Perényi 219), 1454 (C. Tóth 2006: 43, DL 

38312), 1460 (C. Tóth 2006: 46, DL 38329, 38331), 1464 (DL 70920), 1468 (DL 

38618), 1475 (Z. 11: 165), 1478 (DL 70985, Z. 11: 231, Perényi 281), 1479 (DL 

38412), 1491 (C. Tóth 2006: 68, DL 71033, Perényi 305): Chathohaza, de, poss., 

[1415–1416] (Zs. 5: 1378): Chatouhaza, 1419 (Szirmay 128), 1470 (Szirmay 

128): Chatóháza, de, 1435 (Szirmay 128): Chatoháza, de, 1436 (DL 70878): 

Chathowhaza, 1750 (Szirmay 124, ComMarmUg. 173): Csatóháza. Későbbi em-

lítése: 1806 (Lip., Mappa): Csatóháza, pr.  

Az adatok időbeli viszonya alapján valószínű, hogy egy ideig párhuzamosan 

használták a Csatófalva névalakkal. A személynévi előtag Árpád-kori említése: 

1269: Chotov (ÁSz. 204), a 14. századból való adatára lásd 1337: Chautou 

(FNESz. Csatófalva), ezt követően is gyakori családnévként (RMCsSz.). Az 

utótag a településnév-formánsként használatos háza (BÁBA 2016: 36).  

Csató-oldal ’Szőlős határában említett hely’ 1693 (Sz. 430): Csato oldal-on 

szőlő.  

A 17. sz. első feléből adatolt Csató helynév és az oldal ’határrész, tájrész 

oldalsó darabja, környéke’ (FKnT.) földrajzi köznév összetételével alakult. 

Csató völgye ’Szőlős határában említett hely’ 1673 (Sz. 434): Csato völgye.  

A feltehetően személynévi eredetű Csató helynévnek és a birtokos személy-

jeles völgy földrajzi köznévnek az összetételével alakult.  

Csecsege pataka ’Mátyfalva határában említett vízfolyás’ 1570 k. (Sz. 413): 

Chec zege [ɔ: Checzege] pataka. Csecseg-patak 1620 k., 1637 [a. n.] (Sz. 413): 

Czeczegh patagh.  

Szintagmatikus szerkesztéssel alakult vízrajzi név. SZABÓ ISTVÁN az előtag 

kapcsán egy magyar alapszavú Csecsege ~ Csecseg (esetleg Csek szege) helynévi 

olvasatot valószínűsít, amelynek közelebbi eredetét ismeretlennek véli (Sz. 413). 

A három összetartozó névforma (lásd még Csecseg köze) alapján Csecseg(e)-

patak elsődleges névformát tehetünk fel. A helynév előtagja valószínűleg ono-

matopoetikus névrész lehet (erre lásd JUHÁSZ 1989: 116–119), a nyelvjárási csi-

cseg ’vizes, nedves föld v. nedvességgel átitatott deszkapadló, ha rálépnek, 

cuppogó hangot ad’ ige csecseg alakváltozatának (ÚMTsz., KMNySz. csicseg, 

TESz. csicseg, csicsereg) -e igenévképzős származéka lehet (vö. TNyt. 1: 325). 

A név cuppogásra emlékeztető hangot adó vagy sáros süppedős partú vízfolyásra 
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utal. Az előtag képző nélküli változata (Csecseg-patak, Csecseg köze) talán a 

képzőmorféma archaikus jellege miatt jöhetett létre.  

Csecseg köze ’Mátyfalva határában említett hely’ 1620 k., 1637 [a. n.] (Sz. 

413): Czeczek keözt.  

Egy elsődleges Csecseg(e) alapnévnek és a köz ’két vízfolyás által határolt 

terület’ (FKnT.) földrajzi köznév birtokos személyjeles alakjának az összetéte-

lével alakult. A név a Csecsege pataka és talán egy másik víznek a közében 

található földterületre utalhatott. 

Csedreg ’település Ugocsa vm. DNy-i részén, Almás és Kökényesd között’ 

1319 (AOklt. 5: 201, Sz. 308, ComMarmUg. 172, EH. 1: 266 [itt Sz.-re is utalva 

Chudrug áll]): Chudruk, v., 1348 (EH. 1: 266): Cedrek, de, 1438 (C. Tóth 2006: 

37), 1473/1474 (DL 3081), 1476/1582 (DL 3081), 1477 (Z. 11: 204), 1478/1582 

(C. Tóth 2006: 60, DL 3081): Chedregh, poss., 1447 (Károlyi 2: 264, ComMarmUg. 

172), 1475 (Z. 11: 164), 1570 (UC 76: 18a): Chedreg, v., 1476 (DL 70980, 

Perényi 274, Cs. 1: 432), 1477 (Z. 11: 202, 205, ComMarmUg. 172), 1525 (DL 

71193, Perényi 424), XVI. közepe (UC 100: 20): Chedrek, poss., 1478 (Szirmay 

172, ComMarmUg. 172): Csedregh, 1548 (Szirmay 136): Csedrek, 1564 (ComMarmUg. 

172): Czeddregh, 1598 (Dávid 504, EH. 1: 266): Cziedrek, [XVII. vége] (UC 38: 

68): Csednek. Későbbi említése: 1773 (Lex. 283, ComMarmUg. 172), 1864 

(L47, L59), 1889 (Gönczy): Csedrek, 1782–1785 (Kat1): Csederek, 1865 (K19), 

1937 (Hnt. 617): Csedreg, 1873 (Hnt. 219): Csendreg, 1921 (EH. 1: 266): Csed-

rég. Mai népnyelvi alakja: 2007: Csedrek.  

Etimológiája bizonytalan. KNIEZSA ISTVÁN a szláv Ščedrik helynevet a ščedr 

’bő’ melléknév -ik képzős formájának tartja (1943–1944/2001: 169). SZABÓ 

ISTVÁN szerint Csedreg nevének eredetére nincs támpont (Sz. 90), más helyen 

viszont azt írja: „Személynévből eredőnek látszik” (i. m. 308). KISS LAJOS szláv 

eredetű helynévnek tartja, úgy véli, hogy a magyarba egy szláv *Ščedřikъ hely-

név kerülhetett át. Nem tartja kizártnak azt sem, hogy ugyanilyen alakú szláv 

személynévből vált magyar névadással településnévvé (FNESz. Csedreg). Leg-

korábbi előfordulásai alapján az Árpád-korból egyetlen adattal képviselt Chudruk 

személynévvel hozható kapcsolatba (1230/1662; ÁSz. 206). A településnév szó-

végi k ~ g váltakozására a legutóbbi időkig vannak példák. A 18. sz. elején Csed-

regfalu, a 19. sz. elején Csedregfalva (egyszeri adatolású) alakban említik. Mind-

két forma a -falu/-falvá-t tartalmazó településnevek analógiájára jöhetett létre, s 

valószínűleg csak írásbeli használatukkal számolhatunk.  

Csedregfalu ’település Ugocsa vm. DNy-i részén, Almás és Kökényesd; a 

Csedreg alakváltozata’ 1717 (ComMarmUg. 172): Csedreg-falu.  

Szerkezeti változással keletkezett, a Csedreg településnév a falu ’kisebb 

emberi település’ földrajzi köznévi utótaggal egészült ki. Valószínűleg csak írás-

ban lehetett használatban.  



 79 

Csegeres-föld ’Szőlősvégardó határában említett terület’ 1646 (Sz. 492): 

Czegeres feold.  

Szintagmatikus szerkesztéssel alakult helynév. Előtagja bizonytalanul azono-

sítható. Talán a csiger ’gyenge minőségű bor’ (vö. ÚMTsz. csiger1, SzamSz.) 

tájszó kereshető benne. Ez a Szamosháton a modern kori Csigér, Csigérhát 

(SzamSz.) helynevekben is szerepel. Utótagja a denotátum fajtájára utaló föld 

’általában kisebb (szántó)földterület, amely többnyire egy birtokos kezében van’ 

(FKnT.) földrajzi köznév.  

Csegődi-szőlő ’Szőlős határában említett szőlő’ 1689 (Sz. 434): Csegődi szőlő.  

A Csegődi ~ Csegöldi családnévnek (1464: Chegewldy, RMCsSz.) és a szőlő 

földrajzi köznévnek a jelzős összetétele. Az -i képzős településnévből (Bihar, 

Szatmár vm.-ben) származó előtagban (vö. N. FODOR 2010: 71) szereplő család-

név gyakori a 15. századtól, többek között a megye településén is (RMCsSz.), 

közte a megye több településén is.  

Cseke rekettyéje ’Bábony határában említett hely’ 1319 (Z. 1: 164, AOklt. 5: 

181, Perényi 28, Sz. 283): Chekereketiaia, 1319/XV. (Sz. 283), 1319/XVI. sz. 

eleje (Perényi 28): Chekerekethyeye. Cseke-rekettye 1319/1532 (Sz. 283): 

Chekerekettye.  

A magyar Cseke személynévnek és a rekettye ’rekettyebokrokkal benőtt hely; 

rét’ (FKnT.) földrajzi köznév birtokos személyjeles alakjának az összetételéből 

alakult. Az alapjául szolgáló személynévhez vö. 1299: Cheke (ÁSz. 184); 1400, 

1401: Blasium Cheke csn. (RMCsSz.). Funkcionális-szemantikai tartalma: ’egy 

Cseke nevű ember földterülete’. Az utótag szó végi veláris vokálissal szerepel. A 

jelöletlen birtokos jelzős Cseke-rekettye forma átiratban szereplő névalak. 

Cselle ’Terebes D-i határában, a Fekete-vízen említett malom’ 1604 (Sz. 532): 

Czelle, ma. Későbbi említése: 1775 (Sz. 532): Csele.  

A település határában a 17. sz. elejétől Cselle, a 18. sz. első negyedéből Cselle 

malom helynévi adatok egyazon denotátumra vonatkoznak. A Cselle bizonytalan 

eredetű malomnév. SZABÓ ISTVÁN a cselle ~ csellye ~ csillye névrészt a magyar 

csille ’könnyű kocsi; boglya’ fn.-vel hozza kapcsolatba (Sz. 532). Az OklSz. 

csille ~ csele malom közszókat említ: 1619: Czillie malom, 1668: Vagion egh 

rosz Csele malom. A csille ~ csele (további alakváltozatokkal, lásd ÚMTsz.) a 

16. sz. végén ’csónak, tutaj’ jelentésben tűnik fel (TESz.). A csillemalom eszerint 

vízen úszó hajómalom jelölésére szolgált, az ebből alakult helynév (esetleg a 

köznév is) utótag nélkül és azzal is használatos volt. Az egy- és kétrészes 

névváltozat egymással párhuzamosan is létrejöhetett, vagy szerkezeti változással 

alakultak egymásból. 

Cselle malom ’Terebes D-i határában, a Fekete-vízen említett malom’ 1722 

(Sz. 532): Cselle malom.  

L. Cselle.  
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Cselye szurdoka ’Fancsika ÉK-i határában említett hely’ [1550–1650] (Sz. 

330): Chellye swrdeka.  

A helynév előtagjának etimológiája bizonytalan. SZABÓ ISTVÁN ezt az ugyan-

csak fancsikai Csere-szurdok helynévnek az előtagjával hozza kapcsolatba 

utótagjuk egyezése alapján, tévesztésre gondolva. Az oklevél további bizonytalan 

írásmódú helynevei alapján magyarul nem tudó oklevélíróra gondol (Sz. 330). 

Elképzelhetőnek tartom azonban, hogy az itt tárgyalt név független a Csere-

szurdok névtől, ebben az esetben az előtag másképpen is magyarázható. Talán a 

Cselye ~ Csellye családnév található a névben, vö. az Árpád-korból a Chele 

személynevet ([XII]/1190/1313: Chele, ÁSz. 185), 1428-tól Chele ~ Chelle stb. 

alakváltozatban családnévként is gyakori (RMCsSz. Csele, lásd még N. FODOR 

2010: 72). Ugocsa vm.-nek a Tiszától délre eső területén elszórtan említett név: 

vö. 1567: Chiele, 1576: Chyelye (Bökény, Sz. 288), 1611: Cziele (Forgolány, Sz. 

354), 1631: Csiele, 1689: Csele (Hetény, Sz. 372). A név utótagja a birtokos 

személyjeles szurdok nyelvjárási szurdék ’szűk zug’ (KMNySz. szurdék, FKnT.) 

földrajzi köznév. Az előtag személynévi eredetetét erősítheti a jelölt birtokos 

jelzős struktúra is. 

Cseme ~ Csene láza ’Újhely határában említett kaszáló’ 1522 (Sz. 508): 

Chemelaza. Cseme ~ Csene-láz ’Karácsfalva határában említett hely’ 1522 (Sz. 

380): Csene laz.  

A karácsfalvi és az újhelyi adatok összefüggését, azonos voltát több érv is 

támogatja, annak ellenére, hogy az előtag m ~ n eltérést mutat, a fajtajelölő főtag 

alapesetben, ill. birtokos személyjeles formában egyaránt szerepel. Egyrészt a két 

település szomszédos, másrészt egyazon évből és forrásból származnak az ada-

tok. A helynév a Cseme vagy Csene családnévnek és a láz ’tisztás, szénatermelő 

hely, rét’ földrajzi köznévnek a jelölt, ill. jelöletlen birtokos jelzős összetétele. 

Mindkét személynév gyakori volt a régiségben, vö. 1211: Cheneh (ÁSz. 188, 

ehhez vö. még FNESz. Csene), a 15. sz.-tól gyakori családnév (1409: Georgius 

Chene csn., RMCsSz. Csene); 1210: Ceme (ÁSz. 186; lásd még 1494: Cheme 

csn., RMCsSz. Cseme).  

Csemer ~ Csenner ? ’Dob határában említett erdő’ 1372 (Sz. 323, F. 9/5: 175 

[itt 1377. évi kelettel Csemer áll]): Chenner, s. SZABÓ ISTVÁN szerint FEJÉR az 

1372. évi határjárást közli 1377-ből (Sz. 323).  

Etimológiája bizonytalan. Talán egy ősszláv čemerъ ’hunyor; méreg’ szóra 

visszamenő jövévénynév lehet e névalak bizonytalanul megállapítható alakja mö-

gött; vö. ukr. Чeмep hn., or. Чeмepня hn. (ŠMILAUER 1970: 49, itt még más szláv 

nyelvi helynévi származékok is találhatók). Feltehetőleg hunyorban bővelkedő 

erdőt nevezhettek így (ehhez vö. TESz. csömör). Szóba jöhet azonban a Csemer 

szn. is (1245: Chemer, ÁSz. 187, de lásd még a Chumur formákat is, i. m. 208), 

ez esetben a helynév a személynévből metonímiával alakult.  
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Csenge ’a Borsova bal oldali mellékága Feketepatak határában’ 1295 (ÁÚO. 

5: 136, Károlyi 1: 22, Sz. 344, Ortvay, Vízr. 1: 194), 1295/1812 (L46): Chenge, fl.  

Hangutánzó eredetű víznév, amely a magyar cseng ige folyamatos melléknévi 

igenevéből alakult (FNESz. Nagycsongova, TESz. cseng). JUHÁSZ DEZSŐ az 

onomatopoetikus, „zenélő” nevek között említi (1989: 117), tehát funkcionális 

tartalma a folyás által keltett hangadással kapcsolatos. A pataknév az Árpád-kori 

magyar eredetű adatok mellett már a 14. század közepén a szláv képzésű 

Csongova formában jelentkezik a forrásokban. Vö. Két-Csenge. 

Csengő-patak ’Rakasz határában említett vízfolyás, amely a Tiszába torkol-

lik’ 1666, 1667 [a. n.] (Sz. 455): Sebespatak, melyet Rakasz lakosai rut. Hukliva-

nak, az Ujhelyiek Csengeő patak-nak neveznek.  

Szintagmatikus szerkesztéssel alakult víznév. Előtagja a cseng ige -ő 

melléknéviigenév-képzős származéka, amely a víz hangos folyására utal, utótagja 

a patak földrajzi köznév. Az ukrán eredetű Hukliva névváltozata szemantikailag 

hasonló tartalmat fejez ki. L. Sebes-patak (1.). Vö. Csenge.  

Csepe ’település Feketeardó szomszédságában a Tisza folyása mellett’ 1393 

(Cs. 1: 432, Kázmér 1970: 295), 1450 (DL 38609), 1451 (C. Tóth 2006: 40, 41, 

Károlyi 2: 286, 289, ComMarmUg. 168), 1457 (C. Tóth 2006: 45, DL 38320), 

1460 (DL 38329, 38331, C. Tóth 2006: 46), 1461 (C. Tóth 2006: 48), 1462 

(C. Tóth 2006: 50), 1465 (C. Tóth 2006: 50, DL 38345, 70928, Perényi 251), 

1467/1468 (DL 70940), 1468 (C. Tóth 2006: 52), 1469 (DL 38359), 1471 

(C. Tóth 2006: 57, Sz. 311, Kázmér 1970: 180, ComMarmUg. 168), 1472 (DL 

38368), 1473/1474 (DL 3081), 1475 (Z. 11: 164, Kázmér 1970: 295), 1476 (DL 

70980, Perényi 274, Sz. 311, Perényi 274, ComMarmUg. 168), 1476/1582 (DL 

3081), 1477 (Z. 11: 204), 1477/1582 (C. Tóth 2006: 59, DL 3081), 1478 (DL 

70985, Z. 11: 230, Sz. 311, C. Tóth 2006: 61, Perényi 279, 280, ComMarmUg. 

168, Szirmay 136), 1478/1582 (C. Tóth 2006: 60, DL 3081), 1479 (DL 70988, 

38412), 1483/1582 (DL 3081), 1484 (DL 38425), 1486/1582 (C. Tóth 2006: 65, 

DL 3081), 1487 (C. Tóth 2006: 66), 1492 (DL 71039, Perényi 309), 1497 (DL 

98264), 1498 (DL 71072, Perényi 332, 333), 1500 (DL 71077), 1506 (Szirmay 

58), 1507 (DL 38448), 1515/1516 (C. Tóth 2006: 77), 1523 (C. Tóth 2006: 79), 

1524 (C. Tóth 2006: 82), 1525 (DL 71193, Perényi 424), XVI. közepe (UC 100: 

20), 1545 (Szirmay 16, 52, 58, 60), 1552 (Szirmay 37, 52), 1559 (Szirmay 17, 

58), 1591 (Szirmay 53), 1630 (Szirmay 61): Chepe, de, poss., 1450 (DL 38608), 

1503 (DL 38635): Chepen, de, 1476 (Szirmay 172), 1478 (Szirmay 172), 1545 

(Szirmay 144), 1548 (Szirmay 136), 1549 (Szirmay 16), [XVII. második fele] 

(UC 108: 51), 1619 (Szirmay 53), 1665 (Szirmay 21, ComMarmUg. 168), 1670 

(UC 157: 73), 1691 (UC 11: 49f), 1692 (UC 11: 49h), [XVII. vége] (UC 38: 68): 

Csepe, de, poss., 1499 (DL 71074, Perényi 335), 1499/1505 (DL 71099), 1598 

(Dávid 504): Czepe, 1524 (C. Tóth 2006: 84): Chepa, de, 1564 (ComMarmUg. 
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168): Cheppe, 1670, 1671, 1673 (UC 157: 73): Csebe. Későbbi említése: 1773 

(Lex. 283, ComMarmUg. 168), 1802–1811 (Görög), 1851 (Fényes 1: 211), 1865 

(K11, K22, K32, P. 59, L5), 1934 (T8): Csepe, 1782–1785 (Kat1): Čsepe. Mai 

népnyelvi alakja: 2007: „Csepe, Csoma, Heten(y)i: nincsen benne mit enni.” — 

tartja a népi mondás.  

Személynévből keletkezett magyar névadással, metonimikus névátvitellel 

(FNESz. Csepe, vö. SEBESTYÉN 2020: 81–82). KISS LAJOS szerint személynévi 

előzményének legrégebbi előfordulása a Csepa: 1213/1550: Chepa, amely a régi 

magyar nyelvi Csépán ’István’ névnek a becéző alakja (FNESz. Csépa), azonban 

e névre csupán ezt az egyetlen Árpád-kori adatot ismerjük. Valószínűbb, hogy a 

Csepe személynévvel hozható kapcsolatba; ennek első előfordulása: 1138/1329: 

Cepe (ÁSz. 193). A két név a korabeli használatban esetleg keveredhetett is 

egymással; talán erre utal az itt tárgyalt település Csépa-ként való említése is. 

Egyik személynév sem adatolható erről a területről. A Chepen változat esetleg a 

Chepey -i képzős forma elírása lehet. A település a 14. század elején Ákosfalva 

és Péterfalva (1.) néven szerepel, ez utóbbi változata a 15. századig volt haszná-

latban. A személynévi származtatás esetén névrendszertani szempontból egyéb-

ként korábbi típust képviselő Csepe, illetve a Telki (~ Telek) megnevezés a 14. 

század végén tűnik fel, az utóbbi a 15. század után már nem szerepel. A 15. szá-

zadban Csepefalva-ként is említik. A településnév adatolása alapján arra gon-

dolhatunk, hogy az Ákos nevű csepei család, illetve a valamelyik Péter nevű 

személy birtoklására utaló Ákosfalva ~ Péterfalva csak átmenetileg volt a te-

lepülés megnevezése, vagy e területen egy másik helység lehetett. SZABÓ ISTVÁN 

a háromszori névváltoztatást a falu helyváltoztatásával kapcsolja össze, amiben a 

Tiszának tulajdonít nagy szerepet (Sz. 312). Vö. Csepei híd, Csepe felől való 

nyomás. 

Csepefalva ’település Feketeardó szomszédságában a Tisza folyása mellett; 

Csepe’ 1415 (Szirmay 136, ComMarmUg. 168), 1462 (C. Tóth 2006: 49), 1478 

(Szirmay 96, ComMarmUg. 168): Chepefalva, t., de, 1416 (Zs. 5: 1690), 1417 

(Zs. 6: 613): Chepefalua, de, 1433 (DL 38124), 1435 (DL 38265), 1436 (C. Tóth 

2006: 87, DL 38269, 70878, Perényi 219), 1454 (C. Tóth 2006: 43, DL 38312), 

1469 (Cs. 1: 432, Kázmér 1970: 180), 1475 (Z. 11: 166, Kázmér 1970: 295): 

Chepefalwa, de, 1434 (DL 38263): Chepfalwa, 1464 (Perényi 248): Cepefalwa, 

1464 (DL 70920): Cepafalwa, 1464 (DL 70920): Chefalua, 1476 (Szirmay 176): 

Csepefalva, de.  

Az adatok kronológiai viszonyai arra utalnak, hogy az eredeti Csepe tele-

pülésnévből kiegészüléssel, a falva névrésznek a helynévhez való hozzákapcso-

lásával jöhetett létre. A jelölt birtokos jelzős szerkezet alapján az előtagot közvet-

lenül személynévi eredetűnek is tekinthetjük, noha e nyelvi forma kialakulását az 

analógia is magyarázhatja. Nem zárható ki a párhuzamos névhasználat lehetősége 
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sem, mivel a Csepe ~ Csepefalva névalakoknak az első adatai nem nagy időbeli 

eltéréssel jelentkeznek.  

Csepe felől való nyomás ’a Csepe mellett fekvő Hetény határában említett 

hely’ 1701 (Sz. 374): Csepe felől való nyomás.  

Laza szerkezetű földrajzi megnevezés, amelynek a visszonyító eleme a Csepe 

településnév. 

Csepei híd ’Feketeardó DNy-i határában, a Fekete-vízen említett híd’ 1662 

(Sz. 340): Czepei híd, 1669 (Sz. 340): Tsepei híd.  

A Csepe településnév -i melléknévképzős származékának és a híd földrajzi 

köznévnek az összetételével alakult. Olyan víz, szakadék stb. fölött levő hidat 

jelölhetett, amelyik Csepe mellett vagy az oda vezető úton van.  

cseprentés 1722 (Verbőc; Sz. 544): Hoszszu Liget kaszáló, mely nyers nyá-

rosbul és cseprentés-bül irtatott.  

Köznévi említés. A nyelvjárási cseprente ’csemete, apró növény’ jelentésű fn. 

-s képzős származéka (KMNySz., lásd még SzamSz.), vö. ehhez Borsod-Abaúj-

Zemplén m.-ben ’bozót’ (ÚMTsz.). Vö. 1992: Cseprente, k. (HORVÁTH–

LIZANEC–SZABÓ 1992: 89). 

Cser ’Batár és Almás határában említett erdő’ 1431 (Sz. 351), 1476 (DL 

70981, Sz. 290, Perényi 275): Cheer, s., 1449 (Sz. 290): Cher, s. Későbbi em-

lítése: 1854 (K3), 1865 (K19, P. 60): Cser, 1865 (L10): Csér. Ma Almás K-i ha-

tárában Cser (2007: Cser, sz.); emellett ugyanott Cser-szeg (2007: Cser-szeg, sz.) 

is ismeretes.  

Jelentésbeli névadással keletkezett név, a cser ’a tölggyel egy nemzetségbe 

tartozó, hasadozott kérgű lombos fa’ fanév metonimikusan vagy a belőle ala-

kult’cserfaerdő’ jelentésű földrajzi köznév (TESz., FKnT.) jelentéshasadás útján 

vált helynévvé. 

Csere 1. ’Csepe határában említett hely’ 1573 (Sz. 316, ComMarmUg. 171): 

Chere, rub. Vö. Csere-fark. 2. ’Szőlős határában említett hely’ 1645 (Sz. 432): 

Cziere, 1667 (Sz. 432): Czere, 1668 (Sz. 432): Csere. Vö. Csere alja. 3. ’Szőlős-

végardó ÉNy-i határában említett hely’ 1644 (Sz. 492): Czere. Vö. a későbbi 

Alsó-Csere: 1865 (L23, P. 58): Alsó Csere, sz.; Felső-Csere: 1865 (K34, L23, P. 

58): Felső Csere, sz. neveket. 4. ’Újhely határában említett hely’ 1580–1590 k. 

(Sz. 509): Czere. Ma a falu északi részén lévő szántó neve a Csere (2008: Csere, 

Újhely, Fancsika). 5. ’Újlak határában említett hely’ 1701, 1742 [a. n.] (Sz. 517): 

Csere. Ma a falu északkeleti részén lévő bokros helyet hívják a Cseré-nek (2008: 

Csere). 6. ’Verbőc határában D-en a Szemerdek jobb oldalán említett erdő’ 1714, 

1741 [a. n.], 1755 [a. n.] (Sz. 542): Csere. Mai népnyelvi alakja: 2007: Csere ~ 

Orosz Anti cser½je, e. — A szomszédos települések határában adatolt nevek 

esetében egyazon denotátumra is gondolhatunk.  
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Jelentéshasadás útján keletkezett erdőnév: a csere ’cserjés, bokros hely; erdő, 

tölgyerdő’ (TESz. csere1, FKnT.) jelentésű földrajzi köznév helynévi használata.  

Csere alja ’Szőlős határában említett hely’ 1679, 1770 [a. n.] (Sz. 432): Czere 

alatt.  

A Csere (2.) helynévnek és az alj földrajzi köznév birtokos személyjeles 

alakjának az összetételével alakult. A Csere nevű hely mellett fekvő területet 

jelölhetett.  

Csere-fark ’Csepe határában említett hely’ 1478 (Sz. 316, Szirmay 136, 

ComMarmUg. 171): Cherefark, loc.  

A 16. sz. második feléből a település határában adatolható a Csere (1.) 

helynév, ennek és a fark ’valaminek a kinyúló része; valaminek a vége, végződése, 

hátulsó része’ (TESz.) földrajzi köznévnek az összetételével alakulhatott. A 

megye névanyagában fellelhetők hasonló szerkezetű nevek: pl. Éger > Éger-fark, 

*Iske > Iske-fark, Tó > Tó-fark stb.  

Cserélt-szőlő ’Halmi határában említett földterület’ 1624 (Sz. 369): Cherelt 

szőlő, 1624 (Sz. 369): Csereh [ɔ: Czerelt] szőlő.  

A cserél ige -t képzős igenévi alakjából és a szőlő ’földterület, ahol szőlőt 

termesztenek’ (FKnT.) földrajzi köznév összetételéből alakult helynév, az előtag 

talán tulajdonosváltásra utalt.  

Cser-erdő ’Kökényesd É-i határában említett erdő’ +1294/1550 (RegArp. 

2/4: 130): Csererdő, s. Későbbi említése: 1776 (Sz. 407): Cser erdő.  

A cser ’cserfaerdő’ és az erdő földrajzi köznévnek a jelzős összetétele, vagy 

a csererdő (vö. FKnT. csereerdő) összetett földarajzi köznévből alakult. Talán 

azonos a Cser által jelölt erdővel.  

Csere-szurdok ’Fancsika határában említett határrész’ 1642 (Sz. 330): Czere 

Szurdok.  

SZABÓ ISTVÁN a Cselye szurdoka helynévvel való összefüggését valószí-

nűsíti. Két különböző névnek is gondolhatjuk azonban. Ez esetben a Csere-

szurdok a csere ’erdő, tölgyerdő; (tövis-, csipke-)bokros hely’ (TESz. csere1, 

FKnT.) fn.-nek vagy az abból alakult Csere (4-5.) erdőnévnek és a szurdok 

földrajzi köznévnek a jelzős összetétele (vö. még OklSz. csere).  

Cser folyása ’Almás és Batár határában említett vízfolyás’ 1476 (Sz. 290, 

352, OklSz. 122, 256): Cherfolyasa, loc. Cser-folyás 1478 (Sz. 352, Szirmay 172 

[itt Cserfolyás]), 1490 [a. n.] (Sz. 352): Cherfolyas aliter Hozywcheer.  

A Cser alapnévnek és a folyás ’kisebb (időszakos) vízfolyás, patak’ (FKnT.) 

földrajzi köznévnek az összetétele: jelölt és jelöletlen formában is szerepel. A 

Cser nevű erdőben folyó vagy ott eredő vízfolyást jelöl. Lásd még Hosszú-cser.  

Csergés útja ’Gődényháza határában említett útszakasz’ 1587 (Sz. 358): 

Chierges Uthya.  
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Szintagmatikus szerkesztéssel keletkezett helynév. Előtagja bizonytalanul 

értelmezhető. A falu határában adatolt 18. sz. végi Csergős (1795: Csergős, Sz. 

358, 2008: Cserg¥s, sz.) helynév alapján leginkább egy korábbról feljegyzetlen 

*Csergés ~ *Csergős alapnévre gondolhatunk, amely a m. csörög népnyelvi 

csereg ’csörgő hangot ad’ ige -ő melléknéviigenév-képzővel és -s melléknév-

képzővel ellátott származéka lehet (vö. FNESz. Csergő). Gyaníthatjuk benne a 

csörge ~ csörgő ’kis patak; terület, amelyen forrás van, vagy ér folyik át’ je-

lentésű földrajzi köznevet (FKnT., ÚMTsz. csörge3) is, amely ugyancsak a fenti 

ige származéka. Névszerkezete alapján feltehető az is, hogy családnévből kelet-

kezett, vö. 1427: Cherges (RMCsSz. Csergés). A szomszédos Máramaros és 

Szatmár vm. területén egyaránt adatolható ilyen családnév (i. h.). Utótagja a 

birtokos személyjeles út földrajzi köznév.  

Csermely ’Újhely határában említett hely’ 1580–1590 k. (Sz. 509): Czermeli, 

1620 k. (Sz. 509): Czermell. Csermelye 1702 (Sz. 509): Csermelyé-ben r.  

SZABÓ ISTVÁN szerint a helynév növénynévre vezethető vissza (Sz. 509), vö. 

a m. csormolya ’bíborvörös gyomnövény’ nyelvjárási csermely alakváltozatát 

(TESz., ÚMTsz.). Ez elképzelhető, mivel a mikrotoponimák körében nem ritkák 

a metonímiával alakult növénynévi helynevek. A magyar helynévrendszerben is-

meretes ugyanakkor a Hernádba ömlő ómagyar kori Csermelye patak is (KMHsz. 

1: 76), melynek KISS LAJOS szláv eredetét valószínűsíti, az ősszláv *čьrmь ’fé-

reg; vörös szín’ szóra visszavezetve. Más névfejtések a fenti csormolya növény-

név alakváltozatával hozzák kapcsolatba (vö. FNESz. Csermely, lásd még Cser-

mő). A TESz. szerint a csermely ’nagyobbacska folyóvíz’ (KMNySz., TESz.) 

tulajdonnévi eredetű, amely a fenti, a Hernádba folyó Csermely ~ Csermelye 

patak nevéből vált köznévvé. Ez a földrajzi köznév is szóba jöhet az itt tárgyalt 

név alapjaként, ez esetben jelentéshasadás, majd (területnévként) metonímia 

útján válhatott helynévvé. Az Újhellyel szomszédos Mátyfalva népnyelvében 

csermej ’nagyobbacska folyó’ köznév ismeretes (KMNySz.). 

Csernő-kő-szőlő ’Szőlős határában említett szőlőföld’ 1668 (Sz. 433): Cser-

neökeö szeöleö.  

Szintagmatikus szerkesztéssel alakult kétrészes helynév. KNIEZSA ISTVÁN sze-

rint az előtag első néveleme a szláv čьrnь ’fekete’ értelmű szóval kapcsolatos 

(Sz. 433), amely a magyarba átkerült Cserna, Csorna alakú nevekben van jelen 

(FNESz., vö. még ŠMILAUER 1970: 51). E feltételezett szláv eredetű *Cserna a 

magyarban a kő ’szikla’ földrajzi köznévvel alkotott összetételt: *Cserna-kő, 

amelyben hangrendi kiegyenlítődés mehetett végbe: *Csernő-kő. Utótagja a szőlő 

’szőlőföld’ földrajzi köznév. A helynév a Csernő-kő mellett, annak közvetlen kö-

zelében levő szőlővel beültetett területre utalhatott.  

Csetfalvi út 1. ’Keresztúrnál említett út, amely a szomszédos, Bereg vm.-i 

Csetfalvára vezet’ 1655 (Sz. 504): Czetfalvi ut, 1753 (Sz. 504): Csetfalvi ut. 
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Későbbi említése: 1865 (P. 63): Cset falvi ut. 2. ’Újhelynél említett út, amely a 

szomszédos, Bereg vm.-i Csetfalvára vezet’ 1677 (Sz. 511): Csetfalvi ut.  

A Csetfalva településnév -i melléknévképzős származékának és az út földrajzi 

köznévnek az összetétele (vö. FNESz. Csetfalva).  

Csető-far ’Feketeardó határában említett hely’ 1662 (Sz. 341): Czető Far. 

Csető-fark 1672 (Sz. 341): Csető fark. Ma Feketeardóban mindkét névváltozat 

ismeretes (2008: Cset¥-fark ~ Cset¥-far), de az adatközlők a Csető nevet a 

szomszédos Gyula K-i határába lokalizálják, vö. még 1782–1785 (Kat1): Cseto 

hegÿ, h.; Gyulán a Csető alapnévnek ma kiterjedt névbokra ismeretes: 2008: 

Cset¥ ~ Cset¥-bánya, h., d., Cset¥-fōrás, forr., Kis-Cset¥, szőh., Nagy-

Cset¥, h.; vö. 2009: Csető, Csető-forrás, Csető-bánya, Nagy-Csető (Barta 2009: 

216, 220).  

A Csető-far, ill. a Csető-fark név egy korábbról nem adatolt, de a későbbi 

névhasználat alapján feltehető *Csető hegynévnek és a far ’a hegynek hirtelenül 

megszakadó vége’ (TESz.), illetve a fark ’vmilyen földrajzi egységnek, pl. hegy-

nek, víznek, földterületnek a vége, elkeskenyedő nyúlványa’ (FKnT.) földrajzi 

köznévnek az összetétele lehet. A kikövetkeztetett *Csető alapnév valószínűleg 

a Csető személynévből (1517: Ladislai Chethew szn., RMCsSz.; de lásd még 

1271: Cheteu szn., ÁSz. 195) jött létre metonimikusan, és birtoklást fejezhetett ki 

(vö. Sz. 341). Az alapul szolgáló személynév Ugocsa vm. DNy-i részén többször 

előfordul a forrásokban: vö. 16. sz.: Csető csn. (Dabolc, Sz. 320), 1567: Chietew, 

1576: Chywthew, 1600: Czeteo, 1626: Czejteő (Kökényesd, Sz. 403).  

Csiba-rét ’Szőlős határában említett földterület’ 1645 (Sz. 433): Cziba reth.  

A Csiba családnévnek és a rét földrajzi köznévnek az összetétele, s egy Csiba 

nevű ember földterületére utal. Előtagjához lásd Csiba-szőlő.  

Csiba-szőlő ’Szőlős határában említett szőlőföld’ 1638 (Sz. 433): Csiba szőlő.  

A Csiba családnévnek és a szőlő ’szőlőföld’ földrajzi köznévnek a jelöletlen 

birtokos jelzős összetétele. KISS LAJOS szerint a Csiba személynév a magyar 

Csaba személynév módosulása (vö. FNESz. Csibafalva, RMCsSz.). Az alapul 

szolgáló személynév legkorábbi említése: [1172]>1236/XVIII: Chyba (ÁSz. 196); 

KÁZMÉRnál 1428-tól gyakori családnév (RMCsSz.). A szomszédos Nagycson-

gován (1689: Cziba, Sz. 416) és Felsősáradon (1775: Cziba, Sz. 346) Csiba job-

bágynevet említenek (vö. Sz. 330). Nem sokkal később Csiba-rét mikrotoponima 

is szerepel Szőlős határában. 

Csicsje ? ’Hetény határában említett patak’ 1462 (Sz. 373): Csicsye. 

Olvasata és eredete bizonytalan. SZABÓ ISTVÁN Csicse olvasatot valószínűsít, 

amelyet a csecs szóval hoz kapcsolatba (Sz. 373). Mivel a név vízfolyást jelölt, 

feltehető, hogy hangutánzó eredetű lehet (vö. JUHÁSZ 1989: 118), és a vízfolyás-

nak valamilyen sajátossága juthatott kifejezésre a helynévben. Ehhez vö. a közeli 

Szamosháton ismert csicseg ’vizes, nedves föld v. nedvességgel átitatott deszka-
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padló, ha rálépnek v. ha megnyomják, cuppogó hangot ad’ tájszót (lásd ehhez 

ÚMTsz., SzamSz.), de vö. a cicogó ’vizes, lápos terület’ (FKnT.) földrajzi köz-

névvel is. 

Csíkos-fok ’Mátyfalva határában említett víz’ 1570 k. (Sz. 413): Chikos fok, 

1580 k., 1637 [a. n.] (Sz. 413): Czikos fok.  

A csík ’hengeres testű, mocsárban, lápban élő halfajta’ (TESz. csík1) jelentésű 

fn. ellátottságot kifejező -s helynévképzős származékának és a fok vízrajzi köz-

névnek a jelzős összetétele. Olyan nagyobb vízből kifolyó ér vagy csatorna lehe-

tett, amelynek vizében sok csík élt (vö. FNESz. Csikóstőttős). 

Csíkos-tó ’Bökény, Farkasfalva és Tivadar mellett a Batár egyik jobb oldali 

mellékágán említett hely’ 1468 (C. Tóth 2006: 52): Magasdvelge ad Chykoztho, 

fen. Későbbi említése: 1854 (K2): Csikóstó, 1865 (P. 21): Csikos tó, vizenyős 

hely, 1865 (P. 58): Csíkos tó. Mai népnyelvi alakja: 2007: Csikos-tï ~ Cikos-

tï, „valamiko cik vït benne”.  

A helynév történeti adatának latin fajtajelölője (fenetum ’kaszáló’) alapján 

arra gondolhatunk, hogy metonimikusan az állóvíz melletti földterületeket is 

jelölte. A víznév a m. csík halnév -s képzős származékának és a tó földrajzi 

köznévnek az összetételével alakult. Vö. Csíkos-fok. 

Csima-szeg ’Keresztúr határában említett hely’ 1655 (Sz. 504): Cima szeg.  

Valószínűleg a Csima családnévek és a szeg ’a falunak valamely része; sarok, 

szeglet, zug’ (FKnT.) földrajzi köznévnek a birtokos jelzős összetétele. SZABÓ 

ISTVÁN a Cima előtagot ugyancsak a Csima személynévvel azonosítja (Sz. 504), 

amely 1513-tól adatolható családnévként, s melynek eredetét KÁZMÉR MIKLÓS a 

’csuta, csutka’ jelentésű tájszóval hozza összefüggésbe (lásd RMCsSz.).  

Csiszó ’Bökény D-i határában, a Batár jobb partján említett hely’ 1754 (Sz. 

305): Csiszo.  

Eredete bizonytalan. SZABÓ ISTVÁN szerint talán a m. csiszol ige tövéből való 

(Sz. 305.). Feltehetőleg a nyelvjárási csesz ige csisz ’karcol, súrol; könnyedén 

érint’ (TESz., ÚMTsz.) alakváltozatának -ó melléknéviigenév-képzős származé-

ka. Talán olyan helyre utalhatott, amely csiszolódással, dörzsöléssel együtt járó 

zajt hallat (vö. JUHÁSZ 1989: 116–119). 

Csobak ’Verbőc határában említett hely’ 1716, 1740 [a. n.] (Sz. 542): Csobok, 

1755 (Sz. 542): Csobat [ɔ: Csobak]. Mai népnyelvi alakja: 2007: Csobak.  

A falu helynévanyagában a 18. század első negyedében feltűnő Csobak név-

résszel szerkesztett névbokornak (Csobak-hát, Csobak pataka, Csobak palló-

ja) az itt tárgyalt név volt az alapneve. Ez a ’száraz fagörcs; vastag szárú nö-

vénynek, facsemetének földből kiálló csonkja, töve’ jelentésű nyelvjárási csobak 

szóból (TESz., ÚMTsz. csobak1, KMNyA. 2: 350–351) vagy az ugyanilyen alakú 

’levágott, lekaszált út’ jelentésű (FKnT.) fn.-ből alakult. De vö. az 1476-tól em-

lített Czobok csn.-vel is (RMCsSz. Csobok).  
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Csobak-hát ’Verbőc határában említett hely’ 1714 (Sz. 542): Csobok hát.  

A Csobak helynévnek és a hát ’vízből kiemelkedő, ill. a környezeténél maga-

sabban fekvő földterület; dombos vízparti terület’ (FKnT.) földrajzi köznévnek a 

jelzős összetétele. Bizonyára a Csobok nevű terület magasabb részét jelölte. 

Csobak pallója ’Verbőc határában említett hely’ 1710 (Sz. 542): Csobok 

kalloja [ɔ: pallója], 1741 (Sz. 542): Csobok pallója.  

Szintagmatikus szerkesztéssel alakult helynév. Az előtagja a Csobak (pata-

ka) alapnév, utótagja a birtokos személyjeles padló ~ palló földrajzi köznév. 

Olyan egyszerű (gyalog)hídra utalhatott, amely a Csobak pataká-n vezetett át (vö. 

Sz. 542).  

Csobak pataka ’Verbőc határában említett patak’ 1714 (Sz. 542): Csobok 

patakja.  

A Csobak alapnév és a birtokos személyjeles patak földrajzi köznév össze-

tételével keletkezett. A Csobak nevű területen átfolyó vagy ott eredő vízfolyást 

jelölhetett.  

Csobi-rét ’Salánk határában említett földterület’ [1671] (Sz. 468): Csobi rét. 

PESTY gyűjtésében Csóbi (1864: Csóbi, P. 44) mikrotoponima szerepel. Ma a 

település határában Csóbi-kút(ja) (2007: Csïbi-kut ~ Csïbi kuttya) nevű szántó 

ismeretes.  

Szintagmatikus szerkesztéssel keletkezett helynév. SZABÓ ISTVÁN szerint 

előtagja bizonytalan eredetű, talán személynév (Sz. 468.). Bizonyára a Csobi 

családnévnek és a rét földrajzi köznévnek az összetételével alakult. Az alapjául 

szolgáló személynév legkorábbi említése: 1588: Choby, 1720-ban a szomszédos 

Bereg vm.-ben Mich™ėl Csobi, ez évből Szatmár vm. területén is említenek ilyen 

családnevet (RMCsSz.). KÁZMÉR MIKLÓS a személynevet a Csob hn. -i mellék-

névképzős származékának tartja (RMCsSz.).  

Csókás ’Dabolc határában említett kaszáló’ 1506 (Sz. 321): Csokas. Ehhez 

lásd a szomszédos Halmi határában említett helyet: 1865 (P. 61): Csokás.  

Morfematikai szerkesztéssel keletkezett név: a csóka madárnév -s képzős 

származéka, s olyan helyre utal, ahol feltűnően sok csóka lehetett. A magyar hely-

névkincsben gyakoriak a csóka madárnévvel alkotott helynevek (vö. KMHsz. 1: 

77, ehhez lásd még FNESz. Csókás). Ezzel függ össze az is, hogy a magyarban 

csókás ’terület, ahol sok csóka van’ jelentésű földrajzi köznév is használatos 

(FKnT.). 

Csókási ’Szirma határában említett földterület’ 1721 (Sz. 488): Csokasi, t.  

Keletkezése többféleképpen magyarázható. Származhat a csóka állatnévből 

(lásd Csókás) képzéssel. De eredeztethető esetleg személynévből magyar név-

adással; vö. 1582: Michaelis Chiokassy (RMCsSz. Csókási). KÁZMÉR MIKLÓS 

szerint ez a Csóka hn. -si melléknévképzős származéka lehet (RMCsSz. i. h.), 
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ehhez lásd még az 1446-tól adatolt Csókás személynevet is: vö. pl. 1446: Chokas 

Szatmár megyéből (RMCsSz.). A név mindezeken túl szerkezeti változással is 

alakulhatott összetett helynévből.  

Csoma ’település Ugocsa vm. DNy-i részén Csepe mellett’ 1219 (Szirmay 

130, ComMarmUg. 225), 1352 (Szirmay 112, ComMarmUg. 225), 1511 (Szir-

may 129), 1516 (DL 71141), 1519 (DL 71154, Perényi 396), 1550 (Károlyi 3: 

259), 1629 (Szirmay 53), 1664 (Szirmay 59): Choma, v., poss., de, 1352 (Szirmay 

130, ComMarmUg. 225), 1447 (Szirmay 51, 131), 1450 (DL 38608, 38609, Cs. 

1: 432, Kázmér 1970: 288), 1451 (C. Tóth 2006: 40, Károlyi 2: 287), 1454 

(C. Tóth 2006: 44, DL 38314), 1455 (C. Tóth 2006: 44, DL 38613), 1461 

(C. Tóth 2006: 47), 1468 (DL 38618), 1470 (C. Tóth 2006: 54, Z. 11: 57), 1473 

(C. Tóth 2006: 57, Szirmay 50, 131), 1475 (Z. 11: 165), 1478 (DL 70985, C. Tóth 

2006: 62, Perényi 279, 280, 281, Szirmay 51, 136), 1483 (C. Tóth 2006: 65), 1491 

(C. Tóth 2006: 68, DL 71033, Perényi 305), 1500 (DL 71077, Perényi 337), 

1515/1516 (C. Tóth 2006: 75, 76, 77), 1519 (Perényi 396), 1523 (C. Tóth 2006: 

79, DL 38465, 71174), 1525 (DL 71193): Chama, poss, de, 1523 (DL 38465): 

Chana [ƒ: Chama], 1548 (Szirmay 131), 1610 (Szirmay 130), 1670 (UC 157: 

73), 1673 (UC 157: 73), 1686 (UC 90: 58), 1716 (Szirmay 130), 1762 (Sz. 317): 

Csoma, 1670, 1671, 1673 (UC 157: 73): Csama | ~i 1509 (DL 71106): Chomay, 

1598 (Dávid 504): Czomaj. Későbbi említése: 1773 (Lex. 283, ComMarmUg. 

225), 1865 (K13, K14, K20, K32, L6, P. 59), 1953 (T35): Csoma, 1782–1785 

(Kat1): Csomo | Szl. 1873 (Hnt. 240), 1910 (ComMarmUg. 225): Csuma, 1911 

(ComMarmUg. 225): Čuma, 1930 (ComMarmUg. 225), 1931 (L54), 1942 (Hnt. 

78): Čoma, 1972 (ComMarmUg. 225): Zatysivka, 2003 (T36): Затисівка. Mai 

népnyelvi alakja: 2008: m. Csoma, m. Csoma ~ Zátiszovká, m., ukr. Csoma ~ 

Zátiszivká, m. Csomafalva.  

Személynévből keletkezett helynév, metonimikus névadás útján (vö. FNESz. 

Csoma, SEBESTYÉN 2020: 88–89). A személynév Árpád-kori legkorábbi adata: 

1211: Choma (ÁSz. 201). SZABÓ ISTVÁN a 14. sz. elejéről származó Csomafalva 

alakot tartja a település első említésének, igaz, megjegyzi: „A XIII. sz. második 

felében megtelepülő ugocsai kisnemesi faluk egyike.” (Sz. 317). Ez a megjegy-

zése a település korai létére utal, amely alapján talán a Szirmaynál található 

adatok is erre a településre vonatkozhatnak. Ezzel azonosítja őket a ComMarmUg. 

is. A történelmi Magyarország más pontján is található Csoma helységnév, pl. 

Somogy vm.-ben, amelynek első adata a 12. sz. elejéről ismeretes (lásd FNESz.). 

E párhuzamok és névtipológiai okok miatt e névformát tarthatjuk elsődlegesnek 

a Csomafalva változathoz képest. Vö. Csomai út (1., 2.). 

Csomafalva ’település Ugocsa vm. DNy-i részén Csepe mellett’ 1323 (Sz. 

317–318, ComMarmUg. 225, Kázmér 1970: 288, F. 8/5: 140), 1337 (Cs. 1: 432, 

Kázmér 1970: 288), 1385 (Szirmay 130, ComMarmUg. 225, F. 10/1: 267 [itt 
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Chamafalua]), 1405 (Szirmay 13), 1428 (Szirmay 51), 1431 (Cs. 1: 432, Kázmér 

1970: 288), 1479 (DL 70989), 1506 (Szirmay 130): Chamafalva, poss., de, 1323 

(AOklt. 7: 101, F. 8/2: 423 [itt Chamafalua]), [1323] (AOklt. 7: 100): Chama-

folua, 1364 (DL 52065), 1393 (DocVal. 464), [1415–1416] (Zs. 5: 1378), 1416 

(Zs. 5: 1690, F. 10/5: 674, 677), 1417 (Zs. 6: 613), 1419 (Zs. 7: 456), 1464 (DL 

70920): Chamafalua, de, 1375 (C. Tóth 2006: 31): Chamafolva, 1381 (Szirmay 

131, ComMarmUg. 225), 1391 (Szirmay 131): Chomafalva, de, 1414 (Károlyi 2: 

15), 1417 (Zs. 6: 581), 1419 (Zs. 7: 314, 456), 1431 (DL 38254), 1434 (DL 

38263), 1435 (DL 38265), 1436 (DL 70878), 1445 (C. Tóth 2006: 38), 1451 

(C. Tóth 2006: 40, Károlyi 2: 289), 1454 (C. Tóth 2006: 43, DL 38312), 1461 

(C. Tóth 2006: 48), 1464 (DL 70920, Perényi 248), 1467 (DL 38350), 1475 

(SzSzBML. 134), 1476 (Perényi 275), 1478 (Z. 11: 227), 1479 (DL 38412, 

62338): Chamafalwa, de, poss., 1433 (DL 38124), 1477 (DL 38390): Chana-

falwa.  

Kiegészüléssel keletkezett névforma lehet: a Csoma településnévhez másod-

lagosan járulhatott hozzá a falu földrajzi köznév birtokos személyjeles formában 

(ehhez lásd TÓTH 2008: 76) más településnevek modellhatására, valószínűleg a 

14. században, amikor a falva utótagú helységnevek különösen nagy számban 

keletkeztek (KÁZMÉR 1970: 59). A -falva névrésszel alakult kétrészes helységne-

vek területileg differenciált képet mutatnak: KÁZMÉR MIKLÓS vizsgálata kimu-

tatta, hogy a dunántúli, felvidéki és az erdélyi térségek gazdag adatolása mellett 

az É-i és az ÉK-i történelmi országrészben ugyancsak jelentős megterhetségű e 

névtípus (1970: 60). Az itt tárgyalt név az előtag személynévi jellege miatt kü-

lönösen könnyen beilleszkedhetett e névtípusba. A 14–15. század második feléig 

domináns névváltozat azután — legalábbis az írásbeliségben — visszaszorult, s 

csak a 20. sz. elejétől tűnik fel újból a település hivatalosan megállapított neve-

ként (lásd 1907: Csomafalva, Sz. 318).  

Csomai út 1. ’Forgolány határában említett határrész’ 1741 (Sz. 355): Csomai 

ut. Későbbi említése: 1865 (L11): Csomai út, sz., 1865 (P. 60): Csomai utnál. 

2. ’Hetény határában említett határrész’ 1701 (Sz. 374): Csomai ut.  

A Csoma településsel szomszédos két faluban a Csomára vezető utat jelöl-

hette, később metonimikusan a mellette fekvő területek neveként is használták.  

Csongova 1. ’a Borsova bal oldali mellékága Komját határában’ 1341/1342//

XVIII. (Gy. 1: 541, HA. 1: 67): Tunghwa [ƒ: Cunghwa], fl., 1434 (DL 70874, Pe-

rényi 215, Sz. 399): Chongwa, riv., 1551 (Sz. 399): Chongowa. Későbbi említése: 

1782–1785 (Kat1): Csonkauka potok (Nagycsongova), 1829 (Kat2): C[ion]gavi 

P., 1865 (L2): Csengava patak (Alsósárad), 1865 (K68): Csingavka ~ Csingavka 

patak, p. (Ölyvös), 1884 (Kat3): Csingovka (Nagycsongova). L. Csenge. 2. ’te-

lepülés Ugocsa vm. É-i részén a Csongova partján, Komját szomszédságában’ 

[? 1268] (ComMarmUg. 166), 1275 (ComMarmUg. 225), 1351 (DL 38161, Sz. 
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96, DocVal. 121, ComMarmUg. 166), 1351/1458 (DL 38162): Chungua, t., 1274 

(ComMarmUg. 225): Chyngua, de, 1351 (Cs. 1: 432), 1397 (Sz. 96, DocVal. 496, 

ComMarmUg. 166), 1430 (Perényi 208), 1430/1431 (DL 70863, 70870, F. 10/7: 

235), 1431 (DL 70870, F. 10/7: 322), 1436 (DL 70878, Perényi 218), 1441/1450 

(DL 70896), 1450 (Perényi 230): Chongwa, poss., 1351 (Sz. 415): Chungva, 

1351>1389 (DL 38160, DocVal. 353), 1389 (ComMarmUg. 166): Chungwa, 

poss., 1389 (DocVal. 355, ComMarmUg. 166), 1471 (DL 70956, Perényi 262): 

Chwngwa, poss., 1430 (DL 70858, Perényi 204, F. 10/7: 232 [itt Czimgwa]): 

Czvngwa, poss., 1430 (Perényi 203): Czungwa, 1441 (Perényi 226): Chongwan, 

1458 (Cs. 1: 432): Cungua, 1458 (DL 38162): Tangua, 1520 (Perényi 402): 

Chongowa, 1520/1520–1600 (DL 71166): Chyongowa, 1633 (ComMarmUg. 166): 

Csongva. Későbbi említése: 1880 (K48): Csongova. — A 13. századból való 

adatok ide sorolása kérdéses, lehet, hogy ezek az Alsó-Fehér megyében található 

Csongová-hoz tartoznak (vö. Lip., Mappa). Vö. Alsócsongova, Felsőcsongova, 

Kétcsongova, Kiscsongova, Nagycsongova, Szárazcsongova.  

A településnév metonimikus névadással alakulhatott az azonos pataknévből. 

A víznév morfematikai szerkesztéssel keletkezett: SZABÓ ISTVÁN és KISS LAJOS 

szerint az elsődleges magyar Csenge pataknévnek a szláv -ova helynévképzős 

származéka (Sz. 415, FNESz. Nagycsongova, SEBESTYÉN 2017: 61, SEBESTYÉN 

2020: 289–290), amely hangrendi kiegyenlítődés útján alakult mély hangrendű-

vé. A víznév e formájában a képző alapján szlávok alkotta névnek tartható, azon-

ban a név szerkezetét érintő kétnyíltszótagos tendencia hatása (Csongova > 

Csongva) azt mutatja, hogy szlávok által továbbképzett magyar eredetű név gyor-

san visszakerülhetett a magyarba. A 15. sz. elejétől kezdődően a falu két részre 

osztódhatott, és neve ennek következtében először az alsó és a száraz ~ felső 

névrészekkel egészült ki, a 16. század végétől ezek felcserélődtek a nagy és a kis 

differenciáló jelzőkkel.  

Csonka-oltvány ’Újlak határában említett hely’ 1697 (Sz. 516): Csonka 

oltovány. 

A csonka melléknévnek és az oltvány ~ oltovány ’nemes fajtával beoltott fa’ 

(TESz. olt1), illetve az ’ilyen fákból álló faiskola’, esetleg ’fiatal erdő’ (vö. FKnT. 

oltványos) földrajzi köznévnek a jelzős összetétele. A település határában ko-

rábbról Csonkás helynevet is említenek forrásaink, az előtag talán ezzel lehetett 

összefüggésben.  

Csonkás ’Újhely, Újlak és Fancsika határában említett rét, ma egy falucska 

és a mellette lévő rét neve’ [1550–1650] (Sz. 330): Chonkas, prat., 1680 (Sz. 

516), 1702 (Sz. 511): Csonkás. Későbbi említése: 1865 (K16, L8, P. 62, 63, 69): 

Csonkás, r., sz., 1865 (K16, K37, L8): Csonkas, r., sz. Ma Újhelyen, Mátyfalván 

és Fancsikán Csonkás nevű nagyobb területet és falut említenek: 2008: m. „Az a 

Csonkás, asz három faluhoz tartozik: Ujhejhez, Mátyfalvához és Fancsikához” 
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(Újhely), 2008: m.–ukr. „Csonkás ~ PrátÏszánszki ~ PrétÏszánszkij iz½ szerint, 

papir szerint, de mindenki csak Csonkás-nak nevezi” (Fancsika), 2008: „r½gi 

ruszin település” (Újlak). Újhelyen és Fancsikán a Csonkás falu határában lévő 

szántóföldet is ezen a néven említik (2008: m.–ukr., ukr. Csonkás). Újhely és 

Újlak szomszédos települések, ennek ellenére elképzelhető, hogy a határukban 

említett nevek különböző területet jelölnek (lásd még Sz. IV. sz. mellékletét).  

Kétségtelen, hogy az említett mikrotoponimák egyazon denotátumot nevez-

nek meg, ui. szomszédos településeken fekvő területet jelölnek. A Csonkás típusú 

helynevek történeti adatai és annak a latin fajtajelölője (pratum), valamint a mai 

élőnyelvi névanyaga azt támasztja alá, hogy a név eredetileg földterületet jelölt. 

A mikrotoponima a csonkás ’irtással nyert szántóterület, amelyben a fák tuskóját 

benne hagyták; öregedő, részben kipusztított erdő’ (FKnT.) földrajzi köznévből 

jött létre jelentéshasadással. A határrésznév elsődlegesen olyan helyre utalhatott, 

amit nagy törzsű fák lecsonkításával nyertek. A Csonkás határnév másodlagosan 

vonódott át a mellette lévő lakott helyre. A 19. század közepétől Fancsika hatá-

rában az alapnév névbokrosodási folyamatát mutatják a Kis-Csonkás (1865 [P. 

kézirat]: Kis Csonkás, mai népnyelvi alakja: 2008: Kis-Csonkás) és a Nagy-Cson-

kás (1865 [P. 60]: Nagy Csonkás, mai népnyelvi alakja: 2008: Nagy-Csonkás, sz.) 

határnevek adatai. Vö. Csonka-oltvány.  

Csonkás ligete ’Rákóc DNy-i határában, a Sárdik hegy É-i részén említett 

hely’ 1570 (Sz. 460): Chyonkas Lygete.  

Szintagmatikus szerkesztéssel alakult helynév. A falu határában Nagy-Cson-

kás helynevet is ismerünk. Ez alapján egy *Csonkás alapnév meglétére gondol-

hatunk, ennek eredetét lásd Csonkás alatt. Utótagja a liget ’kisebb ritkás erdő; 

kisebb mélyedés és környéke’ (FKnT., TESz.) földrajzi köznév birtokos személy-

jeles alakja. Noha egyáltalán nem szükségszerű, mégis a birtokos névszerkezet 

alapján az előtag esetében talán személynévi névrészre is gondolhatunk; ehhez 

vö. 1708: Stephanus Csonkás (RMCsSz., lásd még korábbról 1208/1359: Chon-

[ka], ÁSz. 202). A személynév a területen nem adatolható. 

Csonka-sor ’Kökényesd határában említett hely’ +1294/1550 (RegArp. 2/4: 

130): existentis totalem quartam partem alias Csonkasor.  

A csonka melléknévnek és a sor ’házsor; házsor a külterület felé eső utca egyik 

oldalán; szabályos alakú földdarabok a határban’ (FKnT.) földrajzi köznévnek a 

jelzős összetétele. Az Árpád-korban személynévi említést is találunk az előtagra, 

vö. 1208/1359: Chon[ka] (ÁSz. 202).  

Csonkás útja ’Újlak határában említett útszakasz’ 1697, 1698 [a. n.], 1709 

[a. n.], 1713 [a. n.], 1727 [a. n.], 1750 [a. n.] (Sz. 516): Csonkás uttya. Ma a Cson-

kásra déli irányban vezető utat Csonkás útjá-nak (2008: Csonkási ut ~ Csonkás 

uttya) nevezik.  
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Szintagmatikus szerkesztéssel keletkezett kétrészes helynév. Előtagja a ko-

rábbról adatolt Csonkás helynév, utótagja a birtokos személyjeles út földrajzi 

köznév.  

Csonka út ’Szőlős határában említett út’ 1688 (Sz. 434): Csonka ut.  

A csonka ’megcsonkult’ (TESz.) jelentésű melléknévnek és az út földrajzi 

köznévnek a jelzős összetétele. Olyan közlekedési (gyalog)útra utalhatott, amely 

véget ér a település határában, nem vezet szomszédos településre. A 18. sz. 

végéről adatolható Csonkás régi rév út (1782: Csonkás régi rév ut, Sz. 434) 

körülírásos szerkezet talán az itt vizsgált helynévvel azonos lehet, SZABÓ ISTVÁN 

közlése ezt valószínűsíti. 

Csontos ’Újhely határában említett hely’ 1580–1590 k. (Sz. 510): Chontos.  

A név kétféleképpen is magyarázható. Valószínű, hogy morfematikai szer-

kesztéssel keletkezett: a csont ’ember és a gerincesek szilárd vázának egy darab-

ja’ jelentésű fn. -s képzős származéka (vö. FNESz. Csont-rét). Az ilyenféle 

neveket leginkább olyan területek kapják, amelyben csontok kerülnek elő. Más-

részt feltehető a személynévből való keletkezése is: a Csontos személynevet a 

középkorból is adatolhatjuk; vö. 1337: Chuntus szn. (OklSz.). A szn. a m. csont 

fn. származéka lehet (vö. FNESz. Csantavér). A 17. sz. elejéről ismeretes Cson-

tos pataka név, alapjául az itt részletezett név szolgálhatott. 

Csontos pataka ’Újhely határában említett patak’ 1620 k., 1651 [a. n.] (Sz. 

510): Cziontos pataka.  

A Csontos alapnévnek és a patak földrajzi köznév birtokos személyjeles alak-

jának az összetételével alakult. A helynév a Csontos nevű helyet átszelő vagy ott 

eredő vízfolyásra utalhatott.  

Csorda-delelő 1. ’Fancsika határában említett legelő’ 1739 (Sz. 331): Csorda 

Déllő, 1744 (Sz. 331): Csorda Dilő. 2. ’Újlak határában említett legelő’ 1759 (Sz. 

518): Csorda delő.  

A m. csorda fn. és a delelő földrajzi köznév összetételével alakulhatott; eset-

leg számolhatunk összetett földrajzi köznévből jelentéshasadással való alakulás-

sal is, vö. csordadelelő ’a csorda déli pihenőhelye’ (FKnT.). A delelő lexémához 

lásd a Borjú-delelő szócikkét.  

Csorda-gát ’Feketeardó határában említett hely’ 1669 (Sz. 341): Tsorda gát.  

A csorda fn.-nek és a gát ’víz lefolyását elzáró vagy kiáradását akadályozó 

építmény, töltés; zsilip’ (FKnT.) földrajzi köznévnek a jelzős összetétele, s olyan 

töltést jelölhetett, amelynek közelében szarvasmarhák csoportja tanyázhatott. De 

lásd még a gát ’kövesút; közlekedés céljára készített töltés’ jelentését is (FKnT.). 

Vö. Disznó-gát.  

Csorda ösvénye ’Szőlős határában említett út’ 1645 (Sz. 433): Cziorda 

eösvénye.  
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A csorda fn.-nek és a birtokos személyjeles ösvény földrajzi köznévnek az 

összetételével alakult, s olyan csapásra utalhatott, amin az együtt legeltetett álla-

tokat, rendszerint disznók, szarvasmarhák csoportját terelhették (TESz. csorda).  

Csorgó-víz ’Felsősárad határában említett vízfolyás’ 1770 (Sz. 348): Tsorgó 

víz, 1771 (Sz. 348): Csorgó víz.  

Onamatopoetikus helynév. A csorog ’folyik’ ige -ó melléknéviigenév-képzős 

származékának és a víz ’vízállás, tó; folyóvíz’ (FKnT.) földrajzi köznévnek a jel-

zős összetétele. A helynév szemantikai jegye a vízfolyás hangadásával kapcso-

latos (lásd ehhez JUHÁSZ 1989: 118), de elképzelhető az is, hogy az előtag ’(hegyi) 

forrás, amelynek vize csövön vagy vályúszerű csatornán folyik’ értelmű (FKnT.).  

Csortos ’Verbőc Ny-i határában említett hely’ 1714 (Sz. 542): Csortos alatt, 

1755 (Sz. 542): Csertás alatt. Mai népnyelvi alakja: 2007: Csortos, sz.  

Feltehetőleg metonimikus névadással, személynévből keletkezhetett helynév. 

A 15. sz. első felében ismeretes Csortos pataka helynévből következtethetően 

első feltűnésénél jóval korábban létezhetett. Személynévi hátterére lásd a Csortos 

pataka szócikkét. A helynév 18. sz. végi Csertás formája talán írásban torzul-

hatott, de a Csorna ~ Cserna típusú névvariánsok hatásával is számolhatunk (vö. 

Csernő-kő-szőlő). 

Csortos pataka ’Izsó határában említett patak’ 1424 (DL 38245, Sz. 377 [itt 

Chortospathaka]): Chortospataka, riv.  

Etimológiája bizonytalan. SZABÓ ISTVÁN a Csortos névrész személynévi ere-

detét valószínűsíti, amely szerinte talán a rut. čort ’ördög’ szóból származik (Sz. 

377). E feltevést a név birtokos szerkezete alapján megokolhatónak vélhetjük. 

Rendszertanilag és a terület középmagyar kori névanyagában fellelhető Csortos 

mikrotoponima alapján ugyanakkor egy *Csortos alapnév meglétére is gondolha-

tunk, azaz a közeli Csortos földterületnév elsődlegességét is feltehetjük. A ma-

gyar nyelvterületen — a 19. sz. harmadik negyedéből adatolva — ezen kívül két 

további Csortos helynevet ismerünk: a Heves megyei Szilvásvárad határában 

Csortos határnevet (vö. FNESz.), valamint a szomszédos Bereg megyei Som 

település határában Csortos előtaggal szerkesztett helynevet találunk; vö. Csórtos 

éger (SEBESTYÉN 2002: 116), Csortos Éger (KOVÁCS 2006: 97). Korábbról ilyen 

helynevet nem ismerünk (vö. KMHsz. 1., OklSz.). A kikövetkeztetett alapnév 

érvényességére utalnak a megye területén fellelhető Csontos > Csontos pataka, 

*Éger ~ Egres > Éger pataka stb. típusú területnév–víznév megfelelések. A 

Csortos pataka morfológiai felépítése és a Csortos területnév alapján arra gondol-

hatunk, hogy a víznév a Csortos nevű területen átfolyó vagy ott eredő patakot 

jelölhetett. A Csortos névrész végső soron valószínűleg személynévi eredetű, 

vö. 1508: [Csortos] csn. (RMCsSz.). KISS LAJOS a szilvásváradi Csortos nevet 

ugyancsak a m. Csortos családnévvel és a mögötte vélhetően meghúzódó N. csor-

tos ’csámpás; csontos’ mn.-vel hozza kapcsolatba (vö. FNESz., ÚMTsz.).  



 95 

Csög ~ Csök szél(e) ’Egres É-i határában említett földterület’ 1356 (Sz. 326): 

Chukzele, t. arabilis, 1391 (Sz. 326): Chokzelfeldmezew.  

A második adat földmező része inkább a hely fajtájának, jellegének pontosabb 

megjelölését szolgálhatta. Szintagmatikus szerkesztéssel alakult kétrészes mikro-

toponima. Az előtag KNIEZSA ISTVÁN szerint talán a Csök ~ Csög személynévvel 

lehet azonos, de megjegyzi, hogy a chuk, chok jelentése, eredete nem világos (Sz. 

326). A helynév leginkább a Csög ~ Csök földterületnévnek és a birtokos sze-

mélyjeles szél ’valaminek a határvonalához eső, külső része’ jelentésű földrajzi 

köznévnek (TESz. szél1) az összetételével alakulhatott. Az előtagként szereplő 

helynév alapjául személynév szolgálhatott, ennek legkorábbi említése: 1198: 

Chuk (ÁSz. 207), 1221/1550: Chug (ÁSz. 206, vö. FNESz. Csög).  

Csudar lásd Cudar.  

Csuhos ’Feketeardó határában említett hely’ 1662 (Sz. 341): Tsuhos.  

Bizonyára a m. csuhus ~ csuhos ’mély fekvésű, vizenyős terület, ahol a tavi-

kákához hasonló, gömbölyű szárú vízinövény él a nád és a sás között’ (FKnT.) 

földrajzi köznévből keletkezett jelentéshasadással. Az alapul szolgáló köznév a 

nyelvjárási csuhu ’káka; fekete káka, zsombék-káka’ (ÚMTsz.) fn. ellátottságot 

kifejező -s képzős származéka. SZABÓ ISTVÁN is ezt az eredetet valószínűsíti (Sz. 

341). E tájszavakat az újabb korból csak a Dunántúl területéről ismerjük.  

Csuklya-szőlő ’Szőlős határában említett hely’ 1668 (Sz. 433): Csuklya szeöleö.  

Bizonyára a Csuklya családnévnek és a szőlő földrajzi köznévnek az össze-

tételével alakult. A feltételezett személynévi előzményre egyetlen adat szerepel 

KÁZMÉR családnévszótárában, amelyet az Ugocsa vm. déli részén levő Terebes-

ről említ; 1576: Czywklia (Sz. 528, vö. RMCsSz.). A személynév valószínűleg a 

’csuklyát viselő’ motivációval kapcsolható össze (RMCsSz., TESz. csuklya). 

Korábbról Csuklyás családnév ismeretes (lásd RMCsSz., OklSz.).  

Csűr ’Szirma határában említett hely’ 1474 (Sz. 487): Chyr, horreum.  

A fennmaradt név köznévi és helynévi használata egyaránt elképzelhető, a 

forrás alapján nem lehet eldönteni, milyen funkcióban állhatott. Helynévként 

metonimikus névadás útján keletkezhetett a m. csűr ’pajta, fedett szérű’ köznév 

átvonódásával (TESz. csűr2). A kései ómagyar kori névalak -í-ző formát mutat 

(ehhez vö. OklSz.).  

Csűri szurdoka ’Terebes határában említett hely’ 1679 (Sz. 533): Csüri szur-

doka.  

A Csűri személynévnek és a birtokos személyjeles szurdok földrajzi köznév-

nek a jelzős összetétele, s olyan szűk, keskeny helyre, rejtett zugra utalhatott, 

amely egy bizonyos Csűri nevű ember birtoka, vagy vele valamilyen kapcsolat-

ban van (TESz. szurdok). Az alapjául szolgáló személynév legkorábbi említése: 

1454: Benedicto Chwri (RMCsSz.), vö. még 1674: Czury csn. (Csedreg, Sz. 310). 
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KÁZMÉR MIKLÓS a családnevet a Csűr helynév (Szeben m.) -i melléknévképzős 

származékának tekinti (RMCsSz.).  

Csűröskert ’Szőlős határában említett hely’ 1688 (Sz. 432): Csüröskert mellett.  

A területen korábbról Csűröskert alja kétrészes helynév adatolható, s mivel 

a megye névrendszerében előforduló kétrészes alja utótaggal szerkesztett nevek 

egy már meglévő névből építkeznek, az itt tárgyalt név is tulajdonnévi használatú 

lehetett. Ez alapján a Csűröskert mikrotoponima a népnyelvi csűröskert ’az ud-

varnak a csűr mellett levő elkerített része, ahol a kazlakat rakják; szérűskert’ 

(ÚMTsz., FKnT.) földrajzi köznévből jelentéshasadás útján keletkezhetett.  

Csűröskert alja ’Szőlős határában említett hely’ 1645 (Sz. 432): Czürüs kert 

allya-n.  

A Csűröskert helynévnek és a birtokos személyjeles alj földrajzi köznévnek 

a jelzős összetétele, s a Csűröskert mellett fekvő (esetleg hozzá tartozó) területre 

utalhatott.  

Csűrös kertje ’Farkasfalva határában említett hely’ 1681 (Sz. 335): Csűrös 

kerte.  

A Csűrös családnévnek és a birtokos személyjeles kert földrajzi köznév össze-

tételével alakult. Az alapjául szolgáló személynév legkorábbi említése Ugocsa 

vm.-ből való, a közeli Hetény jobbágynévsorából; vö. 1597: Ciwrews, 1601: 

Czywreos (Sz. 371, RMCsSz.). KÁZMÉR MIKLÓS a családnevet a csűrös ~ csőrös 

’csűr gondviselője, pajtamester’ és ’csűrbíró’ közszóból eredezteti (RMCsSz.). A 

18. sz. végén a településen Csűrös útja (1796: Tsőrös uttya, Sz. 335), Csűröskert 

út (1796: Tsőrös kert ut, Sz. 335) és Csűröskert alja (1796: Tsőrös kert allya, Sz. 

335) helynévi említések szerepelnek, továbbá PESTYnél Csűröskert (1865: 

Csűrőskert, P. 59) is adatolt. Ezek alapján a fenti adat formája egy *Csűröskert 

alak birtokos személyjellel analogikusan bővült alakja is lehet, ennek magya-

rázatát lásd Csűröskert.  

Dabolc 1. ’település Ugocsa vm. D-i részén, Halmi szomszédságában’ 1323 

(AOklt. 7: 101, Sz. 319, F. 8/2: 423, ComMarmUg. 176, EH. 1: 372), [1323] 

(AOklt. 7: 100): Debouch, 1348 (EH. 1: 372), 1367 (C. Tóth 2006: 31), 1393 

(DocVal. 466, Perényi 108, ComMarmUg. 176), 1393>1498 (DL 71068), 1399 

(C. Tóth 2006: 32), 1436 (DL 70878, Perényi 219), 1443 (DL 70892, Perényi 

227): Dabolch, de, 1409 (Zs. 2/2: 7105, Perényi 157, ComMarmUg. 176, EH. 1: 

372 [itt Baboch]), 1417 (Zs. 6: 1009), 1464 (DL 70920, Perényi 248): Daboch, 

de, 1414 (Cs. 1: 432): Daboucz, 1426 (Szirmay 165, ComMarmUg. 176), 1541 

(Szirmay 157), 1604 (Szirmay 59, ComMarmUg. 176), 1673–1677 (Szirmay 

157): Dabólcz, de, 1451 (C. Tóth 2006: 40, Cs. 1: 432, Károlyi 2: 287, 289), 1470 

(C. Tóth 2006: 55), 1471 (DL 38622), 1476 (DL 70979), 1478 (DL 70985, Z. 11: 

228, 229, Perényi 279), 1479 (DL 70989), 1491 (C. Tóth 2006: 68, DL 71033, 
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Perényi 305), 1492 (DL 71039), 1495 (DL 71058, Perényi 325), 1499 (DL 

71074), 1500 (DL 71077, Perényi 337), 1523 (C. Tóth 2006: 79, Perényi 414), 

1525 (DL 71193, Perényi 424), 1564 (ComMarmUg. 176), 1675 (UC 6: 77c), 

[1680 k.]: (UC 6: 77d), 1691 (UC 11: 49f), 1692 (UC 11: 49h), [1750] 

(ComMarmUg. 176): Dabocz, de, 1475 (Z. 11: 164), 1509 (DL 71106): Dobolcz, 

de, 1478 (DL 38401, Perényi 278, C. Tóth 2006: 62, 63 [az utóbbi oldalon 

[Dabo]lcz áll]), 1479 (Z. 11: 239), 1482 (DL 70997, Perényi 287): Dabolcz, de, 

1506 (Szirmay 58): Dabócz, de, 1528 (MND. 7: 19, ComMarmUg. 176, EH. 1: 

372), *1585 (T25), *1636 (T21), *1662 (T27), *1664 (T9): Dabotz, 1564 

(ComMarmUg. 176), *1683 (T30): Dobocz, 1675 (UC 6: 77c): Babocz [ɔ: 

Dabolcz] | ~i 1512 (EH. 1: 372), 1513 (EH. 1: 372): Dabolczy. Későbbi említése: 

1802–1811 (Görög): Dabóltz, 1873 (Hnt. 252), 1889 (Gönczy), 1935–1936 

(SzamSz. 109), 1944 (Hnt. 170): Dabolc | Rom. 1921 (EH. 1: 372): Dăbolt, 1926 

(Hnt. 326): Dabolţ. Mai népnyelvi alakja: 2008: m. Dabïc. 2. ’település Rakasz 

környékén, helyét pontosan nem ismerjük’ 1351 (DL 38161, DocVal. 121, 

ComMarmUg. 174, EH. 1: 372, Cs. 1: 432, Sz. 96, 382 [utóbbi helyen a. n.], Gy. 

1: 533 [itt a DL-es forrásra hivatkozva Dubowch forma szerepel]), 1351/1458 

(DL 38162), 1458 (DL 38162): Dubouch, poss., 1351>1389 (DocVal. 353, 

ComMarmUg. 174 [itt az előbbire utalva 1389. évi kelettel szerepel]): Doboch, 

poss., 1351>1389 (DL 38160): Doboth, 1389 (DocVal. 355, ComMarmUg. 174): 

Daboch, poss. 3. ’Rakasz környékén említett hegy’ 1338/1339 (Gy. 1: 533, 

ComMarmUg. 174, HA. 1: 67): Dubouch, mo. GYÖRFFY Bereg megyében tár-

gyalja, de nevét összefüggésbe hozza Dabolc 2. településsel (Gy. 1: 533).  

A helynév szláv eredetű, egy *Dubovec-féle formából alakulhatott. Ennek 

ősszláv töve a *dYbъ ’tölgy’ fanév (FNESz. Dabolc, KNIEZSA 1943–1944/2001: 

169). E tőhöz kapcsolódott az -ovъ + -ьcь képző(bokor), amely a szlávban igen 

gyakori és jellegzetes helynévképző (lásd ŠMILAUER 1970: 28–29, 55, az utóbbi 

helyen lásd a közszó szláv nyelvekben előforduló helynévi származékait). A ra-

kaszi hegynév etimonja közvetlenül utalhat tölgyfás területre, hegynevek eseté-

ben ez gyakori szemantikai tartalom. A Rakasz környékére lokalizálható telepü-

lésnév e mikrotoponímiai előzményen alapulhat, de hasonló háttere lehetett a 

megye déli részén lévő településnévnek is. A természeti név tehát kétségkívül 

szláv eredetű, az ennek alapján metonimikusan alkotott településnevet azonban 

szlávok és magyarok is létrehozhatták. A nevek a szlávból denazalizált formában 

kerültek át a magyarba. A második szótag ó-ja után zárt szótagi helyzetben már 

a 15. századtól megjelenik az inetimologikus l hang (vö. NYIRKOS 1987: 127–

130, 134), amely az írott nyelvi forrásokban a későbbi századokban már folya-

matosan jelen van. Hivatalos formáját ebben az alakban rögzítették. A népnyelv-

ben ma is él az l nélküli formája is. Az adatok jól mutatják az első szótagbeli 

magánhangzó u > o > a nyíltabbá válását, az itt szereplő e elírás lehet.  
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Dajkafarú ’Mátyfalva határában említett hely’ 1640 (Sz. 414): Daykafaru 

nevű feöld.  

Feltehetőleg egyrészes helynév, amely alakmeghatározó (domb)névként me-

taforikus névadással alakulhatott ki (vö. HOFFAMANN 1993: 112); vö. R. dajka-

far(a) ’dajkafara van olyan lónak, melynek hosszúkásan, nem gömbölyűen vég-

ződik a fara’ (CzF.), lásd még dajkafar ’hirtelen hajló, lejtős, nem gömbölyű fara 

a lónak’ (MTsz.). A történelmi Magyarország más pontján található Dajkafara 

mikrotoponima, pl. a szomszédos Szabolcs-Szatmár megyében: 1736: Öldöklés-

ben Dajka fara föld (MOLNÁR 1979: 287). A név talán ’hosszúkás, nem göm-

bölyű; a dajkaságot vállaló özvegy vagy leányanya fenekét formázó’ tartalommal 

írható le. De az sem zárható ki teljesen, hogy az előtagban a m. Dajka (1400: 

Laurentio Dayka, RMCsSz.) családnév szerepel. SZABÓ ISTVÁN Ugocsa vm. déli, 

délnyugati részéről is említ ilyen személynevet (Sz. 310, 367, vö. RMCsSz.). 

Darnó ’Bökény É-ÉNy-i határában, a Tisza bal partján említett földterület’ 

1719 (Sz. 304): Darno. Későbbi említése: 1865 (K12): Darno, 1865 (L4, P. 22, 

69), 1917 (K54): Darnó | Szl. 1925 (Sz. 508): Dornov (Újhely). Ma Újhely déli 

határában említik: 2008: m. Darnï, sz.  

Szláv eredetű helynév. Tövében az ősszláv *dьrnъ ’gyep’ szó rejlik, ennek 

-ovъ helynévképzős származéka (ŠMILAUER 1970: 28, 60); vö. ukr. Дepнoва hn., 

or. Дepнoвка hn., cseh Drnov, pomor, poláb *Darnov-c-, Darnewitz hn. (i. h., itt 

a közszó további szláv helynévi származékai is). KNIEZSA ISTVÁN a helynévnek 

a dьrnъ > dьrnavъ > Darnó ’pázsitos, gyepes’ eredeztetését közli (Sz. 304), KISS 

LAJOS a Szabolcs-Szatmár megyei Darnó település nevét is így magyarázza (vö. 

FNESz. Darnó1,2). A név szláv -ovъ végződése magyar -ó megfelelést mutat. A 

magyar nyelvterület más részein is találunk ilyen előzményre visszavezethető 

helyneveket, pl. a Pozsega vm.-i Darnóc vár- (1230: Dornoch, Cs. 2: 389) és 

településnév (1310: Dornoch, Cs. 2: 405), a Valkó vm.-i Darnó (1323: Darno, 

Cs. 2: 303), a Szatmár vm.-i Darnó településnevek (1342: Darno, Cs. 1: 473) és 

a Heves megyei Darnó dombnév (1860: Darnó, FNESz., itt még további helynévi 

előfordulások is). Az itt tárgyalt helynév már a kései ómagyar korban, a 16. sz. 

elején is megtalálható a Kis- és Nagy-Darnó nevek alaprészeként, emellett a 17. 

sz. közepéről van adatunk a Darnó füzese névre is, és későbbi névelőfordu-

lásokban is rendre szerepel.  

Darnó füzese ’Újhely határában említett hely’ 1654 (Sz. 511): Darno Fü-

zesse.  

A szomszédos Bökény határában említett Darnó helynévnek és a füzes ’főként 

fűzfákból álló (ártéri) erdő’ (FKnT.) földrajzi köznév birtokos személyjeles alak-

jának az összetételével alakult. A PESTY-anyagban Darnó-füzes (1865: Darnó 

Fűzes, P. 58) nevet találunk. A Darnó nevű helynek fűzfában (esetleg erdőben) 

gazdag részét jelölhette.  
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Daróc ’Szőlős É-i határában említett föld(birtok), esetleg később elpusztult 

település’ 1262 (Perényi 16), 1262/1319 (Sz. 425), 1262/1329 (ÁÚO. 8: 32, Sz. 

425, ComMarmUg. 174 [itt hibásan 1282. évi kelettel]): Droch, t., 1336 (Perényi 

44), 1336/1342 (Sz. 425, ComMarmUg. 174 [itt 1336. évi kelettel]), 1342 (DL 

70622), 1396>1498 (DL 71068): Darouch, t. piscatorum, 1398>1498 (DL 71068): 

Daroch, 1423 (Szirmay 158), 1550 (Szirmay 69), 1578 (Szirmay 147): Darócz, 

de, 1514 (DL 86745): Darocz, de.  

A magyar nyelvterület több pontján is előfordulnak hasonló névadással alakult 

földrajzi nevek: például (időrendben) Szabolcs-Szatmár m. 1181/1288/1366/16. 

sz.: Daroch, ma Fülpösdaróc; Borsod-Abaúj-Zemplén m. 1220/1550: ? Drancy 

[ƒ: Draucy], ma Lénárddaróc; Udvarhely m. 1224: Daraus, ma Homoróddaróc; 

Nógrád m. 1350: Daroch, ma Nagydaróc; Szepes m. 1263: Drauch, ma Szepes-

daróc; Bereg m. 1284: Drauch, ma Beregdaróc; Szatmár m. 1314: Drauci, ma 

Pusztadaróc; Szatmár m. 1326: Drauch, ma Királydaróc; Borsod-Abaúj-Zemp-

lén m. 1332–1335: Doroch, ma Tibolddaróc; Baranya m. 14. sz.: Drauch, ma 

Várdaróc; Kolozs m. 1427: Daroch, ma Nádasdaróc; Nógrád m. 1573: Panida-

rocz, ma Panyidaróc. Általános a szakirodalomban az a nézet, miszerint a Daróc 

helységnevek mindegyike magyar névadással keletkezett foglalkozásnévből me-

tonimikus névadással (vö. FNESz. Daróc). KISS LAJOS szerint eredetileg királyi 

szolgálatban álló darócok lakták ezeket a helységeket. A településnév tulajdon-

képpeni értelme ’nyúzó’, olyan vadász, akinek vadászbőrnyúzás, szíjhasítás és 

kürtnek való vadtulokszarv-levétel a feladata (FNESz. i. h.). SZABÓ ISTVÁN is 

foglalkozásnévi eredetűnek tekinti az ugocsai Daróc falunevet; az itt említett 14. 

századi források a települést azonban már halászok földjének mondják (vö. Sz. 

322). Az e feltételezés alapjául szolgáló m. daróc foglalkozásnévi közszó ere-

detéről KNIEZSA ISTVÁN megjegyzi, hogy nyilvánvalóan szláv eredetű, azonban 

etimonja nem ismert (1955: 623). Másutt a helynevek hátterében egy szláv 

dravьcь formát említ, de megjegyzi, hogy „a helynevek nem a szlávból, hanem a 

magyarból valók és a régi magyar daróc közszóból származnak” (1965/2003: 

100). PÓCZOS RITA a Borsod vm.-i Daróc egy -i végű adata kapcsán megjegyzi, 

hogy ez vagy a m. -i melléknévképzővel azonos, „vagy a szláv dravci többes-

számjeles alakból is eredhet, amely a szlovákban helynévképző szerepű” (2001: 

31–32). Az ugocsai Daróc helynév sem bizonyítja megnyugtatóan a magyar 

eredeztetést. Ugyanis a megye névkincsében több -óc és -őc végű helynevet is 

ismerünk, amelyek szláv helynévi előzményre vezethetők vissza: ilyenek az óma-

gyar kori Dabolc településnevek és hegynév, a Rákóc víz- és településnév, a 

*Garbóc víznév, a Verbőc víz- és településnév, továbbá a középmagyar kori 

Konyhóc, Valóc mikrotoponimák, valamint a Garabóc és a *Liszkóc víznevek. 

Az ugocsai Daróc végződése alapján jól beleillik a szláv névátvételek sorába (az 

-óc képzős nevekhez lásd KENYHERCZ 2014). Ezt még az is támogathatja, hogy 
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Daróchoz földrajzilag közel több ilyen szerkezetű nevet is találunk. Másrészt a 

név fonotaktikai szerkezete — a legkorábbi adatának szókezdő dr- mással-

hangzó-torlódása, amely csupán a 14. sz. második negyedében jelentkezik fel-

oldott formában — szláv és magyar névhasználatra egyaránt utalhat (e hang-

szerkezeti minta a fenti Daróc helynevek esetében is megmutatkozik; ehhez 

még lásd az ómagyar kori helynevek fonotaxisában végzett újabb vizsgálatokat: 

KENYHERCZ 2007: 94). Az ugocsai Daróc településnevet mindezek alapján a 

névfejtési bizonytalanságok ellenére is mindkét népességhez köthetőnek tart-

hatjuk.  

Deák láza ’Rakasz határában említett földterület’ 1570 (Sz. 455): Zaskas terra 

alias Deak lazza, 1570 (Sz. 455): Deak Laza.  

A Deák személynévnek vagy közszói előzményének és a birtokos személy-

jeles láz ’tisztás, irtvány’ (TESz. láz1, FKnT.) földrajzi köznévnek az összetéte-

lével alakult. A személynév korai említése: 1342: Pousa Dyak (OklSz. dëák), 

későbbről gazdag adatolású családnév (lásd RMCsSz., N. FODOR 2010: 81). A 

közeli Szőlős (1458: Dyak, 1633: Deák, Sz. 420, 422) és Veréce (1513: Johanne 

deak, N. FODOR 2010: 81) családnévanyagában is említenek Deák jobbágynevet 

(lásd még Sz. 463). E személynév a deák ~ diák ’tanult ember’ köznévből alakult, 

amely magasabb iskolai végzettségre, foglalkozásra utalhat. L. Zaskas.  

Delelő 1. ’Újhely határában említett hely’ 1610 k. (Sz. 510): Dellő. 2. ’Újlak 

határában említett hely’ 1739 (Sz. 518): Delő.  

A források alapján a névalak köznévi vagy helynévi használata nem tisz-

tázható. A delelő fn.-nek a népnyelvi déllő alakváltozata a legelőnek azt a részét 

jelöli, ahol a kihajtott jószág déli pihenőhelye van (TESz. dél, ÚMTsz., FKnT.). 

Vö. Borjú- és Csorda-delelő.  

Deme csere ’Farkasfalva határában említett kaszáló a Batár partján’ 1690 (Sz. 

335): Demecseri.  

Összetétellel alakult helynév. Előtagja a Deme személynév, utótagja a cser 

’csererdő, cserfákból álló erdőrész; bokros, cserjés hely’ (FKnT., TESz.) földrajzi 

köznévnek a 3. személyű birtokos személyjel népnyelvi -i változatával ellátott 

alakja. Deme nevű személy tulajdonában levő cserfával benőtt helyre (erdőre) 

utal. A cser utótag akár helynévi értékű elem is lehet, s összefügghet a szomszé-

dos településeken említett Cser nevű kiterjedt erdőséggel. Az alapul szolgáló sze-

mélynév legkorábbi említése: 1211: Demeh (ÁSz. 240), a későbbi századokban 

is gazdagon adatolt családnév, amely a régi egyházi Demén ~ Demény változa-

tának rövidülése (lásd RMCsSz. Deme). Az alapul szolgáló személynév Ugocsa 

vm. DNy-i részén előfordul a forrásokban: vö. 1597: Deme csn. (Kökényesd, Sz. 

404). SZABÓ ISTVÁN is a fenti eredeztetésre utal, de az 1590-ben adatolt Domb 

mocsara mikotoponimával is kapcsolatba hozhatónak gondolja, ennek (romlott) 

változataként értékelve (Sz. 335).  
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Derék-rét ’Újlak határában említett földterület’ 1698 (Sz. 517): Derik réth.  

A derék mn. vagy fn. nyelvjárási derik alakváltozatának és a rét földrajzi 

köznévnek az összetételével alakult. Az előtag többféle jelentésben is szerepel-

het, pl. ’időszakos vízfolyás, illetve a mellette fekvő vizenyős terület’, ’valaminek 

a közepe’, ’jó minőségű szántóföld’ stb. (vö. FKnT.).  

Deszka-mocsár ’Keresztúr Ny-i határában, a Sám pagonya mellett említett 

erdő’ 1483 (DL 38422, Sz. 503, OklSz. 151 [itt 1482. évi kelettel áll]): Dezka-

mochar, s. Vö. 1884 (Kat3): Dészkás csárda, é. (Keresztúr Ny-i határában).  

A deszka szláv jövevényszónak (KNIEZSA 1955: 153) és a mocsár földrajzi 

köznévnek az összetételével alakult. A név motivációját nem ismerjük.  

Dézsma-szín forrása ’Gyula határában említett hely’ 1659 (Sz. 362): Desma 

szin forrasa.  

Szintagmatikus szerkesztéssel alakult kétrészes név. Előtagja a dézsma ’tized, 

szolgáltatás’ és a szín ’főként gazdasági célokra használt építmény’ fn. össze-

tétele (TESz. dézsma, szín1). Utótagja a birtokos személyjeles forrás ’a földből 

természetes úton előtörő víz’ (TESz.) földrajzi köznév. A helynév egy dézsma-

szedő hely közelében levő forrás helyére utalhatott.  

Diákfalva ’település Ugocsa vm. DNy-i részén, Aklitól ÉNy-ra; mai Ne-

vetlenfalu’ 1360 (Szirmay 165, ComMarmUg. 175, F. 9/3: 220 [itt Diakfalua]), 

1384 (Szirmay 165, Cs. 1: 433, ComMarmUg. 175), 1447 (Szirmay 56 [itt még 

Adam Deák de Diákfalva Notárius alakban is]): Diakfalva, de, poss., 1366 (Káz-

mér 1970: 140, ComMarmUg. 175): Dyakfolua, 1390 (ComMarmUg. 175): 

Diakfalwa, de, 1390 (ComMarmUg. 175): Dijakfalwa, de, 1426 (Szirmay 165, 

Cs. 1: 433, ComMarmUg. 175, F. 10/6: 801): Dyakfalva, de, 1564 (ComMarmUg. 

175): Dÿakfalua. Későbbi említése: 1808 (Lip., Rep.): Deákfalva vulgo.  

A korábban Gyakfalva néven említett település párhuzamos használatú név-

változata. A Gyakfalva eredetileg szn.-i előtagja — amely etimológiai tekintetben 

összefügg a diák ~ deák fn.-vel — kiejtésében és szemantikai tartalmában meg-

változva szerepel az újabb névformában. Ebben az is közrejátszhatott, hogy az 

előtagba beleértették a régi magyar gyak ’szúr, döf; közösül’ igét, s ennek pe-

joratív tartalma váltotta ki a változást.  

Dinnye-szeg ’Újlak határában említett hely’ 1749 (Sz. 518): Denye szek, 1761 

(Sz. 518): Dinye szeg. Mai népnyelvi alakja: 2008: Dinnye-szeg.  

A dinnye növénynévnek és a gazdag jelentésű szeg földrajzi köznévnek (vö. 

FKnT.) a jelzős összetétele, s olyan sarokra, szegletre utalhatott, amely dinnyével 

van beültetve. A névtestben g > k zöngétlenülés mutatkozik. 

Diófa sora ’Újlak határában említett hely’ 1718, 1723 [a. n.], 1750 [a. n.] (Sz. 

517): Diofa sorja. Ma a belterület egy részét Diós-nak (2008: Dijïs) nevezik.  

A diófa fanévnek és a birtokos személyjeles sor ’házsor; házsor a külterület 

felé eső utca egyik oldalán; utca; szabályos alakú földdarabok a határban’ (FKnT.) 
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földrajzi köznévnek a jelzős összetétele. A helynév olyan helyre, útszakaszra 

utalhatott, amelyet diófák sora szegélyez. 

Disznó-gát ’Verbőc határában említett hely’ 1755 (Sz. 543): Disznó Gát.  

A disznó ’sertés’ állatnév és a gát ’víz lefolyását elzáró vagy kiáradását aka-

dályozó építmény, töltés; zsilip’ (FKnT.) földrajzi köznév jelzős összetétele. 

Olyan töltésre utalhatott a falu határában, amely mellett a disznócsordát legeltetni 

szokták. De lásd még a gát ’kövesút; közlekedés céljára készített töltés’ jelentését 

is (FKnT.). Vö. Csorda-gát.  

Disznó-palló ’Verbőc határában említett hely’ 1749 (Sz. 543): Disznó palló-

nál.  

A disznó állatnév és a padló nyelvjárási palló ’(gyalog)híd’ köznév (FKnT., 

de lásd még libapalló ’gázló’ is) jelzős összetétele. Olyan egyszerű híd vagy 

gázló lehetett, amely disznók nagyobb csoportjának az átvezetésére szolgált. Két 

évtizeddel korábbról a Disznó-palló vége földrajzi név előtagjaként is megtalál-

hatjuk. A falu határában Disznó-gát mikrotoponimát is említenek. 

Disznó-palló vége ’Verbőc határában említett hely’ 1728 (Sz. 543): Disto 

pallo végi.  

A Disznó-palló mikrotoponimának és a vég ’valaminek (térben) befejező ré-

sze; széle, határa’ (TESz.) főnév 3. személyű birtokos személyjel népnyelvi -i vál-

tozatával ellátott alakjának összetételével alakult. Az első névelem — ha nem elírás 

— a disznó nyelvjárási disztó alakját tükrözi (KMNyA. 3: 270–271, ÚMTsz.).  

Dob ’település Ugocsa vm. Ny-i részén, amely a középkorban elpusztult, ké-

sőbb puszta Fancsika és Újhely között’ 1372 (DL 38187, Sz. 323, ComMarmUg. 

176, F. 9/5: 174 [itt 1377. évi kelettel]): Dab, poss., 1372 (DL 38188, Cs. 1: 432), 

1396 (F. 10/2: 378, 10/8: 413, Cs. 1: 432), 1396–1410 (Cs. 1: 432), 1410 (F. 10/5: 

53), 1414 (F. 10/5: 461), 1450 (Szirmay 176), 1456 (Cs. 1: 432), 1461/1462 (DL 

38336), 1462 (DL 38336), 1478 (C. Tóth 2006: 60), 1508 (Szirmay 120, 

ComMarmUg. 176), 1739 (UC 15: 59a, 148: 1), 1747 (UC 15: 58): Dob, poss., 

pr., 1412 (Zs. 3: 2226): Doob | ~i 1478 (C. Tóth 2006: 60): Doby, t.  

Feltehetőleg személynévből keletkezett metonimikus névadással (vö. FNESz. 

Tiszadob). Az alapjául szolgáló személynevet a korai ómagyar korból nem is-

merjük, de lásd 1211: Doba (ÁSz. 253, FNESz. i. h.). KISS LAJOS a személynév 

eredetével kapcsolatosan két feltevést említ: 1) egyesek szerint alapja a dob ’egy-

fajta ütőhangszer’ fn., 2) mások a Dóbiás alakban is előforduló Tóbiás szn. 

rövidült alakját vélik felfedezni az ilyen helynevekben (FNESz. i. h.). Itt még a 

szláv Dub ’tölgy’ jelentésű személynévi párhuzamokra is utal. Később Dob-

puszta néven szerepel. Vö. Dobi-tó. 

Doba halma ’Hetény határában említett kiemelkedés’ 1397 (Sz. 373): Doba-

halma, montic.  
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A Doba személynévnek és a birtokos személyjeles halom földrajzi köznévnek 

az összetétele (vö. FNESz. Doba). Az alapul szolgáló személynév korai említése: 

1211: Doba (ÁSz. 253). A 16. sz. elejétől családnévként is adatolható: 1507: 

Thomas Dwba, KÁZMÉR MIKLÓS szerint ez a Dob ~ Dub szn. -a becéző képzős 

alakja (RMCsSz. Doba). A szomszédos Szőlősön 1544. évi kelettel Doba job-

bágynevet említenek (Sz. 421).  

Dobi-szőlő ’Szőlős határában említett szőlőföld’ 1689 (Sz. 434): Dobi szőlő.  

A Dobi családnévnek és a szőlő ’szőlőföld’ földrajzi köznévnek a jelzős össze-

tétele. A szn. környékbeli említéseit lásd a Dobi-tó szócikkében. Olyan szőlővel 

beültetett területre utalhatott, amely egy Dobi nevű ember birtoka.  

Dobi-tó ’Fancsika határában említett állóvíz’ [1550–1650], 1696 [a. n.] (Sz. 

330): Dobito. Későbbi említése: 1865 (P. 60): Dubitó.  

SZABÓ ISTVÁN szerint e névalak Fancsika határában az egykori Dob település 

emlékét őrzi (Sz. 323). A Dob helynév -i melléknévképzős származékának és a 

tó földrajzi köznévnek az összetételéből alakult név. Az előtagnak a személynévi 

eredete sem zárható ki, ui. a Fancsikával szomszédos Újhely (1490, 1516: Doby, 

Sz. 505) és Szőlős (1671: Doby, Sz. 423) névanyagában is találhatunk ilyen sze-

mélynevet, amely valószínűleg az egykori településről való származással kapcso-

latos (vö. RMCsSz. Dobi, itt lásd a 15. sz. elejétől adatolva). A 19. sz. végéről 

Dobidó-gödör-tanya (1884: Dobidógödör tanya, é., Kat3), helyesen bizonyára: 

Dobitó-gödör-tanya helynevet is említenek a falu Újhely felé eső határában. 

Szőlős mellett Dobi-szőlő helynevet ismerünk.  

Dobonyos ’Salánk K-i határában, az Előhegy szomszédságában említett sző-

lőhegy’ 1628 (Sz. 467): Dobonios, 1772 (Sz. 467): Dobonyos. Későbbi említése: 

1865 (K59, L20, P. 67): Dobonyos. Mai népnyelvi alakja: 2007: Dobonyos, me-

ző.  

SZABÓ ISTVÁN ismeretlen eredetűnek tartja (vö. Sz. 467). BARTA VIKTÓRIA 

a Gyula jelenkori helynévanyagában szereplő Dabanyas ~ Dabonyos ~ Dobonyas 

helynevet személynévi eredetűnek mondja (2009: 216). Névtárainkban viszont 

nem ismerek ilyen családnevet (vö. pl. RMCsSz., N. FODOR 2010). Sokkal 

valószínűbb, hogy a Dobonyos helynév a bödönös nyj. bodonos kút ~ döbnyös 

kút ’egyetlen vastag fa törzséből kivájt, hordó alakú gyűrűvel, ritkán deszkával 

bélelt kút, esetleg forrás, mélyebb gödör’ (ÚMTsz.) jelentésű összetett földrajzi 

köznév előtagjából alakulhatott (vö. FKnT. bodon, bodonkút). A szomszédos 

Bereg megye területén a bödön nyj.-i bödöny ~ döbön ~ döböny ’zománcos, 

nyitható fedelű zsírtartó edény’ alakjai hasonló jellegű hangátvetést mutatnak 

(KMNySz., vö. még ÚMTsz. bodonka ~ dobonka is). A név olyan helyre utal-

hatott, ahol bodonos kút vagy forrás lehetett. De elképzelhető az is, hogy elsőd-

legesen a helynév vizet jelölt, ami azután metonimikusan átvonódott a környező 

területek megnevezésére is. A település későbbi névanyagában az alapnév név-
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alkotó szerepét mutatja a Kis-Dobonyos (1865: Kis Dobonyos, P. 66–67; 2007: 

Kis-Dobonyos, völgy) és a Nyakas-Dobonyos helynév is.  

Dobonyos pataka ’Salánk határában említett patak’ 1628 (Sz. 467): Dobo-

nioa [ɔ: Dobonios] pataka.  

Szintagmatikus szerkesztéssel alakult víznév, melynek előtagja a Dobonyos 

helynév. SZABÓ ISTVÁN szerint ennek ugyancsak a Dobonyos olvasata a helyes 

(Sz. 467). PESTYnél Dobonyos-kút (1865: Dobonyos kut, P. 63) és Dobonyos-

oldal (1865: Dobonyos Oldal, P. 66) helynevek szerepelnek. A név utótagja a 

patak földrajzi köznév birtokos személyjeles alakja. A Dobonyos nevű területen 

átfolyó vagy ilyen nevű forrásból eredő vízfolyást jelölhetett. 

Dobos-láz ’Kiskupány határában említett hely’ 1696 (Sz. 393): Dobos Láz. 

Későbbi említése: 1923 (Sz. 393): Doboš laz (Királyháza).  

A Dobos családnévnek és a láz ’erdei tisztás, irtás’ földrajzi köznévnek 

(FKnT.) az összetételével alakult. A helynév egy Dobos nevű személy tulaj-

donában levő területre utal. Az alapjául szolgáló személynév legkorábbi említése: 

1138/1329: Dubos (ÁSz. 261). A későbbi századokban is gazdagon adatolható 

családnév, amely a ’dobot kezelő, dobon játszó (személy)’ vagy ’dobkészítő, 

dobcsináló’, esetleg ’kisbíró’ foglalkozásnévből keletkezhetett (lásd RMCsSz.). 

A személynév Ugocsa vm. több településén előfordul a forrásokban: vö. 1572: 

Dobos (Terebes, Sz. 527, lásd még Sz. 528–529), 1715: Dobos (Veléte, Sz. 

537).  

Dobpuszta ’Fancsika határában említett hely’ 1739 (Sz. 331): Dob puszta.  

A ómagyar kori Dob településnév másodlagosan kiegészült a jellegében 

bekövetkezett változásra utaló puszta ’elnéptelenedett, pusztásodott település’ 

jelentésű földrajzi köznévvel (FKnT.).  

Dobrin-hát ’Terebes D-i határában említett hely’ 1604 (Sz. 532): Dobrinhat. 

Későbbi említése: 1865 (P. 55): Dobre hát, 1865 (P. 56): Dobré hát, 1865 (P. 68): 

Dobra hát, 1884 (Kat3): Dobrihát. Mai népnyelvi alakja: 2014 (Kiss K. 2014: 

119): Dobrihát, sz., Dobrihát-tanya, sz., é.  

Szintagmatikus szerkesztéssel alakult kétrészes név, a bővítményi rész ma-

gyarázata bizonytalan. Leginkább egy Dobrin családnévnek és a hát ’vízből ki-

emelkedő, ill. a környezeténél magasabban fekvő földterület’ (FKnT.) földrajzi 

köznévnek a jelzős összetételével számolhatunk. Az Árpád-korban csupán egyet-

len ilyen személynévi adatot találunk: 1262/1382: Dobryn (ÁSz. 253, ehhez vö. 

még a gazdagabb adatolású 1247: Dobrina nevet is, uo. 253–254). Az alapjául 

szolgáló személynév szláv eredetű lehet, tkp. ’jó’ értelmű (vö. FNESz. Debren); 

vö. még szl. Добрa csn. > szl. Dobrin csn. (CSUCSKA 2011: 157), blg. Добрйн 

csn. (ILCSEV 1969: 175). KNIEZSA ISTVÁN családnévvizsgálatai során kimutatta, 

hogy az -in birtokos formáns minden szláv nyelvben megvan, dolgozatában 
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szlovák és kárpátukrán családnevekben is adatolta (1965/2003: 326, 328). De lásd 

még a rom. Dobrin < szl. Dobrin (IORDAN 1983: 175) családnevet is. Emellett az 

is elképzelhető, hogy a hát utótag egy személynévi eredetű Dobrin mikrotopo-

nimához kapcsolódott.  

Dok ~ Dók ’Keresztúr határában említett hely’ 1655 (Sz. 504): Dok. Mai 

népnyelvi alakja: 2007: Dïka, sz.  

Egyszeri előfordulású helynév, etimológiája bizonytalan (vö. Sz. 504). Mai 

népnyelvi alakja alapján talán személynévi eredetű helynévre gondolhatunk, 

ehhez vö. 1469: Anthonio Doka csn. A m. Dóka becézőnév a Dávid személynév 

rövidüléssel és -ka becéző képzővel alakult változata (RMCsSz.). 

Dolabrosa ? ’Verbőc határában említett erdő’ 1410–1420 k. (Sz. 541): 

Dolabrosa, s.  

Olvasata bizonytalan, és etimológiája ismeretlen (vö. Sz. 541).  

Domb 1. ’Akli határában említett kiemelkedés’ 1337 (Sz. 274, Perényi 48): 

Dumb, montic. 2. ’Gyula határában említett hely’ 1692 (Sz. 362): Domb-on valo 

föld. 3. ’Újlak határában említett hely’ 1759, 1763 [a. n.] (Sz. 518): Domb. Vö. 

még a településen később említett Domb (1865: Domb, P. 69) helynévvel.  

A forrásokból nem derül ki pontosan, hogy az adatok köznévi vagy helynévi 

előfordulások-e.  

Domb-hát ’Fancsika határában említett hely’ [1550–1650] (Sz. 330): Domb-

hat.  

A domb és a hát ’vízből kiemelkedő, ill. a környezeténél magasabban fekvő 

földterület’ (FKnT.) földrajzi köznevek összetétele, amely a magyarban közszói 

összetételként ’domboldal’ is létezik (FKnT.).  

Domb mocsara ’Farkasfalva határában említett hely’ 1590 (Sz. 334): Domb 

mocsara, 1677 (Sz. 334): Dombo Csáre, 1713 (Sz. 335): Domocsara. Domb-

mocsár 1713 (Sz. 335): Domosár. Későbbi említése: 1797 (Sz. 335): Domb-

mocsar.  

A domb földrajzi köznévnek vagy esetleg az ebből alakult helynévnek és a 

birtokos személyjeles, illetve jelöletlen mocsár földrajzi köznévnek az össze-

tételével alakult. SZABÓ ISTVÁN az 1677. és 1713. évi névváltozatokat írásban 

torzult formáknak tartja. Feltételezése szerint az elsődleges Domb mocsara 

névalak a 17. sz. második felében a ruszinok ajkán változhatott szlávos hangzá-

súvá, amikor az első erősebb ruszin hullám elérte a falut. Emellett azt sem zárja 

ki, hogy az oklevélíró idegen ajkú lehetett (Sz. 334–335). Esetleg azonosít-

hatónak véli a Deme csere névvel is. A 18. sz. elejétől Domb-mocsár alakban 

említik. 

Doszlás ’Keresztúr határában említett hely’ 1655 (Sz. 504): Doszlas alatt.  

Etimológiája ismeretlen (vö. Sz. 504.).  
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Dögös-csere ’Tekeháza határában említett földterület’ 1641 k. (Sz. 499): 

Döges czere.  

Feltehetőleg a m. dög ’holttest, állati hulla’ (TESz.) -s képzős származékának 

és a csere ’(tölgy)erdő, bokros hely’ (FKnT.) jelentésű földrajzi köznévnek az 

összetételével alakult. A helynév olyan bokros, erdős helyre utalhat, ahol állati 

tetemek vannak, vagy ott ássák el az elhullott állatokat. KNIEZSA ISTVÁN a fen-

ti etimológia mellett az előtag személynévi eredetére is gondol, talán a Döges 

személynév lehetett a név alapja, amelyet összefüggésbe hoz az ismeretlen 

eredetű Deged, Degve, Degur személynevekkel (Sz. 499). Ehhez lásd az Árpád-

kori személynévanyagból a Degus, Deguz, Dugus alakokat: 1263: Dugus (ÁSz. 

240). A későbbi családnévanyagban nem találunk Dögös, Döges nevet (vö. 

RMCsSz.). 

Dős ’Forgolány határában említett hely’ 1739 (Sz. 355): Dős alatt.  

Etimológiája ismeretlen. SZABÓ ISTVÁN a dőzsölés > dős alakulásra gondol 

(Sz. 355). Ehhez lásd még a dunántúli dőzs ’zaj, lárma, kiabálás’ nyelvjárási szót 

(ÚMTsz., MTsz.).  

Duminec mezeje ’Veléte határában említett földterület’ 1772/Más. (Sz. 538): 

Duminecz mezeje.  

A Duminec személynévnek és a birtokos személyjeles mező földrajzi köznév-

nek az összetételével alakult. Az alapul szolgáló személynév bizonyosan szláv 

eredetű, ui. a név a szlovákban és a kárpátukránban egyaránt kedvelt -ec kicsi-

nyítő képzős forma (KNIEZSA 1965/2003: 305–306).  

Dűlőföldek ’Szirma határában említett hely’ 1721 (Sz. 488): Dőllő földek.  

A dűlőföld ʼegy dűlőnyi hosszúságú föld, melynek két végén dűlőút vanʼ 

(FKnT.) földrajzi köznév többes számú alakja, dűlőföldek válhatott a terület 

megnevezésévé, összefoglaló és egyben belső tagoltságot kifejező jelentéssel (vö. 

HOFFMANN 1993: 82). A föld utótagú összetett földrajzi köznevek gyakran 

használatosak többes jellel ellátva (vö. FKnT., pl. aljföld, élőföld, nyílföld, rétföld 

stb., HOFFMANN i. h.).  

Éger 1. ’Dabolc, Nevetlenfalu határában, Akli és Dabolc Ny-i, D-i határszélén 

húzódó nagy kiterjedésű mocsár’ 1482 (C. Tóth 2006: 65): Eger, palus, 1585 (Sz. 

321): Egre, 1757 (Sz. 442), 1772 (Sz. 321): Éger. Későbbi említése: 1782–1785 

(Kat1), 1865 (K28, L18): Eger. Mai népnyelvi alakja: 2003: ½ger, l. (Kocán 

2003: 63, 79). Vö. Híd Egre. 2. ’Gődényháza K-i határában, a Batár bal oldalán 

említett mocsár’ 1262 (Szirmay 149, F. 7/3: 44, Sz. 357, Ortvay, Vízr. 1: 290): 

Egur, palus. 3. ’Mátyfalva határában említett víz’ 1580 k. (Sz. 413): Eger. L. 

Éger pataka. Vö. Éger-hát (1.), Nagy-Éger (2.). 4. ’Újhely és Újlak határában 

említett állóvíz’ 1516, 1620 k. (Sz. 508), 1680 (Sz. 515): Eger, lac. Későbbi 

említése: 1865 (K37, P. 69): Eger. Ma Egres nevű határrész Újhely déli részén 
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(2008: ½gres, égres hely), valamint Újlak délkeleti részén (2008: ½gres ~ Egres 

~ ½ger, sz.) található. Vö. Éger-fark, Éger-hát (2.), Éger köze, Kis-Éger. 

Kn. 1439 (Rákóc; DL 38276, Sz. 460): Eger, a. — A Tiszától északnyugatra 

található Mátyfalva, Újlak és Újhely mellett említett határrésznevek bizonyára 

kapcsolatba hozhatók egymással, területi közelségük miatt.  

ORTVAY TIVADAR szerint az Éger 2. mocsár „a Batár folyó s Hódos víz 

között, Nevetlenfalva, Akli, Halmi, Dabolcz vidékén elterülő Fekete-Eger-mo-

csár. Pesty az eltünt ismeretlen vizek közé számítja.” (Vízr. 1: 290). Ugyanez a 

mocsár a 19. sz. eleji forrásokban Fekete-Éger (1839: Fekete Eger, Fényes 4: 

419, 420, lásd még 2003: Fekete½ger, KOCÁN 2003: 64, 2005: 189) és Fekete-

Éger-mocsár (1802–1811: Fekete Eger Motsar, mocsár, Görög) néven szerepel. 

Az egykori mocsarak, állóvizek helyén a vízszabályozások következtében ma 

legelők, szántók fekszenek. Metonimikusan keletkezett helynevek az éger ʼfa-

fajtaʼ, illetve ’égererdő, égerfás hely’ (TESz., FKnT.) növény-, illetve növényzeti 

gyűjtőnévből; az éger(fa) mint vizeket kedvelő fafajtanév gyakori helynévi sze-

repben, mivel vízparti élőhelyén számtalan esetben a fanév szolgál jelentésbeli 

névadással a vizenyős terület jelölőjeként. Az egyetlen Árpád-kori helynévi adat 

(a gődényházi) alakja megegyezik a fanév korai írásalakjainak nagy többségével, 

amely a második szótagban labiális palatális magánhangzót tartalmaz (lásd éger, 

KMHsz. 1: 88, OklSz. égër).  

égerbokor 1410–1420 k. (Verbőc; Sz. 541): Egerbokor, dum.  

Köznévi említés. Vö. Éger (Kn.), égerfa. 

égerfa 1379 (Tivadar; Sz. 521): Egurfa, a., 1410–1420 k. (Verbőc; Sz. 541): 

Egerfa, a.  

Köznévi említés. Az éger(fa) növénynév a régiségben labiális második szó-

tagbeli magánhangzós alakban volt gyakori (vö. KMHsz. 1: 88). Vö. Éger (Kn.), 

égerbokor. 

Éger-fark ’Újlak határában említett hely’ 1648 (Sz. 515): Eger fark.  

Az elsődleges Éger (4.) víznév és a fark ’nyári időszakban rendszerint ki-

száradó érnek hosszan elnyúló vége’ (FKnT.) jelentésű földrajzi köznév össze-

tételével alakult. Az Éger nevű tóból kifolyó vízre utalhatott. A 18. sz. első ne-

gyedében e név differenciálódása következtében kialakult Alsó- és Felső-Éger 

farka formák adatolhatók. 

Éger forrása ’Szőlős ÉNy-i határában említett mocsaras hely, az Éger pa-

takának a forrásvidéke’ 1336 (Perényi 44), 1336/1342 (Sz. 426): Egerforrasa, 

loc. paludosus, 1348 (Perényi 58), 1351 (DL 70629, Perényi 61, Sz. 426): Egur-

furrasa, palus, 1351/1385 (DL 38159, Sz. 426): Egerfarsaa, palus, 1351/1389 

(Sz. 426): Egrefarsaa.  

Az Éger (3.) vízrajzi alapnév és a forrás ’a földből természetes úton előtörő 

víz’ (TESz.) földrajzi köznév jelölt birtokos jelzős összetétele. E mikrotoponima 
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az Éger pataka víznek a forrásvidékét jelölhette. A 14. század közepéről való 

névalak felső nyelvállású labiális vokálissal is szerepel. 

Éger-hát 1. ’Mátyfalva határában említett hely’ 1580 k. (Sz. 413): Eger hat. 

Vö. Éger (3.). 2. ’Újlak határában említett hely’ 1680 (Sz. 515): Eger hat. Vö. 

Éger (4.).  

Az elsődleges Éger alapnév és a hát ’vízből kiemelkedő, ill. a környezeténél 

magasabban fekvő földterület’ (FKnT.) földrajzi köznév összetétele, amely az 

Éger nevű mocsaras hely egy szélesebb tetejű kiemelkedésére utalhatott. A máty-

falvi Éger-hát (1.) szinonim névpárja lehet a több mint egy fél évszázaddal ké-

sőbbről datálható Egres-hát névalak.  

Éger köze ’Újlak határában említett hely’ 1718, 1739 [a. n.], 1744 [a. n.], 

1762 [a. n.] (Sz. 515): Eger között.  

Az Éger (4.) helynévnek és a birtokos személyjeles köz ’két vízfolyás által 

határolt terület’ (FKnT.) földrajzi köznévnek az összetételével alakult. A név az 

Éger patak által határolt helyre utalhatott. 

Éger pataka ’a Verbőc patak bal oldali mellékága, Egres és Mátyfalva ha-

tárában említik’ 1356 (Sz. 326, Szirmay 78, F. 9/2: 568 [itt az előbbire utalva 

Egerpatoka alak áll]), 1640 (Sz. 414): Egerpataka, riv. Vö. Égerpatak: 1865 (K34, 

L23): Éger patak, r., sz., 1865 (K34): Eger patak (Szőlősvégardó É-ÉK-i hatá-

rában). Vö. 1865 (K15): Egres, sz. (Egres D-i részén, É–D-i irányba húzódó nagy 

földterület). Ma Egres település déli részén egy Egres (2008: Egres) nevű kis 

tó ismeretes, amelybe az azonos nevű Egres (2008: Egres) patak folyik bele.  

Az Éger forrása név tanúsága szerint is a patak eredeti neve Éger (3.) lehetett, 

s a víznév később a birtokos személyjeles patak fajtajelölő földrajzi köznévi 

utótaggal egészült ki (vö. TÓTH 2001b: 211–213).’Égerfákkal övezett patak’-ot 

jelöl. A mai népnyelvi Egres folyóvíznév bizonyosan azonos az ómagyar kori 

víznévvel. Az ezen a területen adatolható ómagyar kori Egres-patak víznév, 

valamint a mátyfalvi Egres-hát és az Egres-szeg határnevek alapján egy össze-

függő névbokor alapját képező korai *Egres víznevet is kikövetkeztethetünk. 

SZABÓ ISTVÁN is utal az e vidéken fellelhető fenti neveknek a korai Egres-patak 

víznévvel való összekapcsolására (Sz. 323, 413 stb.). Ez esetben az Éger ~ Egres 

szinonim névpárok lehettek, ahol az alakváltozatok a fellelhető névanyagban 

1865-ig viszonylag kiegyenlített névhasználatra utalnak, azonban a mai nép-

nyelvben már csupán az Egres forma ismeretes. Az Egres (1.) településnév 

bizonyosan e víznévre vezethető vissza annak ellenére is, hogy a falunév több 

mint egy fél évszázaddal korábbról adatolható az oklevelekben.  

Egres 1. ’település Ugocsa vm. ÉNy-i részén, Szőlőstől ÉNy-ra’ 1284 

(RegArp. 2/2–3: 334, Sz. 324, ComMarmUg. 198), 1351 (Károlyi 1: 260), 1356 

(Cs. 1: 432, Szirmay 77, F. 9/2: 568, ComMarmUg. 198), 1358 (C. Tóth 2006: 
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30, DL 38174, A. 7: 301, DocVal. 139, 140), 1359 (DL 70637, A. 7: 537, Perényi 

71), 1359/1365 (DL 38175), 1359/1571 (DL 38584), 1365 (C. Tóth 2006: 31), 

1374>1391 (DL 38132), 1382 (DL 52430), 1386 (Cs. 1: 432), 1392 (DocVal. 

432): Egrus, t., poss., v., de, 1284 (Szirmay 77, 141, ComMarmUg.), 1356 (Szir-

may 32, 76, 77, F. 9/2: 568, ComMarmUg. 198): Egreus, t., 1356 (Szirmay 94), 

1386 (Perényi 94, 95), 1386/1387 (DL 70674, Perényi 96), 1388 (C. Tóth 2006: 

32), 1389 (Zs. 1: 1061, Perényi 98, ComMarmUg. 198), 1390 (Zs. 1: 1554, 

Perényi 101), 1393 (DocVal. 439, 441, 464), 1416 (F. 10/5: 677), 1425 (C. Tóth 

2006: 34, DL 38632), 1428 (C. Tóth 2006: 35, DL 38251), 1431 (DL 38254), 

1434 (DL 38263), 1435 (DL 38265, 70877, Perényi 217), 1436 (DL 70878), 1454 

(C. Tóth 2006: 43, DL 38312, 38612), 1458 (DL 38615), 1460 (DL 38616), 1461 

(C. Tóth 2006: 48), 1470 (DL 38619), 1471 (DL 38622), 1476 (DL 38626), 1480 

(DL 18353), 1497 (DL 71063, Perényi 327, 328), 1497/1506 (DL 71094), 1513 

(DL 86743), 1514 (C. Tóth 2006: 74, DL 38637), 1520 (Perényi 402), 

1520/1520–1600 (DL 71166), 1521 (DL 71169), 1556 (Szirmay 107), 1586 

(Szirmay 78), 1598 (Dávid 504), 1604 (UC 59: 15b, Sz. 430), 1604/1754 (UC 89: 

8), 1622 (Sz. 430), 1636 [a. n.] (Sz. 430), 1645 [a. n.] (Sz. 430), 1648 (Sz. 491), 

1667 (Sz. 430), 1668 [a. n.] (Sz. 430), 1670 (UC 157: 73), 1672 (UC 8: 3, 45: 

42a), 1673 (UC 27: 6), 1682 (UC 39: 46), 1713 (UC 34: 45): Egres, de, poss., 

1368 (ComMarmUg. 198): Egruss, de, 1389 (ComMarmUg. 198): Egris, de, 

1444 (DL 38602): Egrees, 1476 (DL 38625): Egrez, 1564 (ComMarmUg. 198): 

Egress, 1643, 1644 [a. n.] (Sz. 491), 1690 (UC 27: 7, 65: 55): Egeres. Későbbi 

említése: 1773 (Lex. 284, ComMarmUg. 198), 1839 (Fényes 4: 415), 1889 

(Gönczy), 1942 (Hnt. 237): Egres, 1926 (Hnt. 385): Egreš. Mai népnyelvi alakja: 

2008: m., m.–ukr. Egres (Fancsika, Mátyfalva), ukr. OlesnÏk (Szőlősvégardó), 

ukr. Olesnik (Mátyfalva). Vö. Egresi út, Egresi-mező. 2. ’Rákóc határában em-

lített mocsár’ 1570 (Sz. 460): Egres, stag.  

KISS LAJOS a településnevet a magyar éger — régi nyelvjárási egür ~ egör — 

fanév -s képzős származékának mondja (FNESz. Szőlősegres, lásd még SEBES-

TYÉN 2020: 110). A terület névrendszere alapján és a magyar településnévadás-

ban gyakori víznév > településnév metonimikus névátvitel alapján a településnév 

sokkal inkább az Éger (3.) ~ Egres folyóvíznévből alakulhatott metonímiával. A 

folyóvíznév legkorábbi említését a 14. sz. közepe tájától az Éger forrása, Éger 

pataka és Egres-patak (1.) nevekben találhatjuk meg. A víznév elsődlegességét 

a megyének ezen a területén fellelhető Verbőc ’víz’ > ’település’ és Fekete-patak 

’víz’ > ’település’ Árpád-kori településnévadási minták valószínűsíthetik, habár 

mindegyik esetben az adatolás tekintetében a településnév a korábbi. A falu hiva-

talos neve később Szőllősegres lett (1944: Szőllősegres, Hnt. 561), ennek előtagja 

a szomszédos (Nagy)Szőlős-re utal. A rákóci Egres mikrotoponima képzéssel jött 

létre. A településnév 13. század végi és a 14. századi adatai a második szótagi 
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palatális labiális magánhangzós formát mutatnak, aminek a helyén a későb-

biekben palatális illabiális hang szerepel.  

Egres-hát ’Fancsika és Mátyfalva határában említett hely’ 1478 (C. Tóth 

2006: 60): Egreshath, 1632 (Sz. 413): Egres hat. Ma a falu északkeleti részén 

Egres-mező (2008: Egres-mez¥, sz., e.) ismeretes.  

A terület névrendszerében meglévő Éger (3.) ~ Egres alapnevek és a fél 

századdal korábbról említett Éger-hát (1.) névváltozat alapján arra gondolha-

tunk, hogy az Éger-hát és az Egres-hát helynevek előtagja az alapnév váltakozó, 

párhuzamos használatát jelezik. Az Egres-hát helynév az Éger (3.) ~ Egres 

víznév és a hát ’vízből kiemelkedő, ill. a környezeténél magasabban fekvő föld-

terület’ (FKnT.) földrajzi köznév összetételével alakult.  

Egresi-mező ’Szőlős határában említett hely’ 1668, 1688 [a. n.], 1690 [a. n.] 

(Sz. 430): Egresi mező.  

Az Egres (1.) helységnév -i melléknévképzős származékának és a mező föld-

rajzi köznévnek az összetételével alakult. 

Egresi út 1. ’Szőlősnél említett, Egres település felé vezető út’ 1636, 1645 

[a. n.], 1668 [a. n.], 1688 [a. n.], 1770 [a. n.] (Sz. 432): Egresi ut. 2. ’Szőlős-

végardónál említett, Egres település felé vezető út’ 1643 (Sz. 491): Egresi ut. Mai 

népnyelvi alakja: 2008: ukr. Egresi ut, út, de még lásd ukr. Egreská dorohá, út.  

Az Egres (1.) településnév -i melléknévképzős származékának és az út föld-

rajzi köznévnek az összetételével alakult.  

Egres-patak ’Dob határában említett patak’ 1372 (Sz. 323, F. 9/5: 175 [itt 

tévesen 1377. évi kelettel]): Egrespatak, palus. Vö. Egres-hát.  

A környező települések és az élőnyelvi névanyag alapján a víznév az Éger (3.) 

~ Egres alapnévre vezethető vissza, amely másodlagosan kiegészülhetett a patak 

földrajzi köznévvel. A név által jelölt vízfolyás valószínűleg azonos lehet az Éger 

pataka denotátumával, és a terület névanyaga arra mutat, hogy vélhetően a két 

név egyidejűleg is használatban lehetett.  

Egres-szeg ’Mátyfalva határában említett hely’ 1570 k., 1580 k. [a. n.], 1637 

[a. n.] (Sz. 413): Egres zeg.  

Szintagmatikus szerkesztettségű helynév: az Éger (3.) ~ Egres alapnévnek és 

a szeg ’folyókanyarban fekvő földterület’ (FKnT.) földrajzi köznévnek az össze-

tételével keletkezett mikrotoponima. Olyan földterületre utal, amely az Egres 

nevű folyó kanyarulatában (FKnT. szeg) fekszik.  

Egyház pataka ’Rakasz határában említett vízfolyás’ 1570 (Sz. 455): Egyhaz 

Pataka.  

A m. egyház ’templom’ (TESz.) fn. és a birtokos személyjeles patak földrajzi 

köznév összetételével alakult. A név a falu temploma mellett, annak közelében 

levő vízfolyásra utalhatott.  
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Egy-szer ? ’Újhely határában említett hely’ 1580–1590 k. (Sz. 509): Eg zer, 

1580–1590 k. (Sz. 509): egy zer, 1620 k., 1677 [a. n.] (Sz. 509): Egh szer.  

A név olvasata és magyarázata bizonytalan. SZABÓ ISTVÁN az Egy-szer olva-

satot valószínűsíti (Sz. 509). Feltehetőleg az egy számnév és a szer ’rend, sor; 

házsor, a település valamelyik része’ földrajzi köznév jelzős összetétele (TESz., 

FKnT.).  

Ek útja ? ~ Éh-kút(ja) ? ’Bökény határában említett hely’ 1754 (Sz. 305, 

330, 335 [a két utóbbi helyen Ekuta alakban áll]): Ekutá-ban szántóföld. Későbbi 

említése: 1865 (Farkasfalva, P. kézirat, Sz. 335 [Pestyre utalva Ékut alak], 305 

[uo. Ekut alak], P. 59 [itt tévesen Kut alak szerepel]): Ékut.  

Olvasata és magyarázata bizonytalan (vö. ehhez Sz. 305). Talán az ugocsai 

névanyagban is előforduló személynév vagy személyt jelölő közszó + út szer-

kezetű helynevekhez (pl. Farkas útja, Hank útja, Király útja) hasonlóan az itt 

tárgyalt név is a birtoklásnak az emlékét őrizheti. Az Árpád-kori személynév-

anyagban Ek személynevet találunk; vö. 1274: Ek (ÁSz. 273, KÁZMÉR családnév-

szótárában ilyen név nem adatolható, vö. RMCsSz.), de lásd ehhez az Ék család-

nevet is. Az online telefonkönyv adatállományában a mai Magyarország több 

részén néhány Ék családnév található (https://www.telekom.hu/lakossagi/tudakozo, 

https://telefonkonyv.hu/). PESTY közlése szerint „ezt a’ Tisza vize soha nem futja 

meg” (P. 21, vö. Sz. 20). Ez is azt mutatja, hogy az eredetileg bizonyára utat jelölő 

név metonimikusan a mellette levő terület jelölőjévé vált. Ilyen névátvitelekre 

más példát is ismerünk. A helynév a 18. sz. végétől a szó elején inetimologikus 

z-vel egészülhetett ki: ezt mutatja a 18. sz. végén említett Zekuta dűlője (1796: 

Zekuta dűlője, Sz. 335) és Zekuta-hát (1796: Zekuta hát, Sz. 335) mikrotopo-

nimák előtagja. PESTYnél Zé kut (1865: Zé kut, Sz. 335 [Pestyre utal, de lásd 

ehhez az adatközlő rész későbbi említéseit]) forma is szerepel, ami felveti annak 

a lehetőségét is, hogy az eredeti név esetleg Éh-kút(ja) [ejtésben: ékút] tagolású 

lehetett; vö. 1466: Petro Eh csn. (RMCsSz.).  

Ellej ? ’pontosan nem lokalizálható település a Tisza jobb partján’ 1351/1385 

(DL 38159): Ellei, poss.  

Etimológiája bizonytalan. Esetleg a régi Ellő személynévvel hozható kapcso-

latba; vö. 1278: Elleu (ÁSz. 278), 1138/1329: Ellu (i. m. 279), ennek talán -j 

helynévképzős (vö. BÉNYEI 2012: 85–94) származéka lehet.  

Elő ~ Élő-Batár ’Csepe határában említett patak’ 1476 (DL 70980, Perényi 

274, Sz. 315 [itt Elewew Bathar alak áll]): Elewew Bathaar, fl., 1573 (Sz. 315): 

Elewew Bathar.  

Az előtag olvasata bizonytalan, talán tévesen lejegyzett alakok. MIKESY 

SÁNDOR az Élőér ~ Előér víznév kapcsán felhívja a figyelmet a bővítményrész 

értelmezésére: „míg tavaknál valószínűleg az Előtó olvasat a helyes, az erek és 

patakok nevében feltűnő elew- és eleu- alakok — legalább részben — élő-nek is 
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értelmezhetők” (1940: 10). Ez alapján a differenciáló szerepű elő ’elöl lévő, elül-

ső’ (TESz. elő1) mn.-nek, esetleg az élő melléknévi igenévnek és a Batár patak-

névnek az összetételére gondolhatunk. A víznév esetleg a Batár településhez 

közelebbi, ill. a Batár nem holt ágát jelölhette. Ez utóbbi esetben a Holt-Batár 

névpárja lehet. 

Előhegy ’Salánk belterületének K-i szélén említett szőlőhegy’ 1628 (Sz. 467): 

Ellő hegj, szőh., 1633, 1657 [a. n.] (Sz. 467), 1659 (Károlyi 4: 378, Sz. 467): 

Előhegy, alias Hajtás, 1661 (Sz. 467): Eleöhegy-en Haitas szőlő. Későbbi emlí-

tése: 1865 (L20, P. 67): Előhegy. Ma a falu határában levő Hömlőc hegyen Elő-

hegy (2007: El¥hegy) szőlőhegy, hegylejtő ismeretes.  

Az előhegy ’hegylánc előtt emelkedő alacsonyabb hegy’ (FKnT.) összetett 

földrajzi köznévből jelentéshasadással keletkezett. A magyar nyelvterület más 

részén is található ilyen földrajzi név (vö. FNESz. Előhegy). L. Hajtás-szőlő.  

Első-domb ’Újhely határában említett hely’ 1620 k. (Sz. 510): Elseő Domb 

alat.  

Az első sorszámnévnek vagy ’elülső’ értelmű használatának (TESz.) és a 

domb ’a hegynél kisebb természetes (vagy mesterséges) felszíni kiemelkedés’ 

(FKnT.) földrajzi köznévnek a jelzős összetétele, s olyan kisebb kiemelkedést 

jelölhetett, amely térben (leg)elöl van, elülső; bizonyára a település belterületéhez 

közelebb feküdt. 

Első-gyepű ’Bökény határában említett gyümölcsöskert’ 1551 (Sz. 304): 

Elsew gyeppew.  

Az első sorszámnévnek és a gyepű ’szántatlan gyepszalag; eleven sövény vagy 

tüskével magasan megrakott árokpart, kerítés’ (FKnT., TESz.) földrajzi köznév-

nek a jelzős összetétele. Néhány évvel korábbról Gyepű (1.) helynév adatolható 

a falu határában. 

Első-nyomás ’Szőlős határában említett földterület’ 1604 (Sz. 430): Első 

niomas, kit Egres fele zantnak.  

Az első ’elöl levő’ sorszámnévnek és a nyomás ’a nyomásos gazdálkodás há-

rom szakaszának egyike’ (FKnT.) földrajzi köznévnek az összetételével alakult. 

Vö. Felső-nyomás, Nyomás széle. 

Eperjes ’Keresztúr Ny-ÉNy-i határában, a Kadarcs bal partján említett föld-

terület’ 1483 (DL 38422, Sz. 503, OklSz. 190, 354 [itt 1482. évi kelettel], Szir-

may 74 [itt Eperjes]), 1655 [a. n.] (Sz. 503): Eperyes, t. Későbbi említése: 1852 

(K1), 1865 (K36, L25, P. kézirat, P. 63 [itt a mátyfalvi névanyagban tévesen 

Eperjes Kut mocsár egy névként]): Eperjes. Mai népnyelvi alakja: 2007: Eperjes, 

sz.  

Morfematikai szerkesztéssel alkotott név: az eper ’földieper, szamóca; ill. 

eperfa’ fn. régiségben gyakori eperj változatának az -s (helynév)képzős szárma-
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zéka (vö. FNESz. Eperjes). Ilyen földrajzi köznevet is ismerünk (FKnT.). Olyan 

helyre utalhatott, amely feltűnően gazdag lehetett eperben vagy eperfákban.  

Erdő ’Mátyfalva határában említett hely’ 1580 k. (Sz. 412): Erdeo fele.  

A feljegyzések alapján az erdő földrajzi köznév itt feltehetőleg helynévi hasz-

nálatban áll, amely jelentéshasadással alakulhatott. Vö. Erdő alja.  

Erdő alja ’Mátyfalva határában említett hely’ 1570 k. (Sz. 412): Erdeo alat.  

Az Erdő alapnévnek és a birtokos személyjeles alj földrajzi köznévnek az 

összetétele rejlik az adat mögött, s az Erdő mellett fekvő területrészre utalhatott.  

Erge 1. ’Izsó határában említett hely’ 1424 (DL 38245, Sz. 377): Erge. 

2. ’Szőlős határában említett hely’ 1633 (Sz. 431): Erghe, loc. Későbbi említése: 

1851 (L38): Erge patak (Királyháza). 3. ’Keresztúr határában említett hely’ 1655 

(Sz. 504): Erghe.  

A források közlése alapján nem lehet eldönteni, hogy a szláv eredetű magyar 

erge ’kisebb vízfolyás, árok; lapos mocsaras ér’ (vö. FKnT., TESz.) jelentésű 

földrajzi köznévnek helynévi vagy köznévi említései-e az itt tárgyalt alakok. 

Esetleg egy ebből alakult víznévi előzménnyel is számolhatunk (vö. SZABÓ T. 

1942/1988: 193). Vö. még 2002: Ergeköz, sz. (SEBESTYÉN 2002: 130).  

Ertemlak ? ’Bökény határában említett hely’ 1471 (Sz. 303): Erthemlak, portio.  

A helynév pontos olvasata bizonytalan, eredete ismeretlen. SZABÓ ISTVÁN 

szerint jelentése ismeretlen, magyar szónak látszik (Sz. 303). CSÁNKI DEZSŐ a 

Somogy megyei Lak település 15. sz. végi névváltozatai között Erthemlak alakot 

is említ (vö. Cs. 2: 624, ehhez lásd még Sz. 303). Az itt tárgyalt helynév végző-

dése esetleg a magyar lak ’szálláshely, udvarhely, lakóhely, település’ jelentésű, 

településnév-formáns szerepű földrajzi köznévvel hozható összefüggésbe (vö. 

TESz. lak1).  

Eszer-fark ? ’Forgolány DNy-i határában, a Batár jobb partján említett hely’ 

1739 (Sz. 355): Eszer fark.  

Szintagmatikus szerkesztéssel keletkezett helynév. Előtagja az ismeretlen 

eredetű Eszer névrész, melyben a -fark utótag alapján leginkább mikrotoponimát 

gyaníthatunk. A földrajzi köznévi utótag jelentése ’valaminek a kinyúló része, 

végződése’ (TESz.), de lásd még a fark ’nyári időszakban rendszerint kiszáradó 

érnek hosszan elnyúló vége; határrész, földterület vége, elkeskenyedő nyúlványa; 

déli része’ jelentését is (FKnT.). 

Esztegő 1. ’a Batár jobb oldali mellékága, Gődényháza, Csepe, Gyula és Batár 

határában említik’ 1262 (Sz. 357, Ortvay, Vízr. 2: 424 [itt Ysteger és Yzteger 

alakban is], Szirmay 149 [itt Yztegen], F. 7/3: 44, 45 [itt Yzteger]): Izteger, fl., 

aqua, 1262/1604 (Sz. 357): Istegeu, fl., 1337 (Sz. 315): Izthegew, fl., 1441 (Sz. 

315): Ezthege, 1465 (Sz. 290), 1470 [a. n.] (Sz. 290), 1476 (DL 70980, Perényi 

274, Sz. 315), 1476/1582 (DL 3081), 1481 [a. n.] (Sz. 315): Ezthegew, fl., 1458 
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(Szirmay 138): Eztegeu, 1476 (OklSz. 655, 910): Ezthe [ɔ: Ezthegew], 1573 (Sz. 

315), 1583 [a. n.] (Sz. 315): Ezthegeő, 1692 (Sz. 363), 1768 (Sz. 315): Esztegő. 

Későbbi említése: 1851 (L38), 1864 (L52), 1865 (K13): Esztegő, 1864 (L52), 

1865 (K14): Eszegő, 1884 (Kat3): Vesztegö, 1931 (L53): Vestegő. 2. ’Csepe 

DNy-i határában, az Esztegő torkolatánál a Batár jobb partján említett határrész’ 

1476 (DL 70980, Sz. 315): Ezthegew, t. Későbbi említése: 1865 (K69, P. 59): 

Esztegő, sz. Ma Gődényháza (2008: m. Eszteg¥ ~ Veszteg¥ ~ Zeszterg¥, p. és 

sz.), Királyháza (2008: ukr., Eszteg¥ ~ Esztegó, m.–ukr. Veszteg¥, p.), Teke-

háza (1982: Esztegő, m., sz., Szilágyi 1982: 63) és Csoma határban (2008: m. 

Veszteg¥, vápa, lapályos rész) Esztegő helynév ismeretes.  

SZABÓ ISTVÁN szerint az első előfordulás helyes alakja az átiratban szereplő 

Istegeu, nem pedig az Izteger forma (Sz. 357), megállapítását a későbbi adatok 

egyneműsége valószínűsíti. ORTVAY szerint ilyen nevű patak — az 1262. évi 

említésen túl — a megye területén nem ismert (Vízr. 2: 424), e megállapítását 

a név gazdag, folyamatos történeti adatsora cáfolja. Bizonytalan eredetű helynév. 

KNIEZSA szerint esetleg valamilyen szl. *stęgava alapszóból származik; vö. le. 

stęzyca ’patak’ (< *stęg-ica), le. stęga ’szalag, öv’ (Sz. 290, SEBESTYÉN 2017: 

77). Esetleg összefügg az Eszterge(tő) helynévvel (KÁZMÉR 1957: 49). Ha szláv 

eredetűnek is tartjuk, írásos adatai elmagyarosodott formát mutatnak, mivel már 

a korai adatokban is magyar szóvégi ő szerepel. A 15. sz. második felében, majd 

a 19. században területet jelölő mikrotoponimaként is feltűnik a forrásokban 

Csepe határában, amely metonimikus névadással alakult az eredeti víznévből. A 

vízfolyásnév élőnyelvi adataiban a szó elején egy inetimologikus v, illetőleg z 

fonémát találunk (vö. NYIRKOS 1987: 61–62). L. Ardai-tó. Vö. Esztegő erdeje. 

Esztegő erdeje ’Csepe határában említett erdő’ 1473 (Sz. 315): Ezthegeu 

Erdeje, 1473/1474 (DL 3081): Ezthegewerdeye, s., 1476/1582 (DL 3081): Ezthegew-

erderdeye.  

Az Esztegő víznévnek és az erdő földrajzi köznév birtokos személyjeles alak-

jának az összetételével alakult. Az első névrész etimológiáját lásd az Esztegő 

szócikknél.  

Eteny-szeg ’Szőlősvégardó határában említett hely’ 1646 (Sz. 492): Eteny 

szeg. Etenye-szeg 1646 (Sz. 492): Ethene szeg, 1648 (Sz. 492): Etene szeg.  

Szintagmatikus szerkesztéssel keletkezett helynév. Előtagja bizonytalan ere-

detű, talán személynév, SZABÓ ISTVÁN szerint valószínűleg magyar személynév 

(Sz. 492). A személynév etimológiája esetleg összefüggésbe hozható a Bodrog 

megyei Etény településnévvel (vö. KMHsz. 1: 94, itt még Csongrád vm.-i hely-

ségnév is szerepel), amely feltehetőleg személynévi eredetű (vö. PÓCZOS 2001: 

96). A személynévhez lásd az Árpád-korból: 1291: Ethe szn. (ÁSz. 292), 1282: 

Ethened szn. (ÁSz. 293). Az előtag másrészt azonosítható lehet a későbbi Etényi 

családnévvel is: 1637: [Ethény Gáspár] (RMCsSz.). Az sem kizárt azonban, hogy 
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a Tisza túlsó partján levő Hetény ~ Heteni település nevét őrizheti az előtag, 

habár Eten ~ Eteny névváltozatot nem találunk a településnév adatsorában felje-

gyezve, a szóvégi magánhangzó megléte, ill. hiánya azonban erősíti ezt a felte-

vést. Utótagja a szeg ’a falunak valamely része; sarok, szeglet, zug; folyókanyar-

ban fekvő földterület’ (FKnT.) földrajzi köznév. 

Fal(u) ? -éger ’Keresztúr határában említett föld’ 1655 (Sz. 504): Fal eger.  

Bizonytalan olvasatú és magyarázatú helynév. SZABÓ ISTVÁN szerint talán 

Fal (?) egér olvasata adható (Sz. 504). Elképzelhetőnek tartom, hogy inkább a 

falu ’kisebb emberi település’ és az éger ’égerfás terület’ földrajzi köznév össze-

tétele lehet. Így a település határában égerfákban gazdag helyre utalhat.  

Falu rétje ’Akli határában említett földterület’ 1703 (Sz. 274): Falu réttye.  

A falu fn.-nek és a rét földrajzi köznév birtokos személyjeles alakjának az 

összetételével alakult. Akli határában fekvő, leginkább közös tulajdonban vagy 

használatban levő kaszálóra, mezőre, legelőre utalhatott a név. 

Falu sorja ’Verbőc határában említett hely’ 1714, 1749 [a. n.], 1755 [a. n.] 

(Sz. 542): Falu szorja.  

A falu fn.-nek és a birtokos személyjellel ellátott sor ’egymás mellett, mögött 

elhelyezkedő tárgyak láncolata, együttese’ földrajzi köznévnek az összetételével 

alakult (TESz. sor1), feltehetőleg valamilyen utcasorra utalhatott a név. 

Falu-szer ’Újhely határában említett hely’ 1651 (Sz. 510): Falu szer.  

A falu fn. és a szer ’határrész, falurész; utca, házsor’ (TESz.) földrajzi köznév 

összetétele. A név a falu valamelyik részére (határrészére, falurészére, utcarészé-

re, házsorára) utalhatott. Vö. Falu szere. 

Falu szere 1. ’Mátyfalva határában említett hely’ 1632, 1640 [a. n.] (Sz. 414): 

Faluszeri. 2. ’Verbőc határában említett hely’ 1710 (Sz. 542): Falu szeri.  

A falu ’település’ névrésznek és talán a birtokos személyjeles szer ’határrész, 

falurész; utca, házsor’ (TESz.) földrajzi köznévnek az összetételével alakult. Kül- 

és belterületi helyet egyaránt jelölhetett a két név. Vö. Falu-szer. 

Faluvég 1. ’Szőlősvégardó határában említett hely’ 1648 (Sz. 492): Faluvégh. 

Ma a falu keleti részét Faluvég-nek (2008: ukr. Faluv½g) nevezik. 2. ’Keresztúr 

határában említett földterület’ 1655 (Sz. 504): Falu veg-en.  

Jelentéshasadással keletkezett a faluvég ’a falu vége, a belterületnek az a 

része, ahova már nem építenek’ (FKnT.) összetett földrajzi köznévből.  

Fancsal ’Péterfalva határában említett föld’ [1290–1300] (DL 56589, H. 7: 

341 [itt é. n. áll], Sz. 451 [itt 1300 k. kelettel]): Fonchol, t., 1483, 1484 [a. n.] (Sz. 

451): Fanchal.  

Személynévből keletkezett metonimikus névadással (vö. FNESz. Fancsal, 

TÓTH 2001a: 49). A személynév legkorábbi előfordulásai: [1067]/1267: Fonsol, 

1267>1390: Fanchal, +1214>1334: Fonchol (ÁSz. 298). A helynév alapjául 
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szolgáló személynév etimológiája tisztázatlan. A helynév 15. század végi adatai 

o > a nyíltabbá válást mutatnak. 

Fancsika ’település Ugocsa vm. Ny-i részén a Kis-Tisza jobb partján’ 1271 

(Szirmay 31, ComMarmUg. 178): Fanchaka, t., 1303 (AOklt. 1: 242, 243, F. 8/1: 

147–148 [itt Fonschka], ComMarmUg. 178 [itt az előbbire utalva ?1303. évi 

kelettel ua.]), 1417 (Zs. 6: 1164): Fonchka, t., de, 1336 (Perényi 44), 1344 (DL 

62701), 1348 (Perényi 58), 1351 (DL 70629, Perényi 61 [itt Fanchka]): Fanchuka, 

poss., 1351/1385 (DL 38159), 1356 (Cs. 1: 432), 1361 (DL 62712), 1372 (DL 

38187), 1390 (Zs. 1: 1554, Perényi 101, ComMarmUg. 178), 1399 (C. Tóth 2006: 

33, Perényi 122), 1401 (C. Tóth 2006: 33), 1409 (Zs. 2/2: 7105), 1411 (Zs. 3: 

250, 709), 1417 (Zs. 6: 521, 1172), 1423 (C. Tóth 2006: 34, DL 38597), 1425 

(C. Tóth 2006: 34, DL 38246 [itt Ffanchyka], DL 38632 [itt 1495. évi kelettel]), 

1429 (C. Tóth 2006: 35, DL 38599 [itt Ffanchyka]), 1430/1431 (Perényi 209), 

1431 (C. Tóth 2006: 35, DL 70863), 1431>1498 (Perényi 209), 1433 (DL 70999), 

1434 (C. Tóth 2006: 36), 1436 (C. Tóth 2006: 36), 1438 (C. Tóth 2006: 37), 1440 

(C. Tóth 2006: 38), 1453 (C. Tóth 2006: 42, DL 38310, 38311), 1454 (C. Tóth 

2006: 43, DL 38312), 1455 (C. Tóth 2006: 44, DL 38614), 1456 (C. Tóth 2006: 

45, 89, DL 38319, Cs. 1: 432), 1459 (DL 38328), 1461 (C. Tóth 2006: 47), 

1461/1462 (DL 38336), 1462 (DL 38336, 38339), 1464 (DL 70920), 1466 (DL 

70929, Perényi 252), 1467/1468 (DL 70940), 1468 (DL 38355, 38357), 1469 (DL 

38360), 1477 (DL 38398, Z. 11: 201), 1478 (C. Tóth 2006: 61, 63, DL 70985, Z. 

11: 231, Perényi 281), 1479 (DL 70989), 1500/1501 (DL 38437, 38438), 1502 

(DL 38439), 1507 (DL 38444, 38448), 1514 (DL 71133, 86745, Perényi 381), 

1519 (DL 71154, Perényi 395, 396, 397), 1521 (Perényi 404), 1521/1525 (DL 

71190), 1526 (C. Tóth 2006: 84), 1550 (Károlyi 3: 260): Fanchyka, v., de, poss., 

pr., 1361 (DL 62712), 1381/1411/1639 (Zs. 3: 497), 1383 (Szirmay 94, F. 10/1: 

135 [itt Fancsika), 1386 (Perényi 95), 1386/1387 (DL 70674), 1390/1402 

(Perényi 102), 1399 (Szirmay 50, ComMarmUg. 178), 1405/1411/1639 (Zs. 3: 

497), 1411 (F. 10/5: 220), 1411/1639 (Zs. 3: 497), 1419 (Szirmay 50), 1430/1431 

(DL 70870, F. 10/7: 235), 1431 (DL 70863, F. 10/7: 365), 1450 (Szirmay 176), 

1451 (C. Tóth 2006: 41, Károlyi 2: 290, Szirmay 144), 1452 (C. Tóth 2006: 88, 

Szirmay 76), 1468 (C. Tóth 2006: 51, 52, 53), 1469 (C. Tóth 2006: 53, 54, DL 

38585), 1470 (C. Tóth 2006: 54, 55, 56, DL 38620, Z. 11: 57, Szirmay 141), 1471 

(C. Tóth 2006: 56, 57), 1472 (C. Tóth 2006: 57), 1478 (C. Tóth 2006: 60, 61, 63), 

1479 (DL 38412), 1480 (DL 18353, ComMarmUg. 178), 1487 (C. Tóth 2006: 

66, Szirmay 13, 51), 1493/1501 (C. Tóth 2006: 73), 1505 (Szirmay 51), 1506 

(Szirmay 58), 1508 (Szirmay 120), 1513 (Szirmay 35), 1526 (C. Tóth 2006: 84), 

1545 (Szirmay 120), 1546 (Szirmay 120), 1550 (Szirmay 69), 1551 (Szirmay 80), 

1559 (Szirmay 17, 58), 1589 (Szirmay 59), 1591 (Szirmay 59), 1598 (Szirmay 

59), 1604 (Szirmay 59), 1624 (Szirmay 53), 1652 (Szirmay 59), 1655 (Szirmay 
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53), 1659 (Szirmay 61), 1662 (Szirmay 61), 1690 (Szirmay 54): Fanchika, 

poss., de, 1367 (C. Tóth 2006: 31), 1372 (DL 38188), 1392 (DocVal. 432, 

ComMarmUg. 178), 1478 (C. Tóth 2006: 62): Fanchoka, de, 1367 (C. Tóth 

2006: 31): Fonchika, 1394 (DocVal. 474, ComMarmUg. 178), 1468 (C. Tóth 

2006: 52): Fanchka, de, 1417 (Zs. 6: 1172): Fanchyda [ɔ: Fanchyka], de, 

1424 (DL 38245), 1430/1431 (DL 70863, 70870), 1440 (DL 38277), 1453 

(ComMarmUg. 178), 1455 (DL 38613), 1462 (DL 38339), 1479 (DL 38412): 

Ffanchyka, de, 1430/1431 (Perényi 209), 1450/1502 (C. Tóth 2006: 39), 1453 

(DL 70903), 1475 (DL 38383): Fanczyka, de, 1431 (DL 38600): Ranchyka [ɔ: 

Fanchyka], 1450 (DL 38609): Ffanzhyka, 1462 (C. Tóth 2006: 49), 1545 (Szir-

may 76), 1619 (Szirmay 53), 1636 (Szirmay 53), 1657 (Szirmay 53), 1670, 1671, 

1673 (UC 157: 73), 1672 (UC 45: 42a), [1674–1675] (UC 31: 1), [1680 k.] (UC 

65: 2), 1682 (UC 39: 46), 1693 (UC 15: 48, Szirmay 54), 1696 (UC 47: 19, Révay 

2003: 130), [XVII. vége] (UC 15: 47, 38: 68), 1712 (UC 39: 22), 1713 (UC 12: 

7), 1739 (UC 148: 1, UC 15: 59a), 1744 (UC 165: 13), 1746 (UC 165: 14), 1747 

(UC 15: 58), 1752 (Révay 2003: 134), 1756 (Szirmay 30), 1772 (Révay 2003: 

134, 136): Fancsika, de, 1475 (DL 38381): Fachyka [ɔ: Fanchyka], 1478 (DL 

70984): Fancika, 1478 (DL 38628): Ffanchika, 1478 (C. Tóth 2006: 61): Fan-

chykya, de, 1598 (Dávid 504), 1604 (Sz. 430), 1622 [a. n.] (Sz. 430), 1636 [a. n.] 

(Sz. 430), 1671 (UC 47: 12), 1672 (UC 8: 3), 1674 (UC 9: 40d), 1693 (UC 111: 

21): Fanczika, poss., 1670 (UC 157: 73), 1671 (UC 15: 27), 1683 (UC 30: 34), 

1739 (UC 15: 60 a): Fáncsika, 1672 (UC 8: 3): Fanczéka, 1754 (Révay 2003: 

135): Fancſika | ~i 1706 (Károlyi 5: 359): fancsikai. Későbbi említése: 1773 (Lex. 

284, ComMarmUg. 178), 1829 (Kat2), 1865 (K16, K30, K32, K34, L8, P. 60), 

1889 (Gönczy), 1944 (Hnt. 203): Fancsika, 1802–1811 (Görög): Fantsika. Mai 

népnyelvi alakja: 2007: m., m.–ukr. Fancsika, ukr., m.–ukr. Fáncsikové ~ Fan-

csika, ukr. Fancsikovo, Fáncsuková.  

A Fancsika helynév személynévből keletkezett metonimikus névátvitellel, vö. 

+1124/+1217: Fanchuka, 1278: Fanchaka szn. (ÁSz. 299). Ez a Foncs ~ Fancs 

személynévnek a származéka lehet (vö. FNESz. Fancsika, SEBESTYÉN 2020: 

113–114). Az első szótagban megjelenő a ~ o-val írott, ill. a második szótagbeli 

o ~ u-t tartalmazó formákat valós ejtésváltozatnak tarthatjuk, a második szótag 

magánhangzójának a kiesése ugyanígy tényleges kiejtésformát takarhat. Vö. 

Fancsikai-mező, Fancsikai ösvény, Fancsikai-rév, Fancsikai út, Fancsika 

szigete, Fancsika út.  

Fancsikai-mező ’Szőlős határában említett hely’ 1645, 1668 [a. n.], 1688 

[a. n.], 1690 [a. n.] (Sz. 430): Fanczikai mezeő.  

A Fancsika településnév -i melléknévképzős származékának és a mező föld-

rajzi köznévnek az összetételével alakult. Olyan szántóföldre utalhatott, amelyik 

a fancsikai határszélen feküdt.  



118 

Fancsikai ösvény ’Újhely határában említett ösvény’ 1620 k. (Sz. 510): 

Fancziki eösveny.  

A Fancsika településnév -i melléknévképzős származékának és az ösvény 

földrajzi köznévnek az összetétele, s olyan keskeny gyalogútra utalhatott, amely 

Fancsikára vezet. A településnévi előtagban a -i képző hozzákapcsolásának kö-

vetkeztében hangkivetés történt: ez gyakori jelenség bizonyos magánhangzóra 

végződő földrajzi nevek körében, vö. nyíregyházai > nyíregyházi stb. (KASSAI 

1998: 178–179).  

Fancsikai-rév ’Sásvár É-i határában, a Kis-Tiszán említett hely’ 1553 (Sz. 

474): Fanchykyrew, 1658 (Sz. 474): Fanczjky reh.  

A Fancsika településnév -i melléknévképzős származékának és a rév ’(vízi) 

átkelőhely; kikötő’ (TESz.) földrajzi köznévnek az összetételével alakult. Elő-

tagjának alakja elízióval (hangkivetéssel) magyarázható, ehhez lásd Fancsikai 

ösvény. Talán azonos a Hab-rév nevű hellyel.  

Fancsikai út 1. ’Szőlős határában említett, Fancsikára vezető út’ 1667, 1668 

[a. n.], 1679 [a. n.], 1688 [a. n.] (Sz. 433): Fanczikai út. Fancsika út 1645 (Sz. 

433): Fanczika út. 2. ’Szőlősvégardó határában említett, Fancsikára vezető út’ 

1643 (Sz. 491): Fanchikay ut, 1648 (Sz. 491): Fancziki út. 3. ’Újhely határában 

említett, Fancsikára vezető út’ 1580–1590 k., 1620 k. [a. n.], 1651 [a. n.] (Sz. 

509): Fancikaj ut menteben. Mai népnyelvi alakja: 2008: Fancsikaji ut, u.  

A Fancsika helységnév -i melléknévképzős származékának és az út földrajzi 

köznévnek az összetételével alakult. Az első névnek képzőtlen Fancsika út név-

változata is létezett, amely a Fancsika településnév és az út ’útvonal’ földrajzi 

köznév jelzős összetétele. Az adatok kronológiai viszonya azt mutatja, hogy a 

Fancsika út forma lehet az elsődleges, viszont az egyszeri képző nélküli említés 

ezt bizonytalanná is teszi (vö. HOFFMANN–RÁCZ–TÓTH 2018: 455–457). A sző-

lősvégardói adatok között a településnévi előtagban a -i képző hozzákapcso-

lásának következtében hangkivetés történt (KASSAI 1998: 178–179). 

Fancsika szigete ’Szőlősvégardó határában említett erdő’ 1466 (DL 70929, 

Perényi 252 [Fanchyka Chygethe]): Fanchyka Czygethe. Vö. 2008: ukr. Fáncsi-

kivszké ~ Ná Fáncsikivszké, a falu déli határában lévő szántóföld.  

A Fancsika településnév és a sziget ’(folyó- vagy állóvízben, mocsárban) 

vízzel körülvett szárazföld’ (TESz.) jelentésű földrajzi köznév birtokos személy-

jeles alakjának összetételével alakult. A mikrotoponima bizonyosan a Tisza 

folyásának valamelyik erdővel benőtt szigetét jelölhette.  

Farkas bérce ’Terebes határában említett szőlőhegy’ 1621 (Sz. 533): Farkas 

Bercze, szőh.  

Talán a Farkas személynévnek és a birtokos személyjellel ellátott bérc ’hegy-

(tető)’ (TESz.) földrajzi köznévnek az összetételével alakult. A személynév az 
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Árpád-kortól használatban van (vö. ÁSz.), s Terebes személynévanyagában is 

többször előfordul; vö. 1429, 1450, 1572, 1670: Farkas, Sz. 526, 527, 529 (de 

lásd még N. FODOR 2010: 90–91). Az előtagban emellett a farkas köznevet is 

kereshetjük.  

Farkasfalva ’település Ugocsa vm. DNy-i vidékén a Tisza partján’ 1334 

(AOklt. 18: 235, F. 8/3: 751 [itt Farkasfalua]), 1369 (DL 38181): Farkasfolua, 

1341 (DL 38153), 1371 (Szirmay 123, ComMarmUg. 222, F. 9/4: 388 [itt Farka-

sfalua]), 1392 (Szirmay 123), 1423 (C. Tóth 2006: 87), 1428 (C. Tóth 2006: 35), 

1436 (C. Tóth 2006: 36, 37), 1459 (C. Tóth 2006: 45), 1466 (ComMarmUg. 222, 

Szirmay 150), 1468 (C. Tóth 2006: 52), 1471 (C. Tóth 2006: 56), 1478 (DL 

70985, Z. 11: 231, Perényi 280), 1479 (DL 70989), 1511 (Szirmay 126), 1598 

(Dávid 504), 1670 (UC 157: 73), 1674 (UC 9: 40d), 1674/1752 (UC 168: 13b), 

1686 (UC 90: 58), 1689 (UC 17: 5, 90: 81), 1710 (UC 39: 52), 1734 (Szirmay 

123), 1752 (UC 85: 33a, 111: 37), [é. n.] (UC 110: 76): Farkasfalva, de, poss., 

1393 (DocVal. 464, ComMarmUg. 222, Kázmér 1970: 164), 1416 (Zs. 5: 1426), 

1417 (Zs. 6: 613, 839), 1423 (DL 54291): Farkasfalua, de, 1411 (Zs. 3: 709, 

ComMarmUg. 222), 1414 (Károlyi 2: 15), 1434 (DL 38263, 62263), 1435 (DL 

38265), 1454 (C. Tóth 2006: 43, DL 38312), 1456 (C. Tóth 2006: 89, DL 38319), 

1459 (DL 38327), 1461 (C. Tóth 2006: 49, Z. 10: 159), 1462 (DL 38339), 1468 

(C. Tóth 2006: 52, 53, DL 38357), 1469 (C. Tóth 2006: 54), 1471 (C. Tóth 2006: 

56), 1475 (Z. 11: 164), 1476 (DL 38626), 1477 (DL 38390), 1478 (C. Tóth 2006: 

62, 63), 1479 (DL 38412), 1479/1485 (Z. 11: 260), 1480 (DL 18353), 1491 

(C. Tóth 2006: 68, DL 71033, Perényi 305), 1494 (C. Tóth 2006: 90, DL 38430), 

1497 (C. Tóth 2006: 72), 1500 (DL 71077, Perényi 337), 1507 (DL 38448), 1509 

(DL 71106, Perényi 356), 1515/1516 (C. Tóth 2006: 76), 1519 (DL 71154, 

Perényi 396), 1520 (C. Tóth 2006: 91), 1523 (DL 38465), XVI. közepe (UC 100: 

20): Farkasfalwa, poss., de, 1428 (DL 38251), 1440 (DL 38277): Ffarkasfalva, 

1436 (DL 70878): Ffarkasfalwa, 1461 (DL 38332): Ffarcasffalwa, 1461 (C. Tóth 

2006: 47, 48, 49), 1464 (DL 70920, Perényi 248): Farcasfalwa, de, 1519 (DL 

71154): Farkasffawla. Farkasfalu 1456 (C. Tóth 2006: 89, DL 38319): Farkas-

falw. Farkasfala 1465 (C. Tóth 2006: 50, DL 70928): Farcasfala. Későbbi emlí-

tése: 1773 (Lex. 283, ComMarmUg. 222), 1782–1785 (Kat1), 1802–1811 (Gö-

rög), 1865 (K12, K30, P. 23, 24, 57, 59), 1910 (ComMarmUg. 222), 1937 (Hnt. 

764), 1953 (T35): Farkasfalva, 1933 (Hnt. 643), 1937 (Hnt. 764): Farkašfalva. 

Mai népnyelvi alakja: 2008: Farkasfalva ~ Farkasfala.  

A helynév a Farkas személynévnek és a falu földrajzi köznév birtokos sze-

mélyjeles falva alakjának az összetételével alakult (vö. FNESz. Farkasfalva). 

Funkcionális-szemantikai tartalma: ’az a település, amelyet egy Farkas nevű 

személy birtokol’ már a PESTY-gyűjtésben is felmerül: „gyanithatólag az ottan 

lakott ős eredeti Farkas nevű családtól” (P. 24). SZABÓ ISTVÁN szerint nevét arról 
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a Farkas-ról kaphatta, aki 1230-ban Endre királytól adományt kapott a közeli 

szomszédos Bökény területéből két ekényi földre (Sz. 332), s akiről a Farkas 

család is a nevét kapta; vö. 1230/1368: Farcasy (H. 7: 19, ComMarmUg. 222). A 

15. század közepén Farkasfalu és Farkasfala alakban is említik (egyszeri elő-

fordulással). Ha az egyszeri névelőfordulás nem az oklevélíró számlájára írandó, 

feltehető, hogy szerkezeti változással, redukció útján keletkezhetett a Farkasfalva 

névalakból (vö. TÓTH 2008: 104–108). KÁZMÉR MIKLÓS a -falva > -falu válto-

zási tendenciát legkorábban Brassó vidékén a 15. században mutatta ki (1970: 90, 

94–95). Emellett megjegyzi, hogy Ugocsa megyét (más területekkel együtt) e 

változás látszólag nem érintette (i. m. 94). Az itt tárgyalt névelőfordulás talán e 

változási tendencia korai jelenlétére utalhat a megye térségében. A Farkasfala 

névváltozat ugyancsak a Farkasfalva formából alakult. KÁZMÉR MIKLÓS a tele-

pülésnevekben észlelhető -falva > -fala változás kezdetét a 16. sz. végétől datálja 

(1970: 86), Bereg-Ugocsa területén legkorábbról a 17–18. sz. fordulóján említi 

(i. m. 85–86). Az itt tárgyalt névalak esetleg e tendencia korai példája lehet Ugo-

csában. A 20. sz.-tól a település hivatalos neve a Tisza melletti fekvésére utaló 

Tiszafarkasfalva (1907: Tiszafarkasfalva, Sz. 332).  

Farkas-hát ’Tekeháza határában említett hely’ 1693 (Sz. 499): Farkas hat.  

A személynévként is használatos farkas állatnévnek és a hát ’vízből kiemel-

kedő, ill. a környezeténél magasabban fekvő földterület’ (FKnT.) földrajzi köz-

névnek a jelzős összetétele. Az előtag funkciója azonban a fennmaradt névanyag 

alapján megnyugtató módon nem tisztázható. Az előtagjához lásd még Farkas 

bérce. 

Farkas útja ’Bábony határában említett útszakasz’ 1479 (DL 70990, Perényi 

284, Sz. 285 [itt Farkas utha]): Farkasvtha, via, 1751 (Sz. 285): Farkas uttya.  

A Farkas személynévnek és az út földrajzi köznév birtokos személyjeles 

alakjának az összetételéből alakult. A személynévi névrészhez lásd a Farkas-

falva szócikkét. A helynév birtoklási viszonyra utal. Vö. Oláhok útja.  

Fattyú János dombja ’Királyháza határában említett kiemelkedés’ 1575 (Sz. 

385): Fatthyu Janos Dombja, montic.  

Szintagmatikus szerkesztéssel alakult kétrészes név. Előtagja a Fattyú család-

névnek és a János utónévnek az összetétele. Utótagja a birtokos személyjellel 

ellátott domb földrajzi köznév. Az alapul szolgáló családnév korai említésére lásd 

1374: Petri dicti Fotyu (OklSz.), vö. 1138/1329: Fotiodi (ÁSz. 315). KÁZMÉR 

szótára a Fattyú családi állapotra utaló (’házasságon kívül született gyermek’) 

családnevet főleg ugocsai területről említi (lásd RMCsSz.); vö. a Tiszától északra 

lévő területen: 1687: Fattyu szn. (Egres, Sz. 325); az Avas hegység lejtőjén: 1638: 

Fattyu (Komlós, Sz. 400), 1647: Fattyu, 1705, 1775: Fatyu (Kisgérce, Sz. 391), 

1674: Fattyu szn. (Terebes, Sz. 530).  
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Fegya ’Veléte DK-i határában említett hely’ 1772/Más. (Sz. 538): Fegya nevü 

szegelet a mezőn.  

A helynév bizonyára a szlávban gyakori Fegya becézőnéven alapul, de ehhez 

lásd a magyar nyelvjárási adatait is a szomszédos Bereg megye déli részén (vö. 

KMNyA. 3: 586–587). Vö. még a távoli Felsősárad határában lévő Fegyova (1865: 

Fegyova, P. 65) helynévvel. A név eredeti alakja talán egy kétrészes név lehet 

(pl. *Fegya-szeglet), a 19. sz. harmadik negyedében Fegyó-kut (1865: Fegyokut, 

sz., L28; 1865: Fegyokút, sz., K60) és Fegyó-kút-patak (1865: Fegyokútpatak, p., 

K60) helynév szerepel a település délkeleti határában.  

Fejér Mihály tava ’Szőlős határában említett állóvíz’ 1770 (Sz. 435): Fejér 

Mihály tava.  

Szintagmatikus szerkesztéssel keletkezett kétrészes helynév. Előtagja a Fejér 

családnévnek és a Mihály keresztnévnek a szerkezete, utótagja a tó ’állóvíz’ föld-

rajzi köznév birtokos személyjeles alakja. Olyan állandó medrű, mélyebb álló-

vizet jelölhetett, amelyet egy Fejér Mihály nevű ember birtokolt. Az ugocsai Sző-

lős helység személynévállományában többször említenek Fejér jobbágynevet: 

1458: Feyer (Sz. 420), 1513: Georgio feyer (N. FODOR 2010: 92), 1574: Feyr (Sz. 

421), 1671: Fejer (Sz. 423, vö. N. FODOR 2010: 92, RMCsSz., itt más várme-

gyékben is gazdag adatolással).  

Feketeardó 1. ’település Ugocsa vm.-ben Csepe és Szászfalu között; a mai 

Feketeardó’ 1471 (DL 70961, Perényi 264 [itt Fekethewardo, FekethwArdo]): 

Fekethewrdo, 1471 (DL 70952, Perényi 260 [itt Fekethwardo]): Fekethwrdo, 1471 

(Cs. 1: 431): Fethewardo, 1474 (Perényi 271), 1513 (DL 86743), 1521 (Perényi 

404): Feketheardo, 1564 (ComMarmUg. 170): Fekette ardo, 1598 (Dávid 504), 

XVII. vége (UC 32: 26): Fekete Ardo, 1670–1689 (UC 159: 41), 1706 (Károlyi 

5: 432), 1768 (ComMarmUg. 170): Fekete Ardó. Későbbi említése: 1773 (Lex. 

283, ComMarmUg. 170), 1802–1811 (Görög), 1911 (ComMarmUg. 170), 1944 

(Hnt. 206): Fekete Ardó. L. Ardó (1.). 2. ’település Ugocsa vm. közepe táján 

Szőlőstől Ny-ra a Tisza jobb partján; a mai Szőlősvégardó’ 1300 (Sz. 489, 

ComMarmUg. 201, F. 6/2: 254 [itt Fekethe Ordou]): Fekete Ardou, v., 1300>

1417 (RegArp. 2/4: 248): Feketheordow, 1351/1388 (DL 38158), 1351/1406 (DL 

38158): Feketeordeu, 1351/1388 (DL 38157): Feketeordou, 1367/1388 (DL 

38130): Fekete Ardo, 1388/1417 (Zs. 6: 1018): Feketheardo, v., 1416 (Szirmay 

74, ComMarmUg. 201): Fekete-ardó, poss., 1521/1525 (DL 71190): Fekethe 

Ardo. L. Ardó (2.).  

Az adatok kronológiai viszonya alapján megállapítható, hogy a Feketeardó 

helynevek az eredeti Ardó formából jelzővel történő kiegészüléssel jöttek létre. 

A Feketeardó 1. helynév jelzője a mellette elfolyó Fekete-víz (2.) jelzőjeként 

vonódott át a településnévre. Ez a névadási motiváció nem egyedülálló, számos 

helynévi analógia mutatja produktív voltát (vö. RÁCZ 2007: 96: Feketebátor, 
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FNESz. Fekete-györös, Feketenyék, Feketetót stb.). A Feketeardó (2.) település-

név jelzői előtagjának névadási motivációja nem tisztázott, de ha az említett 

névanalógiákat figyelembe vesszük, akkor vélhetően itt is valamilyen helynévi 

névrész szolgálhatott alapul. Ehhez lásd a későbbiekből a szomszédos Szőlős 

határában említett Fekete-hegy (1787: Feketehegy, promo., Sz. 435) és Csernő-

kő-szőlő helyneveket. SZABÓ ISTVÁN a két Ardó kapcsán megjegyzi, hogy „A 

mai Feketeardó eleinte Ardó néven szerepelt s csak a XV–XVI. században vette 

fel — a ma élő lakosok szerint a helységen keresztül folyó Feketevíz nevű pa-

taktól — a Feketeardó nevet, a másik Ardó pedig, a mai Szőllősvégardó ez időben 

cseréli fel eredeti nevét, a Feketeardót Szőllősvégardóval” (Sz. 336). Kezdetben 

tehát mindkét település az Ardó, majd a Feketeardó nevet viselte. Adataim a 

Feketeardó (2.) > Szőlősvégardó változást világosan jelzik: a 15. század második 

felében a fekete névrész felcserélődik a szőlős, ill. a szőlősvég előtagra, az utóbbi 

a mai napig megőrződött. 

Fekete-berek ’Terebes határában említett erdő’ 1499 (Sz. 532): Fekethe-

bereg, s. Mai népnyelvi alakja: 2014 (Kiss K. 2014: 121): Feketebereg, bokros, sz.  

A fekete melléknévnek és a berek ’liget’ (TESz.) jelentésű földrajzi köznév 

nyelvjárási bereg változatának az összetételével alakult. Az előtag bizonyára 

sötét, sűrű erdőre utalhat (ehhez vö. TÓTH 2001a: 50). 

Fekete-erdő ’Csepe határában említett erdő’ 1762 (Sz. 317): Fekete erdő.  

A fekete melléknévnek és az erdő földrajzi köznévnek a jelzős összetétele. A 

helynév feltehetőleg a falu határában levő sűrű, sötét erdőre utalhatott. A magyar 

helynévkincsben gyakran neveznek így erdőket (vö. FNESz. Feketerdő, TÓTH 

2001a: 50). 

Feketepatak ’település Ugocsa vm. ÉNy-i részén’ 1260 (ÁÚO. 7: 538, Sz. 

342, ComMarmUg. 170): Feketepotok, t., 1295 (RegArp. 2281, ÁÚO. 5: 135–

137, Károlyi 1: 22, Sz. 342, Cs. 1: 432, ComMarmUg. 170 [itt 1273. évi téves 

keltezéssel is], 201): Feketeupotok, poss., 1295/1812 (L46): Fekethewpothok, v., 

1295/1335/1414 (Zs. 4: 2503), [1411–1415] (Zs. 3: 1481), 1414 (Zs. 4: 1948), 

1550 (Károlyi 3: 260): Fekethepathak, t., poss., 1336 (Perényi 44): Feketewpatak, 

poss., 1351 (DL 70629, Perényi 61): Fequeteupatak, poss., 1351/1385 (DL 

38159), 1356 (Szirmay 78, ComMarmUg. 170, F. 9/2: 568), 1365 (C. Tóth 2006: 

30, DL 70647, Perényi 78), 1431 (Szirmay 94), 1604 (UC 59: 15b), 1604/1754 

(UC 89: 8), 1670 (UC 157: 73), 1671 (UC 15: 27, 47: 12, 60: 17), 1672 (UC 159: 

32), 1673 (UC 157: 73), [1674–1675] (UC 31: 1), XVII. vége (UC 37: 7), 1706 

(Károlyi 5: 430): Feketepatak, poss., t., [1411–1415] (Zs. 3: 1481), 1412 (Zs. 3: 

3002): Fekethepatak, [1411–1415] (Zs. 3: 1481): Ffekethepathak. Későbbi em-

lítése: 1773 (Lex. 284, ComMarmUg. 170), 1802–1811 (Görög), 1839 (Fényes 

4: 416), 1865 (K15, K31, K40, L9, P. 25, 57, 64), 1889 (Gönczy), 1926 (Hnt. 

331), 1933 (Hnt. 644), 1934 (T8), 1937 (Hnt. 632), 1944 (Hnt. 207): Feketepatak, 
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1782–1785 (Kat1): Potok, Fekete. Mai népnyelvi alakja: 2008: m. Patak, ukr. 

Potoci.  

A 13. század második felétől adatolható a településnévnek a Patak változata 

is. Mai népnyelvi megnevezése erre az Árpád-kori formára vezethető vissza. A 

Feketepatak változat egy régebbi víznévre megy vissza, amely szintagmatikus 

szerkesztéssel keletkezett, a fekete melléknévnek és a patak földrajzi köznévnek 

az összetételéből (FNESz. Feketepatak, SEBESTYÉN 2020: 118). A FNESz. említ 

a településen átfolyó fekete vizű, többször kiszáradó patakot (i. h.). PESTY gyűj-

tésében ezt találjuk: „A’ helység nevét vette a’ helységen csavarogva keresztül 

menö — de sokszor egészen ki száradó — fekete szint mutató folyóról, vagy 

patakról.” (25). A víznévből metonímiával jött létre a falunév. Az egyrészes hely-

név tehát azt fejezi ki, hogy ’a Fekete-patak mellett fekvő település’. Adataim 

között csak a 19. század elejéről származó katonai térképen szerepel elsőként a 

Fekete-patak víznév (Vö. 1829 [Kat2], 1865 [K58, L20]: Fekete Patak, 1865 [P. 

25]: patak, 2007: Patak ~ Fekete-patak, „ma csak kanális”). Bökény határában is 

található egy ilyen nevű víz (1854 [K2]: Feketepatak), de ez területileg nem hoz-

ható kapcsolatba az itt tárgyalt víznévvel. 

Fekete-tó ’a Tisza jobb oldali holt- vagy mellékága Rakasz D-i határában’ 

1546 (Sz. 455): Kis Tisa alias Feketeto.  

A fekete melléknévnek és a tó földrajzi köznévnek az összetétele, s olyan 

állóvízre utal, amelynek vize sötét, feketés színű (vö. FNESz. Körösfeketetó). L. 

Kis-Tisza. 

Fekete-víz 1. ’a Palád vize patak szakaszneve, Csedreg, Batár és Kökényesd 

határában említik’ 1319 (Z. 1: 164, Perényi 28, AOklt. 5: 181, Sz. 406 [itt 

Feketeviz alakban]), 1319/XVI. sz. eleje (Perényi 28): feketeuiz, fl., 1319 (AOklt. 

5: 181, Perényi 28): Feketheuiz, fl., 1319/XV. (Sz. 406), 1319/XVI. sz. eleje 

(Perényi 28), 1476 (Sz. 311), 1476/1582 (DL 3081): Fekethewyz, fl., 1441 (Sz. 

290): Fekethewiz, fl. Mai népnyelvi alakja: 2007, 2008: Fekete-viz (Batár, Nagy-

palád). 2. ’a Batár folyó egyik jobb oldali mellékága Csepe, Feketeardó D-i 

határában említik’ 1337 (Sz. 315, Szirmay 138 [itt Fekete víz]), 1476 (DL 70980, 

Perényi 274, Sz. 315 [itt a. n.]), 1476/1582 (DL 3081), 1573 [a. n.] (Sz. 315): 

Fekethewyz, fl. Későbbi említése: 1884 (Kat3): Fekete víz. Vö. Feketeardó (1.).  

Ugocsa vm.-ben két patak visel Fekete-víz nevet. Mindkét vízfolyásnév a 

fekete melléknévnek és a víz ’patak’ földrajzi köznévnek az összetételével alakult. 

A névadás hasonló szemantikai tartalomra vezethető vissza: a helynév ’sötét vizű 

patak’ értelmű (vö. FNESz. Fekete-víz, SEBESTYÉN 2017: 80). A magyar nyelv-

terület más részein is találunk analóg példát a víznevek között, lásd pl. Erdélyben 

az Olt jobb oldali mellékvizét (KNIEZSA 1942: 31). Ugyancsak erdélyi adatolás-

ban a feketevíz köznév ’vasas gyógyvízfajta’ jelentéssel szerepel (SzT.).  

Fekszik-szőlő ’Terebes határában említett hely’ 1604 (Sz. 532): Fekzik zeöleö.  
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Szintagmatikus szerkesztéssel alakult helynév. Előtagja bizonytalanul azono-

sítható. Esetleg a m. fekszik ’vízszintes helyzetben elnyúlik’ (TESz.) igének és a 

szőlő ’szőlőföld’ földrajzi köznévnek az összetételével alakult. Igealakok azon-

ban rendkívül ritkán fordulnak elő helynevekben. A helynév funkcionális-sze-

mantikai tartalma az előtagja alapján értelmezhetetlen, talán vízszintesen hosszan 

elhúzódó szőlőt jelölhetett. Az előtagban ugyanakkor talán a szik ~ szék földrajzi 

köznév is kereshető (vö. FKnT. szik). Esetleg egy Fel-szik-szőlő tévesen lejegy-

zett alakja; vö. Fel-mező. 

Fel-mező ’Terebes határában említett föld’ 1604, 1679 [a. n.] (Sz. 532): 

Felmezeő, t., 1604, 1679 [a. n.] (Sz. 532): Felmező.  

A fel ’felső’ melléknévnek és a mező ’a falu külterülete; (sík) terület; szántó-

terület; legelő; rét, kaszáló’ (FKnT., TESz., KMNySz.) földrajzi köznévnek az 

összetételével alakult. Bizonyára a 19. sz. első felében említett Felső-mező (Tere-

bes: 1802: Felső mező, Sz. 532) mikrotoponimával kapcsolatos. Lásd még a falu 

határában az ebből az időből származó Alsó-mező (1802: Alsó mező, Sz. 532) 

helynevet is. 

Felnyúló ’Gyula határában említett hely’ 1692 (Sz. 362): Felnyulo-ban valo 

föld. Későbbi említése: 2008: Felnyüll¥, sz., 2009 (Barta 2009: 217): Fēnyullo, 

dombos mezőrész.  

Morfematikai szerkesztéssel keletkezett: a felnyúlik ’térben felfelé húzódik, 

terjed’ igekötős ige -ó melléknéviigenév-képzős származéka (TESz. fel-, nyúlik). 

Emelkedő, magasabban fekvő hely felé kiterjedő határrészre utalhatott.  

Felső-Becskerle ’Szirma határában említett szántóföld’ 1481 (C. Tóth 2006: 

65): Felsewbechkerle. 

Szintagmatikus szerkesztéssel alakult helynév. Előtagja a differenciáló szere-

pű felső mn., utótagja a Becskerle alapnév.  

Felsőcsongova ’település Ugocsa vm. É-i részén a Csongova partján’ 1450 

(DL 70896, Perényi 235), 1454 (Cs. 1: 432), 1471 (DL 70952, 70961, Perényi 

260, 264, Cs. 1: 432): Felsewchongwa, poss., 1450 (Perényi 235): Ffelsew-

chongwa, 1513 (DL 86743), 1521 (DL 71169): Felsew-Chongowa.  

A megkülönböztető szerepű felső melléknév és a Csongova településnév mi-

nőségjelzős összetétele. A Csongova patak mentén a 15. század közepén két Cson-

gova települést említenek forrásaink, amelyek nevükben is elkülönülnek. A jelzői 

névrész az Alsócsongová-tól való elkülönítésre szolgált. L. Szárazcsongova.  

Felső-Éger farka ’Újlak határában említett hely’ 1713 (Sz. 515): Felső éger 

farká-ban.  

Az Éger-fark név differenciálódása következtében létrejött névváltozat. A 

felső melléknév és az Éger-fark helynév jelzős összetétele. Az előtag az Alsó-

Éger farka helynévvel áll korrelációban. 
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Felső-erdő 1. ’Láp határában említett erdő’ 1500/1501 (DL 38437, Sz. 408 

[itt 1500. évi kelettel]): Felsew erdew. 2. ’Szőlős határában említett erdő’ 1715, 

1760 (Sz. 434): Felső erdő alias villongo. L. Villongó. 3. ’Terebes ÉK-i határá-

ban, a Turc patak jobb partján említett erdő’ 1772/Más. (Sz. 533): Felsőerdő. 

Későbbi említése: 1775 [a. n.] (Sz. 533): Felsőerdő; de itt még Alsó-erdő is 

adatolható: 1863–1864 (Kat2): Alsó Erdö, 1935–1936 (SzamSz. 39): Ālsó²ērdőÝ.  

A differenciáló szerepű felső melléknévnek és az erdő földrajzi köznévnek az 

összetételével alakult. A falutól távolabbi, esetleg magasabb területen fekvő 

erdőket jelölhetett.  

Felső-faluvége 1. ’Nevetlenfalu határában említett hely’ 1757 (Sz. 442): 

Felső falu végi. 2. ’Gődényháza határában említett hely’ 1766 (Sz. 358): Felső 

falu vége-n.  

A felső melléknévnek és a faluvége ’a falu széle’ (FKnT.) földrajzi köznévnek 

az összetételével alakult. A helyzetviszonyító névrész a nevetlenfalui név ese-

tében az Alsó-faluvége földrajzi névvel áll korrelációban. 

Felső-füzes 1. ’Szőlős határában említett hely’ 1688, 1690 [a. n.] (Sz. 434): 

Felső Fizes. Vö. Füzes. 2. ’Újhely és Újlak határában említett hely’ 1677 (Sz. 

511): Felseő Füzes, 1698 (Sz. 517): Felső füzes. Későbbi említése: 1865 (P. 69): 

Felső Fízes. Újlak D-i területén a Tisza partján Füzes határrészt újabban is 

ismerünk: 1865 (P. 69): Fűzes, 2008: m. Fizes ~ Füzes. Vö. Nagy-Füzes.  

A felső helyzetviszonyító melléknévnek és a füzes ’fűzfákkal benőtt terület; 

főként fűzfákból álló (ártéri) erdő’ (FKnT.) jelentésű földrajzi köznévnek vagy 

az ebből alakult helynévnek a jelzős összetétele. A szőlősi mikrotoponima utó-

tagja -í-ző formában szerepel. 

Felsőgérce ’település Ugocsa vm. DK-i sarkában, a Túr jobb partján’ 1405 

(Cs. 1: 433), 1450 (DL 70896, Perényi 234), 1471 (DL 70952, Perényi 260, 264, 

Cs. 1: 433), 1498 (DL 71070, Perényi 332), 1513 (DL 71126, Perényi 377), 1514 

(DL 71131): Felsewgercze, poss., 1450 (Perényi 235): Ffelsewgercze, 1471 (DL 

70961, Perényi 264), 1514 (DL 71132, Perényi 379, 380): Felsewgeercze, 1492 

(DL 71039, Perényi 309): Felswgercze, 1498 (DL 71072): Felsew Gerche, 1498 

(Perényi 334): Felswgerche, 1498 (Perényi 332): Felse Gercze, 1498 (Perényi 

332): Felse Gerke, 1498/1505 (Perényi 332): Felse Ghercze, 1498/1505 (Perényi 

334): Fesewgerche, 1598 (Dávid 504, EH. 1: 454): Felsó Gercze, 1604 (UC 59: 

15b): Felsőgercze, *1604 (UC 59: 15b): Felső Grécze, 1604/1754 (UC 89: 8): 

Felső Gercse.  

A felső helyzetviszonyító lexémának és a Gérce településnévnek a minő-

ségjelzős összetétele. A helynév felső névrésze korrelációban van az Alsógérce 

megkülönböztető jelzőjével (lásd még RÁCZ 1997: 125–146), mindkét differen-

ciáló névrész a település elhelyezkedésére utal, az Avas hegység vonulatán. A 17. 

században a felső előtag a kis melléknévvel cserélődött fel (Kisgérce). 
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Felső-Hódos ’Dabolc határában említett hely’ 1585 (Sz. 321): Felső Hodos.  

A felső megkülönböztető lexémának és a Hódos (1.) alapnévnek a jelzős 

összetétele. Előtagja Alsó-Hódos előtagjával áll oppozícióban. Utótagjának ere-

detéhez lásd Hódos szócikkét. 

Felső-irtvány ’Szőlős határában említett hely’ 1645 (Sz. 432): Felseő Irotvany. 

A differenciáló felső melléknév és az irtvány ’szántóterület, amelyet az erdő 

kiirtásával nyertek’ (FKnT.) földrajzi köznév minőségjelzős összetétele. Előtagja 

az Alsó-irtvány előtagjával áll korrelációban. 

Felsőkaraszló ’település Ugocsa vm. É-i részén, a Borsova folyása mellett’ 

1670 (UC 157: 73), 1671 (UC 15: 27, 157: 73), 1672 (UC 159: 32), 1673 (UC 

157: 73), 1701 (UC 11: 26), 1721 (UC 155: 16), 1768 (ComMarmUg. 182): Felső 

Karaszló, 1670, 1671, 1673 (UC 157: 73): Felső Karaszlő, 1671 (UC 47: 12): 

Felső Paraszló, 1673 (UC 27: 6), 1768 (UC 161: 26d): Felső Karaszlo. Későbbi 

említése: 1829 (Kat2): F. Karaszla, 1884 (Kat3): Felsö Karaszlo, 1888 (Hnt. 

700): Felső-Karasztó, 1889 (Gönczy): F.-Karaszló.  

A Kiskaraszló településnevet a 17. század második felétől névrészcsere kö-

vetkeztében Felsőkaraszló alakban említik (vö. TÓTH 2008: 144). Előtagja az 

Alsókaraszló, Közbülsőkaraszló nevek előtagjával áll korrelációban. 

Felső-láb ’Feketeardó határában említett hely’ 1698 (Sz. 341): Felső lab földek.  

A felső melléknévnek és a láb ’föld, telek alsó, hátsó vége; földdarabnak vala-

mely része’ (TESz.) földrajzi köznévnek az összetételével alakult.  

Felső-mező 1. ’Bökény É-ÉNy-i határában említett hely’ 1720, 1754 [a. n.], 

1760 [a. n.] (Sz. 305): Felső mező. Vö. Alsó-mező (1.). 2. ’Csepe É-i határában 

említett hely’ 1762, 1767 [a. n.] (Sz. 317): Felső mező. Vö. Alsó-mező (2.). 

3. ’Fancsika ÉK-i határában említett hely’ 1642, 1696 [a. n.] (Sz. 330): Felső 

mező. Vö. Alsó-mező (3.). 4. ’Feketeardó ÉK-i határában említett hely’ 1662, 

1669 [a. n.], 1698 [a. n.] (Sz. 340): Felső mező. Vö. Alsó-mező (4.). 5. ’Forgolány 

ÉK-i határában említett hely’ 1739, 1741 [a. n.] (Sz. 355): Felső mező. Vö. Alsó-

mező (5.). 6. ’Keresztúr É-ÉK-i határában említett hely’ 1655, 1753 [a. n.] (Sz. 

504): Felső mező. Vö. Alsó-mező (8.). 7. ’Királyháza É-i határában említett hely’ 

1689, 1725 [a. n.] (Sz. 385): Felsőmező. Vö. Alsó-mező (9.). 8. ’Mátyfalva hatá-

rában említett hely’ 1637, 1640 [a. n.] (Sz. 414): Felseő mezeő. Vö. Alsó-mező 

(10.). 9. ’Sásvár határában említett hely’ 1660 (Sz. 475): Felső mező. Későbbi 

említése: 1865 (P. 65): Felső Mező. 10. ’Szirma É-i határában említett hely’ 1690, 

1721 [a. n.] (Sz. 488): Felső mező. Későbbi említése: 1865: Felsőmező (P. 45, 

65). Vö. Alsó-mező (12.). 11. ’Szőlős határában említett hely’ 1668, 1673 [a. n.] 

(Sz. 430): Felseő mezeő. Későbbi említése: 1782 (Sz. 430): Felső mező. Vö. Alsó-

mező (13.). 12. ’Szőlősvégardó határában említett hely’ 1648 (Sz. 492): Felső 

mező. Vö. Alsó-mező (14.). 13. ’Újhely DK-i határában említett hely’ 1651, 1669 
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[a. n.], 1671 [a. n.], 1677 [a. n.], 1722 [a. n.] (Sz. 510): Felső mező. Vö. Alsó-

mező (16.). 14. ’Újlak É-i határában említett hely’ 1648, 1698 [a. n.], 1701 [a. n.], 

1710 [a. n.], 1718 [a. n.], 1735 [a. n.], 1739 [a. n.], 1750 [a. n.], 1762 [a. n.] (Sz. 

515): Felső mező. Vö. Alsó-mező (17.). 15. ’Verbőc ÉNy-i határában említett 

hely’ 1676, 1710 [a. n.], 1714 [a. n.], 1716 [a. n.], 1728 [a. n.], 1734 [a. n.], 1739 

[a. n.], 1755 [a. n.] (Sz. 542): Felső mező. Vö. Alsó-mező (20.). — Több esetben 

szomszédos települések határában is azonos helynevet említenek, ezek esetleg 

azonos denotátumra is vonatkozhatnak. 

A felső melléknévnek és a mező földrajzi köznévnek a minőségjelzős össze-

tételei. Előtagjuk a hely földrajzi elhelyezkedésére utal. A differenciáló névrész 

több esetben az alsó jelzői előtaggal áll oppozícióban. 

Felső-nyomás 1. ’Mátyfalva ÉK-i határában említett hely’ 1570 k. (Sz. 413): 

Felseo Nyomas. 2. ’Szőlős határában említett hely’ 1622, 1645 [a. n.] (Sz. 430): 

Fölső niomas. Vö. Első-nyomás, Nyomás széle.  

A helyzetviszonyító szerepű felső melléknévnek és a nyomás ’a nyomásos 

gazdálkodás három szakaszának egyike; ugar, legelőnek hagyott szántóföld’ 

(FKnT.) földrajzi köznévnek a jelzős összetételéből keletkezett helynév.  

Felsősárad ’település Ugocsa vm. ÉK-i részén, a Sárad patak forrásvidékén’ 

1450 (DL 70896, Perényi 234), 1471 (DL 70961, Perényi 260, 264, Cs. 1: 434), 

1521 (DL 71169): Felsewsarod, poss., 1450 (Perényi 235): Ffelsewsarod, 1454, 

1471 (Cs. 1: 434): Felsewsarad ~ Felsewsaragh, 1471 (DL 70952): Felsewsard, 

1521 (DL 71169): Felsewsarogd, 1598 (Dávid 504), 1689 (UC 34: 39): Felső 

Sarod, 1671 (UC 60: 17): Felső Sárad. Későbbi említése: 1773 (Lex. 284, 

ComMarmUg. 207), 1864 (L49), 1865 (K10): Felső Sarad, 1782–1785 (Kat1): 

Felső Szárad, 1782–1785 (Kat1): Szárad-Felsö, 1806 (Lip., Mappa), 1889 

(Gönczy), 1897 (ComMarmUg. 207): F. Sárad. Mai népnyelvi alakja: 2007: m. 

Sárad ~ Siroke.  

A Sárad patak mentén a 15. század közepére két falu alakult ki, s ezeket ne-

vükben is elkülönítették (vö. Sz. 346). A Felsősárad helységnév a felső mellék-

névnek és a Sárad településnévnek a minőségjelzős összetétele. A helynév funk-

cionális-szemantikai tartalma: ’a Sárad patak forrásvidékén, felső szakaszán lévő 

hely (település)’ (vö. FNESz. Alsósárad, SEBESTYÉN 2020: 129). A felső névrész 

korrelációban van az Alsósárad jelzőjével. Kissárad néven is említik.  

Felsősásvár ’Sásvár része’ 1390 (DF 220100): Felʃewʃaʃwar, 1413 (Szirmay 

117, Cs. 1. 435 [itt az előbbire utalva Felső-Sásvár]): Felsö-Sásvár. 

A 14. század végétől Sásvár település nevét differenciált alakban találjuk: 

Alsósásvár és Felsősásvár formában. Felsősásvár a felső melléknévnek és a Sás-

vár településnévnek az összetételével alakult. Előtagja az Alsósásvár előtagjával 

áll korrelációban. 



128 

Felső-Szegés ’Sásvár határában említett sziget’ 1549 (Sz. 474): Felsew Zegys, 

ins.  

A felső helyzetviszonyító jelzőnek és a Szegés helynévnek az összetételéből 

alakult. Alsó-Szegés mikrotoponima nem adatolható a falu határában, de össze-

függésbe hozható a Nagy-Szegés névelőfordulással.  

Felső-sziget ’Szőlős D-i határában, a Középső-szigettől ÉK-re, a Tisza és a 

Tice közén említett sziget’ 1633, 1636 [a. n.], 1645 [a. n.], 1667 [a. n.], 1668 

[a. n.], 1679 [a. n.] (Sz. 431): Felseő Szigeth. Későbbi említése: 1865: Felső 

Sziget (P. 66).  

A felső mn.-nek és a sziget fn.-nek a minőségjelzős összetétele. Az előtag az 

Alsó-sziget (2.) differenciáló előtagjával áll korrelációban. 

Felső út ’Feketeardó határában említett útszakasz’ 1698 (Sz. 341): Felső 

út.  

A helyzetviszonyító felső melléknévnek és az út földrajzi köznévnek az össze-

tételével alakult. Az előtag az útvonal földrajzi elhelyezkedésére utal, korrelatív 

párját nem említik a források. 

Felszász ’település Ugocsa vm. K-i részén a Tisza bal partján’ 1271 (Perényi 

17, Kázmér 1970: 144, ComMarmUg. 188, Mező, Patr. 379), 1272 (Sz. 44, 382, 

Cs. 1: 435, ComMarmUg. 188, 205, F. 5/1: 17, 176, Index 1: 241 [itt Felzáz]): 

Felzaz apud domum regalem, v.  

Felszász Nagyszász-szal együtt Szász település osztódásával alakulhatott ki. 

Szász közvetlenül inkább talán nevéből következtethetően Nagyszász-szal lehe-

tett azonos. A fel- előtag a folyó felső folyása melletti elhelyezkedére utal. Fel-

szász Királyháza határába olvadt bele, a forrás is amellett fekvőnek mondja (vö. 

SEBESTYÉN 2020: 201–202).  

Fenék ’Újlak határában említett hely’ 1713 (Sz. 517): Fenek.  

Bizonyára a fenék ’vízmedernek, talajnak stb. legmélyebben fekvő, legalsó 

része’ (TESz., FKnT.) jelentésű földrajzi köznév jelentéshasadásával alakult 

helynév. Újlakon Inna-fenék mikrotoponima is ismeretes egy évtizeddel később-

ről adatolva, amely akár a Fenék szinonimája is lehetett (vö. Sz. 517).  

Fenyő ? ’Fancsika K-DK-i határában, a Kis-Tisza jobb partján említett hely’ 

1650 k. (Sz. 331): Fenyé-n rét, 1739, 1744 [a. n.], 1746 [a. n.] (Sz. 331): Fennye. 

Későbbi említése: 1865 (K16, L8, P. 60): Fenyő, r., sz. Mai népnyelvi alakja: 

2008: m.–ukr. Feny¥, sz. (Fancsika, Szirma), ukr. Fenyü ~ m. Feny¥, sz. 

(Sásvár).  

Talán a fenyő szó kereshető a névben, ennek ugyanis -é végű nyelvjárási 

formáját is ismerjük (TESz., vö. még FNESz. Fenyéd). Az azonosítás ellen szól 

a folyómenti, mocsaras jellegű földrajzi környezet. Esetleg a fenyér földrajzi 

köznevet is kereshetjük benne, a mai alakok ez esetben jelentésátértékelődéssel 
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magyarázhatók. A 20. sz. végi népi magyarázat szerint a nevét arról kapta a 

terület, hogy régen volt egy fenyőfa rajta (vö. 1982: Fenyő, sz., SZILÁGYI 1982: 

72). A 20. század közepén a Fenyő-tanya (1944: Fenyőtanya, Hnt. 203) is ennek 

alapján kapta a nevét.  

Ferencié ’Fancsika határában említett hely’ 1478 (C. Tóth 2006: 60): Fe-

rencye.  

Morfematikai szerkesztéssel keletkezett: a m. Ferenci (vö. 1450: Fferenczy 

[András], RMCsSz.) családnév -é birtokjeles alakja. Az alapul szolgáló személy-

név Ugocsa vm. D-i részén előfordul a forrásokban: vö. 1576: Ferenczj csn. 

(Terebes, Sz. 528; lásd még N. FODOR 2010: 94).  

Fertés 1. ’Almás határában említett híd’ 1490 (Sz. 352): Fertes, pons. 2. ’Ti-

vadar határában említett hely’ 1379 (Sz. 521, OklSz. 243): Fertes, loc. volutabris 

porcorum.  

A fertés ’mocsaras, vizes hely, állatok gyakori fürdőhelye’ földrajzi köznév-

ből (FKnT.) alakult jelentéshasadással. A köznév etimológiailag összetartozik a 

hasonló jelentésű fertő-vel (TESz.). Az Almás határában említett hídnév eredeté-

vel kapcsolatosan SZABÓ ISTVÁN az alábbiakat írja: „Ez a név valószínűleg az 

1319–20-ban Furtes–Fertes-nek nevezett birtokos nevét őrzi.” (Sz. 352, ehhez 

lásd még KRISTÓ 1976: 27). Megítélésem szerint sokkal inkább valószínű, hogy 

a falu határában lévő mocsaras helynek a nevét őrizhette meg az itt tárgyalt 

név.  

Fertő ’Verbőc határában említett hely’ 1730, 1741 [a. n.], 1755 (Sz. 543): 

Fertő-n föld. Ehhez lásd még a szomszédos Bereg megyei Oroszi határában 

említett Fertő nevű helyet: 1408 (Zs. 2/2: 6366): Ferthew.  

A fertő ’sáros fürdő, mocsár’ (TESz.) jelentésű földrajzi köznév jelentés-

hasadás útján válhatott helynévvé. Feltöltődő sekély állóvízre utal (vö. FNESz. 

Fertő). Vö. Fertő-hát. 

Fertő-hát ’Verbőc határában említett hely’ 1755 (Sz. 543): Fertő hát.  

A Fertő helynév és a hát ’vízből kiemelkedő, ill. a környezeténél magasabban 

fekvő földterület’ (FKnT.) földrajzi köznév összetételéből alakult. Olyan földhát-

ra utal, amely egy sáros, mocsaras, sekély állóvíz mellett, esetleg annak köze-

lében található.  

Fiatalos 1. ’Nevetlenfalu ÉNy-i határában említett hely’ 1757 (Sz. 441): Fia-

talos. 2. ’Keresztúr határában említett hely’ 1753 (Sz. 504): Fiatalos-ban szántó. 

Mai népnyelvi alakja: 2007: Fiatalos, sz.  

A fiatalos ’fiatal fákból álló erdő(rész)’ (FKnT., TESz. fiatal) földrajzi köznév 

jelentéshasadás útján vált a hely megjelölésévé.  

File-lucska ’Feketepatak és Salánk határában említett hely’ 1295 (ÁÚO. 5: 

136, Károlyi 1: 23, Sz. 344, Ortvay, Vízr. 1: 116), 1295/1812 (L46): Fyleluchka, 
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loc., 1551 (Sz. 466): Fylelwchka, loc. Lásd a Salánk határában később szereplő 

1780: Széle Lutska, Szélye Lutska (Sz. 466) mikrotoponimákat, valamint a Fe-

ketepatak ÉK-K-i határában, a Belyva patak mellett említett Lucská-t: 1865 (K58, 

L9): Lucska, sz., r., 1865 (P. kézirat, P. 64 [itt tévesen Lutorka áll]): Lutska. Mai 

népi neve: 2007: Lucska, sz.  

A File személynévnek és a szláv eredetű lucska ’kis rét’ (FKnT.) földrajzi 

köznévnek az összetétele (vö. FNESz. Lucska, Sz. 344). Az alapjául szolgáló sze-

mélynév már jóval korábbról adatolható: 1138/1329: File (ÁSz. 308).  

Fodor-mező ’Rakasz D-i határában, a Botos mellett említett földterület’ 1636 

(Sz. 456): Fodor mező. Későbbi említése: 1865 (K66): Фодоръ, sz., 1865 (P. 64): 

Fodor-Verescsa, 1923 (Sz. 456): u Fodorě.  

A Fodor családnévnek (első említései: 1307: Johannes fudur, RMCsSz., vö. 

még +1246/+1274/XIV: Fudur, ÁSz. 312) és a mező ’a falu külterülete; (sík) 

terület; szántóterület; legelő; rét, kaszáló’ (FKnT., TESz., KMNySz.) földrajzi 

köznévnek az összetételével alakult. Rakasz személynévanyagában 1444-ből is 

ismeretes egy Fodor nevű személy (Sz. 453).  

Fok ’Gődényháza határában említett hely’ 1766 (Sz. 358): Fok-ra véggel. Mai 

népnyelvi alakja: 2008: Fok, sz., mező.  

Jelentéshasadással keletkezett a fok ’nagyobb vizekből kifolyó ér vagy csa-

torna’ (TESz.) földrajzi köznévből. A szövegkörnyezetből következtethetően a 

18. sz.-ban is vízfolyást jelölhetett.  

Fok-tő ’Verbőc határában említett hely’ 1755 (Sz. 544): Foktü-nél.  

Névrendszertanilag egy elsődleges *Fok vízrajzi alapnévnek és a tő ’alsó vég, 

torkolat’ (TESz.) földrajzi köznévnek az összetételére gondolhatunk (vö. FNESz. 

Foktő). A helynév tkp. értelme ’egy Fok nevű (természetes) vízelvezető érnek, 

csatornának a torkolati része, töve’ lehetett. Az utótag felső nyelvállású magán-

hangzóval szerepel.  

Folyár ’Batár határában említett földterület’ 1451 (C. Tóth 2006: 40, Károlyi 

2: 286, 290, Sz. 290): Folyar, t. ar.  

Névrendszertanilag egy korábbról nem említett *Folyár víznévre következtet-

hetünk, ennek köznévi előzménye a m. folyár ’(pl. nagy eső után keletkezett) kis 

vízfolyás, csermely, patakocska, vízmosás’ (FKnT.) jelentésű földrajzi köznév, 

amely jelentéshasadás útján válhatott víznévvé. Az alapnév talán egy időszakos 

vízfolyásra, vízmosásra vonatkozott, s másodlagosan, metonímiával válhatott föld-

területnévvé.  

Folyó-határ ’Almás határában említett hely’ 1490 (Sz. 352): Folyohatar, 

meta t.  

A folyó ’folyóvíz’ és a határ ’területek közötti választóvonal, sáv’ jelentésű 

földrajzi köznevek összetételével alakult. 
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Folyóka ’Újhely határában említett vízfolyás’ 1580–1590 k. (Sz. 509): Folio-

ka, 1651 (Sz. 509): Foljoka, 1702 (Sz. 509): Allo-ból kimenő Folyóka nevű pata-

kocska.  

Az e területen ismeretes folyóka ’vízelvezető árok’ (KMNySz., ehhez lásd 

még FKnT.) földrajzi köznév vált jelentéshasadás útján helynévvé. A településen 

Csalános folyókája, Halastó folyókája és Szennyes folyókája helyneveket is 

említenek.  

Forgolány ’település Ugocsa vm. DNy-i részén a Batár patak mellett’ 1320 

(AOklt. 5: 307, ComMarmUg. 174): Folgram, poss., 1429 (C. Tóth 2006: 35, DL 

38599 [itt Forgulan]): Forgulath, 1429 (C. Tóth 2006: 35 [itt [Forgola]n], DL 

38599 [itt Porgulan]), 1445 (C. Tóth 2006: 38), 1459 (C. Tóth 2006: 45), 1461 

(C. Tóth 2006: 48), 1464 (DL 70920, Perényi 248), 1465 (DL 38348), 1468 

(C. Tóth 2006: 52), 1471 (C. Tóth 2006: 57), 1473 (C. Tóth 2006: 58), 1475 

(C. Tóth 2006: 59, Z. 11: 164), 1478 (C. Tóth 2006: 62, DL 70985, Z. 11: 227, 

231, Perényi 279, Cs. 1: 433, Kázmér 1970: 288 [itt Cs.-re utalva még 1451. évi 

kelettel is]), 1479 (DL 38412, 70989, Z. 11: 238), 1483 (C. Tóth 2006: 65 [itt 

[For]golan]), 1484 (DL 38425), 1491 (C. Tóth 2006: 68, DL 71033, Perényi 

305), 1492 (DL 71039), 1495 (Perényi 325), 1497 (C. Tóth 2006: 71, 72, 

SzSzBML. 158), 1498 (Perényi 332), 1498/1505 (Perényi 332), 1499 (DL 71074, 

Perényi 335), 1499/1505 (DL 71099), 1500 (DL 71077, Perényi 337, 338), 1509 

(Szirmay 129), 1511 (Szirmay 129), 1516 (C. Tóth 2006: 77, DL 71141), 1519 

(DL 71154, Perényi 396), 1520 (Szirmay 36, 58, ComMarmUg. 175, C. Tóth 

2006: 91), 1523 (C. Tóth 2006: 79, Perényi 414), 1524 (C. Tóth 2006: 82, 83), 

1559 (Szirmay 17, 129), 1570 (UC 76: 18a), 1574 (Szirmay 129), 1598 (Dávid 

504): Forgolan, de, poss., 1472 (Z. 11: 117, ComMarmUg. 174): Porgolan, de, 

1472 (Z. 11: 118, ComMarmUg. 175): Forgalán, de, 1483 (DL 36395), 1498 

(Perényi 332): Forgowan, 1495 (DL 71058): Folgolan, *1496 (DL 38633), 

*1503 (DL 38635): Forgolyan, de, 1497 (DL 98264): Fforgolyan, 1498 (DL 

71072): Frogolan, 1507 (Szirmay 14), 1706 (Károlyi 5: 432, 433), 1750 (Szirmay 

124): Forgolány, 1523/1524 (DL 71187): Forgalan, 1528 (MND. 7: 22, 

ComMarmUg. 175), *1585 (T25), *1635 (T6), *1636 (T21), *1664 (T9): 

Forgolati, 1559 (Szirmay 121): Forgolán, de, 1564 (ComMarmUg. 175): For-

goland, 1648 (ComMarmUg. 175): Porgolat, poss., *1662 (T27): Forgolite, 1670 

(UC 157: 73): Forgobany, *1683 (T30): Forgolat, 1683 (UC 30: 34): Tor-

golany [ƒ: Forgolany], 1686 (UC 90: 58): Forgobány. Későbbi említése: 1773 

(Lex. 283, ComMarmUg. 175), 1802–1811 (Görög), 1889 (Gönczy), 1917 

(K56), [1923] (Sz. 353), 1942 (Hnt. 100), 1953 (T35): Forgolány, 1805 (Szir-

may 130): Gorgolany, 1860–1861 (Kat2), 1865 (K11, K32): Forgolany. Mai 

népnyelvi alakja: 2008: m., m.–ukr. Forgolán ~ Forgolány. L. Forgolány-

falva.  
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Személynévből keletkezett magyar névadással, metonimikusan (FNESz. For-

golány). Az alapjául szolgáló személynév FEHÉRTÓI KATALIN szerint a Folkmar 

névvel áll összefüggésben (ehhez vö. EtSz. Forgolány), a magyarban módosult 

alakjára a legrégebbi példát 1299-ből idézi: Fulgram (ÁSz. 314). Az itt tárgyalt 

helynév legkorábbi alakja ezzel lényegileg megegyezik. 1300-ban több ugocsai 

nemest említenek: Dominicus filius Forgalam, Euzud et Paulus filii Ezem ... no-

biles de Vgacha (ÁSz. 314), esetleg az itt szereplő személy lehetett Forgolány 

település névadója. KISS LAJOS a népetimológiás jelenségek körében említi a te-

lepülésnév alaki módosulását (1999: 216), ezzel hozható összefüggésbe a PESTY-

gyűjtésben szerepelő népi hiedelem: „nemellyek elö mondása szerint egy leánytól 

neveztette (!) el Forgó leánynak” (P. 27). A név többféle hangalakja a magyar 

nyelvi adaptáció különböző útjait jelezheti. A szó eleji f ~ p váltakozás a 15. sz. 

első harmadától a 17. sz. közepéig mutatkozik meg a helynév adatsorában, ezt 

esetleg valós nyelvi jelenségnek tekinthetjük. Emellett sok téves írásforma is 

szerepel az adatok között, ami a név etimológiai azonosíthatatlanságával is össze-

függésben állhat. A településnév szláv nyelvi alakja a Gyivicsne (1972: Divyčne, 

ComMarmUg. 175), amely adataim között a 20. sz. második felétől van képvisel-

ve (de lásd 1931: Forgoláŭ, L60; 2003: Форголань, T36).  

Forgolányfalva ’település Ugocsa vm. DNy-i részén a Batár patak mellett; 

Forgolány névváltozata’ 1389 (C. Tóth 2006: 32), 1434 (C. Tóth 2006: 36), 1468 

(C. Tóth 2006: 52): Forgolanfalva, de, 1393 (Kázmér 1970: 288): Ferglanfalva, 

1408 (Szirmay 129, ComMarmUg. 174): Forgolánfalva, de, 1414 (Károlyi 2: 15, 

ComMarmUg. 174), 1433 (Mező, Patr. 315), 1436 (Perényi 219), 1451 (C. Tóth 

2006: 40, Károlyi 2: 289, Cs. 1: 433, Kázmér 1970: 288), 1468 (C. Tóth 2006: 

51), 1491 (C. Tóth 2006: 68, DL 71033, Perényi 305): Forgolanfalwa, de, 1427 

(C. Tóth 2006: 34): Forgolantfalva, de, 1436 (DL 70878): Fforgolanfalwa.  

Az adatok kronológiai viszonyai azt mutatják, hogy az elsődleges Forgolány 

településnévnek a -falu földrajzi köznév birtokos személyjeles alakjával való 

kiegészülése révén jöhetett létre. Ehhez a 14. században gyakori személynév + 

falva típusú nevek adhattak mintát (vö. KÁZMÉR 1970: 59): a Forgolány személy-

név korabeli megléte lehetővé tette a helynév ’Forgolány nevű személy birtoká-

ban levő település’ típusú értelmezését.  

Forrás 1. ’Szőlősvégardó határában említett forrás’ 1643 (Sz. 492): Foras-

nál. Vö. Fő-forrás, Kis-forrás. 2. ’Verbőc határában említett forrás’ 1706 (Sz. 

542): Foras-on belol, 1734 (Sz. 542): Forras felé, 1734 (Sz. 542): Forrás-on túl. 

Mai népnyelvi alakja: 2007: Forrás, sz., forrás. Vö. Forrás mezeje, Forrás sor.  

A forrás ’a földből előtörő víz helye’ (TESz.) jelentésű földrajzi köznévből 

jelentéshasadással vált helynév.  

Forrás mezeje ’Verbőc határában említett hely’ 1749 (Sz. 542): Forrás me-

zeje. Forrás-mező 1755 (Sz. 542): Forás Mező.  
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A Forrás (2.) alapnévnek és a mező földrajzi köznévnek az összetétele jelölt, 

ill. jelöletlen formában.  

Forrás sora ’Verbőc határában említett hely’ 1736 (Sz. 542): Forás sorja.  

A Forrás (2.) helynévnek és a birtokos személyjeles sor ’házsor; házsor a 

külterület felé eső utca egyik oldalán; utca; szabályos alakú földdarabok a határ-

ban’ (FKnT.) földrajzi köznévnek az összetételével alakult.  

Forrás útja ’Gyula határában említett útvonal’ 1692 (Sz. 362): Forras uttya-

ban föld.  

A forrás ’a földből természetes úton előtörő víz’ fn.-nek és a birtokos sze-

mélyjeles út földrajzi köznévnek az összetételéből alakult helynév. PESTYnél 

Forrás úti földek (1865: Forás uti főldek, P. 60) szerepel a falu határában. 

Forró-Szomoga ’Bábony K-ÉK-i határában említett földterület’ 1464 (DL 

70920, Perényi 247, Sz. 284): Forwzomoga, t.  

A ’forrás’ értelmű forró főnévnek (vö. OklSz., HA. 1.) vagy melléknévi ige-

névnek mint előtagnak és a szláv eredetű magyar szomoga ’lapályos, vizenyős, 

kákatermő hely’ (vö. FNESz. Szomoga) jelentésű földrajzi köznévből keletkezett 

Szomoga (1.) víznévnek az összetételével alakult. SZABÓ ISTVÁN megjegyzi, 

hogy az utótag Ugocsa vm. helynevei között gyakran előfordul (Sz. 284, vö. 

OklSz.). A 15. sz. utolsó negyedében Szomoga folyása víznevet is említenek a 

falu határában. 

Fő-forrás ’Szőlősvégardó és Fancsika határában említett forrás’ 1648 (Sz. 

492): Fő forras, 1696 (Sz. 331): Fü Forás.  

A differenciáló szerepű fő ’legfontosabb, legnagyobb’ melléknév és a forrás 

’a földből előtörő víz’ földrajzi köznév összetételéből keletkezett helynév (TESz. 

fő2, forrás). A későbbi adatban szereplő fű olvasatú előtag a fő alakváltozata, amely 

ezen a területen gyakran használatos (vö. Ökör-fő, ehhez lásd még LIZANEC–

HORVÁTH 1982: 9, 10). A főtag esetleg a Forrás (1.) helynévre utalhat.  

Fövenyes vésze ’Fancsika határában említett hely’ 1478 (C. Tóth 2006: 60): 

Fevenesweze.  

A m. fövény nyelvjárási feveny ~ fevény ’homokos földterület; víztől meg-

hordott terület’ (ÚMTsz., FKnT. föveny) földrajzi köznév -s képzős szárma-

zékának vagy egy ebből alakult helynévnek és a birtokos személyjeles vész 

’elpusztult erdőrészlet, irtás’ földrajzi köznévnek (FKnT.) a birtokos jelzős össze-

tételével alakult. Az előtag nyelvjárási feveny(es) ~ fevény(es) alakjára nem ta-

lálunk adatot a terület nyelvjárási adatközléséből (lásd KMNyA., KMNySz., 

SzamSz.), de pl. Erdélyben fevény forma adatolható (ÚMTsz.). Az utótag esetleg 

kapcsolatba hozható a középkori helynevekben nem ritka vejsze ’halfogó rekesz-

ték’ szóval is, bár az inkább a Duna mentén volt használatos (vö. BÁBA 2016: 

127–137).  
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Fürdő-palaj ’Újlak határában említett hely’ 1698 (Sz. 517): Förödő palaj, 

1744 (Sz. 517): Firidő palaj, 1749 (Sz. 517): Fördő palaj, 1762 (Sz. 517): Ferdő 

paláj.  

A fürdő ’fürdésre szolgáló’ melléknévi igenév népnyelvi förödő ~ firidő ~ 

fördő ~ ferdő alakváltozatának (vö. ÚMTsz., KMNySz.) és a palaj ’folyó ho-

mokos, hordalékos, sekély vizű lapos partja; part menti homokzátony’ (FKnT., 

TESz.) földrajzi köznévnek az összetételével alakult. Emberek fürdésére vagy 

állatok fürdetésére szolgáló folyószakaszt jelölhetett.  

Füves-kert ’Újlak határában említett földterület’ 1698 (Sz. 517): Füves kert.  

A füves melléknév és a kert földrajzi köznév összetételével alakult. De vö. 

még a füveskert földrajzi köznévvel is (FKnT.).  

Füzes ’Szőlős D-i határában, a Tisza közén Ny–ÉK-i irányba húzódó nagy 

kiterjedésű földterület’ 1770 (Sz. 434): Fizes. Későbbi említése: 1882 (K62): 

Fűzes, sz.  

Morfematikai szerkesztéssel keletkezett helynév: a m. fűz növénynév -s kép-

zős származéka, amely ’fűzfában gazdag hely’ jelentésű. Ilyen földrajzi köznevet 

is ismerünk (FKnT.), s így a név esetleg jelentéshasadással is magyarázható. A ha-

tárrésznév tájnyelvi í-ző formában szerepel (vö. KMNySz.). Vö. Felső-füzes (1.). 

Füzes-szeg vápája ’Csepe határában említett hely’ 1583 (Sz. 317): Fjwzes-

segh wapaja.  

Szintagmatikus szerkesztéssel alakult kétrészes helynév. Előtagja egy korább-

ról feljegyzetlen *Füzes-szeg mikrotoponima, utótagja a birtokos személyjeles 

vápa ’tócsa, mocsár, mélyedés’ (TESz., FKnT.) földrajzi köznév. Fűzfákkal be-

nőtt szöglet, kiszögellés mellett, esetleg közvetlen közelében levő mocsárra, mé-

lyedésre utal. A falu határában a 19. sz. harmadik negyedében Füzes (1865: 

Fűzes, L5) mikrotoponimát említenek. Vö. Vápa (1.). 

Fűz-köz-mező ’Tivadar határában említett mező, legelő’ 1379 (Sz. 520): 

Ffyzkuzmezeu, camp.  

Szintagmatikus szerkesztéssel alakult kétrészes helynév. Névtipológiailag va-

lószínű, hogy egy *Fűz-köz alapnévnek (vö. FNESz. Fűzkút, Fűztű, Füzvölgy) és 

a mező földrajzi köznévnek az összetételével alakult. A kikövetkeztetett név a fűz 

’fűzfa’ növénynévnek vagy esetleg egy ebből alakult víznévnek és a köz ’két te-

rület közötti hely’ (FKnT.) földrajzi köznévnek az összetétele. 

Gaboró ’Mátyfalva és Újhely határában említett földterület’ 1516 (Sz. 412, 

508), 1580–1590 k. [a. n.] (Sz. 508), 1632 [a. n.] (Sz. 412): Gaborw, t., 1637 (Sz. 

412): Gaboro. Későbbi említése: 1865 (P. 63): Gáboró, 1865 (P. 69): Gáboro, 

1865 (K70): Gáboru, sz. Mai népnyelvi alakja: 2008: m. Gáborï ~ Gáborïjé, 

sz. (Újhely északi részén).  

Bizonyára összefügg a szomszédos településeken említett Garabóc és Gabróc-

fő nevekkel, amelyek egy szláv *grabovьćь ’gyertyános’ formára vezethetők 
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vissza (vö. még Sz. 427, FNESz. Garbócbogdány). A Gaboró forma egyszerre 

jelzi a fenti három szótagos formát és hangátvetést. A szóvégen álló -ó többnyire 

a szláv -ovъ képzős nevek magyar nyelvi megfelelőjeként jelentkezik: valószínű, 

hogy a Gaboró névforma nem az -ovьćь képzőbokorral alakult nevek csoport-

jának része, hanem egy -ovъ képzős szláv névváltozatra megy vissza.  

Gabróc-fő ’Szőlős határában említett hely’ 1357 (DL 38170, Sz. 427 [itt 

Gabruchfeu]), 1357/1379 (DL 38171), 1357>1389 (DL 38160, DocVal. 352 [itt 

az előbbire utalva Gabruchfee áll]): Gabnichfew, loc., 1357 (Perényi 69), 1357/

1399 (DL 70702): Gabruchfew, loc. Gabróc feje 1357/1380 (Sz. 427): Gabruch-

fee, loc.  

A névszerkezet előtagja a szomszédos Szőlősvégardó határában említett Ga-

rabóc víznév. Ennek Garbóc formában rekonstruálható alakját ismerjük, amely 

a kétnyíltszótagos tendencia révén jött létre. Az itteni névben szereplő Gabróc 

ennek hangátvetéssel alakult változata. A fő ~ feje utótag a névben bizonyára 

’forrás’ értelmű (FKnT.).  

Gálod-mező ’Rakasz határában említett földterület’ 1546 (Sz. 455): Galod 

mezeo.  

Egy feltételezett Gálod családnév és a mező ’a falu külterülete; (sík) terület; 

szántóterület; legelő; rét, kaszáló’ (FKnT., TESz., KMNySz.) földrajzi köznév 

jelzős összetétele. Az alapjául szolgáló személynév legkorábbi említése: +1061/

1360: Galod (ÁSz. 324). SZABÓ ISTVÁN az előtag eredetét ismeretlennek véli (Sz. 

455). 

Gál-szőlő ’Salánk határában említett szőlő’ 1661 (Sz. 468): Gál szőlő.  

A Gál családnévnek és a szőlő ’szőlőföld’ földrajzi köznévnek az összetételé-

vel alakult. Az alapul szolgáló személynév legkorábbi említése: 1237–1240: Gal 

(ÁSz. 322), a későbbi századokban is gyakori családnév (lásd RMCsSz.). A falu 

korai személynévanyagában a 16. századtól találunk Gál családnevet (vö. 1509: 

Gal, Sz. 463, N. FODOR 2010: 100; 1567: Gal, Sz. 463; 1633: Gal, Sz. 464; 1715: 

Gáál, 1775: Gáll, Sz. 465), valamint a 19. sz. végétől Gálok-láz (1864: Gálok láz, 

forr. P. 44, de lásd még 2005, 2007: Gálok kuttya, forr., kút) mikotoponimát is. 

Garabóc ’Szőlősvégardó belterületének Ny-DNy-i részén, a Szemerdek jobb 

partján említett hely’ 1646 (Sz. 492): Garbocz mellett, 1648 (Sz. 492): Garabocz. 

Későbbi említése: 1865 (K71, L23, P. 58): Garabócz, sz. | Szl. 1923 (Sz. 492): 

Garabovec. Mai népnyelvi alakja: 2008: ukr. Gárábóvec ~ Gárábóvic, a falu Ny-i 

része, amely két részre oszlik: ukr. Máléj Gárábóvec, VelÏkéj Gárábóvec.  

Szláv eredetű helynév (vö. EtSz. Garbóc). KNIEZSA ISTVÁN szerint a szláv 

grabovьcь ’gyertyános’ jelentésű szóból alakulhatott (Sz. 492, vö. FNESz. Gar-

bolc, TÓTH 2001a: 63). Ez az ősszláv *grabъ ’gyertyán(fa)’ -ovьćь helynév-

képzős származéka (ŠMILAUER 1970: 31–32, 71). A magyar névalakban a szó 
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eleji mássalhangzó-torlódást feloldva találjuk, s az adatok között a három szóta-

gos formák mellett két szótagos Garbóc ejtésre utaló forma is előfordul. Ere-

detileg víznév lehetett, amire nemcsak a Gabróc-fő név utal, hanem az is, hogy 

a kissé távolabb fekvő Mátyfalva és Újhely határában bizonyára ezzel összefüggő 

Gaboró nevet is találunk. A víznév másodlagosan — metonimikusan — válhatott 

a mellette vagy közelében lévő területek nevévé, amely szláv és magyar névadók 

tevékenységére egyaránt utalhat. A határnév mai differenciált népnyelvi alakjai 

arról tanúskodnak, hogy az alapnév egy-két évszázad múlva visszakerült a helyi 

szláv névhasználók nyelvébe. Vö. Garabóc alja.  

Garabóc alja ’Szőlősvégardó határában említett hely’ 1648 (Sz. 492): Kara-

bocz allja.  

A Garabóc helynévnek és a birtokos személyjeles alj(a) ’valaminek az alsó, 

alacsonyabban fekvő része’ földrajzi köznévnek (FKnT.) az összetételével ala-

kult. A helynév szó eleji k ~ g váltakozást mutat.  

gát 1455 (Hetény, Mátyfalva, Fancsika; C. Tóth 2006: 44): gaath vocatum ad 

alterius connecte et anecte levare ac ipse partes prescripte.  

Köznévi említés. 

Gátas ’Halmi határában említett rét’ 1658 (Sz. 369): Gatas. A szomszédos Vár-

alja határában későbbről e névvel összefüggő helynevek adatoltak: Gátas patak 

(1859–1860, 1865: Gátos, Kat2, P. 67), Gátas pataka (1865: Gátosi kaszállónak 

pedig azért nevezík; mert a gátos patakába van — ítt a gátos pataka mocsárrá válik; 

ehez közel van az őgy nevezett Rossz mocsár. et a gátos pataka el önti, és mocsárrá 

válik, a’ mi a’ hodos, P. 48), Gátas-kaszáló (1865: Gátos kaszáló, P. 67), Gátasi-

kaszáló (1865: Gátosi kaszálló, P. 48), Gátas-lapos (1865: Gátos lapos, P. 67).  

Morfematikai szerkesztéssel keletkezett helynév: a gát ’folyóvíz útjába állított 

mesterséges akadály’ (TESz.) főnév -s képzős származéka. A hasonló nevű patak 

melletti területeket is jelölhette a név.  

Gátnál ’Újlak határában említett hely’ 1749 (Sz. 517): Gáttnal.  

A falu határában pár évvel korábbról Gát sora nevet is említenek, e név tanú-

sága alapján talán egy *Gát alapnév vagy az ennek alapjául szolgáló gát földrajzi 

köznév -nál határozóragos alakjára gondolhatunk.  

Gát sora ’Újlak határában említett hely’ 1744 (Sz. 517): Gat sorja. Ma a Tisza 

melletti védőgátat Gát-nak (2008: Gát, töltés) nevezik.  

A gát ’töltés’ földrajzi köznévnek vagy az ebből alakult helynévnek és a birto-

kos személyjeles sor ’házsor, utca’ (TESz. sor1) földrajzi köznévnek az össze-

tételével alakult. A település határában néhány évvel később Gátnál említés is 

ismeretes.  

Gérce 1. ’Terebes határában említett vár’ 1342 (DL 70998, Perényi 53, Sz. 

389, ComMarmUg. 181, EH. 1: 453): Gerche, castr. 2. ’település Ugocsa vm. 
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DK-i részén, Terebessel szomszédos, később annak tartozéka; Alsó- és Felső-

gérce megnevezése’ 1393 (Sz. 389–390, DocVal. 466, Perényi 108, ComMarmUg. 

181), 1393>1498 (DL 71068), 1431>1498 (Perényi 209), 1471 (DL 70956, Peré-

nyi 262), 1492/1498 (DL 71068), 1492/1506 (DL 71101), 1493/1498 (DL 

71068), 1493>1506 (DL 71101): Gerche, poss., 1405 (Zs. 2/1: 4006, Perényi 144, 

ComMarmUg. 181 [itt az előbbiekre utalva Gerche áll]), 1430 (Perényi 204): 

Geerche, poss., 1405, 1471 (Cs. 1: 433): Gerch, 1430 (DL 70858, Perényi 204), 

1431>1498 (Perényi 209): Geeche, poss., 1430 (DL 70858): Geetche, poss., 1430 

(Perényi 203, F. 10/7: 232): Geercze, poss., 1430 (Perényi 208), 1430/1431 (DL 

70863, 70870, F. 10/7: 235), 1431 (DL 70870, F. 10/7: 322): Gerecze, poss., 1430 

(Perényi 203), 1430/1431 (DL 70863, 70870, Perényi 208, F. 10/7: 235): Geecze, 

poss., 1430 (Perényi 208), 1431 (DL 70870, F. 10/7: 322): Geccze, poss., 1430/

1431 (DL 70863, 70870): Gecche, 1430/1431 (DL 70870): Hecche [ƒ: Gerche], 

1492 (Perényi 308), 1492/1493 (DL 71047): Gercze, 1492/1493 (DL 46222): 

Gerce, 1549 (Szirmay 155, ComMarmUg. 181): Gércze, 1564 (ComMarmUg. 

181): Geerczÿe. A név későbbi említése: 1828 (EH. 1: 454): Gércze.  

Szláv eredetű helynév, KNIEZSA ISTVÁN és mások a szláv gorica ’kis hegy’ 

(< gora ’hegy’) szóból eredeztetik (1943–1944/2001: 169, vö. FNESz. Gérce), 

vagyis egy elsődleges, adatokkal nem igazolható hegynév lehetett a vár- és a 

településnév alapja, ez viszonylag gyakori névadási motívum a várak megneve-

zésében (vö. HAVASINÉ KOVÁCS 2019). SZABÓ ISTVÁN ezzel szemben a tele-

pülésnévnek a Gércse ~ Gérce személynévből való keletkezését valószínűsíti, 

kiemelve, hogy „A szó eredete bizonytalan, hangzása magyaros” (Sz. 389). 

Személynévi használatához vö. 1400: Gerche, 1365: Gerech (Sz. 389), [1430–

1450]: Franciscus Gerche (N. FODOR JÁNOS 2010: 102, további adatokra lásd 

még RMCsSz. Gercse, az ÁSz. és az ASz. anyagában viszont nincs adata). Kro-

nológiai érvek és történeti adatok alapján (Sz.) talán az Avas lábánál épült vár 

(ehhez lásd még Sz. 389) nevét tarthatjuk elsődlegesnek a településnévhez képest. 

Bizonyosan a legkorábbi említésben szereplő vár környékén alakult ki a két 

település (lásd még Sz. 389–390). Napjaink névrendszertani vizsgálatai az azonos 

néven említett vár- és településnevek sorrendi viszonyában óvatosságra intenek 

(HAVASINÉ KOVÁCS 2019: 69–75, 137), ugyanis a település és a vár szoros 

egységben állhattak, egyszerre épülhettek (i. m. 10, 70, 95). HAVASINÉ KOVÁCS 

HELGA vizsgálataiból az látható, hogy kiemelkedő névtípust képeznek a tele-

pülésnévből alakult várnevek (2019: 136). A metonímián alapuló alakulás akár a 

szláv, akár a magyar nyelvben végbemehetett, de a helynév szótagszerkezetének 

a legrégebbi alakokban is megmutatkozó módosulása magyar névhasználókra 

utal. A szláv *Gorica hangrendi kiegyenlítődés révén a magyarban *Gerice ala-

kúvá válhatott, ebből a kétnyíltszótagos tendencia hatására és az első szótagbeli 

magánhangzó megnyúlásával alakulhatott ki a Gérce forma. A két részre oszlott 
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Gérce falu (Gerche et alia Gerche, DocVal. 466, Sz. 389–390) a 15. században 

kiegészült az alsó- és felső- névrésszel (Alsógérce és Felsőgérce), később ezeket 

felváltotta a kis- és a nagy- előtag (Kisgérce és Nagygérce). 

Gerlát ’Szőlős D-i határában, az Abláz mellett említett határrész’ 1591, 1596 

[a. n.] (Sz. 429): Gerlath, fen., 1633, 1645 [a. n.] (Sz. 429): Ghellat, loc., 1770 

(Sz. 429): Gellát.  

Több mint egy évtizeddel későbbről Gerlát rétje mikrotoponima ismeretes a 

város határában. A közel azonos idejű említések alapján keletkezéstörténeti 

szempontból nem tisztázható biztosan az egymáshoz való viszonyuk. Névrend-

szertani alapon leginkább arra következtethetünk, hogy a Gerlát valószínűleg a 

Gerlát rétje összetételből szerkezeti változással, ellipszissel alakulhatott. A 

kétrészes név a német eredetű Gerlát személynév és a birtokos személyjeles rét 

’vízinövényekkel benőtt, lapos, mocsaras, vizenyős terület; legelő, liget stb.’ 

(FKnT.) földrajzi köznév összetételével alakult. Az alapul szolgáló személynév a 

megye több pontján is adatolható a 16–17. sz.-ból; vö. 1631: Gerlat, 1632: 

Ghellat (Almás, Sz. 351), 1545: Gerlat (Sásvár, Sz. 471), 1578: Gerlat (Tivadar, 

Sz. 520), 1589: Gerlatt (Csedreg, Sz. 310). SZABÓ ISTVÁN szerint a Gerlát 

helynév „Minden bizonnyal a német Gerlach szóból” származik (Sz. 429). Az itt 

tárgyalt név adatai a 17. század második negyedétől a szó belseji -rl- mással-

hangzó-kapcsolat hasonuláson átesett -ll- formáját mutatják, de ehhez lásd a 

Gerlát személynév mellett meglévő változatokat is; vö. 1605: Gilla, 1612: Gellar 

(Csedreg, Sz. 310). 

Gerlát rétje ’Szőlős határában említett hely’ 1604 (Sz. 429): Gerlat retti.  

Magyarázatát lásd a Gerlát szócikkénél. 

Gerzence-szád ’Salánk határában említett víznév’ [1411–1415] (Zs. 3: 1481): 

Gerzenchezaad, loc., 1414 (Károlyi 2: 14, Sz. 466): Gerzenchezad, fl., 1414 (Zs. 

4: 1948): Hetzenchezad, fl.  

Szláv helynévre támaszkodó, magyar névadással, szintagmatikus szerkesztés-

sel keletkezett helynév. KNIEZSA ISTVÁN szerint a szláv eredetű (*Grezence) ~ 

Gerzence víznévnek (Sz. 466) és a szád ’hegyszorosnak, völgynek stb. kezdete, 

bejárata’ jelentésű közszónak (TESz., FKnT.) az összetételével alakult. A hely-

név alapjául szolgáló szláv víznév ősszláv töve a *gręzь ’sár, iszap, mocsár’ 

jelentésű szó (vö. ukr. Грязива hn., or. Грязнушка hn.), amelyhez az -ьnьćь 

képzőbokor járult (ŠMILAUER 1970: 31, 72, itt még további szláv helynévi szár-

mazékok). KNIEZSA szerint az alaptag víznevekben gyakran előfordul a szlávban 

(Sz. 466.). A szó eleji mássalhangzó-torlódás feloldása magyaros alakra utal már 

a legkorábbi névelőfordulásokban is. 

Gócás ~ Gócsás ’Fancsika határában említett hely’ [1550–1650] (Sz. 330): 

Gochas (?).  
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Bizonytalan olvasatú és eredetű név. A dunántúli nyelvjárásban góca ’kacsa, 

liba’ tájszó ismeretes, elképzelhető, hogy ennek -s képzős származéka képezi az 

itt tárgyalt helynév alapját (MTsz., ÚMTsz. góca1). 

Göblér ’Tekeháza ÉK-i határában, a Hosszú-nyáras mellett említett föld-

terület’ 1641 k. (Sz. 499): Göblér, k. Későbbi említése: 1865 (P. 68): Gőblér, 

1865 (L24): Gőglér, sz. Mai népnyelvi alakja: 1982 (Szilágyi 1982: 64): Göblér, 

sz., 2008: ukr. GöblörÏ, m.–ukr. Göbr½r [!], sz.  

Ismeretlen eredetű helynév, SZABÓ ISTVÁN ugyancsak ismeretlennek véli (Sz. 

499).  

Göde oltványa ’Terebes határában említett hely’ 1341 (Perényi 52), 1341/

1482 (DL 70998): Gudeoltuuanya, loc.  

A Göde személynévnek és a birtokos személyjeles oltvány ~ oltovány ’nemes 

fajtával beoltott csemete(kert)’ jelentésű földrajzi köznévnek az összetétele 

(TESz. olt1, FNESz. Oltványos). Az alapjául szolgáló személynévhez vö. 1225: 

Gude (ÁSz. 351). A közeli vagy szomszédos települések anyagában is adatolható 

Gede, Göde személynév a 16–17. sz.-ból, vö. 1567: Gewde, 1580: Geode, Gede 

(Sz. 403), 1631: Gede (Kökényesd, Sz. 405); 1567: Gewde (Nevetlenfalu, Sz. 

440); 1580: Geode (Csedreg, Sz. 310); 1586: Geode (Almás, Sz. 350); 1588: 

Geode, 1595: Ghede, 1631: Geode (Halmi, Sz. 367; lásd még RMCsSz.). 

Gődényháza ’település Ugocsa vm. K-i részén Tekeháza mellett’ 1356 (DL 

38864): Gewgenhaza, de, 1370 (DL 38182, DocVal. 225, ComMarmUg. 182): 

Kedynhaza, de, 1390 (Szirmay 150, ComMarmUg. 182, F. 10/1: 660), 1398 

(DocVal. 501, ComMarmUg. 182): Geudenhaza, de, 1390 (Szirmay 150), 1466 

(Szirmay 150, ComMarmUg. 182), 1604 (Szirmay 150): Gewdinhaza, de, 1391 

(Szirmay 150, ComMarmUg. 182), 1436 (C. Tóth 2006: 37), 1451 (C. Tóth 2006: 

41, Károlyi 2: 290 [itt Gwdenhaza]), 1470 (Szirmay 151), 1475 (Z. 11: 166), 1478 

(Perényi 279), 1498 (DL 71072, Perényi 334), 1499 (DL 71074, Perényi 335), 

1499/1505 (DL 71099), 1500 (DL 71077, Perényi 337), 1502 (DL 38439): 

Gewdenhaza, de, 1393 (DocVal. 464, ComMarmUg. 182): Gudenhaza, de, 1399 

(C. Tóth 2006: 33): Geudynhaza, 1399 (Perényi 122), 1443 (DL 70892, Perényi 

227), 1469 (C. Tóth 2006: 54), 1475 (Z. 11: 165, ComMarmUg. 182), 1478 

(C. Tóth 2006: 62): Gedenhaza, de, 1402 (ComMarmUg. 182), 1414 (Károlyi 2: 

15, OklSz. 306): Gewdynhaza, de, 1450 (DL 38609): Gedenhaga, de, 1466 (Cs. 

1: 433): Geudinhaza, 1468 (DL 38618): Gwdenhaza, de, 1478 (DL 70985, 

Perényi 280): Gevdenhaza, 1478 (Perényi 280): G[evdenhaza], 1478 (C. Tóth 

2006: 63): Ghedenhaza, 1492 (DL 71039): Gevdinhaza, 1523 (C. Tóth 2006: 78): 

Gedynhaza, 1728 (ComMarmUg. 182): Gődin háza, poss. Későbbi említése: 

1802–1811 (Görög), 1865 (K35), 1889 (Gönczy), 1942 (Hnt. 106): Gödényháza, 

1805 (Szirmay 152): Gödénháza, 1865 (P. 60), 1934 (T8): Gődény Háza, 1865 
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(K24): Gődenyháza. Mai népnyelvi alakja: 2008: m., m.–ukr. G¥d½nyháza, 

2008: ukr. Gugya, Gugyá, Gugyi, Gugyu.  

A magyar Gődény személynévnek és a másodlagos lexikális településnév-

formánsként használt birtokos személyjeles ház főnévnek az összetétele (FNESz. 

Gődényháza, SEBESTYÉN 2020: 143). Az alapjául szolgáló személynév legkoráb-

bi adata: 1079: Guden (ÁSz. 352). KISS LAJOS szerint a személynév bizonyára a 

magyar gödény ’pelikán’ főnévből származik, s nem a 16. század végétől adatol-

ható Gedeon-ból; KNIEZSA ISTVÁN az utóbbiból eredezteti (ehhez lásd Sz. 356). 

A. MOLNÁR FERENC a gödény és a pelikán szavakat vizsgálva megerősíti, hogy 

az Árpád-kori Guden, Geuden alakok hangtörténetileg és névélettanilag is a 

gödény madárnévvel hozhatók inkább kapcsolatba, nem pedig a KNIEZSA által 

említett személynévvel (1989: 360–367). Az első névrész második szótagja több 

esetben -í-ző formára utal a 14. század harmadik negyedétől kezdődően.  

Görbe-patak ’a Beberke egyik bal oldali mellékága, Rakasz É-i területén 

ered, Rákóc Ny-i határában említik’ 1659 (Sz. 461): Görbe patak. Későbbi 

említése: 1782–1785 (Kat1): Kri[w]ey Potok, 1830 (Kat2): Krivay P., 1884 

(Kat3): Krewoi p., 1865 (K63): Кrуви по: ~ Криви потокъ ~ Криви пот. ~ 

Крйва по: ~ Крива по:, 1865 (K63, K66): Крива потокъ.  

A görbe melléknévnek és a patak földrajzi köznévnek az összetétele (vö. 

SEBESTYÉN 2017: 88). Kanyarodó, nem egyenes vízfolyásra utalhatott (vö. TESz. 

görbe). A vízfolyásnév újabb kori szláv, a magyar név lexémáinak megfelelő 

Kriva potok névformája szláv névhasználatról árulkodik. Ennek előtagjához lásd 

a Kirva ~ Kriva névcikkét. 

Görgő 1. ’Bökény ÉK-i határában, a Tisza közén említett völgy, ill. vízfolyás’ 

1422 (Sz. 302): Görgő, 1425 (C. Tóth 2006: 34, DL 38246 [itt Gewrgen]): 

Gewrgew, 1483, 1484 (Sz. 302): Gergev, vall. Későbbi említése: 1865 (P. 21): 

Görgő. 2. ’Mátyfalva határában említett vízfolyás’ 1570 k. (Sz. 412): Gewrgeo 

mellett. Vö. 1865 (K15, L7): Geregerivka, sz., 1865 (P. kézirat, P. 59 [itt Gere-

geluka]): Geregeruka (Egres). Mai népnyelvi alakja: 2008: ukr. Gereg¥riká ~ 

Gerg¥riká, p., sz. (Egres D-i határában).  

A víznév onomatopoetikus eredetű, az ilyen nevek gyakran folyamatos 

melléknévi igenévből alakultak (vö. JUHÁSZ 1989: 116–119). Az itt tárgyalt név 

a görög ’gördül; gurul’ ige származéka (vö. FNESz. Görgő). SZABÓ ISTVÁN 

szerint a két mikrotoponima valószínűleg nem azonos (Sz. 412). A Bökény 

határában említett völgynév minden bizonnyal egy Görgő nevű pataknak a völ-

gyét jelölhette, ezt jelzik a Görgő-szeg adatai is, PESTYnél már „bizonyos gödrös 

hely”-ként említik (P. 21). A 19. század közepén Bökény belterületének K-i 

részén lévő földterületet Görgő-rét-nek (1854: Görgőrét, K2) nevezték. A 

Mátyfalva határában említett helynév eredetileg ugyancsak vízrajzi név lehetett, 

a 17. század második negyedéből Görgő pataka formában is ismerjük. A szom-
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szédos Egres élőnyelvi névanyagában ismeretes a vízfolyásnév, amelyet már a 

19. század második feléből adatolt Geregerivka (1865: Geregerivka, sz., K15, 

L7) határnév is igazol.  

Görgő pataka ’Mátyfalva határában említett vízfolyás’ 1637 (Sz. 412): 

Geörgeő Pataka.  

Az eredetileg bizonyára egyrészes Görgő (2.) víznévből keletkezett: a patak 

birtokos személyjeles földrajzi köznévvel kiegészülve.  

Görgő-szeg ’Bökény határában említett vízhajlat’ [1290–1300] (DL 56589, 

Sz. 302 [itt 1300 k. kelettel], H. 7: 342 [itt é. n. áll]): Gurguezeg, ang. fl., 1483 

(Sz. 302): Gergezeg, 1484 (Sz. 302): Gergevzeg, loc.  

A 15. sz. elejétől adatolt Görgő (1.) pataknévnek és a szeg ’folyókanyarulat’ 

(FKnT.) földrajzi köznévnek az összetételéből alakult mikrotoponima. 

Gulya szurdoka ’Szirma határában említett szántóföld’ 1481 (C. Tóth 2006: 

65): Gwlyazwrdoka.  

A m. gulya ’szarvasmarhák nagyobb csoportja, amely tavasztól őszig kint van 

a legelőn’ (TESz.) fn. és a birtokos személyjeles szurdok ’(víztől kivájt) meredek 

falú, keskeny völgy; szűk zug’ (FKnT.) földrajzi köznév összetételével alakult. 

C. TÓTH NORBERT Gyula szurdoka olvasattal közli (2006: 65, 103).  

Gyakfalva ’település Ugocsa vm. DNy-i részén, Aklitól ÉNy-ra; a mai 

Nevetlenfalu’ 1374 (DL 38587), 1390 (ComMarmUg. 175), 1394 (DocVal. 474), 

1438 (C. Tóth 2006: 37), 1450 (Cs. 1: 433), 1451 (Károlyi 2: 288, Cs. 1: 433, 

Kázmér 1970: 140), 1495 (DL 71058, Perényi 325), XVI. közepe (UC 100: 20), 

1598 (Dávid 504): Gyakfalva, de, 1375 (C. Tóth 2006: 31): Gyakfolva, 1390 

(DocVal. 380, 381, ComMarmUg. 175), 1392 (DocVal. 432), 1409 (Zs. 2/1: 

7146, Cs. 1: 433 [itt Gyakfalva]): Gyakfalua, de, 1451 (C. Tóth 2006: 40, Károlyi 

2: 288, 289), 1465 (DL 38348), 1476 (DL 88583), 1477 (Z. 11: 201), 1481 

(C. Tóth 2006: 64), 1482 (C. Tóth 2006: 65, DL 70997, Perényi 287), 1491 

(C. Tóth 2006: 68, DL 71033, Perényi 305), 1492 (DL 71039, Perényi 309), 1495 

(DL 71058), 1495>1499 (Perényi 325), 1498 (DL 71072, Perényi 334), 1499 (DL 

71074), 1499/1505 (DL 71099), 1500 (DL 71077), 1516 (C. Tóth 2006: 77), 1523 

(C. Tóth 2006: 78, 79, Perényi 413), 1523/1524 (DL 71187), 1525 (DL 71193, 

Perényi 424), 1570 (UC 76: 18a): Gyakfalwa, poss., de, 1451 (DL 64367): 

Gyanfalwa, 1451 (C. Tóth 2006: 40): Gykafalwa, de, 1468 (C. Tóth 2006: 52): 

Gyaakfalwa, 1477 (Z. 11: 205, ComMarmUg. 175), 1479 (DL 38412): Gakfalwa, 

de, 1478 (Perényi 278), 1478/1496 (DL 71061), 1514 (DL 71135, Perényi 382), 

1519 (DL 71154, Perényi 396): Gyakffalwa, 1516 (Perényi 385, DL 71141 [itt 

Gykgalwa]): Gykfalwa, 1519 (DL 71154): Gykffalwa. Későbbi említése: 1806 

(Lip., Mappa): Gyiakfalva. Gyakfala 1465 (C. Tóth 2006: 50, DL 70928): 

Gyakfala.  
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A korábban Gyakháza néven feltűnő települést 1374-től Gyakfalva alakban 

is említik az oklevelekben. A -háza > -falva névrészcserén átesett településnév 

(vö. TÓTH 2008: 145) a 16. sz. közepéig főként ebben az alakban szerepel. A 15. 

sz. második felében egyszeri említéssel Gyakfala alakban is utalnak a településre, 

amely a Gyakfalva hangalaki módosulása (vö. TÓTH 2008: 218). Ez a névelő-

fordulás — ha nem íráshiba — a magyar névkincsben kimutatott -falva > -fala 

változási folyamatba illik bele (KÁZMÉR 1970: 81). KÁZMÉR MIKLÓS e jelenség 

legkorábbi gócát a Székelyföldön a 16–17. sz.-ra lokalizálta (i. m. 86–87), 

Ugocsa területén e tendencia kezdetét a 17–18. sz. fordulójára datálja Mátyfala 

és Karácsfala települések adatai alapján (i. m. 85). Az egyszeri névelőfordulás 

bizonytalansági tényezőjét figyelembe véve az itt tárgyalt névalak esetleg e 

változási folyamat kronológiai határait tágíthatja. A település szláv nyelvi meg-

felelője a 19. sz. harmadik negyedében is Gyakovo (1864: D’akovo, L69) alakot 

mutat. E nevek előtagja a Gyak személynév, amelynek legkorábbi előfordulásai 

az Árpád-korból adatolhatók: +1156/1347: Gok, 1219/1550: Gyok (ÁSz. 338), 

1138/1329: Gokudi (ÁSz. 344, lásd még TESz. gyak [itt Gokudí]), *1233/1401: 

Gyak (ÁSz. 401). Az alapul szolgáló személynév eredetét tekintve összefügg a 

diák ~ deák ’tanult ember; írnok’ fn.-vel (vö. RMCsSz. Deák, Gyák, RÁCZ 2007: 

112). A településnév személynévi névrésze a 14. sz. harmadik negyedétől a 19. 

sz. elejéig Diak ~ Dyak írásváltozatokban is előfordul az eredetibb Gyak alak 

mellett. A régiségben megjelenő di- ~ dy- kezdetű névrész palatális gy-t is (vö. 

KMHsz. 1. adatsorában is több di-, dy- palatális olvasattal szerepel), azonban 

Diákfalva ejtésmódot is takarhatott. Az előtag módosulásába belejátszhatott az a 

körülmény, hogy az eredeti Gyak személynévi előtag hangzását tekintve meg-

egyezett a régi magyar gyak ’szúr, döf; közösül’ igével. Ez magyarázhatja azt is, 

hogy a település neve a 17. sz. elejétől Nevetlenfalu ~ Nevetlenfalva formában 

tűnik fel.  

Gyakháza ’település Ugocsa vm. DNy-i részén, Aklitól ÉNy-ra; a mai Ne-

vetlenfalu’ 1357 (A. 6: 528, ComMarmUg. 175), 1380 (Sz. 438, ComMarmUg. 

175): Gyakhaza, de.  

A diák ~ deák ’tanult ember; írnok’ fn.-ből alakult Gyak személynévnek és a 

birtokos személyjeles ház településnév-formánsnak az összetétele (ehhez lásd 

FNESz. Nevetlenfalu, SEBESTYÉN 2020: 310–311). Később az utótagja névrész-

csere révén falvá-ra módosult: Gyakfalva.  

Gyalai ösvénye ’Feketeardó határában említett ösvény’ 1662 (Sz. 340): Gya-

lai ösvenye.  

A Gyalai családnévnek és a birtokos személyjeles ösvény ’keskeny, kitapo-

sott, nem épített út gyalogosok számára’ (FKnT.) földrajzi köznévnek az össze-

tételével alakult. Az alapjául szolgáló családnév lakó- v. származási helyre utal, 
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mint a Gyalu (pl. Kolozs, Heves vm.) hn. melléknévképzős származéka: vö. 1444: 

Gyalai [Ferenc] (RMCsSz.).  

Gyékényes-hát ’Keresztúr határában említett hely’ 1655 (Sz. 504): Gye-

kenyes hat. Későbbi említése: 1865 (P. 63): Gyékényes hát.  

A m. gyékény ’állóvízben, vizes árokban tenyésző, barna buzogányú, hosszú-

kás levelű növény’ (TESz.) fn. -s képzős származékának és a hát ’vízből kiemel-

kedő, ill. a környezeténél magasabban fekvő földterület’ (FKnT.) földrajzi 

köznévnek a jelzős összetétele. 

Gyepű 1. ’Bökény határában említett gyümölcsöskert’ 1548 (Sz. 303): Geppew, 

pom., 1754, 1760 [a. n.] (Sz. 304): Gyepjü. Későbbi említése: 1865 (P. 58): 

Gyepű. Ma Bökény és Farkasfalva határában a Batár partján említik: 2007: 

Gyepjü ~ Gyepű, sz. L. Első-gyepű. 2. ’Csepe határában említett hely’ 1760, 

1762 [a. n.], 1766 [a. n.] (Sz. 317): Gyepű. Vö. Ó-Gyepű. 3. ’Feketeardó ha-

tárában említett hely’ 1669 (Sz. 341): Gepü, 1669 (Sz. 341): Gjepü, 1698 (Sz. 

341): Gyepü. 4. ’Karácsfalva, Újhely és Újlak határában említett hely’ 1580–

1590 k. (Sz. 509): Gepiu-re eodulo fold, 1610 k. (Sz. 380): Gyepiu mellett, 1610 k. 

(Sz. 509): Gyepw, 1620 k. (Sz. 509): Giepw, 1651, 1669 [a. n.] (Sz. 510): Gicpo, 

1680, 1707 [a. n.] (Sz. 516): Gyepü felől, 1749, 1759 [a. n.] (Sz. 516): Gyepő 

alatt, 1762 (Sz. 516): Gyepjü. Ma Újhely belterületének déli részét és az ettől 

délre lévő földterületet is Gyepű-nek (2008: Gyepü) nevezik. L. Újlaki-Gyepű. 

Vö. Gyepű-oldal. 5. ’Verbőc határában említett hely’ 1755 (Sz. 544): Gyepjü.  

A m. gyepű ’eleven sövény vagy tüskével magasan megrakott árokpart, kerítés 

valamely terület elkülönítésére; mesterséges akadály, torlasz; parlag, megműve-

letlen föld’ földrajzi köznév (TESz., vö. FKnT.) jelentéshasadás útján válhatott 

földrajzi névvé. Másodlagosan átvonódhattak a mellettük fekvő területek jelö-

lésére is. A gyepjű ~ gyepjő ejtésformára utaló alakok szó belseji mássalhangzó 

utáni helyzetében már a 16. sz. végétől adatolható egy inetimologikus j hang. 

NYIRKOS ISTVÁN szerint itt a „j eredete tisztázatlan, de … alighanem hang-

betoldásról lehet csupán szó” (1987: 79). A szó végén ű > ő nyíltabbá válás is 

mutatkozik.  

Gyepű-oldal ’Újhely határában említett hely’ 1671 (Sz. 510): Gyepü oldal.  

A Gyepű helynév és az oldal ’határrész, tájrész oldalsó darabja, környéke’ 

(FKnT.) földrajzi köznév összetételével alakult. A falu határában a 16. sz. végétől 

Gyepű (4.) helynevet ismerünk.  

gyertyán 1337 (Csepe; Sz. 315): Gyerthyan, a., 1410 k. (Komját; Sz. 398): 

Dierthian, a., 1410 k. (Sz. 398): Gerthyan, a.  

Közszói említés. 

gyertyánfa 1379 (Tivadar; Sz. 521): Gyartanfa, a., 1410–1420 k. (Verbőc; 

Sz. 541): Gyerthyanfa, a., 1627 (Salánk; Sz. 467): Gierthyanfa, a.  

Közszói említés. 
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Gyertyános 1. ’Batár DNy-i határában említett erdő’ 1477 (Z. 11: 202, Sz. 

290): Geyrthjanos, s. Valószínűleg ezzel azonos a szomszédos Almás modern 

kori névanyagában adatolt Gyertyános erdőnév: 1935–1936 (SzamSz. 343): 

Gyertyámos ~ Gyertyános. 2. ’Bökény határában említett hely’ 1622, 1630 k. 

[a. n.], 1719 [a. n.], 1754 [a. n.] (Sz. 304): Gyertianoss. 3. ’Nevetlenfalu határá-

ban említett hely’ 1757 (Sz. 442): Gyertyános. 4. ’Újhely határában említett hely’ 

1580–1590 k., 1669 [a. n.], 1671 [a. n.], 1722 [a. n.] (Sz. 510): Giertanos. — Az 

1. és a 3. név feltehetőleg egyazon denotátumra utalhatott, ui. szomszédos hely-

ségekben említik őket.  

Morfematikai szerkesztéssel alakult: a gyertyán fanév -s helynévképzős szár-

mazéka, gyertyánfákkal benőtt területre utal (vö. FKnT. gyertyános).  

Gyilkos-patak ’Egres határában említett patak’ 1356 (Sz. 326, OklSz. 320, F. 

9/2: 568, Szirmay 78): Gyulkus patak, riv.  

A gyilkos mn.-nek és a patak földrajzi köznévnek az összetétele (lásd még 

SEBESTYÉN 2017: 91). A víznév egykori (ember)halál emlékét őrizheti. A magyar 

nyelvterület más részén is találhatók hasonló szemléleten alapuló helynevek (vö. 

FNESz. Gyilkos-tó, OklSz. gyilkos). Az előtag bizonytalan olvasatára utal SZABÓ 

ISTVÁN, de a szótő máshol is előfordul veláris első szótagbeli magánhangzóval 

(ehhez vö. TESz. gyilkos).  

Gyomos ’Farkasfalva határában említett hely’ 1689, 1696 [a. n.] (Sz. 335): 

Gyamos-on rét. Későbbi említése: 1796 (Sz. 335): Gyámos.  

Morfematikai szerkesztéssel keletkezett: a gyom ’vadon tenyésző haszontalan 

v. káros növény’ fn. népnyelvi gyam alakváltozatának -s képzős származéka (TESz., 

ÚMTsz. gyom1, gyomos). A helynév gyomban bővelkedő helyre utalhatott.  

Gyöngyér ’Akli ÉK-i határában, a Macska-hát alatt említett szőlőföld’ 1703 

(Sz. 274): Gyengyer. Későbbi említése: 1865 (L1), 186[5] (K42), 1865 (K65): 

Gyöngyer, szőkert. Mai népnyelvi alakja: 2003 (Kocán 2003: 44–45): Gyöngy½r 

(Aklihegy, lásd még Kocán 2004a: 102, 103).  

Az adatok kronológiai viszonyai azt mutatják, hogy az elsődleges Gyöngyér-

szőlő mikrotoponima elliptikus alakulás következtében elvesztette földrajzi 

köznévi utótagját. De az is elképzelhető, hogy az egy- és kétrészes névforma 

párhuzamosan is létrejöhetett. 

Gyöngyér-szőlő ’Akli ÉK-i határában, a Macska-hát alatt említett szőlőföld’ 

1690 (Sz. 274): Gyöngier szőlő.  

A Gyöngyér családnévnek és a szőlő ’földterület, ahol szőlőt termesztenek’ 

(FKnT.) földrajzi köznévnek az összetételével alakult. Az alapul szolgáló család-

név régi magyar, nem keresztény személynévből alakult (KNIEZSA 1965/2003: 

335); a személynév legkorábbi említése: 1266: Gunger (ÁSz. 356), 1271: 

Gyungur (ÁSz. 342). Akli családnévanyagában a 16. sz. harmadik negyedétől a 
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18. sz. első feléig folyamatosan adatolható név: 1567: Geünger, 1570: Gyonguir, 

Gonguir, 1572: Gewngyr, 1574: Göngier, 1575: Gönger, 1580: Gonner, 1592: 

Gieongier, 1617: Geöngywer (Sz. 272), 1631: Gyeöngyer, Gyeöngier, 1668: 

Gyöngyér, 1690: Gyöngier (Sz. 273, korábbi említésére és elterjedtségére lásd 

RMCsSz.). KÁZMÉR MIKLÓS szerint a gyöngyér ’vízi madár, lilik’ szóból alakult 

a családnév, valószínűleg valamilyen tulajdonságra utaló metaforikus elnevezés-

ként (RMCsSz.). Később Gyöngyér alakban is említik. 

Gyula ’település Ugocsa vm. DK-i hegyvonulatának a szegletében, a Batár 

patak mellett’ 1337 (Szirmay 31, 138, F. 8/4: 294, ComMarmUg. 185): Giula, 

poss., 1396 (DocVal. 490, Perényi 112, ComMarmUg. 185), 1398 (Perényi 117), 

1398>1498 (DL 71068), 1430 (DL 70858, Perényi 203, F. 10/7: 232, Cs. 1: 433), 

1431>1498 (Perényi 209), 1441 (Perényi 226), 1441/1450 (DL 70896), 1450 (DL 

70896, Perényi 230, 233), 1471 (DL 70952, 70956, 70961, Perényi 260, 262, 

264), 1475 (DL 70976, Z. 11: 165, Perényi 272), 1478 (Perényi 277), 1478/1496 

(DL 71061), 1482 (DL 70997, Perényi 287), 1492 (DL 71039, Perényi 308, 309), 

1492/1493 (DL 71047), 1492/1498 (DL 71068), 1492/1506 (DL 71101), 

1493/1498 (DL 71068), 1493>1506 (DL 71101), 1495 (DL 71058, Perényi 325), 

1498 (DL 71068, 71070, 71072, Perényi 329, 332, 333), 1499 (DL 71074, 

Perényi 334, 335), 1499/1505 (DL 71099), 1513 (DL 86743), 1516 (Mező, 

Templ. 203, Mező, Patr. 209–210, Perényi 384, ComMarmUg. 185): Gywla, 

poss., v., 1396 (Sz. 359, ComMarmUg. 185), 1430 (Perényi 208), 1430/1431 (DL 

70863, 70870, F. 10/7: 235), 1431 (DL 70870, F. 10/7: 321): Gyla, poss., 1471 

(Cs. 1: 433): Gula, 1477 (Z. 11: 202, ComMarmUg. 185): Gwla, poss., 1492/1493 

(DL 46222), [XVII. második fele] (UC 108: 51), 1670, 1671, 1673 (UC 157: 73), 

1673 (UC 157: 73, 27: 6, 57: 75), [1673 után] (UC 34: 37b), 1674 (UC 81: 3), 

1689 (UC 34: 39), 1691 (UC 11: 49f), 1692 (UC 11: 49h), XVII. vége (UC 32: 

26), 1713 (UC 34: 45): Gyula, 1564 (ComMarmUg. 185): Gÿwla, 1598 (Dávid 

504): Giűla | ~i 1409 (Zs. 2/2: 7105, ComMarmUg. 185): Gyulay, poss., 1476 

(DL 70979, Perényi 273): Gywlay. Későbbi említése: 1782–1785 (Kat1): Gÿula, 

1865 (P. 45, 46, 49, 57): Gyúla | Szl. 2003 (T36): Дюла. Mai népnyelvi alakja: 

2008: m. Gyula, Gyulla, ukr. Julivci. 

Személynévből alakult metonimikus névadással (FNESz. Szőlősgyula, BARTA 

2009, SEBESTYÉN 2020: 146), a településnév alapjául szolgáló személynév leg-

korábbi adatai: [895]/KrónKomp, [1028]/XII–XIV.: Gyula, 1089–1090: Gula 

stb.; +1075/+1124: Jula stb. (ÁSz. 339–340). A magyar Gyula személynév össze-

függ a régi magyar gyula méltóságnévvel, amely török etimonra vezethető vissza, 

az ótörök jula ’fáklya’ főnévvel van kapcsolatban (vö. FNESz. Gyula, TESz. 

gyula). A település későbbi magyar és idegen nyelvi névformái az alapnévből 

alakultak: Zsula (1805: Zsula, Szirmay 163, ComMarmUg. 185), Julivci (1972: 

Julivci, ComMarmUg. 185), Szőlősgyula (1902: Szőllősgyula, Mező, AHiv. 133).  
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Gyümölcsényes ’Szőlősvégadó határában említett hely’ 1646 (Sz. 492): 

Gyümölczenes-ben szántó, 1648 (Sz. 492): Giőmöczenies.  

Morfematikai szerkesztéssel alakult: a régi nyelvi gyümölcsény ’gyümölcs-

termő bokorfajta, valószínűleg galagonya’ növénynévnek az ellátottságot kife-

jező -s képzős származéka (vö. FNESz. Gyümölcsény, Gyümölcsénes, lásd még 

ÚMTsz. gyümölcsény). Ez a régiségben földrajzi köznévként is használatos lehe-

tett (vö. OklSz., KMHsz. 1.). Az 1648. évi névalak az l kiesését mutatja (TESz. 

gyümölcs). 

Gyümölcskert ’Szőlős határában említett szőlőföld’ 1668, 1690 (Sz. 429): 

Gyümölcs kert, sző.  

A gyümölcskert ’gyümölcsfákkal beültetett kert’ (FKnT.) földrajzi köznév 

jelentéshasadással vált a hely nevévé. Vö. Gyümölcsös.  

Gyümölcsös ’Szőlős határában említett föld’ 1593, 1625 [a. n.], 1629 [a. n.] 

(Sz. 429): Gyümölcsös, sző.  

A gyümölcsös ’gyümölcsfákkal beültetett terület, kert’ (FKnT.) földrajzi köz-

név jelentéshasadással válhatott helynévvé. A helység határában több mint hét 

évtizeddel később Gyümölcskert nevet említenek, esetleg azonos helyre utalha-

tott mindkét név.  

Gyűrűs ’Keresztúr belterületének D-i határában említett hely’ 1655 (Sz. 504): 

Giurus, 1753 (Sz. 504): Gyürüs. Későbbi említése: 1852 (K1), 1865 (P. 63): 

Gyűrűs.  

Morfematikai szerkesztéssel keletkezett név: a gyűrű ’főként juhar- vagy som-

cserje’ (TESz., ÚMTsz. gyűrűfa) növénynévnek az -s képzős származéka. Ez a for-

ma földrajzi köznévként is használatos: gyűrűs ’gyűrűfával benőtt terület’ (FKnT.).  

Hab-rév ’Fancsika határában említett hely’ 1478 (C. Tóth 2006: 60): Habrew.  

A m. hab ’hullám, hullámverés’ (TESz.) fn. és a rév ’átkelőhely’ összetételé-

vel alakult. Talán azonos a Fancsikai-rév-vel, mivel feltehetően nem voltak túl 

sűrűn átkelőhelyek a Tiszán. Olyan helyre utalhatott, ahol a vízfelszín habos vagy 

hullámzó, fodrozódó lehetett. Vö. Kőrév.  

Hágcsó 1. ’Bökény határában említett hely’ 1630–1640 k. (Sz. 304): Hakcso. 

2. ’Újhely határában említett hely’ 1620 k. (Sz. 510): Hakczao-ban szántó. — 

Bökény és Újhely szomszédos települések, a Tisza változó folyása képezi közöt-

tük a természetes határvonalat. SZABÓ ISTVÁN monográfiájában nem utal e mik-

rotoponimák összefüggésére (Sz. 304, 510), ennek ellenére elképzelhető, hogy 

azonos helyre vonatkoztak.  

Jelentéshasadással keletkeztett név: a m. hágcsó ’(szőlő)kertek közötti átjáró; 

gyalogos ember közlekedésére szolgáló hely a gyepűn’ (TESz., FKnT.) fn. hely-

névi alkalmazása. Elsődlegesen tehát telket, kertet v. szőlőt övező kerítéseken 

gyalogosok számára tuskókból, deszkákból, sövényből készült, könnyen átlép-
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hető átjáróra utalhatott a név, s metonimikusan vált az így elkerített terület 

(ÚMTsz. hágcsó) megnevezésévé.  

Hágcsó-szőlő ’Szőlős határában említett szőlőföld’ 1668 (Sz. 433): Hagczo 

szeöleö, 1688, 1690 [a. n.] (Sz. 433): Hagcsó szőlő.  

A hágcsó ’kertek közötti átjáró’ fn.-nek (ehhez lásd a Hágcsó szócikkét) és a 

szőlő ’szőlővel beültetett terület’ földrajzi köznévnek a jelzős összetétele (TESz. 

hágcsó, szőlő). A 19. sz. első felében Hágcsó (1805: Hagtso-nál, Sz. 433) alakban 

említik a helynevet, Szőlős határában a későbbiekben Rozgonyi-hágcsó (1865: 

Rozgonyi Hágcsó, P. 66) nevű földterületet is ismerünk.  

Hagymás ’pontosabban nem lokalizálható birtok a Túr partján, valahol Turc 

határában’ 1375 (DL 72387): Hagmas, poss. Később Turc határában említik mik-

rotoponimaként: 1865 (P. 51): Hagymás, „sok Kígyó hagyma termett vólt rajta”, 

1884 (Kat3): Hagimasid.  

A hagyma növénynév -s helynévképzős származéka, s vadhagymával benőtt 

helyre utal. A közeli Terebes határában a korai ómagyar korban Hagymás-mező 

mikrotoponimát találunk, amely esetleg kapcsolatban állhat az itt tárgyalt névvel. 

A természeti névből metonímiával jöhetett létre a településnév. A magyar nyelv-

terület más részein is gyakori az e szemantikai tartalmat kifejező helységnév: pl. 

Erdély területén Alsóhagymás (1325: Hagmas), Csicsóhagymás (1405: Hagh-

mas), Tordahagymás (1435: Hagymas); Baranya megyében Kishajmás (1542: 

Hagymás) és Nagyhajmás (1330/1377: Hagmas); Somogy megyében Hajmás 

(1346: Hagmas) (ehhez lásd FNESz.).  

Hagymás-mező ’Terebes határában említett mező’ 1341 (Perényi 52), 1341/

1482 (DL 70998): Hagmasmezew, camp.  

A hagyma növénynév -s képzős származékának és a mező földrajzi köznévnek 

a jelzős összetétele. A mikrotoponima (vad)hagymával benőtt területre utalhatott. 

A földrajzi közelség alapján esetleg kapcsolatba hozható a 14. sz. harmadik ne-

gyedében adatolt Hagymás helynévvel is. 

Hagyó oltványa ’Sásvár határában említett földterület’ 1553 (Sz. 474): Hagyo 

olthwanya.  

A Hagyó családnévnek és a birtokos személyjeles oltvány ’beoltott szőlő, fa-

csemete, ill. ezekből álló kert’ földrajzi köznévnek (KMNySz., vö. FKnT. oltvá-

nyos) az összetételével alakult. A helynév alapjául szolgáló családnevet KNIEZSA 

ISTVÁN és SZABÓ ISTVÁN is magyar eredetűnek mondja (KNIEZSA 1965/2003: 

339, Sz. 470–472). Sásvár személynévanyagában a 16. sz. első felétől a 17. sz. 

második feléig folyamatosan említenek ilyen nevű személyt; vö. 1510: Hagyo 

(Sz. 470, [itt megjegyzi, hogy a nevek eredeti írásalakja nem állott rendelkedésé-

re]), 1567: Hagio, 1572: Hago, 1580: Hagio (Sz. 471 [itt még 1581: Agio]), 1631: 

Hago (Sz. 472). A Hagyó a közeli települések jobbágynévanyagában is adatol-
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ható személynév a 16. sz. végétől; vö. 1597: Hagio (Hetény, Sz. 372), 1662: 

Hagyo (Fancsika, Sz. 329), 1692: Hagio (Forgolány, Sz. 354). A 17. sz. végén a 

szomszédos Szirma névkincsében ismeretes Hagyó vápája helynév előtagjában 

is e személynév szerepel.  

Hagyó vápája ’Szirma határában említett hely’ 1691 (Sz. 488): Hagyo vápá-

ja. A 19. sz. első negyedében a szomszédos Sásvár mellett Hagyó-vápa (1802: 

Hagyo vápa, Sz. 474) alakban tűnik fel a név.  

A Hagyó családnévnek és a birtokos személyjeles nyelvjárási vápa ’vizenyős 

talaj, mocsaras terület’ (FKnT., KMNyA. 2: 734–735) földrajzi köznévnek az 

összetételével alakult. A személynévi névrészre lásd a Hagyó oltványa szó-

cikkét. Ezzel egy időben a falu határában Vápa (2.) mikrotoponimát is említenek 

forrásaink. Elképzelhető, hogy a nevek által jelölt területek összefüggésben vol-

tak egymással.  

Hajas-hát ’Verbőc határában említett hely’ 1730 (Sz. 543): Hajas hát, 1755 

(Sz. 543): Hajós hát.  

A magyar eredetű Hajas családnévnek és a hát ’hosszan elnyúló földkiemel-

kedés’ (TESz. hát1) földrajzi köznévnek az összetételével alakult. Az alapul 

szolgáló személynév a vármegyéből a 15. század közepétől adatolható; vö. 1450: 

Hayas (Kirva, Sz. 387, lásd még N. FODOR 2010: 110), 1490: Hayas (Újhely, Sz. 

505), 1600: Hayas (Farkasfalva, Sz. 333, lásd még RMCsSz. Hajas). A 18. sz. 

közepén feltűnő Hajós-hát névalak is bizonyosan e helyre utal, valószínűleg a 

személynévi névrész népetimológiás alakulását láthatjuk benne. 

Hajós-hát lásd Hajas-hát. 

Hajtás ’Salánk K-i határában említett szőlőhegy’ 1659 (Károlyi 4: 378, Sz. 

467): Előhegy alias Hajtás. Mai népnyelvi alakja: 2007: Hajtás, sző.  

A név fiatal szőlővel beültetett területre utalhatott az Előhegy-en; vö. nyj. haj-

tás ’növényi sarj’ (KMNySz. hajtás3). Az egyrészes Hajtás helynévvel egy idő-

ben kétrészes Hajtás-szőlő is adatolt, ezek alakváltozatként élhettek egymás 

mellett.  

Hajtás-szőlő ’Salánk K-i határában említett szőlőhegy’ 1661 (Sz. 467): Eleö-

hegyen Haitas szőlő.  

L. Hajtás. 

Hajtó-mocsár ’Csepe DNy-i határában, az Esztegő bal partján említett te-

rület’ 1766 (Sz. 317): Hajtó mocsár. Későbbi említése: 1865 (L5, P. 59): Hajtó 

mocsár, 1865 (K13): Hajto mocsár.  

Feltehetően a családnévként is használt hajtó foglalkozásnévnek és a mocsár 

’(növényzettel benőtt) sekély állóvíz’ (FKnT.) földrajzi köznévnek az össze-

tételével alakult. Az előtag családnévként legkorábban a 16. sz. elejéről ismere-

tes; vö. 1526: Peter Hajtho, és a ’csősz, mezőőr’, ’erdőőr’, ill. ’tőzsér’ foglalko-
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zásnévvel hozható kapcsolatba (RMCsSz., ehhez vö. még TESz. hajt2). A Tokon-

hajtó név alapján ugyanakkor feltehető az is, hogy az itteni név előtagja inkább 

az állatok legelőre hajtásával áll összefüggésben.  

Halastó 1. ’Gyula határában említett hely’ 1692 (Sz. 362): Halasto. Ma a falu 

déli részén Halastï forrás és gödör ismeretes, valamint a Halastï ajja a Halastó 

bokrokkal benőtt alsó része (2008); de ehhez lásd még Halastó, tó; Halastó-for-

rás, forrás (Barta 2009: 218). 2. ’Nevetlenfalu É-i határában, a Batár egyik mel-

lékágának vízfolyásától körülvett hely’ 1757 (Sz. 442): Halasto. Későbbi emlí-

tése: 1865 (K28, L18, P. 63), 1879 (K46), 1884 (Kat3): Halastó. Ma a falu É-i 

határában Halastó (2008: Halastï, lásd még Kocán 2001: 35, 2003: 80) állóvíz, 

nádas ismertes, amely nem azonos az elemzett névvel. Vö. Halastó pallója. 

3. ’Újhely D-i határában említett hely’ 1580–1590 k., 1610 k. [a. n.], 1620 k. 

[a. n.] (Sz. 509): Halasto. Ma a település határában a Halastó nevű hely (2008: 

Halastï) az Egres egy része. Vö. Halastó folyókája.  

Jelentéshasadással keletkezett a halastó ’halak tenyésztésére használt mester-

séges tó’ (FKnT., KMNySz.) földrajzi köznévből.  

Halastó folyókája ’Újhely határában említett víz’ 1620 k. (Sz. 509): Halasto 

folyokaia.  

A Halastó (3.) helynévnek és a birtokos személyjeles folyóka ’a fölösleges víz 

levezetésére készített kis árok, csatorna; kis vízfolyás, vízmosás’ (FKnT.) je-

lentésű földrajzi köznévnek az összetételével alakult. Vö. Folyóka. 

Halastó pallója ’Nevetlenfalu határában említett hely’ 1757, 1782, 1793 (Sz. 

442): Halasto pallója.  

A Halastó (2.) alapnévnek és a népnyelvi palló ’árkon v. patakon keresztül-

fektetett deszka v. gerenda, keskeny gyaloghíd, bürü’ (FKnT., KMNySz. palló1) 

földrajzi köznév birtokos személyjeles alakjának az összetételével alakult.  

Halászföld ’Szőlős D-i határában említett birtok a Tisza jobb partja közelé-

ben’ 1336/1342 (Sz. 425, ComMarmUg. 183 [itt az előbbire utalva 1336. évi ke-

lettel]), 1351/1385 (Sz. 425): Halazfeld, poss., 1342 (DL 70622, Sz. 425): Halas-

feld, 1351 (Sz. 425): Halazfeuld, poss. Halászfölde 1336 (Perényi 44), 1336/

1342 (Sz. 425, ComMarmUg. 183 [itt az előbbire utalva 1336. évi kelettel]), 1351 

(DL 70629, Perényi 61), 1351/1385 (DL 38159), 1351/1389 (Sz. 425): Halazfelde, 

t., 1336/1342 (Sz. 425, ComMarmUg. 183 [itt az előbbire utalva 1336. évi kelet-

tel]): Halasfelde, poss., 1351 (DL 38161, DocVal. 121, ComMarmUg. 183, Cs. 

1: 434), 1351>1389 (DL 38160, DocVal. 353, ComMarmUg. 183 [itt az előzőre 

utalva 1389. évi kelettel]), 1351/1458 (DL 38162): Halazfeulde, poss. | Lat. 

1262/1319 (Sz. 425), 1262/1329 (ÁÚO. 8: 32, Sz. 425): terra piscatorum.  

A magyar halász foglalkozásnévnek és a föld földrajzi köznévnek a jelölt, ill. 

jelöletlen birtokos jelzős összetétele, amely a Tisza jobb oldalán említett királyi 

halászok telepét jelölte (vö. ehhez Sz. 363). 
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Halász-patak ’Veresmart határában említett patak’ 1655 (Sz. 549): Halasz 

patak.  

A halász fn.-nek és a patak földrajzi köznévnek az összetételével alakult. 

Olyan vízfolyásra utalhatott, ahol halfogással, halászattal foglalkoztak (vö. KMHsz. 

1: 121, SEBESTYÉN 2017: 92). Az előtag alapján esetleg gondolhatunk a fog-

lalkozásnévi eredetű Halász családnévre is, amely gyakori a magyar nyelvterület 

számos részén (vö. RMCsSz.). Ugocsa vármegye területén 1513-tól több telepü-

lésen adatolható ez a családnév; vö. 1513: Georgio halaz (Királyháza N. FODOR 

2010: 110), 1567: Halaz (Sz. 338), 1828: Halász (Feketeardó, Sz. 340), 1581: 

Halaz (Bökény, Sz. 300), 1597: Halaz (Batár, Sz. 288), 1605: Halasz (Mátyfalva, 

Sz. 411), 1607: Halaz (Csepe, Sz. 313).  

Halma lásd Halmi.  

Halmaj lásd Halmi.  

Halmi ’település Ugocsa vm. D-i részén Dabolc szomszédságában’ 1215 (Szir-

may 30, 158, ComMarmUg. 183, EH. 1: 484), 1274/1291 (Z. 1: 36, ComMarmUg. 

183 [az előbbire utalva itt 1274. évi kelettel]), 1319 (Z. 1: 163–164, Perényi 27, 

28, AOklt. 5: 181, EH. 1: 484, Cs. 1: 433 [itt téves Halmy ~ Holmy alakokkal]) 

[1319] (AOklt. 5: 174), 1332–1337/Pp. Reg. (Ortvay, Egyh. 1/2: 666, ComMarmUg. 

183), 1334 (EH. 1: 484), 1347 (DL 96287), *1349 (Z. 2: 375), 1351 (Z. 2: 462, 

EH. 1: 484): Holmi, v., poss., t., 1217/1550 (K. Fábián 1997: 77, ComMarmUg. 

183 [itt 1217. évi kelettel], EH. 1: 484 [itt 1217. évi kelettel]), 1218 (EH. 1: 484), 

1274 (ÁÚO. 12: 106, F. 5/2: 167, Cs. 1: 433 [itt tévesen 1244. évi kelettel]), 1291 

(Z. 1: 73, RegArp. 2/4: 76 [itt Holmý], ComMarmUg. 183), 1332–1337/Pp. Reg. 

(Ortvay, Egyh. 1/2: 666, EH. 1: 484 [itt 1332. évi kelettel], ComMarmUg. 183), 

*1349 (Z. 2: 365): Holmy, t., 1319/XV. (AOklt. 5: 181): Halmiy, 1319/XVI. sz. 

eleje (Perényi 28), 1349 (Szirmay 158, F. 9/1: 755, ComMarmUg. 183), 1385 (Z. 

4: 299, 302, 303, DocVal. 320, ComMarmUg. 183), 1461 (Szirmay 159), 1462 

(Szirmay 159), 1472 (Szirmay 176), 1477 (Z. 11: 197), 1478 (C. Tóth 2006: 63 

[itt [H]almi]), 1482 (DL 70997, Szirmay 159, Perényi 287), 1483/1568 (DL 

13959), 1488 (Károlyi 2: 531, Cs. 1: 433 [itt az előbbire utalva 1446–1483. évi 

kelettel Halmy ~ Holmy alak áll]), 1492 (Szirmay 159), 1493 (DL 24590), 1550 

(Szirmay 160), 1555 (Szirmay 174), 1561 (Szirmay 160), 1576 (Szirmay 52), 

1598 (Dávid 504, EH. 1: 484), XVII. (UC 114: 45), [XVII. második fele] (UC 

108: 51), 1670 (UC 157: 73), 1670 k. (UC 44: 58), 1670–1689 (UC 159: 41), 

1672 (UC 6: 77b, 46: 33), [1674–1675] (UC 31: 1), 1675 (UC 6: 77c, 44: 74, 118: 

13), 1676 (UC 39: 71, 106: 69), 1678 (UC 90: 45), 1680 (UC 44: 72), [1680 k.] 

(UC 6: 77d, 65: 2), 1691 (UC 11: 49f), 1692 (UC 11: 49h), 1694 (UC 149: 42), 

1696 (UC 47: 19), [1696] (UC 3: 17), [XVII. vége] (UC 46: 39), 1704 (UC 64: 

17), 1706 (Károlyi 5: 424), 1715 (UC 89: 55), 1744 (T19): Halmi, poss., opp., 

1348 (DL 70627, Perényi 58), 1349 (EH. 1: 484), *1355 (A. 6: 361), 1446/1483 
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(DL 13959), 1451 (DL 64367), 1464 (DL 70920, Perényi 247), 1471 (Z. 11: 84, 

ComMarmUg. 184), 1473 (Z. 11: 135), 1474 (Perényi 270), 1477/1478 (Z. 11: 

236), 1478 (DL 70985, Z. 11: 227, 228, 232, Perényi 278, 279), 1479 (Z. 11: 

238), 1486 (Károlyi 2: 524, ComMarmUg. 184), 1488 (Károlyi 2: 532), 1491 

(C. Tóth 2006: 68, DL 71033, Perényi 305), 1492 (Károlyi 3: 7, 8), 1493 (Károlyi 

3: 13, Cs. 1: 433 [itt Halmy ~ Holmy, ehhez lásd még a Halmi alaknál az azonos 

évi említést is]), 1495 (DL 71058, Perényi 325), 1525 (DL 71193, Perényi 424), 

1525/1551 (DL 26332), 1526 (DL 82725), 1564 (ComMarmUg. 184), 1570 (UC 

76: 18a), 1602 (UC 87: 46), 1602/1768 (UC 99: 62), 1670, 1671, 1673 (UC 157: 

73), 1715 (UC 89: 55), [é. n.] (UC 147: 33): Halmy, poss., opp., [XVII. vége] 

(UC 38: 68): Halim [ɔ: Holmi]. Halmaj XVI. közepe (UC 100: 20): Halmaj, 

1565 (EH. 1: 484): Halmj, poss., ?1680 (T11), 1700 (T23): Hallmay. Halma 1709 

(ComMarmUg. 184), *1740 (T20), *?1745 (T29): Halma | Lat. 1423 (Szirmay 

158–159, ComMarmUg. 183): positum Ecclesiae Agriensis Nobilem de Monte, 

poss. Későbbi említése: 1773 (Lex. 283), 1776 (Sz. 407), 1802–1811 (Görög), 

1822 (T5), 1847 (EH. 1: 484), 1859–1860 (Kat2), 1864 (L34), 1865 (P. 28, 50, 

57), 1877 (Hnt. 312, EH. 1: 484), 1889 (Gönczy), 1902 (Hnt. 693), 1910 

(ComMarmUg. 184), 1921 (EH. 1: 484), 1926 (Hnt. 337), 1934 (T8), 1935–1936 

(SzamSz. 108), 1953 (T35): Halmi. Mai népnyelvi alakja: 2008: Halmi.  

Morfematikai szerkesztéssel alkotott helynév: a m. halom főnév -i helynév-

képzős származéka (FNESz. Halmi, KNIEZSA 1943–1944/2001: 169). VÁLYI 

ANDRÁS közlése szerint: „a’ Helység térhelyen fekszik, Temploma egy felemel-

kedett halom forma dombon épültt, mellytöl kéttség kivül vette nevének eredetét” 

(Vályi 2: 138). Erről tudósít PESTY FRIGYES megjegyzése is: „nevét vette a’ 

Város közepén fekvö azon halom dombtól mellyen jelenleg a’ protestansok 

temploma vagyon” (P. 28). A helynév legkorábbi adatai még első szótagi középső 

nyelvállású vokálissal jelentkeznek, a névelőfordulások a 14. sz. közepe táján 

már o > a nyíltabbá válási folyamatot mutatnak. A 16. sz. elején a településnév-

nek formáns nélküli Halom alakja kerül elő az oklevelekből, később a -j hely-

névképzős Halmaj alakra és a birtokos személyjeles Halma változatra is van 

adatunk. Ezek tényleges használata erősen kérdéses. A település román Halmeu 

(1921: Halmeu, EH. 1: 484) névformája a 20. század elejétől adatolható. L. Ha-

lom (3.). Vö. Halmi út.  

Halmi út ’Terebes határában, ÉNy-i irányban Halmi felé vezető út’ 1679 (Sz. 

532): Halmi ut hosszaban.  

A Halmi településnévnek (pontosabban az alapalakkal megegyező) -i mn.-

képzős alakjának és az út földrajzi köznévnek az összetétele, Terebesről a 

szomszédos Halmiba vezető utat jelölhette. Vö. Halmi útfél. 

Halmi útfél ’Terebes határában említett hely’ 1604 (Sz. 532), 1679 (Sz. 532): 

Halmi ut fel-en, t.  
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A Halmi településnévnek (pontosabban az alapalakkal megegyező) -i mn.-

képzős alakjának és az útfél ’út melletti földterület’ földrajzi köznévnek (vö. 

FKnT.) az összetételével alakult.  

Halom 1. ’Forgolány határában említett szántóföld’ 1475 (C. Tóth 2006: 59): 

Halom, quartam ad viam Saswar venientem. 2. ’Szőlős határában említett ki-

emelkedés’ 1357 (DL 38170, Perényi 68, Sz. 427), 1357/1379 (DL 38171), 

1357>1389 (DL 38160, DocVal. 351), 1357/1399 (DL 70702): halm, montic. 

3. ’település Ugocsa vm. D-i részén Dabolc szomszédságában; Halmi neve’ 1500 

(DL 38436), 1500/1519 (DL 24590), *1523 (DL 71174): Halom, poss.  

A halom ’alacsonyabb domb’ (TESz.) jelentésű földrajzi köznév jelentésha-

sadásával alakult. A településnévi Halom (3.) adat feltehetőleg inkább csak írás-

ban használatos változata lehet Halmi nevének.  

Halom malma ’Gyula DNy-i határában említett malom’ 1477, 1572 [a. n.] 

(Sz. 361): Halommolna, mol.  

A halom fn.-nek és a malom és a malom ’daráló- vagy őrlőmalom’ földrajzi 

köznév E/3. személyű birtokos személyjeles, nyelvjárási molna (FKnT.) alakjá-

nak az összetételével alakult (vö. TESz. malom). Gyula mellett a 19. sz. végéről 

ismeretes a Halom (1877: Halom, Sz. 361) helynév, amely a 19. sz. közepéről 

előkerülő Halom-mocsár (1854: Halom mocsar, r., sz., K4) mikrotoponimának 

is az alapja lehet, s talán összefügg az itt tárgyalt névvel is.  

Halom-szer ’Feketeardó határában említett hely’ 1661, 1669 [a. n.], 1698 

[a. n.] (Sz. 340): Halomszer.  

A halom ’alacsonyabb domb’ fn.-nek (TESz.) és a szer ’a határ valamely ré-

sze’ (FKnT.) földrajzi köznévnek az összetételével alakult.  

Halvány 1. ’Újhely és Bökény közös határában a Tisza egyik jobb oldali 

mellékága’ 1544 (Sz. 508), 1549 (Sz. 304, OklSz. 386 [itt fluxus Thicie halowan 

aliter hoth Thyza szerkezetben áll]), 1580–1590 k. [a. n.] (Sz. 508): Halowan 

aliter Hot Thyza (Hooth Thyza), alveus seu decursus veteris fluvii Thycie, stag., 

1630 k. (Sz. 304): Halvan, 1736 (Sz. 304): Halvany. Későbbi említése: 1982 

(Újhely, Szilágyi 1982: 79): Halvány, holtág. Ma a szomszédos Péterfalva és 

Tivadar között a Tisza partján Halvány (2007: Halvány) nevű szántót említenek. 

L. Holt-Tisza (1.). Vö. Halvány-hát (1.), Pap halványa, Kis-Halvány palaja. 

2. ’Fancsika K-i határában említett hely’ 1470 (C. Tóth 2006: 55): Halowan. 

Későbbi említése: 1829 (Kat2): Halvany B., p. 3. ’Szirma ÉNy-i határában, a Kis-

Tisza bal partján említett szántóföld, később a település É-ÉNy-i határában, a Kis-

Tisza jobb partján külterületi lakott helyet is így neveznek’ 1481 (C. Tóth 2006: 

65): Halowan, 1690 (Sz. 488): Halavom. Későbbi említése: 1829 (Kat2), 1865 

(K61), 1884 (Kat3): Halvány, é., 1865 (K61), 1884 (Kat3): Halvány, sz. Mai 

népnyelvi alakja: 2008: m. m.–ukr. Halavánnyá ~ Halaványá, sz. Vö. Halványi-
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hát, Halvány vápája. 4. ’Újlak határában említett hely’ 1711, 1713 [a. n.], 1739 

[a. n.], 1750 [a. n.], 1767 [a. n.] (Sz. 517): Halovan. Vö. még [1970–1980] 

(Szilágyi 1970–1980: 34): Sásas-Halvány, holtág, 1982 (Szilágyi 1982: 95): Sá-

sashalvány, holtág. — Az itt szereplő helynévi említések a vármegye nyugati 

részén sűrűsödnek a Tisza menti, egymással szomszédos települések határában. 

Elképzelhető, hogy ezek között azonos denotátumra vonatkozók is szerepelhet-

nek.  

A halvány régi, ill. népnyelvi halovány ~ halavány ’kihalt folyómeder, holtág’ 

(ÚMTsz., FKnT.) földrajzi köznév jelentéshasadás útján válhatott helynévvé. Az 

elsődleges víznév több esetben metonímiával vagy a folyószabályozások követ-

keztében földterület nevévé vált.  

Halvány-hát 1. ’Újhely és Bökény határában említett hely’ 1638 (Sz. 508): 

Halvani hat. Későbbi említése: 1865 (P. 58): Halván hát. Vö. Halvány (1.). 

2. ’Szőlős DNy-i határában, a Kis-Tisza jobb partján említett hely’ 1622 (Sz. 

430): Halvanj hat.  

A Halvány alapnévnek és a hát ’dombos vízparti terület; valami mögött fekvő 

terület, valaminek a mögöttes része’ (FKnT.) földrajzi köznévnek a jelzős össze-

tétele. A szőlősi mikrotoponima alapján egy korábbról nem adatolt *Halvány alap-

nevet indokolt felvenni (ezt erősíti a névbokor Halvány-oldal eleme is), amelyet 

a település 19. sz. végi helynévanyagában megtalálunk (1888: Halvány, Sz. 430).  

Halványi-hát ’Szirma határában említett hely’ 1690 (Sz. 488): Halaványi hát. 

Halvány háta 1721 (Sz. 488): Nyires háta, most Halavány háta.  

A Halvány (3.) helynév -i melléknévképzős származékának és a hát ’dombos 

vízparti terület; valami mögött fekvő terület, valaminek a mögöttes része’ 

(FKnT.) földrajzi köznévnek az összetételével alakult. Névváltozatként jelölt 

birtokos jelzős szerkezetű formában is használhatták. Az előtag halovány for-

mában szerepel mindkét adatban.  

Halvány-oldal ’Szőlős határában említett hely’ 1636, 1645 (Sz. 430): Halvany 

oldal.  

A csak később adatolható Halvány helynévnek és az oldal ’határrész, tájrész 

oldalsó darabja, környéke’ (FKnT.) földrajzi köznévnek az összetételével alakult. 

Vö. Halvány-hát (2.).  

Halvány vápája ’Szirma határában említett hely’ 1691, 1692 [a. n.] (Sz. 488): 

Halvány vápája, 1721 (Sz. 488): Halavány vápája.  

A Halvány (3.) helynévnek és a birtokos személyjeles vápa ’tócsa, mocsár; 

mélyedés’ (TESz.) földrajzi köznévnek az összetételével alakult.  

Hamus ? ’Dabolc határában említett hegy’ 1585 (Sz. 321): Honus.  

Bizonytalan olvasatú és azonosítású hegynév. SZABÓ ISTVÁN szerint talán a 

Homus ~ Hamus elírása (Sz. 321). Ehhez lásd még az Árpád-kori személynév-
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anyagból a 1211: Honus szn.-et (ÁSz. 390), de a későbbi századokban nem 

találunk ilyen családnevet (vö. RMCsSz.).  

Hamus-patak ’a Batár bal oldali mellékága Gődényháza K-i határában’ 1262 

(Szirmay 149, F. 7/3: 45 [itt Homuspothok ~ Homuspothak ~ Hamuspathok], Ort-

vay, Vízr. 1: 380 [ua.], Sz. 357 [itt Homuspathak]): Homuspathok, rivus. Későbbi 

említése: 1782–1785 (Kat1): Homos Patok, 1859 (Kat2): Hamvas Patak. 

Szintagmatikus szerkesztéssel alakult víznév. Az előtag bizonyára a hamu 

(TESz.) fn. -s képzős származéka, az utótag a patak földrajzi köznév (vö. Hamus-

ér, KMHsz. 1: 121). Talán a ’hamuszínű vízfolyás’ jelentést fejez ki. SZABÓ IST-

VÁN szerint a helyes alak: Somus pathak, itt még azt is megjegyzi, hogy a bábonyi 

határjárásban szereplő Somos-patak víznév földrajzilag ezen a területen keresen-

dő (Sz. 357). ORTVAY TIVADAR szerint „az Avas hegység nyugati oldalán, Ta-

másváraljánál eredő s a Batárba szakadó Hodos folyó”-val azonos az itt tárgyalt 

víznév (Vízr. 1: 380). A későbbi említések azonban a Hamus-patak olvasatot 

valószínűsítik.  

Hangyás ’Nevetlenfalu határában említett hely’ 1757 (Sz. 442): Hangyás.  

Feltehetőleg morfematikai szerkesztéssel alakult név: a hangya állatnév -s kép-

zős származéka (vö. FNESz. Nagy-Hangyás). Olyan helyre utalhatott, ahol fel-

tűnően sok volt a hangya. A hangyás ’terület, ahol sok hangyaboly van’ földrajzi 

köznévként is ismert a magyarban (FKnT.). Figyelembe veendő ugyanakkor, 

hogy családnévként is előfordul a Hangyás névalak a magyar névkincsben, leg-

korábbi említése: 1470: Hangyas (RMCsSz.). Ugocsa személynévanyagában 

azonban nem találtam ilyen családnevet (lásd Sz., N. FODOR 2010).  

Hanka ’Mátyfalva határában említett hely’ 1570 k. (Sz. 412): Hanka, 1570 k. 

(Sz. 412): Hianka-ban parlag.  

Bizonytalan eredetű név. KNIEZSA ISTVÁN szerint talán a ruszin hon ’dűlő’-

ből való honka ~ hanka ’kis dűlő’ magyaros alakja (Sz. 412). A vizsgált területről 

szótáraink ilyen (jövevény)szót a későbbi időkre vonatkozóan nem adatolnak (vö. 

KMNySz., SzamSz., ÚMTsz.). Ehhez lásd még a tájnyelvi hanga ’élősövény; 

gyommal, vadon termő növénnyel benőtt hely’ fn.-et, amely Csongrád, Tolna, 

Komárom területén ismert (ÚMTsz.), viszont *hanka változatát nem említik. A 

szomszédos Bereg megyei Gecse határában Hanka-rét mikrotoponimát is talá-

lunk: 1935–1936: Haáka-r~t (SzamSz.). A megye középső területén lévő Szász-

falu névanyagában Hanka családnév ismeretes (1450: Hanka, Sz. 480), amely a 

megye délnyugati részén Kökényesd családnévállományában is előfordul (1743: 

Hanka, Sz. 406); vö. 1490: Hanga csn. (Sz. 513). Névrendszertanilag és a szom-

szédos beregi név analógiája alapján leginkább talán egy személynévi előtagú 

kétrészes névre gondolhatunk, amelynek a fajtajelölő névrésze lekophatott a név-

szerkezetből (vö. Kissándor). 
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Hank útja ’Szőlős határában említett útvonal’ 1359 (Sz. 428): Hantzkwtha, 

1359 (DL 70637, Perényi 71): Hankkutha, str., 1359/1365 (DL 38175, Perényi 

71): Hanchkuta, 1359/1571 (DL 38584, Sz. 428): Hanthkutha, str., 1390 (Zs. 1: 

1554, Perényi 101): Hank vta, str., 1390/1402 (Perényi 102), 1667 (Sz. 428): 

Hankuta, 1656 (Sz. 428): Hank uttya, 1656 (Sz. 428): Hankutya.  

A Hank személynév és az út földrajzi köznév birtokos személyjeles szerkezete 

(vö. FNESz. Hankvágása). SZABÓ ISTVÁN szerint az út kétségtelenül a város 

hospeseinek egyikétől nyerte nevét (Sz. 428). A személynévi névrész eredete 

bizonytalan: KISS LAJOS német eredetűnek tartja, vö. német Hank szn. < Johann 

’János’ (FNESz. i. h.). KNIEZSA ISTVÁN a Hank családnévben a magyar -k 

kicsinyítő-becéző képző létét feltételezi, amely a német eredetű Hans formához 

járult (1965/2003: 275).  

Haraka telke lásd Hazaka telke. 

Haraszt ’Váralja határában említett hely’ 1694 (Sz. 496): Haraszt-nak 

alatt.  

A szláv eredetű m. haraszt ’műveletlen, gyomnövénnyel benőtt terület; sűrű 

aljnövényzetű, homokos terület; fiatal, sarjadzó, cserjés erdő’ (FKnT., TESz.) 

földrajzi köznév jelentéshasadással válhatott helynévvé. A település határában a 

19. század második felében Kis-Haraszt (1865: Kisharaszt, P. 67) és Nagy-

Haraszt (1865: Nagy Haraszt, P. 67) határneveket ismerünk, amelyek a terület és 

a név differenciálódását mutatják.  

Harasztos ’Hetény határában említett rét’ 1549 (Sz. 374): Haraztos, prat.  

A harasztos ’avarral borított erdőterület; mészköves birkalegelő; szőlőföld 

bozótos, hegyoldali irtványföldeken’ jelentésű földrajzi köznévből (FKnT.) je-

lentéshasadás útján keletkezett helynév.  

Harasztos alja ’Mátyfalva határában említett hely’ 1640 (Sz. 414): Harasztos 

alatt.  

Bizonyára egy elsődleges *Harasztos alapnévnek és az alj ’valaminek az alsó, 

alacsonyabban fekvő része; valamely területnek a lakott helytől legtávolabb eső 

része’ (FKnT.) földrajzi köznévnek a birtokos személyjeles összetétele. Vö. Ha-

rasztos-szél. 

Harasztos-domb ’Gyula határában említett domb’ 1692 (Sz. 362): Harasztos 

Domb. Vö. 2008: Harasztos, hegytető; 2008: Harasztos ajja, a Harasztos hegy 

alsó része. PESTY gyűjtésében Harasztos-domb alja (1865: Harasztos Domb alja, 

P. 60) szerkezetben találjuk.  

A haraszt ’műveletlen, gyomnövénnyel benőtt terület; sűrű aljnövényzetű, ho-

mokos terület; fiatal, sarjadzó, cserjés erdő’ (FKnT., TESz.) fn. -s képzős szár-

mazékának és a domb földrajzi köznévnek az összetételével alakult. Vö. Harasztos-

szőlő. 
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Harasztos-szél ’Mátyfalva határában említett hely’ 1620 k. (Sz. 414): 

Harastos szel-ben.  

A Harasztos alja név tanúsága alapján egy *Harasztos alapnévnek — amely 

a haraszt ’műveletlen, gyomnövénnyel benőtt terület; sűrű aljnövényzetű, homo-

kos terület; fiatal, sarjadzó, cserjés erdő’ (FKnT., TESz.) fn. -s képzős származé-

ka — és a szél ’területnek külső, valamelyik határvonalához, oldalához közeli 

része’ (FKnT., TESz. szél1) földrajzi köznévnek az összetételével alakult.  

Harasztos-szőlő ’Gyula határában említett szőlőterület’ 1653 (Sz. 362): Ha-

raztos szőlő.  

A haraszt ’műveletlen, gyomnövénnyel benőtt terület; sűrű aljnövényzetű, ho-

mokos terület; fiatal, sarjadzó, cserjés erdő’ (FKnT., TESz.) fn. -s képzős 

származékának és a szőlő ’szőlővel beültetett terület’ jelentésű földrajzi köznév-

nek az összetételével alakult. Vö. Harasztos-domb.  

Haraszt völgye ’Sásvár határában említett völgy’ 1540, 1660 [a. n.] (Sz. 474 

[itt megjegyzi, hogy eredeti írásalak nem állt rendelkezésére]): Haraszt völgye.  

A haraszt ’műveletlen, gyomnövénnyel benőtt terület; sűrű aljnövényzetű, 

homokos terület; fiatal, sarjadzó, cserjés erdő’ (FKnT., TESz.) földrajzi köznév-

nek és a birtokos személyjeles völgy földrajzi köznévnek az összetételével ala-

kult. Az előtag önálló helynév is lehetett.  

Harmad-éger ’Halmi határában említett hely’ 1694 (Sz. 369): Harmadeger.  

A harmad ’harmadik’ sorszámnévnek (TESz. három) és az éger ’égererdő, 

égerfás hely’ (FKnT.) földrajzi köznévnek az összetételével alakult. A régiség-

ben előfordulnak hasonló szerkezetű helynevek (vö. 1476: Harmaderdew, OklSz. 

harmad). A falu határában Határ-éger, majd későbbről gazdag adatolással 

Fekete-éger (1865: Fekete Eger mocsár lápjai között…, P. 28) helynevet is 

találunk. 

Harnóca ’Keresztúr határában említett erdő’ 1509 (Sz. 503): Harnocza, s.  

A név etimológiája bizonytalan, feltehetőleg szláv jövevénynév. KNIEZSA 

ISTVÁN szerint „szláv eredete kétségtelen, de a közvetlen forrás ismeretlen” (Sz. 

503). Bizonyára a Heves megyei Sajóinvánka határában említett Harnócpuszta 

településnév előtagjával azonos etimonra mehet vissza (vö. FNESz.). KISS LAJOS 

szerint ez egy szlk. *Hranovec < R. *Granovec átvétele lehet (FNESz.), amely 

morfematikai szerkesztéssel keletkezett, a szláv -ov-ьca képzőbokorral. A név 

alapjául szolgáló tő a szláv *gran(ica) lehet (vö. ŠMILAUER 1970: 32, 71, lásd pl. 

szlk. hranica). A helynév fonotaktikai szerkezete magyar névhasználatra utal: a 

szó eleji hr- mássalhangzó-torlódás hangátvetéssel oldódott fel, emellett a szláv 

-ov-ьca képző magyar -óc megfelelést mutat. A névalak a szláv g > h változás 

alapján 12. sz. utáni átvételre utal (BÁRCZI 1958/2001: 93, HOFFMANN–TÓTH 

2016: 294–295). 
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Három-határ ’Csepe É-i határában említett hely’ 1583 (Sz. 317): Harom 

hatar. Ehhez lásd 2008: m. Hármas-határ, Hetény, Feketeardó és Csepe között 

É-on egy hely neve.  

A három tőszámnévnek és a határ ’a falu külterülete; határrész’ (FKnT.) 

földrajzi köznévnek az összetételével alakult. SZABÓ ISTVÁN szerint Feketeardó, 

Hetény és Csepe határszeglete (Sz. 317).  

hársbokor 1336 (Perényi 45), 1336/1342 (Sz. 426), 1351 (DL 70629, Perényi 

61), 1351/1385 [a. n.] (Szőlős; Sz. 426): Hasbukur, dumus tiliae, 1351/1389 (Sz. 

426): Hasbokor.  

Köznévi említés. A bokor szóalak nyíltabbá válása — az OklSz. adatolása 

alapján — a 14. és a 15. sz. vagy a 15. és a 16. sz. fordulójára tehető, az itteni 

előfordulás még felső nyelvállású vokálissal jelentkezik.  

Határ ’Rakasz határában említett hely’ 1546 (Sz. 455): Nagh Laz alio nomine 

Hatar. Vö. 1865 (K66): Готарньи потокъ ~ Готарнiй потокъ ~ Határ patak, p. 

(Rakasz K-i határpatakja, amely É–D-i irányban folyik Rakasz és Huszt között).  

Jelentéshasadással keletkezhetett: a határ ’a falu külterülete; határrész’ 

(FKnT.) jelentésű földrajzi köznév vált helynévvé. A település határában több 

név alapját is képezhette e név: Határ-domb, Határ vápája. L. Nagy-láz (2.). 

Határ-domb ’Rakasz határában említett kiemelkedés’ 1546 (Sz. 455): Hatar 

domb.  

A határ fn.-nek vagy az ebből alakult Határ helynévnek és a domb földrajzi 

köznévnek a jelzős összetétele.  

Határ-éger ’Halmi É-ÉNy-i határában említett erdő’ 1550 (Sz. 369): Hathar 

eger, s. Későbbi említésére lásd a szomszédos Terebes határában említett hely-

nevet: 1865 (P. 68): Határ Eger.  

A határ fn. és az éger ’égererdő’ földrajzi köznév összetétele (FKnT.). Vö. 

Harmad-éger.  

Határos-éger ’Batár település Ny-i határában említett erdő’ 1477 (Z. 11: 202, 

Sz. 290): Hatharoseger, s.  

A határ fn. -s képzős származékának és az éger ’égererdő’ földrajzi köznév-

nek (FKnT.) az összetételével alakult. A helynév olyan égerfás területre utalha-

tott, amely területek közötti választóvonalként, sávként funkcionált (vö. TESz. 

határ). Ehhez lásd még a közeli Halmi határában említett Határ-éger erdő-

nevet.  

Határ pataka 1. ’Csedreg határában említett mocsár, tó’ 1671 (Sz. 311): 

Hatarpataka, palus. 2. ’Ugocsa vm. Ny-i, ÉNy-i részén említett patak, Fekete-

pataknál szerepel’ 1551 (Sz. 344): Altalpathak alias Hatharpathaka. Ma Fekete-

patak és Verbőc határában Határ-patak (2007: Határ-patak ~ Verb¥c-patak, p.) 

nevet ismerünk. L. Által-patak, Verbőc-patak.  
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A határ ’területek közötti választóvonal, sáv’ (TESz.) főnévnek és a patak 

földrajzi köznév birtokos személyjeles alakjának az összetétele (vö. SEBESTYÉN 

2017: 94). A csedregi víznév fajtajelölő névrészéhez lásd a szatmári területről 

adatolt patak ’lapályos, vizenyős terület’ (FKnT.) jelentésű földrajzi köznevet. 

Funkcionális-szemantikai tartalma: ’valamilyen területek (települések) közötti 

határsávként szolgáló víz(folyás)’. 

Határ vápája ’Rakasz határában említett hely’ 1570 (Sz. 455): Hatar wapaja.  

A határ ’területek közötti választóvonal, sáv’ (TESz.) fn.-nek vagy az ebből 

alakult Határ helynévnek és a birtokos személyjeles vápa ’vizenyős, mocsaras 

terület’ (FKnT.) földrajzi köznévnek az összetételével alakult. 

Hát-szőlő ’Salánk határában említett szőlőföld’ [1671] (Sz. 468): Hát szőlő.  

A hát ’szélesebb tetejű magaslat, földhát’ (TESz. hát1) köznévnek és a szőlő 

’földterület, ahol szőlőt termesztenek’ (FKnT.) földrajzi köznévnek a jelzős 

összetétele. A hát névrész általában utótagként funkcionál a helynevekben, e név 

szemantikai tartalma ’magasabb részen fekvő szőlőföld’ lehetett. 

Hazaka ~ Haraka telke ’Gődényháza határában említett hely’ 1262 (Szirmay 

149, F. 7/3: 45, Sz. 358): Hazakateluke, loc., 1262/1604 (Sz. 358): Harakatelekw, 

loc.  

Szintagmatikus szerkesztéssel alakult név: az előtag talán személynév, az utó-

tag a telek ’házhely és a hozzá tartozó földterület együttvéve; földterület, kisebb 

birtok’ (FKnT.) földrajzi köznév birtokos személyjeles formája.  

Hegy 1. ’Halmi határában említett hely’ 1618 (Sz. 369): Hegi felől valo mező. 

Vö. 1865 (P. 61): Hegyallyai kaszálók. 2. ’Szőlős határában említett hely’ 1667 

(Sz. 433), 1668 (Sz. 434): Hegy fele valo ösveny, Hegy ala valo mezeő. Vö. 

Aranyos-hegy, Kankói-hegy, Orosz-hegy, Várhegy.  

A név jelentéshasadással keletkezhetett a hegy ’domb’ (FKnT.) jelentésű 

földrajzi köznévből. Talán a Szőlős határában említett hegynevek valamelyikével 

azonos hegyet jelölhetett.  

Hegyes-föld ’Szirma határában említett földterület’ 1721 (Sz. 488): Hegyes föld.  

A hegyes ’csúcsos’ (TESz. hegy) melléknévnek és a föld ’általában kisebb 

(szántó)földterület, amely többnyire egy birtokos kezében van’ (FKnT.) földrajzi 

köznévnek az összetételével alakult.  

Hegyfar ’Gyula DNy-i határában említett előhegy, hegynyúlvány’ 1458 (Szir-

may 138): Hegy-fark, promo., 1465 (Sz. 361), 1476 (DL 70979), 1593 [a. n.], 

1625 [a. n.], 1659 [a. n.] (Sz. 361): Hegfar, promo., 1471 (DL 70952, 70961, 

Perényi 260, 264, Sz. 361 [a. n.]), 1475 (DL 70976, 70977, Sz. 361 [a. n.]), 1476 

(Perényi 273), 1495 (Perényi 324), 1495/1499 (DL 71076), 1523 (OklSz. 366): 

Heghfar. Mai népnyelvi alakja: 2008: Hetyfar, hegyvég; de lásd még Hegyfar, 

ho., e. (Barta 2009: 218).  
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Jelentéshasadással keletkezett az összetett hegyfar ’a hegy vége’ (FKnT.) 

földrajzi köznévből, s a hegynek hirtelen, erős domborulattal megszakadó végét 

jelölhette. A KMNySz. ugyan nem adatolja az összetett hegyfar földrajzi köz-

nevet (azonban hegyhát, hegyoldal stb. ismeretes, lásd KMNySz.), de a népnyelv-

ben ma is ’a hegy vége’ jelentést társítják a névhez. A SZIRMAY ANTAL közlésé-

ben szereplő legkorábbi említés esetleg írásban eltorzult alakja lehet a hegynév-

nek, de a fark földrajzi köznévként a far-hoz hasonló értelemben is szerepel a 

magyar helynevekben (FKnT.). Az itt tárgyalt név a 17. sz. közepén adatolt 

Hegyfar forrása mikrotoponima alaprészét képezi. 

Hegyfar forrása ’Gyula határában említett forrás’ 1659 (Sz. 362): Hegi far 

forrasa alias Bikfa forrasa.  

A Hegyfar alapnév és a birtokos személyjeles forrás ’földből természetes 

úton előtörő víz és ennek helye, környéke’ (FKnT.) földrajzi köznév összetéte-

lével alakult. A Hegyfar nevű helyen a földből természetes úton előtörő vízre utal. 

L. Bükkfa forrása. 

Hegy-liget ’Salánk K-i határában említett hely’ 1669 (Sz. 466, 468): Hegy Liget.  

A hegy ’dombnál magasabb kiemelkedés’ (TESz.) fn.-nek és a liget ’kisebb 

ritkás erdő’ (FKnT.) földrajzi köznévnek az összetételével alakult. Olyan kisebb, 

ritkás erdő, berek neve lehetett, amely hegyen van. A falu határában a 15. sz. 

közepén Liget (6.) erdőnevet említenek, esetleg ezzel lehet kapcsolatos.  

Herengut ? ’Salánk határában említett malom’ [1411–1415] (Zs. 3: 1481): 

Herengut, mol.  

A név eredete ismeretlen. Esetleg a Heren ~ Hering személynévvel hozható 

kapcsolatba (vö. FNESz. Herend): 1177/1202–1203/1337: Heren, *1295/1295: 

Hering (ÁSz. 382). 

Hetei dűlője ’Fancsika határában említett hely’ 1696 (Révay 2003: 130): az 

hegye Veggel megyen őſÅve az hettei δőlője nap nyugot felől egy barázδán.  

Szintagmatikus szerkesztéssel keletkezett helynév. Az előtag azonosítása bi-

zonytalan: feltehető, hogy a Hetei személynév rejlik benne; ehhez járulhatott a 

birtokos személyjeles dűlő ’a határnak két út vagy mezsgye közötti, többnyire 

hasonló talajú része’ (FKnT.) földrajzi köznév nyelvjárási dőlő alakváltozata. 

MIZSER LAJOS szerint: „Inkább csak helymeghatározás, mint pl. a Dolhai Uram 

főlde, és nem valódi földrajzi név. A Hettei (valószínűleg Hetei) családnév nem 

fordul elő a község személynevei között.” (MIZSER–RÉVAY 2004: 24). A fenti 

megállapítással nem érthetünk egyet, a szerkezetet a kontextusbeli helyzete alap-

ján helynévnek tarthatjuk, másfelől pedig a közeli Keresztúr családnévanyagában 

1578-ban Hetey jobbágynevet említenek (Sz. 501). KÁZMÉR MIKLÓS a család-

nevet legkorábban: 1419: Paulus Hetheÿ alakban adatolja, amely szerinte a Hete 

(Bereg vm.) helynév -i melléknévképzős származéka (RMCsSz.). Ehhez lásd már 



160 

korábbról is a Hetei személynevet: [1067]/1267: comes Hetey (ÁSz. 385). Az 

előtagban emellett még a közeli Hetény ~ Heteni településnevet is kereshetjük.  

Hetény ’település Ugocsa vm. közepe táján a Tisza D-i partja mellett, Csepe 

szomszédságában’ *1241 (Szirmay 133, ComMarmUg. 180 [itt 1241. évi kelet-

tel]), 1295 (Szirmay 133), 1319 (Szirmay 133), 1324 (Szirmay 145), *1383 

(Szirmay 134, F. 10/1: 93 [itt Hethen alak is], ComMarmUg. 180), 1409 (Zs. 2/2: 

7105), 1419 (Szirmay 128), 1454 (C. Tóth 2006: 44), 1460 (C. Tóth 2006: 46, 

DL 38330), 1464 (DL 70920), 1465 (Szirmay 94), 1470 (Szirmay 141), 1476 

(Szirmay 176), 1478 (Szirmay 134, 146), 1481 (C. Tóth 2006: 64), 1512 (C. Tóth 

2006: 74, DL 65372, Szent-IványLevt. 71), 1547 (Szirmay 134): Heten, t., poss., 

de, 1273 (Szirmay 110, Sz. 370), 1295 (Szirmay 110, 111, F. 6/1: 348, Sz. 370, 

ComMarmUg. 180), 1295/1478 (RegArp. 2/4: 151), 1300 (Szirmay 111), 1319 

(Szirmay 112, ComMarmUg. 180), 1397 (Cs. 1: 433), 1409 (Szirmay 108), 1411 

(Zs. 3: 709), 1415 (Zs. 5: 1258), 1430/1431 (DL 70870), 1436 (DL 70878), 1452 

(C. Tóth 2006: 41, 88), 1454 (C. Tóth 2006: 43), 1455 (DL 38613), 1460 (DL 

38331), 1467/1468 (DL 70940), 1469 (DL 38359), 1471 (C. Tóth 2006: 57, DL 

38622), 1477 (Z. 11: 201, 205), 1478 (Szirmay 134), 1481 (C. Tóth 2006: 64), 

1484 (DL 38425), 1498 (DL 71072), 1515 (Szirmay 134), 1516 (DL 71141), 

1744 (Szirmay 134): Hethen, t., v., de, 1399 (C. Tóth 2006: 32), 1416 (Szirmay 

50), 1436 (C. Tóth 2006: 37), 1451 (Károlyi 2: 289), 1454 (C. Tóth 2006: 44), 

1460 (C. Tóth 2006: 46), 1462 (C. Tóth 2006: 50), 1504 (Szirmay 135, ComMarmUg. 

180), 1526 (Szirmay 52), 1529 (Szirmay 52), 1545 (Szirmay 52, 60), 1550 

(Szirmay 134), 1559 (Szirmay 58, 17 [itt Hetény alak is]), 1591 (Szirmay 53): 

Heteny, de, 1402 (ComMarmUg. 180), 1443 (DL 70892), 1457 (C. Tóth 2006: 

45), 1460 (DL 38329), 1461 (C. Tóth 2006: 48), 1462 (C. Tóth 2006: 50), 1469 

(DL 38359), 1475 (Z. 11: 165), 1476 (DL 70980, Perényi 274), 1476/1582 (DL 

3081), 1478 (C. Tóth 2006: 62, DL 70985, Z. 11: 231, Perényi 281), 1482 (DL 

70997), 1487 (C. Tóth 2006: 66), 1492 (DL 71039, Perényi 309), 1499 (DL 

71074), 1499/1505 (DL 71099), 1500 (DL 71077, Perényi 337), 1521 (C. Tóth 

2006: 78), 1523 (C. Tóth 2006: 78, DL 38465), 1524 (C. Tóth 2006: 80, 82, 83, 

DL 38466), 1526 (C. Tóth 2006: 84): Hetheny, poss., de, 1454 (DL 38312): 

Hethey, de, 1454 (C. Tóth 2006: 44): Hetin, 1454 (C. Tóth 2006: 44): Hetiny, 

1454 (C. Tóth 2006: 44): Hitiny, 1461–1462 (Cs. 1: 433): Hetyeny, *1464 (DL 

70920): Hette, 1479 (DL 38412): Hettheny, de, 1498 (DL 71072): Ketheny [ƒ: 

Hetheny], 1683 (UC 30: 34), 1706 (Károlyi 5: 411): Hetény. Heteni ~ Hetenyi 

1435 (Cs. 1: 433), 1455 (C. Tóth 2006: 44), 1457 (DL 38320): Hetheni, de, 1598 

(Dávid 504): Hetenj, 1717 (ComMarmUg. 180): Heteni. Hetenye 1519 (Perényi 

398): Hethenye. Későbbi említése: 1782–1785 (Kat1): Hetténÿ, 1926 (Hnt. 388): 

Hetény. Mai népnyelvi alakja: 2008: m. Heteni ~ Hetenyi ~ Hetenyjá (Csepe, 

Feketeardó), 2008: ukr. Hetenyi, ukr. Hetenyjá (Hetény, Szőlősvégardó).  
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A településnév metonimikus névátvitel útján keletkezett, személynévből ala-

kult magyar névadással (FNESz. Tiszahetény, SEBESTYÉN 2020: 153–154). A 

helynév alapjául szolgáló személynév legkorábbi adata: +1086: Heten (ÁSz. 

385), ez a magyar hét számnévnek lehet a származéka (vö. FNESz. Hosszú-

hetény). Megfogalmazódott az a feltevés is a Hetény helynevek kapcsán, hogy 

valamely népcsoporthoz tartozást jelölnek, de ez nem bizonyítható (i. h.). Az -n-

re végződő Heten-típusú írásformák biztosan Hetény ~ Hetén ejtést takarnak, az 

-ny, -ni, -nj végű írásváltozatok azonban a Hetény mellett a Hetényi ~ Heteni 

ejtést is tükrözhetik. Az -i végű névformák szláv nyelvű névhasználókra utalhat-

nak, az -i jellegzetes szláv helynévformáns. A szláv névváltozat kialakulásának 

idejét nem ismerjük az [-ny] jelölésének hangtörténeti bizonytalansága miatt. 

FÉNYES ELEK orosz falunak mondja (1851). A Hetenye névforma egyetlen adattal 

említett a 16. sz. elején, amely a 19. sz.-i forrásokban újra előfordul. Ez a Hetenye 

típusú településnevek analógiájára is alakulhatott (vö. KMHsz. 1: 128), vagy 

képzős névforma is lehet (FNESz. Hetenye). Szláv neve a magyarba is vissza-

került, ma a ruszin mellett magyar népnyelvi alakja is ezt jelzi. GÖRÖG DEMETER 

térképén Hetei (1802–1811: Hetei), LIPSZKYnél 1806: Hetény, (Lip., Mappa), 

GÖNCZYnél 1889: Heténi, de ezek mellett újabb alakulású szláv formák is je-

lentkeznek: Hetina (1808: Hetina, Lip., Rep.), Hetenya (1808: Heteňa, Lip., 

Rep.), Hetenye (1873: Hetenye, Hnt. 471), majd a 20. sz. elejétől a Tiszahetény 

(1907: Tiszahetény, Sz. 370) hivatalos nevet viseli. Vö. Hetényi út. 

Hetényi ’Gyula határában említett szőlőföld’ 1622 (Sz. 362): Heteni, sző.  

Feltehetőleg családnévből keletkezett magyar név, a közeli Hetény település 

neve kevésbé kereshető benne, mivel nem szomszédos települések. Az alapjául 

szolgáló személynév legkorábbi említése Ugocsához köthető: 1450: Hetheny (Sz. 

545, ehhez lásd RMCsSz., itt még a 17. sz.-ban Ugocsának a Tiszától délre eső 

részén többszöri említéssel datálva). Gyula személynévanyagában 1567-ben He-

teni nevet említenek (Sz. 360). KÁZMÉR MIKÓS szerint a családnév a Hetény 

helynév -i melléknévképzős származéka (RMCsSz.). SZABÓ ISTVÁN közlésében 

„Heteni nevű szőlő” feljegyzést találunk (Sz. 362). Feltehető, hogy az eredeti név-

forma egy feljegyzetlenül maradt *Hetényi-szőlő alak lehetett. Így talán ellipszissel 

is keletkezhetett a név, azonban e változási folyamat lefolyásának valós meg-

ítéséléséhez az egyszeri feljegyzésen túl további névelőfordulásra lenne szükség.  

Hetényi út ’Feketeardó ÉNy-i határában említett, Hetényre vezető út’ 1662 

(Sz. 341): Heteni út. Későbbi említése: 1865 (P. 60): Hetenyi út-nál, 1865 (K17): 

Heteni út-on felül. Mai népnyelvi alakja: 2008: m. Hetenyi ut ~ Heteni ut.  

A Hetény településnév -i melléknévképzős származékának és az út földrajzi 

köznévnek az összetételével alakult.  

Héthold szere ’Mátyfalva határában említett hely’ 1570 k. (Sz. 413): Hetth 

hold zeri, 1580 k., 1637 [a. n.] (Sz. 413): Het hold szeri.  
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Szintagmatikus szerkesztéssel alakult név: előtagja a hét számnév és a hold 

’egy fajta földterület-mérték’ fn. összetétele, utótagja a birtokos személyjeles szer 

’határ távol eső része’ (FKnT., vö. TESz.) földrajzi köznév.  

Hevek ? útja ’Szőlős határában említett út’ 1633 (Sz. 431): Hevwk uttja. 

Hevek ? út 1668 (Sz. 431): Hevik ut, 1668 (Sz. 431): Héne kut.  

Szintagmatikus szerkesztéssel alakult helynév. Az előtag olvasata és eredete 

ismeretlen, SZABÓ ISTVÁN szerint nyilván személynév (Sz. 431). Esetleg össze-

kapcsolható a szomszédos Hetényben szereplő Hő-dülő-föld ugyancsak bizony-

talanul azonosítható első névelemével. A 17. sz. közepén a Hevek út szurdoka 

helynévben is említik a nevet. 

Hevek ? út szurdoka ’Szőlős határában említett hely’ 1645 (Sz. 431): Hevegh 

ut szurdokja.  

A Hevek ? út alapnévnek és a birtokos személyjeles szurdok ’(víztől kivájt) 

meredek falú, keskeny völgy’ (FKnT.) földrajzi köznévnek az összetételével 

alakult. Az alapnév előtagjának olvasata és etimológiája bizonytalan. 

híd 1620 k. (Mátyfalva; Sz. 414): Hid előt. 

Bizonyára köznévi említés. 

Híd alja mező ’Terebes DNy-i határában, a Túr bal partján említett föld-

terület’ 1679, 1690 [a. n.] (Sz. 532): Hid alja mező. Későbbi említése: 1865 (P. 

68, P. kézirat, Sz. 532 [itt P.-re utalva Hidali mező alak áll]): Hidali Mező.  

Szintagmatikus szerkesztéssel alakult kétrészes név. Előtagja köznévi rész-

ként, de rendszertanilag akár egy feljegyzetlen *Híd alja helynévként is ma-

gyarázható, amely a híd ’valamely útnak folyó stb. feletti áthaladását biztosító 

építmény’ fn.-nek és a birtokos személyjeles alj földrajzi köznévnek az összetéte-

lével alakult. Utótagja a mező ’a falu külterülete; (sík) terület; szántóterület; lege-

lő; rét, kaszáló’ (FKnT., TESz., KMNySz.) földrajzi köznév. Az előtag névtipo-

lógiailag beillik a Híd-eli-mező, Híd-feli-kaszáló nevek sorába, így valószínű, 

hogy az előtag helyzetviszonyító szerepű köznévi rész. KNIEZSA ISTVÁN az elő-

tagot a Hídeli népetimológiás módosulásának tartja (Sz. 532).  

Hideg-ér ’Salánk határában említett vízfolyás’ [1411–1415] (Zs. 3: 1481), 

1414 (Károlyi 2: 13, Zs. 4: 1948, Sz. 465), 1414/1627 (Zs. 4: 2503): Hydeger, 

aqua, 1414 (Zs. 4: 1948), 1414/1627 (Zs. 4: 2503): Hydegher. Mai népnyelvi 

alakja: 2005: Hideg-½r. 

A hideg melléknévnek és az ér ’patak’ jelentésű földrajzi köznévnek az össze-

tételével alakult. A név a patak vizének feltűnően hideg voltára utalhatott (vö. 

FNESz. Hidegvíz). Esetleg kapcsolatba hozható a Hideg-víz (1.) pataknévvel, 

amelyet a szomszédos Egres település határában említenek.  

Hideg-forrás pataka ’a Batár folyó bal oldali mellékága, amely Ugocsa vm. 

DK-i részén ered, Váralja határában említik’ 1584 (Sz. 495): Hidegh forras 

pathaka aliter Thekeres pathaka.  
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Szintagmatikus szerkesztéssel keletkezett név: a korábbról adatokkal nem 

említett *Hideg-forrás helynévnek és a birtokos személyjeles patak földrajzi 

köznévnek az összetétele, s a Hideg-forrásból eredő folyóvízre utalhatott. Az 

alapnévként szolgáló Hideg-forrás-t (1865: Hidegforrás, P. 47) csak a PESTY-

anyagban találjuk meg. L. Tekeres pataka.  

Híd Egre ’Kökényesd határában említett víz’ 1319 (Z. 1: 164, AOklt. 5: 181, 

Perényi 28, Sz. 406): Hydegre. Ehhez lásd a szomszédos Batár határában említett 

határnevet: 1983 (Danku 58): Hidéger, föld.  

A m. híd fn.-nek és a birtokos személyjeles Éger (1.) víznévnek az összetétele: 

a víznek azt a részét jelölhette, amelyen híd vezetett át. SZABÓ ISTVÁN a dabolci 

Egre adat kapcsán felveti, hogy talán az erge ’patak, árok’ jelentésű földrajzi 

köznévvel azonos (Sz. 321). A Tisza folyásától nyugatra több település határában 

is gyakori ugyan e közszónak (ehhez lásd még az Erge névcikkét) a helynévi 

előfordulása, az Éger kiterjedt névbokra mégis azt valószínűsíti, hogy a köké-

nyesdi nevet ehhez kapcsolhatjuk, és a birtokos személyjeles formából elvont tő-

változatnak tekinthetjük. 

Hideg-víz 1. ’a Belyva egyik jobb oldali ága Egres határában’ 1356 (Sz. 326, 

OklSz. 378 [itt Hydeguiz], Szirmay 78 [itt Hideg-víz], F. 9/2: 568 [itt Hidegviz]): 

Hydegviz, riv. — A szomszédos Feketepatak település Ny-i határában Hideg-víz 

patakot említenek ma, amely Salánknál ömlik a Szalvába: 2007: Hideg-viz. Vö. 

Hideg-ér. 2. ’a Tisza bal oldali mellékága Szőlős K-i határában’ 1688 (Sz. 434): 

Hideg viz. Későbbi említése: 1782 (Sz. 434): Hideg víz-nél (Szőlős), 1829 (Kat2) 

Hideg Viz, p. (Szászfalu, Tekeháza), 1865 (K33, L22): Hideg viz, sz. (Szászfalu).  

A hideg mn.-nek és a víz ’vízfolyás’ földrajzi köznévnek az összetétele (vö. 

FNESz. Hidegvíz). Feltűnően hideg vizű patakra utalhatott. A Tisza mellékágá-

nak a neve névbokrosodás következtében több névben is megjelenik: a 17. sz. 

végén Hideg-víz-mező szerepel a forrásokban, a szomszédos Tekeháza határá-

ban a 19. sz. harmadik negyedében Kis-Hideg-víz (1865: Kis hideg víz, P. 68) és 

Nagy-Hideg-víz (1865: Nagy hidegvíz, P. 68) helyneveket említenek.  

Hideg-víz-mező ’Szőlős határában említett földterület’ 1690 (Sz. 434): Hi-

degviz mező.  

A Hideg-víz (2.) pataknévnek és a mező ’a falu külterülete; (sík) terület; szán-

tóterület; legelő; rét, kaszáló’ (FKnT.) földrajzi köznévnek az összetételével alakult.  

Hideg-víz vápája ’Sásvár határában említett hely’ 1660 (Sz. 475): Hideg víz 

vápája mellett.  

Szintagmatikus szerkesztéssel alakult helynév: talán a Hideg-víz (2.) hely-

névnek és a birtokos személyjeles vápa ’vizenyős, mocsaras terület’ (FKnT.) 

földrajzi köznévnek az összetételével alakult. A falu határában a 19. sz. elejétől 

Hideg-vápa (1802: Hideg vápa, Sz. 475, 2008: m.–ukr. Hideg-vápa, vápa) hely-

nevet említenek.  
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Híd-eli-mező ’Terebes határában említett földterület’ 1604 (Sz. 532): Hid elj 

mezo, t., nyomás.  

Szintagmatikus szerkesztéssel alakult kétrészes név. Az előtag helyzetviszo-

nyító névrészként értelmezhető: a híd fn. és az el(eje valaminek) ’elülső rész(e)’ 

fn. -i melléknévképzős alakjának az összetétele, utótagja a mező földrajzi köznév. 

KNIEZSA ISTVÁN szerint a „Hideli lehet hidontúli mező. A későbbi »hidalja« 

alakulat lehet népetymologia” (Sz. 532). Vö. Híd alja mező. 

Híd-fark ’Keresztúr határában említett hely’ 1655 (Sz. 504): Hid fark-on.  

A híd fn.-nek és a fark itt leginkább ’a nyári időszakban rendszerint kiszáradó 

érnek hosszan elnyúló vége’ jelentésű (FKnT.) földrajzi köznévnek az össze-

tételével alakult.  

Híd farka ’Farkasfalva határában említett hely’ 1683 (Sz. 335): Híd farka.  

A híd fn. és a birtokos személyjeles fark földrajzi köznév összetételével 

alakult. Értelmezéséhez lásd a Híd-fark helynév szócikkét.  

Híd-feli-kaszáló ’Verbőc határában említett földterület’ 1691 (Sz. 542): 

Hidfeli kaszáló.  

Szintagmatikus szerkesztéssel alakult helynév. A név előtagja helyzetviszo-

nyító szerepű névrész: a híd fn. és a fel(e) valaminek ’felső rész(e)’ fn. (TESz. 

föl) -i melléknévképzős alakjának az összetétele, utótagja a kaszáló földrajzi köz-

név. Vö. Híd mezeje, Híd-eli-mező. 

Híd mezeje ’Verbőc határában említett hely’ 1714 (Sz. 542): Hid mezeje, 

1730, 1755 [a. n.] (Sz. 542): Hid mezei.  

A híd ’a folyóvíz fölötti áthaladást lehetővé tevő építmény’ fn.-nek és a birto-

kos személyjeles mező földrajzi köznévnek az összetételével alakult. Korábbról 

Híd-feli-kaszáló mikrotoponima ismeretes a település határában.  

Hintós láza ’Sásvár határában említett hely’ 1472 (C. Tóth 2006: 57), 1478 

(Sz. 474): Hynthoslaza, ins.  

A Hintós névrésznek és a láz ’tisztás; szénatermelő hely, rét; irtvány’ jelentésű 

földrajzi köznév (FKnT.) birtokos személyjeles alakjának az összetétele. Az elő-

tag eredete bizonytalan. JUHÁSZ DEZSŐ az onomatopoetikus eredetű helynevek 

körében Hintós mikrotoponimát is említ, amely a talaj mocsaras, ingó voltára utal 

(1989: 117–118). Újabban BÁTORI ISTVÁN részletesen vizsgálta a magyar nyelv-

területen megjelenő Hintos-féle egy- és kétrészes helyneveket (2017), s amellett 

érvel, hogy a Hintos egy speciális sajátosságjelölő névrész, amely a táj, illetve 

domborzat bemélyedéses jellegére utal (2017: 159). Vélhetően az Ugocsa vm.-i 

Hintós lázá-nak az előtagja ezzel megegyező metaforikus jelentésre vezethető 

vissza.  

Hitvány fája ’Tivadar ÉK-i határában említett hely’ 1479 (Sz. 521): Hythwan-

faya. Későbbi említése: 1865 (K38, L27), 1917 (K56, L26): Hitvány fája. Ma 
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Tivadar északi részén, a töltés mellett említik: 2007: Hitvány fája, sz. „három 

ficfa a Tisza partyán egy fődön”. Hitványd (fája) 1299 (Forgolány; C. Tóth 

2006: 26): Hicwand [ɔ: Hitwand], a., 1299 (RegArp. 2/4: 233): Hýtuandfaýa, a.  

Az elsődleges név fa megnevezésére szolgálhatott (lat. arbor), ez a Hitványd 

személynévnek és a fa fn. birtokos személyjeles alakjának az összetétele. Az alap-

jául szolgáló személynév legkorábbi említése: 1171: Hituand (ÁSz. 388). Később 

a névnek határrészjelölő szerepe lehetett, hangsorából a -d a mássalhangzó-

torlódás feloldásaként eshetett ki.  

Hodor-liget ’Batarcs határában említett erdő’ 1478 (C. Tóth 2006: 64, Pe-

rényi 279, Sz. 294 [itt Hodorliget]), 1479 [a. n.] (Sz. 294 [ua.]): Hodorlygeth, s.  

Etimológiája bizonytalan. A bizonytalan eredetű Hodor névrésznek és a liget 

’kisebb, ritkás erdő, berek; mező, rét’ jelentésű földrajzi köznévnek (FKnT.) az 

összetételével alakult. KNIEZSA ISTVÁN az előtag eredetével kapcsolatosan 

többféle névfejtési lehetőséget vázolt fel, eszerint lehet személynévi eredetű és a 

szláv Godislav > Godur > rut. Hodur személynévből való. Esetleg a magyar 

hódor ’fehérfoltos, hódos, hóka’ szóból is eredhet (Sz. 294). Szerinte ez utóbbi 

származtatást megerősíti a Szár-Bábony erdőnév, ui. ez is a színe után van 

elnevezve (i. h.). Az előtag etimonja akár a Hódos víznévvel is összefüggésbe 

hozható, KNIEZSA is utal erre, ti. a szomszédos települések határában csörgedezik 

a patak. 

Hódos 1. ’a Batár bal oldali mellékága, Akli, Terebes határában említik’ 1337 

(Perényi 48, Sz. 274 [itt az előbbire utalva Hodos]): Hodus, fl., 1604 (Sz. 532): 

Hodos. Mai népnyelvi alakja: 2003, 2004: Hodos (Kocán 2003: 54, 2004a: 104, 

vö. Szilágyi-Varga 2015: 170). L. Hódos pataka, Hodos vize. Vö. Alsó- és 

Felső-Hódos. 2. ’Gyula DK-i határában említett kaszáló’ 1659, 1688 [a. n.] (Sz. 

362): Hodos. 3. ’a Borsova bal oldali ága, Rákóc ÉNy-i határában említik’ 1439 

(DL 38276, Sz. 460): Hados, fossatum se vallis lutosa. Későbbi említése: 1865 

(K10): Hodos, p., 1865 (K75): Hodos Patak ~ Hodos pat. ~ Hodos p., p. (Alsó-

sárad), 1865 (K63, K68): Chodos patak, Ходишъ пот., p. (Nagyrákóc, Ölyvös), 

1923 (Sz. 460): Hodyš (Rákóc). Vö. Alsósárad és Nagyrákóc határában, a 

Beberke és a Hódos közén lévő Hódos földterület nevével: 1865 (K75): Hodos, 

sz., 1865 (K63): Ходишъ, sz.  

Morfematikai szerkesztéssel keletkezett helynév, a magyar hód állatnév -s 

képzős származéka (lásd még SEBESTYÉN 2017: 104, vö. FNESz. Hódosfalva). 

A Hódos személynévként is előfordul a korai ómagyar korban, legkorábbi adata: 

1138/1329: Hodus (ÁSz. 389). Névrendszertani okok miatt azonban kevésbé 

gondolhatunk személynévi névátvitelre. A fenti víznevek funkcionális-szeman-

tikai tartalma inkább: ’hódban gazdag hely’. Jelentéstani okok alapján a Gyula 

határában említett területnév bizonyára víznév > mezőnév metonimikus név-

átvitellel keletkezhetett, az alapnév akár a Hódos (1.) víznévvel is azonos lehetett, 
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ugyanis Gyula Akli szomszédságban fekszik. Ugyanígy magyarázható a dabolci 

Alsó- és Felső-Hódos kikövetkeztetett Hódos határrészneve is. Az Árpád-kori 

víznév eredetével kapcsolatosan PESTY FRIGYES gyűjtésében a következő meg-

jegyzés szerepel: „a’ medre posvány, Aklinál egy feneketlen motsárrá válik … 

nevezetét onnan vette; hogy mikor meg árad a’ medrét lommal, iszappal tele 

hordja” (P. 47). A 14. század 40-es éveinek elején Hódos pataka formában, 

zártabb magánhangzókkal adatolva is megtalálható az alaptag, a 18. század vé-

gétől a pataknév Hódos-patak (vö. 1782–1785: Hodos pat., Kat1, 1782–1785, 

1865, 186[5], 1884: Hodos Patak, Kat1, P. 52, K42, Kat3, 1884: Hódos patak, 

Kat3) formában szerepel.  

Hódos pataka ’a Batár bal oldali mellékága, Terebes határában említik’ 1341 

(Perényi 52), 1341/1482 (DL 70998): Huduspathaka, fl. A helynév azonos lehet 

a Terebeshez tartozó Túrterebeshegyen lévő Hódos-sal, vö. 2008: Hódos, csator-

na (Bura 2: 342). De ehhez lásd még a szomszédos Halmi keleti határában 

említett Hódos (2008: Hodos, Bura 1: 286) patakot is.  

Bizonyosan azonos lehet a közeli Akli határában említett Hódos (1.) víznév-

vel. Az adatok időbeli előfordulása alapján Hódos > Hódos pataka kiegészüléssel 

alakulhatott, de a két névforma egymással párhuzamosan is létrejöhetett. 

Hódos vize ’a Batár bal oldali mellékága, Terebes határában említik’ 1604 

(Sz. 532): Hodos vize. Későbbi említése: 1851 (Fényes 1: 237): Hodos vize. 

A Hódos (1.) pataknév a víz ’vízfolyás’ földrajzi köznév birtokos személyjeles 

formájával egészült ki. 

Holló-fő-szeg ? ’Fancsika határában említett hely’ 1650 k., 1696 [a. n.], 1763 

[a. n.] (Sz. 331): Hollo főszek.  

Feltehetőleg szintagmatikus szerkesztéssel keletkezett kétrészes név, amely a 

korábbról nem adatolt *Holló-fő helynév és a szeg ’a falunak valamely része; 

folyókanyarban fekvő földterület’ (FKnT.) földrajzi köznév összetételével ala-

kult. Az előtag bizonyára összefüggésbe hozható a szomszédos Szőlős határában 

már a 14. sz. közepe táján említett Hollós pataka víznévvel. Emellett a falu ha-

tárában később Holló-rekesz (1865: Holló rekesz, P. 60) és Holló-szeg (1900 k.: 

Hollószeg, Sz. 331) mikrotoponimák is adatolhatók. Ezek a névelőfordulások is 

a fenti eredeztetést erősítik talán, de nem zárható ki az sem, hogy a hollófészek ’a 

hollónak öreg, magas fák tetejére rakott nagy, szilárd fészke’ közszó szerepel a 

névben.  

Hollós ’Verbőc DNy-i, Ny-i részén említett határrész’ 1755 (Sz. 544): Hol-

lós-on rét. Mai népnyelvi alakja: 2007: Hollïs, sz., l.  

Morfematikai szerkesztéssel, a holló madárnév -s képzős származékából ke-

letkezhetett (vö. FNESz. Hollós). A Bereg megyei Bátyún is találunk ilyen nevet, 

vö. 2002: Hollós, sz., de itt korábbról [19–20. sz.]: Hollós erdő hn. (SEBESTYÉN 
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2002: 16). A Hollós családnévként is előfordul (vö. 1419: Benedictus Hollas, 

RMCsSz.; legkorábbról személynévként: 1220/1550: Hollus, ÁSz. 390). A szom-

szédos Egresen 1604. évi kelettel Holos jobbágynevet említenek (Sz. 325). Ugo-

csának a Tiszától északnyugatra eső részén a kései ómagyar kortól kezdődően 

találunk Hollós ~ Holló névrésszel szerkesztett helyneveket: Hollós pataka, 

Holló-fő-szeg.  

Hollós pataka ’Szőlős határában említett patak’ 1357 (DL 38170, Sz. 427, 

Perényi 68), 1357/1379 (DL 38171), 1357/1399 (DL 70702): Hullospataka, loc., 

1357/1380 (Sz. 427), 1357>1389 (DL 38160, DocVal. 352): Holspataka.  

A holló madárnév -s képzős származékának és a patak földrajzi köznév bir-

tokos személyjeles alakjának az összetétele, s olyan vízfolyásra utal, amelynek a 

partján lévő fákon (esetleg erdőben) sok holló élhetett. Az előtag a régiségben 

előforduló első szótagi zárt u-val szerepel (TESz. holló, vö. OklSz. hollós). 

Összefügghet a szomszédos településeken említett Hollós és Holló-fő-szeg? 

helynevekkel.  

Holt-Batár ’a Batár mellékágai, Gődényháza, Feketeardó, Csepe, Gyula, Ba-

tár határában említik’ 1458 (Szirmay 138): Holth-Bathár, fl., 1465 (Sz. 290): Holt 

Bathar, fl., 1476 (OklSz. 386, Sz. 290 [itt a. n.]), 1476/1582 (DL 3081), 1587 (Sz. 

357): Holthbathar, fl., 1476 (Sz. 316), 1659 (Sz. 362): Holt Batar, fl. Későbbi 

említése: 1865 (L22, K33), 1884 (Kat3): Holt batár (Szászfalu, Gődényháza). 

Mai népnyelvi alakja: 2008: R½gi-Batár ~ Hōlt-Batár ~ Hït-Batár, p. (Batár), 

2008: Holt-Batár ~ Hït-Batár ~ Fenektelen-Batár ~ Kerek-Batár ~ ïcska-

Batár, p. (Feketeardó).  

A holt ’(elzáródás miatt) megállott vizű, megrekedt (folyóág)’ (TESz., EWUng.) 

jelentésű mn.-ből és a Batár víznévből alakult jelzős összetétel, amely a Batár 

holtágát, morotváját jelölhette. Az egyes említések különálló mederszakaszokra 

is vonatkozhattak. Ehhez lásd Élő-Batár.  

Holt-Tisza ’a Tisza mellékágai, illetve a folyóvíztől elszakadt álló vízű részei, 

Bökény és Rakasz között több település határában említik’ 1549 (Sz. 304, OklSz. 

386 [itt Thicie halowan aliter hoth Thyza áll]): Halowan aliter Hot Thyza (Hooth 

Thyza), fl., 1666 (Sz. 456): Holt Tisza. Későbbi említései: 1829 (Kat2): Hott 

Tisza, 1864 (L56), 1865 (K16): Holt Tisza, 1884 (Kat3): Hólt Tisza. Mai nép-

nyelvi alakja: 2007: m. Hït-Tisza, Halvány, Holt-ág, Hït-ág, p. (Bökény, Far-

kasfalva, Forgolány, Péterfalva, Tivadar), 2008: m., m.–ukr. Holt-Tisza, Hït-

Tisza, Hïtt-Tisza (Szirma), 2008: m.–ukr. Hïtt-Tisza, sz. (Tekeháza).  

A differenciáló szerepű holt ’(elzáródás miatt) megállott vizű, megrekedt 

(folyóág)’ melléknév (TESz.) és a Tisza víznév jelzős összetétele. A víznév az 

itteninél korábban előfordul a Holt-Tisza töve helynévben. Az első névrész korai 

előfordulásában az l kiesése figyelhető meg. L. Halvány (1.).  
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Holt-Tisza töve ’Bökény határában említett hely’ 1484 (Sz. 303, OklSz. 386, 

1003 [itt Holththyzateve]): Holththyzatheve.  

A Holt-Tisza víznév és a birtokos személyjeles tő ’folyó, árok stb. torkolata, 

vége’ (TESz.) földrajzi köznév összetételével alakult.  

Homok ’Újlak határában említett hely’ 1698, 1701 [a. n.], 1713 [a. n.], 1749 

[a. n.], 1750 [a. n.], 1759 [a. n.] (Sz. 517): Homok. Későbbi említése: 1865 (K37, 

P. 69): Homok. 

Jelentéshasadással alakult a homok ’homokos talajú terület’ (FKnT.) földrajzi 

köznévből. 

Honcsokos ’Verbőc D-i részén említett határrész’ 1741 (Sz. 543): Honcsokos. 

Mai népnyelvi alakja: 2007: Honcsokos, sz.  

Jelentéshasadással keletkezett a tájnyelvi honcsokos ’rétterület, amelynek fel-

színét kis dombocskák teszik egyenetlenné; vakondtúrásos terület’ földrajzi köz-

névből (FKnT. honcsékos, vö. ÚMTsz. hancsikos). Az -s képzős származékszó 

töve a nyelvjárási honcsok ’kákagyökérből vagy gyepből összehordott földhant 

lapos helyen; gyökerektől összetartott földhant’ köznév (KMNyA. 2: 742–743, 

KMNySz.), más területen hancsik ’(határjelző) kis földkupac’ és honcsik ’bir-

tokrész határát jelző, kövekkel erősített földkupac sáncokkal, karóval’ formában 

ismeretes (FKnT.). Vö. Kis-Honcsokos. 

Hordás-árok ’Szőlős határában említett víznév’ 1604 (Sz. 430): Hordas 

arok.  

Bizonyára a ’hordalék’ jelentésű hordás fn.-nek (ÚMTsz., vö. KMNySz.) és 

az árok földrajzi köznévnek az összetételével alakult. A helynév olyan vízel-

vezető csatornára utalhat, amelynek a medre hordalékkal van telítve. 

Hordozló-hát ’Verbőc határában említett földterület’ 1714, 1730 [a. n.] (Sz. 

542): Hordozlo hát, 1749, 1755 [a. n.] (Sz. 542–543): Hordoszló hát. Ma Salánk 

D-i határában Hordozló (2007: Hordozlï) nevű rövid patakot, vízfolyást em-

lítenek, amely nem folyt bele semmibe; ma szántó található a helyén. Ehhez lásd 

még: 2007: Oszlï ~ Zoszlï, szántó a falu nyugati részén.  

Bizonyára egy nem adatolt *Hordozló víznév és a hát ’szélesebb tetejű ma-

gaslat’ (TESz. hát1) jelentésű földrajzi köznév összetételével alakult. Az előtag 

magyarázatát lásd a Kis-Hordozló szócikkében.  

Horgas-föld ’Fancsika határában említett földterület’ 1696 (Sz. 331): Horgas 

föld.  

A horgas ’horog alakú’ melléknévnek vagy a ’mélyút, vízmosás stb.’ jelentésű 

földrajzi köznévnek (FKnT.) és a föld ’(szántó)földterület, amely többnyire egy 

birtokos kezében van’ (FKnT.) földrajzi köznévnek az összetételével alakult.  

Horgas-hegy ’Terebes határában említett hegy’ 1679 (Sz. 533): Horgas 

hegy.  
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A terület névkincsében fellelhető, horgas névrésszel szerkesztett névbokor 

alapján egy *Horgas alapnévnek és a hegy ’kiemelkedés’ földrajzi köznévnek az 

összetétele lehet. Vö. Horgas út. 

Horgas-patak ’Rakasz és Veresmart határában említett patak’ 1570 (Sz. 

456): Hargas patak, 1655 (Sz. 549), 1657 (Sz. 456): Horgas patak.  

A horgas ’horog alakú’ melléknévnek vagy a ’mélyút, vízmosás stb.’ jelentésű 

földrajzi köznévnek (FKnT.) és a patak földrajzi köznévnek a jelzős összetétele.  

Horgas-szer ’Keresztúr határában említett hely’ 1655 (Sz. 504): Horgas szer.  

A horgas melléknévnek vagy a ’mélyút, vízmosás stb.’ jelentésű földrajzi köz-

névnek (FKnT.) és a szer ’határ távol eső része’ (FKnT.) földrajzi köznévnek az 

összetételével alakult. 

Horgas út ’Terebes határában említett út’ 1679 (Sz. 533): Horgas ut. Mai 

népnyelvi alakja: 2014 (Kiss K. 2014: 126): Hòrgas út, út.  

A nyelvjárási horgas ’horog alakú; rendszerint vízmosta mélyút’ (TESz. 

horog, KMNySz., ÚMTsz. horgas1, FKnT.) földrajzi köznévből és az út földrajzi 

köznév összetételével alakult. A település modern kori névanyagában Horgas 

helynevet is ismerünk (2014: Hòrgas, sz., KISS K. 2014: 126), amelynek a falu 

történeti névanyagában jelentős névbokoralkotó szerepét láthatjuk. A 17. sz. 

végéről Horgas-hegy név adatolható, később az alábbi nevek tűnnek fel: Horgas-

mező (1780: Horgas mező, Sz. 534), Horgas tája (1780: Horgas tája, Sz. 534), 

Kis-Horgas (1780: Kis Horgas, Sz. 533) és ennek Nagy-Horgas korrelatív párja 

a 19. sz. harmadik negyedéből (1865: Nagy Horgas, P. 68). Az itt tárgyalt név 

pedig Horgas útja (1780: Horgos uttya, Sz. 533) birtokos szerkezetben szerepel.  

Horgas-vápa ’Szirma határában említett hely’ 1721 (Sz. 488): Horgas Vápa.  

A horgas ’horog alakú’ melléknévnek vagy a ’mélyút, vízmosás stb.’ jelentésű 

földrajzi köznévnek (FKnT.) és a nyelvjárási vápa ’völgy, mélyedés’ földrajzi 

köznévnek az összetételével alakult. Görbült, hajlott mély fekvésű, mocsaras 

helyre utal a helynév. A falu határában Vápa (2.) mikrotoponimát is ismerünk 

közel azonos időből, elképzelhető, hogy a nevek által jelölt helyek összefüggés-

ben voltak egymással. 

Horhágy ’Szőlős határában említett völgy’ 1357 (DL 38170, Perényi 68, Sz. 

427), 1357/1379 (DL 38171), 1357>1389 (DL 38160, DocVal. 351), 1357/1399 

(DL 70702): Hurhag, loc. seu vall.  

Morfematikai névalkotással keletkezett helynév: a horh ’vízmosta árok, mély-

út’ (TESz.) jelentésű fn.-nek -gy formánssal alkotott származéka (vö. HEFTY 

1911: 23; a képzőhöz lásd BÉNYEI 2012: 70–74). 

Hosszas ’Forgolány határában említett hely’ 1739 (Sz. 355): Hosszas. Későb-

bi említése a szomszédos településeken: 1865 (L27), 1917 (K56, L26): Hosszas, 

1865 (K38): Hoszas, 1865 (L27): Hosszás (Tivadar), 2008: Hosszas (Péterfalva). 
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Forgolány határában a 15. sz.-ban Hosszú (1.) nevű területet is említenek. Vö. 

Hosszú-láz pataka.  

Morfematikai szerkesztéssel keletkezett helynév: a hosszú ’egy irányban mesz-

szire nyúló’ melléknév -s képzős származéka. A mikrotoponima hosszan elnyúló 

területre utalhatott (vö. OklSz. hosszú).  

Hosszú 1. ’Forgolány határában említett földterület’ 1475 (C. Tóth 2006: 59): 

Hwzyw. Vö. még 1865 (P. kézirat, P. 60 [itt Rövidszer]): Rővidszer. Vö. Hosszas. 

2. ’Nevetlenfalu határában említett hely’ 1757 (Sz. 442): Hosszu-ban föld.  

A hosszú ’egy irányban messzire nyúló’ (TESz.) melléknévből alakult hely-

név. Az első adat ennek régi [hoszjú] ejtését mutatja. A régiségben főleg kétrészes 

helynevek bővítményrészeként gyakori e lexéma (vö. OklSz.), de találunk egy-

részes helynévi analógiákat is ezek között, pl. 1282: Terre Hwzyv uocate, 1326: 

Duo iugera in loco huscyu nuncupato (OklSz.). A Nevetlenfalu határában lévő 

helynév azonban bizonyára ellipszissel (névrészelhagyással) alakult, az elsőd-

leges Hosszú-sor névváltozatból.  

Hosszú-bérc ’Bábony határában említett föld’ 1464 (DL 70920, Perényi 247, 

Sz. 284): Hozzwbercz, t.  

A differenciáló szerepű hosszú melléknév és a bérc ’hegy, kisebbfajta kiemel-

kedés, magaslat’ földrajzi köznév összetételével alakult. Bábony határában már a 

15. sz. első felétől ismeretes Bérc helynév. Vö. még Hosszas-vész. 

Hosszú-berek-oldal ’Mátyfalva határában említett hely’ 1580 k. (Sz. 413): 

Hozu Beregh oldal-on.  

Szintagmatikus szerkesztéssel alakult név: előtagja a nem adatolt *Hosszú-be-

rek mikrotoponima, utótagja az oldal ’határrész, tájrész oldalsó darabja, kör-

nyéke’ (FKnT.) földrajzi köznév. Az alapnév a hosszú melléknév és a berek föld-

rajzi köznév (jelentéseihez lásd FKnT.) összetétele.  

Hosszú-cser 1. ’Batár és Almás határában említett erdő’ 1476 (Sz. 290, 352): 

Hozzywcher, s. 2. ’Batár és Almás határában említett vízfolyás’ 1478 (Sz. 352, 

Szirmay 172 [itt Cserfolyás, aliter Hoszúszer]), 1490 [a. n.] (Sz. 352): Cherfolyas 

aliter Hozywcheer. 

Az adatok kronológiai viszonyai szerint az erdőnév tekinthető elsődlegesnek, 

és etimológiai, névtipológiai érvek is ezt támogatják. A Hosszú-cser erdőnév a 

differenciáló szerepű hosszú melléknévnek és a cser földrajzi köznévnek vagy az 

ebből alakult Cser erdőnévnek az összetételével alakult. A név hosszan elnyúló 

csererdőre utalhat, talán a Cser szinonim megnevezése volt. A Cser folyása 

névváltozataként adatolt Hosszú-cser víznév metonimikus névadással keletkez-

hetett az azonos erdőnévből. 

Hosszú-erdő ’Salánk Ny-i határszélén, az Atak bal partján É–D-i irányban 

hosszan elnyúló erdő’ 1627/1993 (Botlik–Dupka 1993: 169): Hosszúerdő, vagyis 

Nagyerdő.  



 171 

A hosszú mn.-nek és az erdő földrajzi köznévnek az összetételével alakult. A 

település határában a 15. sz. közepétől Nagy-erdő (2.), a 17. sz. elejéről Nagy-

Hosszú-erdő, majd a század végéről Hosszú-Nagy-erdő helyneveket ismerünk. 

Ezek feltehetően jórészt azonos helyet jelölhettek.  

Hosszú-föld szere ’Újhely határában említett földterület’ 1580–1590 k. (Sz. 

509): Hozzu fold zere.  

Egy nem adatolt *Hosszú-föld helynévnek és a birtokos személyjeles szer ’ut-

ca, házsor; a település valamelyik része; határ távol eső része’ (FKnT.) földrajzi 

köznévnek az összetételével alakult. A feltételezett előtaghoz lásd még a szom-

szédos Karácsfalván később említett Hosszú-földek-et (1865: Hoſzszu főldek, P. 

kézirat, P. 62 [itt Hosszu főldek]).  

Hosszú-hát ’Váralja ÉNy-i határában említett hegy, szikla, amely Ny–K-i 

irányban hosszan elnyúlik’ 1584 (Sz. 495): Zelpes Bykk aliter Hozzwhat, mo. seu 

promo. Későbbi említései: 1782–1785 (Kat1): Hoszu hat (Gyula), 1859–1860 

(Kat2): Hoszuhát, h. (Váralja), 1865 (P. 46), 1884 (Kat3), 1887 (Sz. 495), 1935–

1936 (SzamSz. 397): hosszu hát, h. (Gyula, Váralja, Dabolc), 1865 (P. 46): 

Hosszú hát, hegytető (Váralja). Mai népnyelvi alakja: 2008: Hosszu-hát, domb 

Gyula határában (vö. Barta 2009: 218).  

A hosszú ’egy irányban nagy kiterjedésű’ melléknévnek és a hát ’szélesebb 

tetejű magaslat, földhát’ (TESz. hát1) földrajzi köznévnek az összetételével ala-

kult. PESTYnél a mikrotoponima eredetét a helybeliek így magyarázták: „ezen 

Hosszú hát nevezetét vette Hosszú formájától” (P. 46). A 18. század végétől 

Gyula, Dabolc és Váralja határában említik a hegynevet, amely a földrajzi közel-

ség alapján bizonyosan azonos helyre vonatkozik. L. Szelpes-bükk. 

Hosszú-láz 1. ’Bábony határában említett földterület’ 1464 (DL 70920, Peré-

nyi 247 [itt Hozzwlancz]): Hozzwla[...]. Későbbi említése: 1935–1936 (SzamSz. 

397): Hosszuláz. Mai népnyelvi alakja: 2008 (Bura 1: 347): Hosszuláz, 2015 

(Szilágyi-Varga 2015: 171): Hosszú-láz, sz. Vö. Hosszú-vész. 2. ’Rakasz határá-

ban említett földterület’ 1570, 1636 [a. n.], 1643 [a. n.], 1645 [a. n.] (Sz. 455): 

Hozzu Laz, prat., 1651, 1654 [a. n.] (Sz. 455): Hoszo Laz, 1656, 1657 [a. n.] (Sz. 

455): Hoszu Lasz. 3. ’Veréce É-i határában, a Holt-Tisza bal partján említett föld-

terület’ 1661 (Sz. 546): Hosszu Láz. — Rakasz és Veréce egymással szomszédos 

települések, elképzelhető, hogy a határukban említett nevek azonos területet je-

lölnek.  

A hosszú melléknévnek és a szláv eredetű magyar láz ’tisztás, szénatermelő 

hely, rét’ (TESz. láz1, FKnT.) jelentésű földrajzi köznévnek az összetételével ala-

kult. 

Hosszú-láz pataka ’Tivadar határában említett vízfolyás’ 1379 (Sz. 521, 

OklSz. 394 [itt Huzyulazpatalka]): Huzyulaz pataka, aqua.  
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Szintagmatikus névalkotással alakult kétrészes helynév. Egy e helyen nem 

adatolható *Hosszú-láz mikrotoponimának és a birtokos személyjeles patak föld-

rajzi köznévnek az összetételével alakult. A 16. sz. első feléből ismeretes Hosszú-

oltvány helynév is a falu határában. A megyében távolabbi településeken említett 

Hosszú-láz nevek nem kapcsolhatók össze az itteni név által jelölt hellyel. Vö. 

Hosszas. 

Hosszú-liget ’Verbőc határában említett földterület’ 1722, 1755 [a. n.] (Sz. 

544): Hoszszu Liget.  

A hosszú ’hosszan elnyúló’ mn.-nek és a liget ’kisebb, ritkás erdő; kisebb 

mélyedés és környéke’ (FKnT.) földrajzi köznévnek a jelzős összetétele. Vö. 

Hosszú-mocsár.  

Hosszú-mocsár ’Verbőc határában említett hely’ 1755 (Sz. 544): Hoszszu 

Mocsár. Későbbi említései: 1829 (Kat2): Hossu Motsar (Feketepatak), 2005, 

2007: Hosszu-mocsár, sz., e. (Feketepatak, Salánk), 2007: Hosszu-mocsár, sz., 

erdő volt.  

A hosszú ’hosszan elnyúló’ mn.-nek és a mocsár ’(növényzettel benőtt) sekély 

állóvíz’ (FKnT.) földrajzi köznévnek a jelzős összetétele. Vö. Hosszú-liget. 

Hosszú-Nagy-erdő ’Salánk Ny-i határszélén, az Atak bal partján É–D-i irány-

ban hosszan elnyúló erdő’ 1682 (Sz. 466): Hoszszu Nagy Erdő.  

A hosszú ’hosszan elnyúló’ mn.-nek és az 1454-től adatolt Nagy-erdő hely-

névnek az összetételével alakult. Lásd még Hosszú-erdő, Nagy-Hosszú-erdő, 

ezek feltehetően azonos helyet jelölhettek. 

Hosszú-nyáras ’Gődényháza É-i határszélén, a Göblér mellett említett hegyi 

legelő, erdős hegy’ 1587 (Sz. 358): Hozzw Nyaras, salt. Későbbi említése: 1865 

(K35, L24, P. 68): Hosszu nyáros, sz., r. (Tekeháza). Mai népnyelvi alakja: 2008: 

ukr., m.–ukr. Hosszu-nyáras, sz. (Tekeháza), m. Hosszu-nyáros, sz., k. (Gődény-

háza).  

A hosszú mn.-nek és a nyáras ’nyárfaerdő, nyárfákkal beültetett, benőtt hely’ 

(FKnT.) földrajzi köznévnek a jelzős összetétele. Gődényháza és Tekeháza hatá-

rában Nyáras (2.) mikrotoponimát is találunk. Elképzelhető, hogy ebből alakult 

jelzővel való kiegészüléssel. Gődényházán Hosszú-szer (1.) nevet is ismerünk.  

Hosszú-oltvány ’Tivadar határában említett hely’ 1512 (Sz. 521): Hozzo oltwan.  

A hosszú melléknévnek és az oltvány ’más fáról származó hajtással nemesített 

facsemetékből álló fiatal erdő’ (TESz. olt1, FKnT. oltványos) földrajzi köznévnek 

a jelzős összetétele. A mikrotoponima hosszan, messzire elnyúló helyre utalha-

tott. PESTY anyagában Oltvány (1865: Oltovány, P. 68) nevű helyet találunk a 

község határában. A szomszédos Péterfalva belterületének ÉNy-i határában 

Oltvány alja (1854, 1865: Oltvány alja, K5, P. 64) név szerepel. Vö. Hosszas, 

Hosszú-láz pataka. 
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Hosszú-rekettye ’Fancsika határában említett terület’ 1650 k. (Sz. 331): 

Hoszu rekettye, 1696 (Révay 2003: 130): hoſÅſÅu Rekettye vegiben.  

A hosszú ’hosszan elnyúló’ mn.-nek és a rekettye ’bokros, vizenyős rét, le-

gelő; rekettyebokrokkal benőtt hely’ (FKnT.) földrajzi köznévnek a jelzős össze-

tétele. 

Hosszú-rét ’Mátyfalva határában említett földterület’ 1632 (Sz. 414): Hoszu 

Reth.  

A hosszú ’hosszan elnyúló’ mn.-nek és a rét földrajzi köznévnek a jelzős 

összetétele. Vö. Hosszú-rév. 

Hosszú-rév ? ’Mátyfalva határában említett hely’ 1632 (Sz. 414): Hoszszu 

Rewh, 1640 (Sz. 414): Hoszu Reő.  

A falu névállományában ezzel egy időből Hosszú-rét mikrotoponima is is-

meretes. Az itteni utótag talán a rét elírása, Mátyfalva ugyanis nem közvetlenül 

fekszik nagyobb víz, a Tisza partján. Vízi átkelőhelyek nevében a hosszú jelző 

amúgy is szokatlan lenne. Az itt vizsgált helynév alaptagja esetében SZABÓ 

ISTVÁN bizonytalanul rő? alakot is felvet, de „Talán inkább rév < ré” olvasatra 

gondol (Sz. 414).  

Hosszú-sor ’Nevetlenfalu K-i határában említett földterület’ 1757 (Sz. 442): 

Hosszu sor. Későbbi említése: 1865 (P. 41, 63), 1855 (K6): Hosszu sor.  

A hosszú ’hosszan elnyúló’ mn.-nek és a sor ’szabályos alakú földdarabok a 

határban’ (FKnT.) földrajzi köznévnek a jelzős összetétele. Nevetlenfalu határá-

ban az itteni névvel egy időben Hosszú (2.) helynevet is említenek, a két név 

azonos helyre utalhatott.  

Hosszú-szer 1. ’Gődényháza határában említett hely’ 1766 (Sz. 358): Hoszszú 

szer. Vö. Hosszú-nyáras. 2. ’Keresztúr határában említett hely’ 1655 (Sz. 504): 

Hosszu szer. Későbbi említése: 1865 (P. 63): Hosszuszer, 1865 (L25): Hoszu szer, 

r., sz., 1865 (K36): Hossu szer, 1878 (K45): Hosszu szér, 1878/2007 (Gerendely 

2007): Hosszúszér. 3. ’Sásvár határában említett hely’ 1660 (Sz. 475): Hosszú 

szer. 4. ’Újhely határában említett hely’ 1620 k. (Sz. 509): Hozzu zer. 5. ’Váralja 

határában említett hely’ 1694 (Sz. 496): Hoszszu szer. Későbbi említése: 1865 (P. 

67): Hosszuszer. Vö. Rövid-szer (2.).  

A hosszú ’hosszan elnyúló’ mn.-nek és a szer ’határ távol eső része’ (FKnT.) 

földrajzi köznévnek a jelzős összetétele.  

Hosszú-vész ’Bábony és Terebes határában említett földterület, erdő’ 1464 

(Sz. 283): Hozzeus [ɔ: Hozzyveus], t., 1478 (DL 70985, Z. 11: 227, 229, 230, 231, 

232, Perényi 280), 1479 (DL 70990, Perényi 283): Hozzyvevz, s., 1478 (DL 

70985), 1479 (DL 70990): Hozzyvevcz, 1478 (Perényi 281): Hozyvevz, 1478 

(Perényi 279): Hvzzyvevz, 1479 (DL 45792): Hosszuvevz, 1479 (Sz. 283): 

Hozzyveoz, 1479 (Sz. 283): Hoszszy vesz, másként Terebesi liget, 1479/1749 (Sz. 

283): Hoszszy vis, 1751 (Sz. 284): Hosszu Ősz.  
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Szintagmatikus szerkesztéssel keletkezett kétrészes név. Előtagja a hosszú 

’egy irányban messzire elnyúló’ melléknév. Utótagja a vész földrajzi köznév, 

amelynek jelentése bizonytalan. Elképzelhető, hogy az ’elpusztult erdőrészlet; 

irtás’ jelentésű földrajzi köznév (TESz., FKnT.) szerepel a helynévben, és talán 

vihar pusztította erdőre utalhatott (vö. FNESz. Vészverés, MTsz. vész), esetleg 

egy sajátos, égetési technikával végzett irtás eredményére (TESz. vész); vö. Vész 

(1353/360: Wez, s., Máramaros vm.), Vész-bérc (1377/384: Wezberch, mo., HA. 

4: 35). De az utótag esetleg kapcsolatba hozható a középkori helynevekben nem 

ritka vejsze ’halfogó rekeszték’ szóval is, ehhez lásd a magyar nyelvterületen — 

főként a Tisza folyó vidékén, Tiszántúlon, Bereg megyében — ismeretes m. vej-

sze nyelvjárási vész ’(rekesztőhalászatban) a víz fenekéig érő, fűzfavesszőből vagy 

nádból font halfogó eszköz’ lexémát (ÚMTsz. vész3); vö. még a Szamosháton 

adatolt vész ’(a folyó mélyebb helyein) halászóhely a folyóparton’ (SzamSz. 

vész1), valamint a Szamosháton és Bereg m.-ben említett vész ’nyílt víz a mo-

csárlápban, ahol halászni lehet; halászható ér; a lápnak apró nyílt tükrei, amelyek-

be a csíkkasokat rakják’ (MTsz. vejsze, vejsz) jelentésű lexémával. BÁBA BARBARA 

is rámutat a vejsze és a vész földrajzi köznevek elkülönítésének nehézségére 

(2016: 133–134). Az onomasztikai vizsgálatok a korai ómagyar kori helynevek-

ben fellelhető vejsze lexéma szóföldrajzi elterjedtségét Komárom–Győr várme-

gyékhez kötötték (BÁBA 2016: 136–137). Látható, hogy a népnyelvi vejsze ~ 

vész-nek a magyar nyelvterület K-i, ÉK-i területén speciális vízrajzi jelentése is 

lehetett (vö. i. m. 134), vö. még Jákó vejsze (1342: Jakoueze, loc., Bereg vm., 

KMHsz. 1: 138), Kolozs vejsze (1344: Kolozueze, piscat., Bereg vm., KMHsz. 1: 

158). Ugocsa vm. ó- és középmagyar kori helynévanyagában is több vész(e) 

névrésszel szerkesztett helynevet találunk: az egyrészes Vész (Halmi, 1656) és 

Vészes (Csepe, 1766); a kétrészes Fövenyes vésze (Fancsika, 1478), Nagy-vész ? 

szege (Keresztúr, 1483), Péter vésze (Szirma, 1661/XVIII.), Sebes-vész (Terebes,  

1772/Más.) neveket. A vész(e) lexémát tartalmazó helyneveket közvetlenül a Ti-

sza mentén vagy a vármegye déli mocsárvidéken említik. A fenti helynevek ob-

jektumfajtái változatosak (pl. erdő, kiemelkedés, föld), de ezek közül talán csak 

a Fövenyes vésze utal vízzel kapcsolatos helyre. Feltűnő, hogy erdős helyre és 

kiemelkedésre is utalnak a vész(e) névrészt tartalmazó ugocsai adatok, viszont 

RESZEGI KATALIN a középkori magyar hegynevek vizsgálatában ilyen lexémáról 

nem tesz említést (2011). Az ugocsai helynevek szerkezeti felépítéséből nem tud-

juk megállapítani, hogy a vész lexéma melyik köznévi jelentésében szerepel, a 

kiemelkedésre és a vízfolyásra egyaránt utalhatnak. A helynév 1464-es Hozzeus 

adata valószínűleg írásban eltorzult forma. SZABÓ ISTVÁN a helynevek utótagját 

rossz másolat elírásának tulajdonítja az őz, ősz helyett, így az Őz-fő mikroto-

ponimával hozza kapcsolatba ezeket. Szerinte „Maga a név minden bizonnyal 

patakot, ért jelöl, amit a -fő (forrás) összetétel bizonyít.” (Sz. 284). Megítélésem 

szerint az adatok értékelésében sokkal inkább mérvadó a településen a 15. sz. 
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harmadik negyedéből ismeretes Hosszú-láz (1.), valamint a 18. sz. második felé-

ből adatolható Sebes-vész, a szomszédos Halmi névanyagában a 17. sz. közepétől 

szereplő Vész helynévi előfordulás. Névrendszertanilag a vész utótagú formák 

kellően beillenek a falu kései ómagyar kori névállományába. Az utótag — a két-

ségtelenül romlott változatok mellett — az oklevél 1749-es átiratában -í-ző alak-

ban is szerepel. L. Terebesi-liget. 

Hő-dűlő-föld ? ’Hetény határában említett föld’ 1496 (Sz. 373): Hewdwlle 

fed, t.  

Bizonytalan olvasatú és azonosítású név. SZABÓ ISTVÁN „üdülő föld” olvasa-

tot valószínűsít (Sz. 373). Talán összefügg a szomszédos Szőlős határában emlí-

tett Hevek útja névvel. Az előtagban talán a hő fn. tőváltozata (hő- ~ heve-) sze-

repel.  

Hukliva ’a Rakasz határában említett Sebes-patak ruszin neve’ 1666, 1667 

[a. n.] (Sz. 455): Sebespatak, melyet Rakasz lakosai rut. Hukliva-nak, az Uj-

helyiek Csengeő patak-nak neveznek.  

Ukrán eredetű helynév. Etimológiája azonos a szomszédos Bereg megyei 

Hukliva helység nevével (FNESz.). Tövéhez lásd ukrán N. гук ’kis vízesés, sellő, 

zúgó’, amelynek -ova képzős származéka. Csengő-patak és Sebes-patak (1.) 

néven is említik. 

Ibarun ? ’pontosan nem lokalizálható birtok Ugocsa vm.-ben’ 1481 (C. Tóth 

2006: 64): Sozebigaza és Ibarun.  

A név olvasata bizonytalan, eredete ismeretlen. Talán a helynevekben is 

előforduló (vö. FNESz. Ibrány), a régiségben gyakori Ibrahim személynév (pl. 

1226: Ibrachun, 1138/1329: Ibrun, ÁSz. 407) valamelyik változatát kereshetjük 

benne.  

Ilonok 1. ’Feketepatak határában említett erdő’ 1295 (ÁÚO. 5: 136, Károlyi 

1: 23, Sz. 344): Ilounuk, s., 1295/1812 (L46): Ilonnuk, s. 2. ’a Szalva patak jobb 

oldali (fő)ága, forrásvidéke Nagycsongova közelében található, Szőlős határában 

említik’ 1509 (Sz. 427, DL 71106 [itt Ilonok patak], Perényi 358 [ua.]): Ilonok. 

Későbbi említése: 1864 (L68): Ilonok patak (Szőlős), 1865 (K59): Ilovnak patak, 

p. (Salánk), 1870 (T34): Ilnok p. (Magyarkomját) | Szl. 1865 (K72): Онокъ 

патак ~ Онокъ патакъ, p. (Ilonokújfalu, Nagycsongova).  

Névrendszertani érvek alapján feltételezhető, hogy az Ilonok — noha ilyen 

jelentésben csak később adatolható — elsődlegesen víznév volt, az Ilonok ugyan-

is egy szláv *Ilovьnikъ helynév átvétele, amelynek alapja az ősszláv *ilъ ’iszap, 

sár’ jelentésű szó (FNESz. Ilonokújfalu). A közszóból számos szláv nyelvben 

alakultak helynévi származékok, pl. ukr. Iлoвeць hn., or. Илoвкa hn. stb. (lásd 

ŠMILAUER 1970: 83), az itteni alak egy képzőbokorral jött létre. A helynév hang-

szerkezete magyaros formát mutat, amely a v kiesésével és hangrendi kiegyen-

lítődéssel alakult. Az alapnév köré kiterjedt névbokor jött létre: a 13. sz. végéről 
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való az Ilonok örénye másodlagos név, a 14. sz. közepétől adatolható a víznév 

kiegészült Ilonok pataka formája, s további mikrotoponimákban is szerepel 

alapnévként: Ilonok bükke, Ilonok láza, Ilonok omlása, Ilonok oszlása, Ilonok 

örvénye, Ilonok romlása, Ilonok-völgy, Kisebb-Ilonok, [Nagy]-Ilonok, ill. az 

Ilonokújfalu településnévben. Az erdőnév metonimikus névadással keletkezett 

a víznévből. 

Ilonok bükke ’Szőlős határában említett völgy’ 1357 (DL 38170, Perényi 68, 

Sz. 427), 1357/1379 (DL 38171): Ilulnukbyky, vall., 1357>1389 (DocVal. 351): 

Ilulnukbiky, vall., 1357/1399 (DL 70702): Ilulnokbyky, vall.  

Az Ilonok (2.) víznévnek és a birtokos személyjeles bükk ’bükkerdő’ földrajzi 

köznévnek (FKnT.) az összetétele. Funkcionális-szemantikai tartalma: ’olyan 

bükkfával benőtt hely, ahol az Ilonok patak folyik’. A helynév második névrésze 

a régiségben általános bik formában jelentkezik (vö. KMHsz. 1: 68, OklSz. bükk). 

A Ilolnok formákban inetimologikus l található, ehhez lásd még az Ilonok pataka 

névcikkét. 

Ilonok láza ’Szőlős határában említett hely’ 1509 (Sz. 428): Ilonok laza.  

Az Ilonok (2.) pataknévnek és a láz ’tisztás, szénatermelő hely, rét’ (TESz. 

láz1) földrajzi köznév birtokos személyjeles alakjának az összetételével alakult. 

A név jelentése: ’az Ilonok patak partján említett föld’. 

Ilonok omlása ’Szőlős határában említett mocsaras hely’ *1336/1342 (Sz. 

426): Ilonuk …sa, t. paludosa, 1351 (Sz. 426): Ilonokomlasa.  

Az Ilonok (2.) pataknévnek és az omlik ’kisebb darabokra esik, árad, ömlik, 

özönlik’ (OklSz. omlás, TESz.) ige -ás képzős származékának a jelölt birtokos 

jelzős szerkezete. Az omlás földrajzi köznévként is ismeretes ’örvény’ (MTsz.), 

ill. ’megcsúszott hegyoldal’ (FKnT.) jelentésben. Vö. Ilonok romlása. 

Ilonok oszlása ’Szőlős határában említett erdő’ 1509 (DL 71106, Sz. 428): 

Ilonokozlassa, 1509 (DL 71106, Perényi 358): Ilonokazlassa.  

Az Ilonok (2.) víznévnek és az oszlik ’szétszéledő részekre bomolva eltűnik’ 

(OklSz. oszlás, TESz.) ige -ás képzős származékának a jelölt birtokos jelzős 

összetételével alakult. Feltehetőleg az Ilonok torkolatvidékét jelölhette, esetleg 

az Ilonok pataknak a részekre bomló folyására utalhatott a név. Vö. Ilonok 

romlása. 

Ilonok örénye ’Feketepatak határában említett patak(rész)’ 1295 (ÁÚO. 5: 

136, Károlyi 1: 23, Sz. 344, Ortvay, Vízr. 1: 393): Ilounukeurene, fl., 1295/1812 

(L46): Ilonnukewrene, fl.  

Az Ilonok (2.) víznévnek és az örény ~ örém ’tátongó mélység, szakadék, 

örvény’ (OklSz. örém, KMHsz. 1: 212) földrajzi köznév birtokos személyjeles 

alakjának az összetételével alakult. A pataknak a vízforgásos szakaszát jelölhette. 

Vö. Ilonok örvénye. 
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Ilonok örvénye ’Salánk határában említett hely’ 1551 (Sz. 466): Ilonok 

erwenye, loc.  

Az Ilonok pataknévnek és az örvény ’vízforgás, forgó, mélyvíz’ (TESz., 

FKnT.) földrajzi köznév birtokos személyjeles alakjának az összetételével ala-

kult. A pataknak arra a részére utalhatott, ahol a sebes vízfolyás következtében 

vízforgás, forgó alakulhatott ki. Esetleg azonos az Ilonok örénye által jelölt 

hellyel, mivel Salánk és Feketepatak egymással szomszédos települések. 

Ilonok pataka ’a Szalva patak jobb oldali (fő)ága, forrásvidéke Nagycson-

gova közelében található, Szőlős határában említik’ 1357 (DL 38170, Perényi 68, 

Sz. 427), 1357/1379 (DL 38171), 1357/1399 (DL 70702), 1357>1389 (DL 38160, 

DocVal. 351): Ilulnukpataka, riv.  

Szerkezeti változással keletkezhetett: az Ilonok víznév másodlagosan egé-

szülhetett ki a patak földrajzi köznév birtokos személyjeles alakjával. Víznévként 

csak a 16. század elejétől adatolható egyrészes Ilonok alakban, erdőnévként már 

a 13. század végén datálható ilyen formában, és ugyanakkor előfordul az Ilonok 

örénye névben is. Mindez arra utal, hogy ezeknél is korábban történhetett az 

egyrészes helynév átvétele. Az első névrész második és harmadik szótagi felső 

nyelvállású vokálissal és szó belseji inetimologikus l hang betoldásával szerepel 

(NYIRKOS 1987: 125–132).  

Ilonok romlása ’Szőlős ÉNy-i határában, a Szalva és az Ilonok közén említett 

mocsaras hely’ 1336 (Perényi 45): Ilonukromlasa, t. paludosam 1351 (DL 70629): 

Ilunákr...mlasa, t. paludosam, 1351 (Perényi 61, Jakubovich 1914: 327), 1351/

1389 (Sz. 426): Ilunukrumlasa, t. paludosam, 1351/1385 (DL 38159, Sz. 426): 

Ilonukrumlasa, t. paludosa.  

Az Ilonok (2.) pataknévnek és a romlik ’leomlik, beomlik’ (TESz., lásd még 

OklSz. romlás) ige -ás főnévképzős származékának jelölt birtokos jelzős összeté-

tele. A név utótagja esetleg összefügg az Ilonok omlása és az Ilonok oszlása 

nevek utótagjával. 

Ilonokújfalu ’település Ugocsa vm. É-i részén az Ilonok patak mentén’ 1598 

(Kázmér 1970: 154), 1720 (Kázmér 1970: 154): Ilonokujfalu, 1689 (UC 34: 39): 

Homok Uy falu, 1690 (UC 65: 55): Ilonak Ujfalu, 1690 (UC 27: 7, 65: 55): Honak 

Ujfalu, XVII. vége (UC 32: 26): Honok (!) Uyfalu, 1713 (UC 34: 45): Ilonak 

Uyfalu. Későbbi említése: 1773 (Lex. 284, ComMarmUg. 199), 1839 (Fényes 4: 

417), 1865 (K26, P. 59): Illonok Uj Falu, 1802–1811 (Görög), 1934 (T8), 1944 

(Hnt. 278): Ilonokújfalu. Mai népnyelvi alakja: 2007: m. Ilïnak ~ Ilïnok ~ 

Onok.  

Az elsődleges Újfalu (2.) névforma szerkezeti változással az Ilonok (2.) pa-

taknévvel egészült ki (FNESz. Ilonokújfalu, SEBESTYÉN 2020: 173). A differen-

ciáló szerepű előtag a falu elhelyezkedésére utal. A 17. század végi Urbáriumi 

összeírásokban az előtag írásban eltorzult formában szerepel. Vö. Újfalusi út.  
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Ilonok-völgy ’Szőlős határában említett völgy’ 1357>1389 (DL 38160): 

Ilulnukvelg, vall.  

Az Ilonok (2.) víznév és a völgy földrajzi köznév jelzős összetétele. Az Ilonok 

névrészben inetimologikus l található, ehhez lásd még Ilonok pataka névcikkét. 

Ilosvai-kertek alja ’Mátyfalva határában említett hely’ 1632, 1640 [a. n.] (Sz. 

414): Ilosvai kertek alatt.  

Szintagmatikus szerkesztéssel alakult név: előtagja a forrásokban nem említett 

*Ilosvai-kertek mikrotoponima, utótagja az alja ’mélyebben fekvő terület, 

különösen hegyalja, völgy; valamely területnek a lakott helytől legtávolabb eső 

része’ (FKnT.) földrajzi köznév. Az alapnév a m. Ilosvai családnév (1505: 

[Ilosvay Jeromos], RMCsSz., Mátyfalva birtokosainak sorában lásd 1681: Illos-

vay, 1754–1755, 1775: Ilosvay László, Sz. 410) és a többesszám-jellel ellátott 

kert földrajzi köznév összetételével alakult. Az alapul szolgáló személynév birto-

kosok neveként Ugocsa vm. több Mátyfalvával szomszédos (vagy közeli) tele-

pülésén is említett: 1739: Ilosvay, 1754/1755: Ilosvay Imre (Fancsika, Sz. 327), 

1743: Ilosvay Ferenc, 1754/1755: Ilosvay alias Borbély (Keresztúr, Sz. 500), 

1775: Ilosvay Ferenc (Sásvár, Sz. 470), 1775: Ilosvay Julianna (Szirma, Sz. 486), 

1775: Ilosvay József (Szőlősvégardó, Sz. 489). Továbbá jobbágynévként is ada-

tolható a területen: 1720: Ilosvai (Izsó, Sz. 376), 1750: Ilosvay (Fancsika, Sz. 329, 

lásd még RMCsSz. Ilosvai).  

Imola-mocsár ’Csedreg D-DNy-i határában említett hely’ 1473/1474 (DL 

3081, Sz. 311 [az előbbire utalva itt 1473. évi kelettel]): Imylamolmochar, t., 

1476 (Sz. 311, OklSz. 408, 735 [itt Jmylamachar alio nomine Ewzfew alak]): 

Imylamochar, vall. suo nomine Ewzfeo.  

Az ismeretlen eredetű nyelvjárási imola ’hínár’ fn.-nek és a mocsár ’süp-

pedékes, vízinövényekkel benőtt terület’ földrajzi köznévnek a jelzős összetétele 

(TESz. imola1, mocsár). SZABÓ ISTVÁN a korai névelőfordulásban a mol ismétlő-

dését elírásként értékeli (Sz. 311). A magyar nyelvterület más részén is található 

ilyen alaptagú helynév (vö. FNESz. Imola). L. Őz-fő. 

Inna ’Újlak határában említett hely’ 1723 (Sz. 517): Inna.  

Ismeretlen eredetű helynév (vö. Sz. 517). De ehhez lásd az Ina személynevet: 

1522: Blasius Yna (RMCsSz.), vö. 1481: Demetrium ac Laurencium Jua [ɔ: Ina?] 

(N. FODOR 2010: 119). A személynév legkorábbi adata: 1213/1550: Ina (ÁSz. 

413). A 18. században névbokrosodás következtében a Becsi-Inna és az Inna-

fenék helynévben alapnévi szerepet tölt be. A szomszédos Tiszabecs nyugati-

északnyugati határában, a Tisza bal partján — a vízfolyás kanyarulataiban — 

említik az Inna mikrotoponimát a 19. sz. közepétől; vö. 1864, 1896: Inna, d. 

(MIZSER 2001: 351, K78). A PESTYnél feljegyzett népi magyarázat szerint az 

„Inna, tisza melleti füzes hely lévén hajdan ítt itattak s inen vehetí nevezetét” 

(MIZSER 2001: 351).  
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Inna-fenék ’Újlak határában említett hely’ 1723 (Sz. 517): Inna Fenék.  

Az Inna helynévnek és a fenék földrajzi köznévnek a jelzős összetétele, s az 

Inna nevű hely mélyebben fekvő részére utal (vö. TESz. fenék). A település 

határában egy évtizeddel korábbról ismeretes Fenék helynév is, amely SZABÓ 

ISTVÁN adatközlése alapján az itt tárgyalt névvel függ össze (Sz. 517).  

Irtás-hát ’Bökény DNy-i határában, a Batár jobb partján említett hely’ 1630–

1640 k. (Sz. 304): Irtas hat.  

Szintagmatikus szerkesztéssel alkotott név. A település határában található 

névbokor, valamint a szomszédos települések névanyaga alapján egy *Irtás alap-

nevet tételezhetünk fel. Ezzel azonos lehet a Tivadaron említett Irtás (1865: Irtás, 

sz., L27, K38, P. 68; 2007: Irtás, sz., Forgolány és Tivadar határában) név. A 19. 

sz. harmadik negyedétől Nagy-Irtás (1865: Nagy Irtás, r., sz., L4, P. 58; 1865: 

Nagy Irtas, K12) helynevet említenek a falu határában. Utótagja a hát ’vízből 

kiemelkedő, ill. a környezeténél magasabban fekvő földterület; dombos vízparti 

terület’ (FKnT.) földrajzi köznév.  

Iske farka ’Keresztúr határában említett hely, bizonyára vízfolyás’ 1655 (Sz. 

504): Iske farka-ban.  

Szintagmatikus szerkesztéssel alakult helynév: előtagja egy ismeretlen ere-

detű *Iske víznév, utótagja a birtokos személyjeles fark ’nyári időszakban rend-

szerint kiszáradó érnek hosszan elnyúló vége’ (FKnT.) földrajzi köznév. SZABÓ 

ISTVÁN a helynév előtagjának Iske, Üsge olvasatát valószínűsíti, azonban erede-

tét ismeretlennek véli (Sz. 504). A magyar nyelvterület más részén is ismeretes 

ilyen helynév. KISS LAJOS a kelet-szlovákiai Iske helységnevet puszta személy-

névi eredetűnek tartja (FNESz.), vö. 1297: Iske személynév (ÁSz. 431, egyszeri 

említéssel), 1566: Michael Iske családnév (RMCsSz. Iskei, egyszeri említéssel), 

vö. még ehhez az Ung vm.-i Iske nemesi nevet is: 1439: Johanne filio Ladislai de 

Iſke (N. FODOR 2010: 275). KISS LAJOS a helynév magyarázata kapcsán a szln. 

Iške folyónevet is említi, de azt etimológiailag nem kapcsolja az általa elemzett 

településnévhez. Víznévről lévén szó, esetleg összefügghet az itt elemzett név 

víznévi előtagjával. A falu északi határában a 19. sz. második felétől Üzsge 

(1829: Ürge P., Kat2; 1865: Űsge, P. 63; 2007: Üzsge, GERENDELY 2007: 27), 

Üzsge-patak (1865: Űsge patak, p., K73; 1900 k.: Üsge patak, Sz. 504) víznevet, 

valamint Üzsge-hát (1852: Űsge-hát, K1; 2007: Üzsge-hát, sz.), Üzsge-mocsár 

(1875: Üzsge mocsár, L45), Kerek-Üzsge-mocsár (1875: Kerek = Üzsge Mocsár, 

L45) és Üzsge vége (1852: Üsge vége, K1) mikrotoponimákat találunk. E 

kiterjedt névbokor elemei is egy korábban feljegyzetlen *Iske víznévre utal-

hatnak.  

Ispotály-föld ’Szőlős határában említett földterület’ 1645 (Sz. 432): Ispotály-

föld.  
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Az ispotály ’(ingyenes) szálláshely utazók, főként búcsújárók részére; kórház’ 

(TESz.) fn.-nek és a föld ’(szántó)földterület, amely többnyire egy birtokos 

kezében van’ (FKnT.) földrajzi köznévnek az összetételével alakult.  

Iza ’Szőlős határában említett vízfolyás’ 1351 (DL 70629), 1351/1385 (DL 

38159): Iza, fl.  

A magyar helynévkincsben ismeretes két Iza vízfolyásnév, amelyek a Felső-

Tisza mellékvizei (lásd KNIEZSA 1942: 8, SEBESTYÉN 2017: 117, 221). Etimo-

lógiai tekintetben ezek esetleg összefüggnek az ugocsai Iza pataknévvel. KNIE-

ZSA ismeretlennek mondja az Iza etimológiáját (Sz. 427, KNIEZSA 1942: 8). KISS 

LAJOS szerint valószínűleg az ősi indoeurópai *eis- ~ *ois- ~ *is- ’hevesen gyor-

san mozgó’ tő rejlik benne; eredeti alakja *Isā lehetett (vö. FNESz. Iza). Nevének 

kiveszése a magyarban azt jelezheti, hogy jelentéktelen, kis vízfolyás lehetett, 

vagy új megnevezést kaphatott. A Szőlős határában említett víznév talán azonos 

lehetett a Huszt területén említett Iza víznévvel. Ezt valószínűsíti az, hogy Szőlős 

határa kiterjedt lehetett a 14. században (lásd Sz. 419–436), valamint a Tisza jobb 

oldali mellékága a 17. sz.-ig párhuzamosan Iza ~ Nagy-ág néven is említett (vö. 

SEBESTYÉN 2017: 221). Vö. Iza vize.  

Iza vize ’Szőlős határában említett vízfolyás’ 1336/1342 (Sz. 427): Izawyze, 

fl., 1351 (Sz. 427): Izavyze, 1351 (DL 70629): Izauize, fl., 1351/1385 (Sz. 427, 

DL 38159 [itt Izarvize]), 1351/1389 (Sz. 427): Izarvyze.  

Az Iza pataknévnek a vize földrajzi köznévi utótaggal kiegészült változata.  

Izsó ’település Ugocsa vm.-ben Verbőc Ny-i határában’ 1260 (ÁÚO. 7: 538), 

1295 (ÁÚO. 5: 136, Károlyi 1: 23, ComMarmUg. 184): Isou, t., 1295/1812 (L46): 

Iſo, t. Ma Feketepatak és Salánk határában említik: 2005, 2007: m. Zsizsï, e., 

sz.  

Az adatok kronológiája alapján nem dönthető el, hogy az Izsó ~ Izsótelke 

helynevek közül melyik lehetett az elsődleges, leginkább párhuzamos keletkezé-

sükre gondolhatunk. Az Izsó metonimikus névadással alakult helynév, puszta 

személynév vált a hely jelölőjévé (lásd még Izsó, Izsólaka, KMHsz. 1: 137); az 

alapjául szolgáló személynévhez lásd: 1165: Esav, +1194 [cr 1230]: Ysou (ÁSz. 

291). SZABÓ ISTVÁN szerint a helynév valószínűleg annak az ugocsai comesnek 

a nevéből származtatható, akinek a neve a Váradi Regestrumban szerepel (Sz. 

376): 1216/1550: Esau comes de Hugosa, 1217/1550: Iudex... Isov comes de 

Vgosi (ÁSz. 291), ez azonban nem igazolható. A 15. század első feléből Izsó-

földe formában adatolható. A történeti források szerint 1424-ben e föld a Lápyak 

(Láp) birtokát képezte, és Lypo-nak is nevezték (Sz. 376–377). A település elnép-

telenedése után ma csak földterület nevében maradt fent. Vö. Lipó.  

Izsófölde ’település Ugocsa vm.-ben Verbőc Ny-i határában’ 1416 (F. 10/5: 

677): Isofölde, poss. ipsorum, *1417 (Szirmay 176, ComMarmUg. 185 [itt az 

előbbire utalva 1417. évi kelettel Isofölde áll]): Isófölde, 1417 (C. Tóth 2006: 86, 
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Zs. 6: 950), 1424 (DL 38245, Sz. 377, ComMarmUg. 184 [itt az előbbire utalva 

1416. évi kelettel]): Isowfelde.  

Az adatok kronológiai viszonyaiból arra következtethetünk, hogy az Izsó 

településnév kiegészült a birtokos személyjeles földe földrajzi köznévvel (vö. 

TÓTH 2008: 76), ill. esetleg -telke > -földe névrészcserével is alakulhatott, mivel 

korábbról, a 13. sz. közepéről Izsótelke alakban is ismerjük. 

Izsótelke ’település Ugocsa vm.-ben Verbőc Ny-i határában’ 1260 (ÁÚO. 7: 

538, Sz. 376, ComMarmUg. 185 [itt hibás közléssel Sz.-re utalva 1424. évi ke-

lettel Isoteleke áll]): Isoteluke, t.  

Az azonos időbeli említés alapján bizonyára az Izsó helynév névváltozata 

lehetett, s talán párhuzamosan alakultak. Az Izsó szn. és a telke lexikális tele-

pülésnév-formáns összetételével hozták létre. KRISTÓ szerint a -telek(e) utótagú 

helynevek a 11–12. században jelentkeznek (1983: 454). Felvetődött olyan nézet 

is, amely szerint a -telke utótag az egyháztalan, mezőgazdasági termelést folytató 

települések esetében szerepel, azonban ez nem bizonyítható (i. h.). L. Izsófölde. 

Jakab vápája ’Újhely határában említett hely’ 1610 k., 1620 k. [a. n.], 1671 

[a. n.] (Sz. 510): Jakab vapaia.  

A Jakab személynévnek (korai említése: +1135: Jacob, ÁSz. 398, de lásd 

1371: Jakabjanusfalua, RMCsSz.) és a birtokos személyjeles vápa ’völgy; vize-

nyős, mocsaras terület’ (FKnT.) földrajzi köznévnek az összetételével alakult. A 

település személynévanyagában a 16. sz. harmadik negyedétől adatolt a név: 

1567: Jacab (Sz. 506); vö. 1567: Ujhelyi Jakab birtokos (Újlak, Sz. 512). A 

szomszédos településeken a 16. sz.-tól Jakab jobbágynevet említenek, vö. 1577: 

Jacab, 1743: Jacob (Fancsika, Sz. 328, 329), 1580: Jacab (Keresztúr, Sz. 501).  

Jámbor-szőlő ’Szőlős határában említett szőlőföld’ 1690 (Sz. 429): Jambor zőlő.  

A m. Jámbor személynév (1460: Michaelis Jambar, RMCsSz.; de lásd ko-

rábbról: 1275: Jambur, ÁSz. 403) és a szőlő ’földterület, ahol szőlőt termesz-

tenek’ (FKnT.) földrajzi köznév összetételével alakult. A Jámbor Ugocsa várme-

gye több pontján adatolt családnév: a Tisza jobb partján levő Újhelyen (1594: 

Jambor, Sz. 506), valamint a bal parti Péterfalván (1692: Jambor, Sz. 451) sze-

repel a név a jobbágynevek között. A helység határában mintegy kilenc évtized-

del korábbról Kis- és Nagy-Jámbor-szőlő helynevet is ismerünk, az itteni név 

ezek összefoglaló megnevezése lehetett. 

Jankó rétje ’Feketeardó határában említett földterület’ 1662, 1669 [a. n.] (Sz. 

341): Janko reti.  

A Jankó személynévnek (1447: Johannes Janko, RMCsSz.; 1277/1278/1290: 

Janko szn., ÁSz. 404) és a birtokos személyjeles rét földrajzi köznévnek az 

összetételével alakult. Ugocsa vármegye területén 1572-től több településen 

adatolható a Jankó személynév, vö. 1572: Janko (Szirma, Sz. 486), 1640: Janko 

(Rákóc, Sz. 458).  
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Jászol ’a Sárad patak jobb oldali mellékága Rakasz ÉNy-i határában’ 1657, 

1667 [a. n.] (Sz. 456): Jaszol nevű patak.  

Az adatok időbeli viszonya alapján bizonyára névszerkezeti változással ala-

kulhatott. A 16. sz. harmadik negyedében datált Jászol pataka vízrajzi név fajta-

jelölő utótagja elliptikus változás következtében kieshetett a névtestből. 

Jászol pataka ’a Sárad patak jobb oldali mellékága Rakasz ÉNy-i határában’ 

1570 (Sz. 456): Jazolpataka.  

A víznév előtagja SZABÓ ISTVÁN szerint a m. jászol ’szarvasmarha stb. takar-

mányozására való vályúforma eszköz’ (TESz.) fn., utótagja a patak földrajzi köz-

név birtokos személyjeles alakja (i. h., lásd ehhez még SEBESTYÉN 2017: 128). 

Az előtag szemantikai tartalma azonban bizonytalan. Később, 1657-től Jászol 

alakban említik a falu határában. 

jegenye 1372 (Dob; OklSz. 428, Sz. 323, F. 9/5: 174 [itt az előbbire utalva 

1377. évi kelettel Iegenye áll]): Jegenye, a.  

A jegenye ’nyárfa, főleg fehér nyárfa’ fanév köznévi említése. 

jégverem 1690 (Terebes; Sz. 533): Jeghverem alat.  

Feltehetőleg köznévi említése a jégverem ’jég tárolására alkalmas pinceszerű 

üreg’ (FKnT.) jelentésű fn.-nek.  

Jégverem szere ’Újhely határában említett hely’ 1580–1590 k., 1620 k. 

[a. n.], 1677 [a. n.] (Sz. 510): Jeg verem zere.  

A jégverem fn.-nek és a birtokos személyjeles szer ’utca, házsor; a település 

valamelyik része; határ távol eső része’ (FKnT.) földrajzi köznévnek az összeté-

telével alakult. Vö. jégverem. 

juhar 1337 (Csepe; Sz. 315): Juhar, a., 1372 (Dob; Sz. 323, OklSz. 434, F. 

9/5: 175 [itt Sz.-re utalva 1377. évi kelettel Iuhar áll]): Juhar, a., 1410 k. (Komját; 

Sz. 398): Ihar, a., 1484 (Bökény; Sz. 303): Ihar, a.  

A juhar fanév köznévi említése, amely a régiségben ihar alakban is gyakori 

(TESz., OklSz.). 

Kacsiba ’Verbőc határában említett hely’ 1749, 1755 [a. n.] (Sz. 543): Ka-

csibá-ban föld.  

A nyelvjárási kacsiba ’hajlott, görbe’ szóból alakult helynév. Alapszava a kacs 

szavunkkal azonos. Végződése a TESz. szerint „játszi alakítású képzőféleség”. 

Görbén elnyúló területre utalhatott.  

Kadarcs ’a Borsova patak bal oldali mellékága Ugocsa vm. Ny-i határszélén, 

Karácsfalva, Keresztúr és Újhely mellett említik’ 1332 (Sz. 503), 1408 (Zs. 2/2: 

6366), 1655 (Sz. 503): Kadarch, fl., 1580–1590 k. (Sz. 509), 1698 (Sz. 380): 

Kadarcz kozt, 1580–1590 k. (Sz. 509): Kadarcj menteben, 1610 k. (Sz. 380): 

Kadarcs keözöt. Későbbi említése: 1782–1785 (Kat1): Kodarz bach, 1829 (Kat2): 

Kadarts P., 1865 (K36), 1875 (L45): Kadarcs, 1865 (K36): Kádács. Mai nép-
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nyelvi alakja: [1970–1980] (Szilágyi 1970–1980: 42): Kadarcs, p., csárda (Új-

lak), 2007, 2008: Kadarcs, p. (Keresztúr, Újlak), 2007 (Gerendely 2007: 26): 

Kadarcs tag, d. (Keresztúr).  

A helynév azonos a népnyelvi kadarcs ’kanyargós folyó- vagy állóvíz’ föld-

rajzi köznévvel, amely az Alföldön ismeretes (FKnT., ÚMTsz.). A szó a kódorog 

ige családjába tartozik (vö. FNESz. Kadarcs), a helynévképzőként is használatos 

-cs fn.-képzővel alakult (D. BARTHA 1958: 77, BÉNYEI 2012: 115–117). A szom-

szédos Bereg megye területén ezzel azonos víz- és határnevet találunk; vö. [19. sz.]: 

Nagy Kadats patak hn., 2003: Kadacs patak, 2003: Kadacshát, sz., (SEBESTYÉN 

2003: 17). KISS LAJOS és SZABÓ ISTVÁN más szerkezetű helynevek esetében — 

pl. a Kadarcs erdeje — elképzelhetőnek tartják a személynévi eredetet is (FNESz. 

Kadarcs; Sz. 380: a m. Kádár szn. -cs formánssal alakult származéka). Ez azon-

ban itt nem valószínű, a kiterjedt névbokor alapja a Kadarcs víznév lehet. Vö. 

Kadarcs erdeje, Kadarcsi-szurdok, Kadarcs-tekerület, Karna-Kadarcs, Kis-

Kadarcs, Kurta-Kadarcs, Nagy-Kadarcs, Vizes-Kadarcs. 

Kadarcs erdeje ’Keresztúr ÉNy-i határában említett erdő’ 1483 (DL 38422, 

38424, Sz. 503 [itt az előbbire utalva Kadarcherdeje áll], Szirmay 74 [itt 

Kadarch-erdeje], OklSz. 151 [itt 1482. évi kelettel]), 1509 [a. n.] (Sz. 503): 

Kadarcherdeye.  

A Kadarcs víznévnek és a birtokos személyjeles erdő földrajzi köznévnek az 

összetételével alakult. SZABÓ ISTVÁN szerint ebben a szerkezetben az előtag a 

magyar Kádár személynév -cs kicsinyítő képzős alakja (Sz. 380, FNESz. Ka-

darcs). Névrendszertani okokból ezt aligha fogadhatjuk el: az erdő a nevét a 

nyugati oldala mellett kanyargó vízfolyásról kaphatta.  

Kadarcsi-szurdok ’Újhely határában említett hely’ 1620 k. (Sz. 509): 

Kadarczi szurdok.  

A Kadarcs víznév -i képzős származékának és a szurdok ’szoros, keskeny völgy, 

vízmeder két magaslat között’ (TESz.) földrajzi köznévnek a jelzős összetétele.  

Kadarcs-tekerület ’Újhely határában említett hely’ 1620 k. (Sz. 509): Ka-

darcz tekeörolet.  

A Kadarcs víznévnek és a m. R., N. tekerület ’kanyarulat, görbület; a ka-

nyarulat mellett lévő hely’ (FKnT., OklSz., TESz. teker) földrajzi köznévnek a 

jelöletlen birtokos jelzős összetétele. A név a Kadarcs víz görbe, kanyargós, haj-

lásos részére vagy a kanyarulat mellett lévő határrészre utalhatott.  

Kajtár-hegy ’Rakasz DNy-i határában, a Holt-Tisza jobb partján említett 

kiemelkedés’ 1636 (Sz. 456): Kaitar hegy.  

A családnévként is alkalmazott m. népnyelvi kajtár ’keresgélő, csavargó’ mel-

léknévnek és a hegy földrajzi köznévnek az összetétele (TESz.). A magyar nyelv-

terület más részein — Heves m. északnyugati részén — is találunk ilyen előtaggal 

szerkesztett kiemelkedésnevet (vö. FNESz. Kajtár-domb). KISS LAJOS szerint 
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ennek a jelzői névrésze családnévi eredetű (FNESz. i. h.). KÁZMÉR szótárában e 

jellemnévi családnév (’haszontalan, mihaszna; kártevő, ártalmas’) legkorábbi 

említése: 1398: Blasius Kaytar (RMCsSz.). A közeli Kiskupány személynév-

anyagában szintén adatolható a Kajtár családnév, s ez alapján az ugocsai hegynév 

előtagjának is a személynévi eredete valószínűsíthető; vö. 1715: Kajtár (Sz. 393). 

Korábbról is megtalálható e hegynév a Kajtár-hegy forrása mikrotoponima 

előtagjaként. Vö. Kojta havasa. 

Kajtár-hegy forrása ’Rakasz határában említett forrás’ 1570 (Sz. 456): 

Kaytar hegy forassa.  

A Kajtár-hegy helynévnek és a birtokos személyjeles forrás ’a földből termé-

szetes úton előtörő víz’ (TESz.) földrajzi köznévnek az összetételével alakult.  

Kakas-ér ’Feketeardó határában említett ér’ 1698 (Sz. 341): Kokas er.  

A személynévként is alkalmazott m. kakas fn. zártabb népnyelvi kokas ’a tyúk 

v. általában különféle madarak hímje’ (TESz.) alakjának és az ér ’keskeny, 

esetleg csak időszakos vízfolyás’ (FKnT.) földrajzi köznévnek az összetételével 

alakult. A személynévre lásd 1327: Kokas (RMCsSz.; [1289]: Kokos szn., ÁSz. 

466). A közeli vagy szomszédos települések személynévanyagában is adatolható 

a Kakas név a 16. sz.-tól; vö. 1513: Petro kakas (N. FODOR 2010: 126), 1567: 

Kokas (Tekeháza, Sz. 497), 1743: Kakas (Szőlősvégardó, Sz. 491), 1743: Kakas 

(Hetény, Sz. 373). A név előtagja talán kapcsolatba hozható a közeli települések 

határában a 19. sz. közepétől adatolható Kakas-hegy (185[1], 1859–1860, 1865, 

1870, 1884: Kakas hegy, L44, Kat2, P. 62, T34, Kat3; Hömlőc, Komlós, Szász-

falu) kiemelkedésnévvel.  

Kákás-tó ’Szőlős határában említett állóvíz’ 1633, 1667 [a. n.], 1668 [a. n.], 

1770 [a. n.] (Sz. 431): Kákás tho. 

A káka növénynév -s képzős származékának és a tó földrajzi köznévnek a 

jelzős összetétele (vö. OklSz. kákás).  

*Kalandos-szőlő lásd Becsi-Kalandos-szőlő.  

Kalista ’Akli határában említett hely’ 1337 (Sz. 274, Perényi 48): Kalysta, 

volitabrum porcorum.  

A szláv eredetű magyar nyelvjárási kalista ’pocsolya, tócsa’ főnévből (vö. 

FNESz., TESz. kalista) alakult név. KNIEZSA ISTVÁN szerint ez a ’sár’ jelentésű 

kalъ szónak az -išče (< *-iskjo) helynévképzős származéka (1955: 245, ŠMI-

LAUER 1970: 87, itt a közszó több szláv nyelv helynévi származékaiban szerepel, 

uo. 28, 29, lásd a szláv formáns helynévképzői produktivitását is). A szó a TESz. 

szerint a délszlávból és a szlovákból is átkerülhetett a magyarba többszörös 

átvétellel. Az is elképzelhető azonban, hogy az itt szereplő nevet helynévként 

vette át a magyarság. Vö. Nádas-kalista. 

Kamara-sziget ’Bökény és Hetény között említett sziget a Tiszán’ 1436 

(C. Tóth 2006: 36, DL 55021, OklSz. 443 [itt Camarazygeth, ins.]): Kamara-
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zygeth, 1481 (Sz. 303, OklSz. 443): Warzeg alio nomine Kamorazygeth, ins., 

1524 (Sz. 373): Kamora Zyget, 1524 (C. Tóth 2006: 82): Kamotazyget [ƒ: Ka-

morazyget].  

A kamara ’királyi kincstár, illetőleg annak igazgatási szerve’ (TESz.) fn.-nek 

és a sziget földrajzi köznévnek a jelzős összetétele. A szinonimájaként említett 

Vár-szeg név is a királyi birtoklásra utalhat. 

Kamenája-mező ’Szirma határában említett földterület’ 1661/XVIII. (Sz. 

488): Kamenája mező.  

Szintagmatikus szerkesztéssel alakult helynév, amelynek előtagja egy *Ka-

menája alapnévre vezethető vissza. KNIEZSA ISTVÁN szerint ez az orosz kamen-

naja tkp. ’köves’ (Sz. 488; lásd még or. кáмeнь ’kő’, Hadrovics–Gáldi 1: 613) 

mn.-ből származik. Utótagja a mező ’a falu külterülete; (sík) terület; szántóterület; 

legelő; rét, kaszáló’ (FKnT., TESz., KMNySz.) földrajzi köznév.  

Kankó ’Szőlős határában említett vár, a Fekete-hegy DNy-i részén’ 1500 

(Szirmay 97), 1672 (Szirmay 2, ComMarmUg. 214): Kankó, 1573 (Sz. 429, 

ComMarmUg. 214), 1755 (Sz. 429): Kanko, claustrum, poss., [1750] (ComMarmUg. 

214): Kánko arx desert olim Ugatha. Későbbi említése: 1806 (Lip., Mappa): 

Kánko (olim Ugatha).  

Bizonytalan eredetű helynév. SZABÓ ISTVÁN a Szirmaynál található két ma-

gyarázat közül a klastrom barátainak szőrcsuhájával (kankó) kapcsolatos mondát 

tartja elfogadhatóbbnak (Sz. 429). A kankó ’egyfajta magyar parasztruha, szűr; 

horog alakú vágóeszköz, szecskavágó’ fn.-vel szemantikailag nehezen kapcsol-

ható össze (TESz. kankó1,2). Rendszertanilag sokkal inkább elképzelhető, hogy 

személynévből keletkezhetett magyar névadással. Családnévként adatolható (a 

szomszédos Máramaros vm.-ben is!): 1600: Tom(as) Kanko; vö. 1431: Kanko 

(RMCsSz.). A 17. század harmadik negyedétől a vár szinonim neveként az Ugo-

csa (3.) megnevezés is szerepel. A 17. sz. végén Kankóvár és Kankó vára for-

mában is említik. Vö. Kankói-hegy, Kankóc-szőlő. 

Kankóc-szőlő ’Szőlős határában említett hely’ 1735 (Sz. 434): Kankocz szőlő.  

Szintagmatikus szerkesztéssel alakult helynév. Előtagja KNIEZSA ISTVÁN sze-

rint a Kanko szn.-ből a szl. Kankovьcь > m. Kankóc alakulással magyarázható 

(Sz. 434). Utótagja a szőlő ’szőlőföld’ földrajzi köznév. A bővítményi részben 

nagyobb valószínűséggel a település határában lévő Kankó helynevet (esetleg a 

Kankói- romlott formáját) kereshetjük. 

Kankói-hegy ’Szőlős határában említett kiemelkedés’ 1666 (Sz. 429): Kan-

koy hegy.  

A Kankó várnév -i melléknévképzős származékának és a hegy földrajzi köz-

névnek az összetételével alakult. Azonos lehet a Várhegy név által jelölt kiemel-

kedéssel, lásd még Hegy (2.).  
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Kankó vára ’Szőlős határában említett vár, a Fekete-hegy DNy-i részén’ 

1677 (Szirmay 2, ComMarmUg. 214 [itt Kanko vára]): Kankó vára. Későbbi 

említése: 1802–1811 (Görög): Kánko vara (hajdan Vgatha). Kankóvár 1698 

(Sz. 429): Kankó vár. Későbbi említése: 1865 (P. 66): Kankóvár, Kankovár 

alatt.  

Talán szerkezeti változással keletkezett név: a Kankó várnév másodlagosan a 

vár földrajzi köznév birtokos személyjeles alakjával egészült ki. De elképzelhető 

az is, hogy az egy- és a kétrészes névváltozat párhuzamosan jött létre. FÉNYES 

ELEKnél az alábbi leírást találjuk: „A’ város mellett egy nem felette magas, de 

meredek hegyen áll a’ régi Kankóvára, melly elébb Ugocsának neveztetett, ’s a’ 

megye is innen kapta nevezetét.” (4: 414). L. Ugocsa. 

Kántor kerítvénye ’Salánk határában említett állóvíz’ 1627 (Sz. 467): Kantor 

kerithwenie, lac.  

A m. kántor ’istentiszteleten foglalkozásszerűen éneklő, templomban orgoná-

ló személy’ fn.-nek vagy a belőle alakult családnévnek (vö. 1329: Stephanum 

Kanthur, RMCsSz.; későbbi századokban gyakori személynév, Ugocsa területén 

is, lásd N. FODOR 2010: 127–128) és a birtokos személyjeles kerítvény ’élősö-

vénnyel bekerített terület’ (FKnT.) földrajzi köznévnek az összetételével alakult. 

A szomszédos Verbőc családnévanyagában ez időben Kántor jobbágynevet em-

lítenek: 1621: Kantor (Sz. 540).  

Kánya alja ’Szőlős határában említett hely’ 1645 (Sz. 433): Kanya allya.  

A Szőlős határában említett összefüggő Kánya előtagú névbokor alapján egy 

elsődleges *Kánya alapnevet (talán hegynevet) tehetünk fel, amelyből a 17. sz.-

ban számos földrajzi név alakult: Kánya út, Kánya völgye, Kis- és Nagy-Ká-

nya-völgy. Ez a kánya madárnévből keletkezhetett, vagy esetleg a belőle alakult 

Kánya családnévből (1393/?: Michaeli Kanya, RMCsSz.). A közeli Fancsika csa-

ládnévanyagában a 18. sz. közepén Kánya jobbágynevet említenek: 1743: Kánya 

(Sz. 329). Utótagja a birtokos személyjeles alj ’mélyebben fekvő terület, külö-

nösen hegyalj, völgy’ földrajzi köznév (FKnT.).  

Kánya út ’Szőlős határában említett út’ 1645 (Sz. 433): Kanya ut.  

Egy feltehető *Kánya alapnévnek és az út földrajzi köznévnek az össze-

tételével alakult. A Kánya útja völgye névben az útnév jelölt összetételként 

szerepel. Vö. Kánya-völgy útja. Az előtag etimológiáját lásd Kánya alja. 

Kánya útja völgye ’Szőlős határában említett völgy’ 1679 (Sz. 433): Kanya 

utya velge.  

A Kánya út és a Kánya-völgy(e) nevek vegyüléséből jöhetett létre talán csak 

alkalmi írásbeli formaként a Kánya völgye megnevezésére. 

Kánya völgye ’Szőlős határában említett földterület’ 1633 (Sz. 431): Kanya 

veölgye, 1638, 1645 [a. n.], 1667 [a. n.] (Sz. 431): Kania völge.  
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A *Kánya hegynévnek és a birtokos személyjeles völgy földrajzi köznévnek 

az összetételével alakult. A 17. sz. harmadik negyedében a Kis- és Nagy-Kánya-

völgy második névrészében, valamint a Kánya-völgy útja helynév előtagjában 

szerepel. Ezekben a névformákban a völgy utótag jelöletlenül áll. Ugyanazt a he-

lyet jelölheti, mint a Kánya útja völgye. 

Kánya-völgy útja ’Szőlős határában említett út’ 1668 (Sz. 433): Kanya 

veölgy uttja.  

A Kánya-völgy(e) helynévnek és a birtokos személyjeles út földrajzi köz-

névnek az összetételével alakult. A név a Kánya út névvel azonos utat jelölhette.  

*Kápolna-mező lásd Kétkápolnamező. 

Kaponya ’Tivadar határában említett földterület’ 1479, 1505 [a. n.] (Sz. 521): 

Kaponya, t. ar. Ma a település É-i részén a Tisza töltése mellett találjuk: 2007: 

Kaponya, sz.  

Bizonyára metaforikus helynévalkotással keletkezett név, amely a régiségben 

’merítőedény; az ember és az állat fejének csontos váza’ jelentésű magyar 

koponya (TESz.) fn. nyelvjárási kaponya alakváltozatából (ÚMTsz.) alakult. A 

magyar nyelvterület más részein is találhatunk helynévi analógiákat a Koponya 

mikrotoponimára (vö. FNESz. Kaponya), de lásd még a szomszédos Bereg m. 

több pontján is: 2002: Kaponya, sz. (SEBESTYÉN 2002: 63, 88, 98, 130), 2003: 

Koponya, l. (SEBESTYÉN 2003: 64). KISS LAJOS szerint a helynév elsődlegesen 

merítőedényre hasonlító mélyedést, lapályos helyet jelölt (FNESz.).  

Káposztás-szőlő ’Szőlős határában említett szőlőföld’ 1604 (Sz. 429): Ka-

poztas zeőlő.  

Bizonyára a Káposztás ’káposztát termelő, feldolgozó, áruló’ személynévnek 

és a szőlő ’földterület, ahol szőlőt termesztenek’ (FKnT.) földrajzi köznévnek az 

összetételével alakult. Az alapul szolgáló személynévhez lásd: 1336: Kapozthas 

Kelemen (RMCsSz.). Ezt az eredetet erősíti a helység határában ismertes számos 

családnév + -szőlő összetételű helynév is: Csegődi-szőlő, Csuklya-szőlő, Tarnóci-

szőlő stb. Emellett azonban elképzelhető az is, hogy az előtag a káposzta fn. -s 

melléknévképzős származéka.  

Kapurcsa ligete ’Terebes határában említett hely’ 1341 (Perényi 52), 1341/

1482 (DL 70998): Kapurchaligethe, loc. Később, a 19. sz. harmadik negyedében 

Kopurcsa (’321 m magas hegy Turc ÉK-i részén’ 1870: Kopurcsa, T34; vö még 

1865: Kopertse ítt van egy hires forrás, P. 51; 1865: Koportsi, forr., P. 52; 1865: 

Koporcsa Bányatér, P. 68, Turc) formában jelenik meg.  

A név előtagjának magyarázata bizonytalan. A birtokos szerkezet alapján egy 

Kapurcsa személynév és a birtokos személyjeles liget földrajzi köznév össze-

tételére gondolhatnánk. KISS LAJOS az erdélyi Kapurka ~ Toporcsa helységnév 

elsődleges Kapurka (1336. évi adatolással Kapurcha alakban is) névváltozatát 
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puszta személynévi névadással magyarázza, a személynévtárakban (vö. ÁSz., 

RMCsSz., N. FODOR 2010) mindössze egyetlen adattal szereplő 1211-es Capirca 

névformára utalva (vö. FNESz. Toporcsa, ÁSz. 169). A település történeti család-

névanyagában nem lelhető fel ezzel összekapcsolható név (vö. Sz. 526–531). 

Sokkal valószínűbb az a feltevés, hogy a név előtagja egy korábbról nem adatolt 

*Kapurcsa helynév lehet, amely esetleg szláv eredetű, egy *Koprъica helynév 

átvétele, ennek tövéhez lásd az ősszláv *kropъ ~ *koprъ ’kapor’ (ŠMILAUER 

1970: 102) főnevet. A magyar helynévkincsben Zala megyében találunk a fenti 

tőre visszavezethető helynevet; vö. Nagykapornak 1237. évi Copurnuch alakját 

(FNESz., ehhez lásd még Kapronca). A szomszédos Szatmár megyei Egri tele-

pülésen levő Kapron mikrotoponimát (SzamSz.) is a szlávból magyarázta KNIE-

ZSA ISTVÁN, szl. Koprьnь v. Koprinъ átvétellel (1943/2003: 69). A szó belseji 

magánhangzó-betoldás magyar nyelvhasználatra utalhat, de a szó végi *-ca > 

-csa alakulás oka ismeretlen.  

Karácsfalva ’település Ugocsa vm. Ny-i határában Keresztúr mellett, a Tisza 

É-i partján’ XVI. sz. k. (Sz. 378), 1573 (Szirmay 71): Karachfalva, poss., 1552 

(Szirmay 71), 1671 (UC 60: 17), 1716 (UC 23: 30): Karacsfalva, 1564 

(ComMarmUg. 185): Karachfalua, 1670, 1671, 1673 (UC 157: 73), 1672 (UC 8: 

3), 1677 (UC 60: 18), 1682 (UC 39: 46): Karaczfalva, 1670 (UC 157: 73): Ka-

rátsfalva, 1673 (UC 27: 6): Karaszfalva, 1728 (ComMarmUg. 185): Karácsfalva. 

Későbbi említése: 1799 (Kázmér, Falu 270), 1865 (L14, P. 62), 1889 (Gönczy), 

1907 (Hnt. 468), 1944 (Hnt. 300): Karácsfalva. A település szláv nyelvi név-

alakja: 1930 (L63, ComMarmUg. 186): Karačiny, 2003 (T36): Карачин. Mai 

népnyelvi alakja: 2008: m. Karácsfalva ~ Karácsfala, Kárácsin.  

Az Árpád-kori Karácsonfalva településnév előtagjának rövidülésével alakult 

névforma, amely a 16. sz.-tól napjainkig általános használatú. Ennek utótagja a 

18. sz. második felében a -falu földrajzi köznévre cserélődött (1773: Karatsfalu, 

Lex. 284, KÁZMÉR 1970: 270, ComMarmUg. 185–186), a 20. sz. második felé-

ben újabb változás jelentkezik a névszerkezetben: az ungvári egyetemi hallgatók 

szóbeli közlése szerint a -fala variáns jelenik meg a népnyelvi használatban 

(1967: Karácsfala, KÁZMÉR 1970: 270). A szomszédos keresztúriak csak Ka-

rácsfala-ként emlegetik a helységet. KÁZMÉR MIKLÓS szerint a -falva > -fala 

változás — Ugocsa területén — a legkorábban a 17–18. század fordulóján indul-

hatott meg, s „régen és ma is nyelvjárási szinten él” (1970: 85–86). A névszer-

kezetet érintő újabb kori változások nem tudták véglegesen kiszorítani a -falva 

utótagú formát, mivel hivatalos neve ma is ez. Vö. Karácsfalvi-patak. 

Karácsfalvi-patak ’Újlak ÉK-i részén említett patak’ 1698 (Sz. 516): Ka-

raczfalvi patak. Mai népnyelvi alakja: 2008: Karácsfali-patak, p.  

A Karácsfalva településnév -i melléknévképzős származékának és a patak 

földrajzi köznévnek az összetételével alakult.  
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Karácsonfalva ’település Ugocsa vm. Ny-i határában Keresztúr mellett, a 

Tisza É-i partján’ 1260 (ÁÚO. 7: 538, Kázmér 1970: 270, Sz. 378 [itt az előbbire 

hivatkozva Karachunfalwa alak áll], ComMarmUg. 185 [ua.], OklSz. 454, 482 

[itt 1261. évi kelettel]): Karachunfolua, t., 1341 (DL 38153), 1349 (DL 38156): 

Karachunfalva, 1415 (Zs. 5: 828), 1446 (DL 38285), 1462 (DL 38336), 1474 (DL 

38374), 1481 (DL 38420, Cs. 1: 433), 1511 (DL 38452): Karachonfalwa, 1417 

(Zs. 6: 839): [Ka]rachonfalua, 1446 (DL 38287): Karachonffalwa, 1524 (Szir-

may 73, ComMarmUg. 185): Karácsonfalva | Lat. 1310 (Sz. 378, Cs. 1: 433): 

villa Karachini. Karácsonfalu 1334 (AOklt. 18: 235, F. 8/3: 750 [itt Karachan-

falu]): Karachanfolu, poss.  

A magyar Karácson személynévnek és a birtokos személyjeles falu földrajzi 

köznévnek az összetétele (FNESz. Karácsfalva, SEBESTYÉN 2020: 189). Az alap-

jául szolgáló személynévhez lásd: [1162–1172]>1236/XVIII.: Karachun (ÁSz. 

445), 1208/1359: Cracun (ÁSz. 446). Az adatok kronológiai viszonyából követ-

keztethetünk a helynév elő- és utótagjának variálódására. Az elsődleges Kará-

csonfalva a 13. sz.-tól a 16. sz. elejéig adatolható, s emellett a 14. sz. első har-

madában egyszeri előfordulással Karácsonfalu alakot találunk a forrásokban, a 

16. sz. után Karácsfalva formában szerepel. A Karácsonfalu névformát a későb-

bi Karácsfalva alakja alapján esetleg valós használatú formának is tarthatjuk. 

KISS LAJOS az összerántódásoknál említi a Karácsonfalva > Karácsfalva vál-

tozást (1999: 218). Feltűnő, hogy ugyanez zajlott le az őrvidéki Karácsonfalva > 

Karácsfa esetében is (FNESz.). A Karács személynévként is használatos volt a 

régiségben (1237: Karach, FNESz. Karács település nevében).  

Karácson(y)-mező ’Gődényháza határában említett földterület’ 1759 (Sz. 

358): Karácsony mező. Későbbi említése a szomszédos Tekeháza belterületének 

Ny-i határában, a Tisza bal partján: 1795 (Sz. 499): Karátson mezeje, 1865 (P. 

68): Karácson Mező, 1865 (L24): Karacsonymező, sz., 2008: ukr. Karácsony 

pole, mező.  

A Karácson(y) családnévnek (1344: Ladislao Karachun, RMCsSz.; de lásd 

legkorábbi személynévi említésére: [1162–1172]>1236/XVIII.: Karachun, ÁSz. 

445) és a mező ’a falu külterülete; (sík) terület; szántóterület; legelő; rét, kaszáló’ 

(FKnT., TESz., KMNySz.) földrajzi köznévnek az összetételével alakult. Az ala-

pul szolgáló személynév a vármegyében a közeli Avas vidékén is előfordul; vö. 

1604: Karaczon (Nagygérce, Sz. 418), 1775: Karácson (Nagytarna, Sz. 438) 

jobbágynév. A 18. sz. végén Tekeházán a szerkezeti változással alakult Kará-

cson(y) mezeje formában is adatolt (vö. FNESz. Karácsonmező). Ma pedig Kará-

csony pole említett Tekeháza helynévanyagában. 

Kárász ’Karácsfalva határában említett hely’ 1680, 1698 [a. n.] (Sz. 380): 

Kárász, szántó.  

A családnévként is alkalmazott m. kárász halnévből metonimikus névadással 

keletkezhetett. A személynévi használatához vö. 1423: Petro Karaz (RMCsSz.); 
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korai személynévi említése: 1199: Caraz, 1250/XVIII.: Karaz (ÁSz. 448). A 

Hegyközben kárász ’vizenyős kaszáló’ (FKnT.) földrajzi köznév is ismeretes.  

Karaszló ’település Ugocsa vm. É-i részén, a Borsova folyó mellett’ 1454 

(DL 105781): Koroztho, poss., 1490 (ComMarmUg. 182, 224 [itt Sz. 274–275-

re hivatkozik, de ott pontos időhöz nincs kötve a névalak]), 1564 (ComMarmUg. 

182, 224): Karazlo, [1674–1675] (UC 31: 1), 1713 (UC 12: 7): Karaszlo, XVII. 

vége (UC 37: 7): Karaszló.  

Feltehetőleg a Borsova-völgyi Nagykaraszló település korai említése lehet, 

erre utal SZABÓ ISTVÁN közlése is (Sz. 274). A források alapján nem dönthető el 

minden esetben, hogy biztosan erre a helységre vonatkoztak-e az oklevélbeli 

névalakok. A 15. sz. végén már két település áll: ezeket előbb Kiskaraszló és 

Nagykaraszló, majd a 17. sz.-tól Alsókaraszló és Felsőkaraszló néven említik, 

de feltűnik Közbülsőkaraszló neve is. KISS LAJOS a nevet az ősszláv *korsta 

’rüh’ szóra vezeti vissza (FNESz. Alsókaraszló), és a szomszédos Komját határá-

ban említett Karasztó-mező mikrotoponimával hozza összefüggésbe (lásd ez 

utóbbi szócikknél is), de felveti a személynévi eredeztetés lehetőségét is (FNESz. 

Karasztó). Az analógiaként említett nevek -ov(o) képzővel alakultak. KNIEZSA 

ISTVÁN is szláv eredetűnek véli a nevet, s végső soron ő is a fenti szláv etimonra 

gondol a névfejtése során (Sz. 275). Nem magyarázzák azonban a név utolsó 

szótagjában megmutatkozó t > l megfelelést, a településnév a legkorábbi 

említésen túl csak l-lel adatolt.  

Karasztó-mező ’Komját ÉK-i határában, a Borsova jobb partján említett 

mező, legelő’ 1434 (DL 70874, Perényi 215, Sz. 399): Korozthomezew, camp., 

1460 k. (Cs. 1: 433 [Karaszló adatainál említi]): Koroschtomezew.  

A név előtagját a szakirodalom szláv eredetűnek tartja, amely etimonját ille-

tően azonos a Karaszló helynév eredeti tövével (ennek részleteit lásd ott), és 

elsődlegesen víznév lehetett. E szerint egy eredeti szláv *Korsta helynévben a 

szó belseji -rs- az első szótagnak megfelelő bontóhanggal bővült, valamint o > 

a nyíltabbá válással alakulhatott. A név -ó végződése az -ov képző magyar nyelvi 

adaptációját jelzi. A szláv eredetű víznév metonímia útján válhatott újabb de-

notátumok jelölésére alkalmassá. A szomszédos Bereg megyében is ismerünk 

Karasztó neveket; vö. [1864]: Karasztó patak, 2002: Karasztó, sz., 2002: Ka-

rasztói patak, p. (SEBESTYÉN 2002: 16). A név motivációjának átalakulását mu-

tatja PESTY adatközlése is: „hol jelenleg a leg szebb Kaszáló rétek virulnak, 

valaha a Borzsa folyó szakadása által eredt fok, és nagy tó volt, melly sok Kárász 

nevü halakkal bövelkedett, és ez okra nézve magyarul Kárásztónak neveztetett, 

de késöbben ugyan azon Borzsa áradásai által beiszapoltatván, szép kaszálóvá 

vált, de neve máiglan meg maradt” (P. 17, a kiemelés tőlem: K. B.). 

Karikád ’Szőlős határában említett kiemelkedés’ 1357 (DL 38170, Perényi 

68, Sz. 427), 1357/1379 (DL 38171), 1357>1389 (DL 38160, DocVal. 351), 

1357/1399 (DL 70702): Karikad, mo.  
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Morfematikai szerkesztéssel keletkezett név: a magyar karika ’kör alak, kerek 

forma’ fn. (TESz. karika) -d helynévképzős származéka (BÉNYEI 2012: 53–70). 

KNIEZSA ISTVÁN is így magyarázza a nevet (Sz. 427).  

Karna-Kadarcs ’Keresztúr határában említett víz’ 1655 (Sz. 503): Korna 

Kadarcz.  

Szláv–magyar nyelvi érintkezésre utaló kétrészes víznév. A karna előtag e 

területen esetleg jövevényszóként a magyarba is átkerülhetett. A Kadarcs víznév 

egészülhetett ki a végső soron szláv eredetű jelzői előtaggal. Az előtag eredetére 

lásd az ősszláv *къrnъ ’csonka’ jelentésű szót; vö. le. Karna hn. (ŠMILAUER 

1970: 107, itt további szláv helynévi származékok, FNESz. Kiskárna). A helynév 

szláv névhasználókhoz való kapcsolása bizonytalan, mivel a szláv nyelvi forma 

esetében elvárható nembeli egyeztetésre nem utal a névalak. Talán a Kadarcs 

pataknak a főmedrétől elzárt részét jelölhette a név, amely már a 15. sz.-ban is 

megtalálható a Karna-Kadarcs-hát összetételben. A jelzői névrésznek esetleg a 

magyar nyelvű megfelelője szerepelhet a Kurta-Kadarcs név előtagjában. A 

Karna a szomszédos Bereg megye több pontján helynevek részeként szerepel: 

1832: Kis karna szeg, 1832: Karna szeg, [1864]: Karna szél, 2002: Karnaszél, sz. 

(SEBESTYÉN 2002: 73), [19–20. sz.]: Karnaszeg (i. m. 16), továbbá talán még: 

[1864]: Kána oldal (SEBESTYÉN 2003: 50), [1864], 2002: Kána, sz. (SEBESTYÉN 

2002: 118), [19. sz.], 2003: Kána, k. — „Patakról kapta a nevét.” (SEBESTYÉN 

2003: 50). Vö. a Maloda-Tisza szócikkét. 

Karna-Kadarcs-hát ’Keresztúr határában említett földterület’ 1483 (DL 

38424): Karnakadarchath, 1483 (DL 38422): Karnokadarchath, 1483 (Sz. 503, 

OklSz. 190, 354–355 [itt 1482. évi kelettel]): Karnakadarchhath, t.  

A Karna-Kadarcs víznévnek és a hát ’vízből kiemelkedő, ill. a környezeténél 

magasabban fekvő földterület’ (FKnT.) földrajzi köznévnek az összetételéből 

alakult.  

Karnos ? ’Bökény határában említett sziget’ 1436 (C. Tóth 2006: 87, DL 

38269 [itt Ka... alakban]): Karnos (?).  

A helynév pontos olvasata bizonytalan, eredete ismeretlen. C. TÓTH NORBERT 

a DL 38269-re hivatkozik, ott viszont csak a betűhív forma első két betűje vehető 

ki teljes bizonyossággal (i. m.). A helynév adata talán összefügg a település 

határában ezzel egy időben adatolt Kamara-sziget vízparti hely nevével.  

Karós-kert ’Újlak határában említett hely’ 1698 (Sz. 517): Karos kert.  

Szintagmatikus szerkesztéssel alakult helynév. Az előtag bizonyára a m. karó 

’egyik végén rendszerint kihegyezett, vékonyabb farúd’ (TESz.) fn. -s képzős 

származéka lehet. Emellett az sem kizárt, hogy a m. Karos (1403: Thomas Karos, 

RMCsSz.) családnévnek és a kert ’bekerített telek, földterület; a házhoz tartozó 

telekrész; a gyümölcsös számára elkerített hely (a falun kívül)’ (FKnT.) földrajzi 

köznévnek az összetételével alakult.  
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Kása(-csere) ? ’Mátyfalva határában említett hely’ 1580 k. (Sz. 413): Kasa, 

cziere.  

Az egyszeri említés alapján a helynév pontos formája bizonytalan. Egyrészes 

Kása (és talán Csere) vagy kétrészes *Kása(-csere) típusú névformára egyaránt 

gondolhatunk, de — SZABÓ ISTVÁN adatközlése alapján — nem zárható ki a 

párhuzamos névhasználat lehetősége sem. Az előtagja a m. kása ’durvára őrölt 

gabonaféle’ főnévvel vagy személynévvel egyaránt kapcsolatba hozható. A tele-

pülésnév jobbágynévanyagában a Kása személynév a 16. sz.-tól adatolható; vö. 

1500: Kasa, 1525: Kasa, 1565: Kassa, 1577: Kasa, 1579: Kosa (Sz. 410, ehhez 

vö. RMCsSz.; legkorábban személynévként: 1138/1329: Kasa szn., ÁSz. 448). 

Az utótag esetleg a csere ’cserjés, bokros hely; erdő(rész), tölgyerdő’ (TESz. 

csere1, FKnT.) földrajzi köznév lehet.  

Kasza láza ’Újlak határában említett földterület’ 1755 (Sz. 518): Kasza Lazza.  

A Kasza családnévnek (1418: Kaza, RMCsSz.; de személynévként már: 

+1093/1404: Kaza, ÁSz. 451) és a birtokos személyjeles láz ’erdei tisztás, irtás’ 

(FKnT.) földrajzi köznévnek az összetételével alakult. A falu jobbágynévanya-

gában 1490-től szerepel Kasza név: 1490: Kaza, 1524: Kaza, 1574: Kaza, 1582: 

Kasza (Sz. 513), 1632: Kasza (Sz. 514). A 19. sz. közepén a helyet Kasza-láz 

(1865: Kaszaláz, K37, P. 69; 1865: Kaszalász, K37) formában említik.  

Katonák gödre ’Salánk határában említett mélyedés’ 1661 (Sz. 468): Ka-

tonák gödre.  

A m. katona ’a fegyveres erők kötelékébe tartozó személy’ fn. vagy az ebből 

alakult Katona családnév -k többesszám-jellel ellátott alakjának és a birtokos 

személyjeles gödör ’nagyobb természetes vagy mesterséges mélyedés a talajban’ 

(FKnT.) földrajzi köznévnek az összetételével alakult. Az előtag családnévi 

eredetéhez vö. a falu családnévállományában a 16. századtól szerepel ez a név: 

1509: Kathona (Sz. 463, N. FODOR 2010: 132); emellett a szomszédos Verbőc 

névanyagában is megtaláljuk ezt a családnevet: 1567: Kathona, 1632: Katona 

(Sz. 540), 1715: Katona (Sz. 541, lásd még RMCsSz. Katona). Az előtag többes 

számú alakja arra utalhat, hogy a kérdéses hely több Katona nevű személy 

tulajdonában vagy használatában lehetett.  

Kátyú ’Feketeardó É-i határában említett hely’ 1661 (Sz. 340): Katyo, 1669, 

1698 [a. n.] (Sz. 340): Kátyo. Későbbi említése: 1865 (P. 65): Kátyo (Szászfalu), 

1865 (P. 60): Katyó (Feketeardó), 1865 (K33, L22): Kátya, sz. (Szászfalu), 1900 

k. (Sz. 340): Kátyu (Feketeardó).  

A m. kátyú népnyelvi kátyó ~ kátya ~ katyó ’vízjárta terület, rét; vízzel telt 

mélyedés; gödrös, sáros út’ (TESz., FKnT.) földrajzi köznév jelentéshasadás 

útján vált helynévvé. Vö. Kátyú-vég pataka.  

Kátyú köze ’Szirma határában említett hely’ 1661/XVIII. (Sz. 488): Kátyu 

közt.  
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A kátyú ’vízjárta terület, rét; vízzel telt mélyedés; gödrös, sáros út’ (TESz., 

FKnT.) földrajzi köznévnek és a birtokos személyjeles köz ’két vízfolyás által 

határolt terület’ (FKnT.) földrajzi köznévnek az összetételével alakult. Össze-

függhet a szomszédos Feketeardón említett Kátyú névvel. 

Kátyú-vég pataka ’Feketeardó határában említett vízfolyás’ 1662 (Sz. 341): 

Katyo végh pataka.  

Szintagmatikus szerkesztéssel alakult kétrészes helynév. Előtagja a közvet-

lenül nem adatolt *Kátyú-vég helynév, utótagja a birtokos személyjeles patak 

földrajzi köznév. A település határában 1661-ben Kátyú nevű helyet említenek, 

ami bizonyára az itt vizsgált pataknév előtagjával függ össze. Az alapnév név-

alkotó szerepét mutatja még a Kátyúi út (1865: Kátyói uton felül, K17) helynév.  

Kávás ’Halmi ÉNy-i határában említett vár’ 1536 (Maróthi 1902: 111, 112, 

114), 1541 (Maróthi 1902: 126), 1545 (Sz. 369, Szirmay 16 [itt Kávas]), 1546 

[a. n.], 1548 [a. n.] (Sz. 369): Kawas, castr., 1548 (Sz. 369): Kávás. Mai népnyel-

vi alakja: 2008: m. Kávás-vár (Bura 1: 286).  

Családnévből keletkezett magyar névadással; vö. 1429 k.: Paulo Kauas 

(RMCsSz., legkorábban személynévként: +1171/a 1334: Kauas, ÁSz. 451). SZA-

BÓ ISTVÁN szerint a várat Kávásy Kristóf (1534: Cristophorus Kawassi, MA-

RÓTHI 1902: 110; 1536, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542: Cristophorus Kawassy, 

MARÓTHI 1902: 114, 115, 118, 119, 122, 124, 126, 128, 130) huszti várnagy és 

máramarosi kamaraispán építette, s mivel engedély nélkül épült, 1548-ban el-

rendelték a lerombolását: „várként nem szerepelt többé, neve azonban máig fenn-

maradt a vár helyének és környékének földrajzi neveként” (Sz. 369). PESTYnél a 

várral kapcsolatban az alábbiakat talájuk: „Halmi Város eszak keleti határában 

jelenleg Nevetlenfalu és Akli határ szelében a’ Fekete Eger mocsár lápjai között 

vólt épitve… Ez a’ Matuznai családé vólt ök többszöri lerombolás után is fel 

épitettek. …ezen várat el zálogositván 1545-k évben a’ Huszti Vár kapitányja 

Kávási Kristófnak…” (P. 28–29). Később, a 18. sz. végétől Kávásvár (1782–

1785: Kávás Vár, Kat1), majd a 19. sz. elejétől párhuzamosan Kávás vára (1805: 

Kávas-vára, Szirmay 162) alakban adatolható. A magyar nyelvterület más ré-

szein találunk Kávás településnevet, amely valamelyikéről kaphatta a nevét Ká-

vásy Kristóf; vö. 1215/1550: Kahas (Szatmár vm., FNESz. Érkávás), *1330: 

Kawas (Baranya vm., KMHsz. 1: 146), 1351: Kawas (Zala vm., FNESz. Kávás), 

1355: Kavas (Bihar vm., RÁCZ 2007: 138: Kávásd).  

Kecskés ’Verbőc határában említett földterület’ 1755 (Sz. 544): Kecskés. Ké-

sőbbi említése: 1865 (L9, P. 64), 1878 (K44): Kecskés, sz., r., 1865 (K58): Kecs-

kes (Feketepatak belterületének K-i részén). Mai népnyelvi alakja: 2007: Kecs-

k½s, sz. (Feketepatak, Verbőc).  

A név kétféle módon magyarázható. Egyrészt a kecske állatnévnek az ellátott-

ságot kifejező -s képzős származéka lehet. Másrészt személynévből is keletkez-
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hetett metonimikus névadással; vö. 1324/1325: Stephani Kechkes (RMCsSz.). A 

Kecskés Ugocsa vármegye több pontján adatolt családnév: vö. 1510: Kecskes, 

1553: Kechkes (Sásvár, Sz. 470); 1513: Francisco kechkes (Alsósárad, N. FODOR 

2010: 132); 1513: Stephano kechkes (Felsőcsongova, N. FODOR 2010: 132), 

1574: Keczkes (Kiscsongova, Sz. 388); 1572: Keckes (Komját, Sz. 397). 

Kékbokor ’Bábony határában említett hely’ 1479 (DL 70990, Perényi 284, 

Sz. 285), 1751 [a. n.] (Sz. 285): Kekbokor, loc. SZABÓ ISTVÁN közli, hogy a 

környékbeliek szerint (1749-ben) azonos az Őz-fő-vel (Sz. 285). 

Az egyrészes helynév a kék színnév és a bokor köznév jelzős összetétele, 

amely valamely — bizonyára kék termésű — növényt jelölve válhatott metonimi-

kusan a hely nevévé.  

Kelemenek ’Verbőc határában említett (szántó)föld’ 1706, 1715 [a. n.], 1728 

[a. n.], 1734 [a. n.], 1741 [a. n.], 1755 [a. n.]: Kelemenek. Későbbi említése: 1865 

(K58, P. 69), 188[7] (K49): Kelemenek (Feketepatak DNy-i határában). Mai 

népnyelvi alakja: 2007: Kelemenek, sz. (Feketepatak, Verbőc).  

Morfematikai szerkesztéssel keletkezett: a Kelemen családnév -k többesjellel 

ellátott alakjából. A szomszédos Salánk történeti családnévanyagában több ilyen 

nevű embert említenek: 1509: Michaele Kelemen (N. FODOR 2010: 133, Sz. 463), 

1567: Kelemen (Sz. 463), 1633: Kelemen (Sz. 464), 1775: Kelemen (Sz. 465). A 

többes számú forma arra utalhat, hogy a terület több Kelemen nevű személyé 

lehetett.  

Kelemen mocsara ’Batár DNy-i határában említett erdő’ 1477 (Z. 11: 202, 

Sz. 290): Kelemenmochara, s.  

Szintagmatikus szerkesztéssel keletkezett név, amelynek az előtagja a birto-

kosára utal; vö. 1211: Kelemen szn. (ÁSz. 455), de lásd még 1456: Petrum Ke-

lemen csn. (RMCsSz.). Utótagja a fajtajelölő szerepű mocsár földrajzi köznév 

birtokos személyjeles alakja. A szomszédos Szatmár vm.-i Nagypalád (1509: 

Petro Kelemen, N. FODOR 2010: 133), ill. az Ugocsa vm.-i Nevetlenfalu (1578: 

Kelemen, Sz. 440) és Péterfalva (1579: Kelemen, Sz. 450) családnévanyagában a 

16. sz. elejétől Kelemen jobbágynevet említenek.  

Kenderátó 1.’Fancsika határában említett hely’ [1550–1650] (Sz. 330): 

Kender arto, 1696 (Sz. 330): Kenderártó. Vö. 2008: m.–ukr. Ásztatï ~ Kender-

ásztatï. 2. ’Feketeardó határában említett hely’ 1698 (Sz. 341): Kenderato. 

Későbbi említése: 1865 (P. 60): Kender-ártó. Vö. 1865 (K33, L22): Kenderáta, 

sz. (Szászfalu, DK-i határában). 3. ’Feketepatak határában említett mocsár’ 1295 

(ÁÚO. 5: 136, Károlyi 1: 23, Sz. 344, Ortvay, Vízr. 1: 423, OklSz. 471 [itt 

Károlyi 1: 23-ra hivatkozva Kenderattou alak is]): Kendurattou, stag., 1295/1812 

(L46): Kenderacthow, stag. Vö. Kenderáztató: 2007: m. Kenderáztatï, gödör. 

4. ’Gődényháza határában említett víz’ 1262 (Szirmay 149, Sz. 358 [itt Juxta 

Ozzias aqua Kenduraztou], Ortvay, Vízr. 1: 423 [ua.], F. 7/3: 45 [itt quamdam 
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aquam iuxta Ozzias Kenduraztou vocatam]): quandam aquam juxta Ozzyas 

Kenduracton vocatam, aqua, 1262/1604 (Sz. 358): Kenduratto. 5. ’Karácsfalva 

határában említett hely’ 1680 (Sz. 380): Kender áthó.  

Jelentésbeli névalkotással keletkezett: az északkeleti területen is elterjedt ken-

derátó ~ kenderártó ’kenderáztatásra használt hely főként álló-, esetleg folyó-

vízben’ (FKnT.) földrajzi köznév jelentéshasadással válhatott helynévvé. A víz-

név olyan állóvízre utal, ahol kendert áztattak (lásd ehhez OklSz. kendër-áztó, 

-áttó, KMHsz. 1: 149: Kenderátó). Az első néveleme a régiségben általános ken-

dür ~ kendör alakban jelentkezik, a második névelem szó végi ómagyar kori 

diftongus létét mutatja. A nevek újabb kori adatai többnyire Kenderáztató formá-

ban jelentkeznek.  

Kenderáztató 1. ’Rákóc határában említett mocsár, állóvíz’ 1570 (Sz. 460): 

Kenderaztato, stag. 2. ’Verbőc határában említett hely’ 1719 (Sz. 542), 1730 (Sz. 

542), 1741 [a. n.] (Sz. 542), 1749 [a. n.] (Sz. 542), 1755 [a. n.] (Sz. 542): 

Kenderasztato megett. Mai népnyelvi alakja: 2007: Kenderáztatï, tó, gödör. Vö. 

Kenderáztató sorja.  

Jelentéshasadással keletkezett a m. kenderáztató ’kenderáztatásra használt 

hely főként álló-, esetleg folyóvízben’ (FKnT.) összetett földrajzi köznévből. 

Másutt Kenderátó néven említik az ilyen jellegű helyeket.  

Kenderáztató pataka ’Újhely határában említett vízfolyás’ 1620 k. (Sz. 510): 

Kender aztato patakia. Ma Kenderáztatï nevű hely ismeretes, „a Rozsdásnál és 

a Kis-Tiszánál is ásztattak” (2008).  

A *Kenderáztató ’kenderáztatásra használt hely’ alapnévnek és a birtokos 

személyjeles patak földrajzi köznévnek az összetételével alakult. Olyan folyóvíz, 

amelyben kendert áztattak vagy vize a Kenderáztatót táplálta.  

Kenderáztató sorja ’Verbőc határában említett hely’ 1714 (Sz. 542): Kender-

asztato szorja.  

A Kenderáztató (2.) helynévnek és a birtokos személyjeles sor ’házsor; ház-

sor a külterület felé eső utca egyik oldalán; szabályos alakú földdarabok a határ-

ban’ (FKnT.) földrajzi köznévnek az összetételével alakult.  

Kenderföld ’Újhely határában említett földterület’ 1580–1590 k. (Sz. 509): 

Kender fold.  

Jelentéshasadással keletkezett a m. kenderföld ’kender termesztésére használt 

terület’ (FKnT.) összetett földrajzi köznévből.  

Kender-mező ’Sásvár határában említett földterület’ 1553 (Sz. 474): Kender-

mezew.  

A kender növénynévnek és a mező ’a falu külterülete; (sík) terület; szántó-

terület; legelő; rét, kaszáló’ (FKnT., TESz., KMNySz.) földrajzi köznévnek az 

összetételével alakult. 
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Kender-szeg ’Újlak határában említett hely’ 1680, 1698 [a. n.], 1723 [a. n.], 

1735 [a. n.], 1739 [a. n.], 1759 [a. n.] (Sz. 516): Kender szeg. Későbbi említése: 

1865 (P. 69): Kender szeg, 1865 (K37): Kenderszég, 1865 (K37): Kender szek. 

Mai népnyelvi alakja: [1970–1980] (Szilágyi 1970–1980: 33), 1982 (Szilágyi 

1982: 94): Kender szeg, magas föld.  

A m. kender növénynévnek és a szeg ’a határ egy része’ (FKnT.) földrajzi 

köznévnek az összetételével alakult.  

(Kenecse-szer ?) ’Forgolány határában említett szántóföld’ 1475 (C. Tóth 

2006: 59): Kenecheszer.  

Olvasata bizonytalan, etimológiája ismeretlen. Talán kétrészes név, amelynek 

utótagjában a szer ’a határ távol eső része’ földrajzi köznév található. A szom-

szédos települések határában Necse vízfolyásnév szerepel, az előtag esetleg ezzel 

kapcsolatba hozható. 

Képnél ’Mátyfalva határában említett hely’ 1620 k. (Sz. 414): Kep-nell.  

A kép ’szentet ábrázoló szobor’ fn. -nél határozóragos alakja a körülötte lévő 

területeket jelölhette. A településen Kép vápája mikrotoponimát is említenek 

forrásaink.  

Kép vápája ’Mátyfalva határában említett hely’ 1620 k. (Sz. 414): Kep vápája.  

A név előtagja kapcsolatban lehet a falu határában ezzel egyidőben adatolható 

Képnél mikrotoponimával. Utótagja a birtokos személyjeles vápa ’vizenyős, 

mocsaras terület’ (FKnT.) földrajzi köznév.  

Kér ’település a Szemerdek patak bal partján, a 16. századtól már puszta hely-

ként szerepel Mátyfalva és Fancsika határában’ 1739 (UC 148: 1): Kér, pr.  

A korábban Kőrév, majd Kérő nevet viselő, elpusztult települést — bizonyára 

a másutt gyakori Kér nevek hatására — említik ezen a néven, valószínűleg csak 

írásbeli használatban. Kéri-puszta néven is szerepel.  

Kerekded sor ’Szőlős határában említett hely’ 1770 (Sz. 435): Kerekdét sór.  

A kerekded ’körhöz hasonló’ mn.-i származékszónak és a sor ’házsor; házsor 

a külterület felé eső utca egyik oldalán; szabályos alakú földdarabok a határban’ 

(FKnT.) földrajzi köznévnek a jelzős összetétele. Az előtagra lásd a Kerekded-

tó szócikkét. 

Kerekded-tó 1. ’Csepe határában említett állóvíz’ 1762 (Sz. 317): Kerekded 

tó. 2. ’Újlak határában említett tó’ 1762 (Sz. 517): Kerekdéd tó. Vö. Kerek-tó-

hát.  

A m. kerek ’kör alakú’ (TESz.) mn. hasonlóságot kifejező ’-szerű, -féle’ 

jelentésű (eredeti jelentése kicsinyítés-becézés) -ded formánssal képzett szárma-

zékának (D. BARTHA 1958: 123–124) és a tó ’mélyebb állóvíz; (mélyebben 

fekvő) vizenyős terület, rét’ (FKnT.) földrajzi köznévnek az összetételével 

alakult.  
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Kerek-láp ’Gődényháza határában említett mocsár’ 1262 (Szirmay 149, F. 

7/3: 45, Sz. 357, Ortvay, Vízr. 1: 426): Kereklap, palus.  

A kerek ’kör alakú, körhöz hasonló’ melléknévnek és a láp ’sekély vízi nö-

vényzettel belepett mocsár’ (TESz.) főnévnek az összetételével alakult. ORTVAY 

TIVADAR megállapítása szerint a Hódos és a Batár folyók között, a Fekete-Eger 

mocsár egyik délkeleti szakadékáról van szó (Vízr. 1: 426). 

Kerek-láz ’Bökény határában említett földterület’ 1719 (Sz. 305): Kerék láz.  

A kerek ’kör alakú, körhöz hasonló’ mn.-nek és a láz ’erdei tisztás, irtás’ 

(FKnT.) földrajzi köznévnek az összetételével alakult. 

Kerek-mező 1. ’Sásvár D-i részén a Tisza közén említett határrész’ 1553 (Sz. 

474): Kewrek mezew. Későbbi említése: 1865 (K32, L21): Kerekmező, sz., r., 

1884 (Kat3): Kerek mezö. Vö. Kerek-mező-sziget: 1888 (Sz. 474): Kerekmező 

sziget. 2. ’Verbőc K-i határában említett hely’ 1755 (Sz. 544): Kerekmező.  

A m. kerek ’kör alakú, körhöz hasonló’(TESz.)  mn.-nek és a mező ’a falu 

külterülete; (sík) terület; szántóterület; legelő; rét, kaszáló’ (FKnT., TESz., 

KMNySz.) földrajzi köznévnek az összetételével alakult. A sásvári 1553. évi 

említés ö-ző alakja feltehetőleg a kör hangalakjának a hatását tükrözi (vö. TESz.). 

Kerek-mocsár ’Batár határában említett erdő’ 1451 (C. Tóth 2006: 39, Káro-

lyi 2: 286, 290, Sz. 290, OklSz. 478): Kerekmochar, s.  

A kerek ’kör alakú, körhöz hasonló’ mn.-nek és a mocsár ’süppedékes, vízi-

növényekkel benőtt terület’ (TESz.) földrajzi köznévnek az összetételével ala-

kult. SZABÓ ISTVÁN szerint e helynév a valamivel később említett Kőris-mocsár 

névvel azonos (Sz. 290).  

Kerek-rekettye 1. ’Keresztúr határában említett hely’ 1655 (Sz. 504): Kerek 

rekettye. 2. ’Verbőc határában említett hely’ 1714 (Sz. 542): Kerekrekettye. Vö. 

Rekettye (5.). — Szomszédos településen említett nevek, esetleg azonos helyről 

lehet szó.  

A kerek ’kör alakú, körhöz hasonló’ mn.-nek és a rekettye ’bokros, vizenyős 

rét, legelő; rekettyebokrokkal benőtt terület’ (FKnT.) földrajzi köznévnek az 

összetételével alakult.  

Kerek-sás ’Nevetlenfalu határában említett hely’ 1757 (Sz. 442): Kerék sás.  

A kerek ’kör alakú, körhöz hasonló’ mn.-nek és sás ’sással benőtt terület’ 

(FKnT.) földrajzi köznévnek az összetételével alakult.  

Kerek-tó ’Szirma határában említett halastó’ 1409 (Sz. 487, Szirmay 107 [itt 

Kerektó]): Kerekto, pisc.  

A víznév a kerek ’kör alakú, körhöz hasonló’ (TESz.) mn.-nek és a tó ’mé-

lyebb állóvíz’ (FKnT.) földrajzi köznévnek a jelzős összetétele.  

Kerek-tó-hát ’Újlak határában említett hely’ 1698 (Sz. 517): Kerek tó hát.  
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Szintagmatikus szerkesztéssel alakult kétrészes helynév. Egy közvetlenül nem 

adatolható *Kerek-tó víznévnek és a hát ’szélesebb tetejű magaslat, földhát’ je-

lentésű földrajzi köznévnek az összetételével alakult. Újlak határában 1762-ből 

ismeretes egy Kekekded-tó (2.) nevű állóvíz, vélhetően ezzel azonos lehet az 

előtag. Újabb kori előfordulását lásd a szomszédos Keresztúron: Kerek-tó (1865: 

Kerektó, K36; 2007: Kerek-tï, sz.).  

Kereszt-Bükk ’Feketepatak határában említett erdő’ 1295 (ÁÚO. 5: 136, 

Károlyi 1: 23, Sz. 344): Kerezthbyk, s., 1295/1812 (L46): Kere‹th Bÿk, s. 

A magyar kereszt ’keresztben haladó, elhelyezkedő’ (TESz. kereszt1) mn.-i 

névrésznek és a bükk ’bükkfákból álló erdő’ (FKnT.) földrajzi köznévből alakult 

Bükk erdőnévnek az összetétele (vö. FNESz. Kereszt-völgy). A második névrész 

esetében a labializáció még nem történt meg. Ehhez lásd még a bükk fanév e 

nyelvjárási területen ma is ismeretes bikk formáját (KMNySz. bükk1).  

Keresztúr ’település Ugocsa vm. Ny-i részén, a Tisza folyásától É-ra; a mai 

Tiszakeresztúr’ 1260 (ÁÚO. 7: 538, Mező, Patr. 186, Sz. 499 [itt Keresztur]), 

1261 (Mező, Patr. 186, OklSz. 482), 1341/1342 (Z. 2: 31), 1345 (C. Tóth 2006: 

27), 1351 (Z. 2: 460–462, Cs. 1: 433 [itt az előbbire utalva Keresztur áll], 

ComMarmUg. 200), 1353 (Z. 2: 546), 1355 (Z. 2: 591), 1598 (Dávid 504): 

Kereztur, poss., de, 1296/1299 (H. 8: 448, 449, RegArp. 2/4: 171 [itt Kereztwr 

alak is], ComMarmUg. 200 [itt 1296. évi kelettel], Mező, Patr. 186 [ua.], Sz. 499–

500), 1333 (Perényi 39), 1446/1483 (DL 13959, Cs. 1: 433 [itt az előbbire utalva 

1446–1483. évi kelettel]), 1459 (DL 38328), 1462 (DL 38339), 1466 (DL 70929, 

Perényi 252), 1468 (DL 38355), 1483/1568 (DL 13959), 1507 (DL 38445): 

Kerezthwr, v., 1296/1299 (H. 8: 448, ComMarmUg. 200 [itt 1296. évi kelettel]): 

Kerezthwur, v., 1332–1337/Pp. Reg. (Ortvay, Egyh. 1/1: 202, ComMarmUg. 

200): Krestor, 1347 (DL 96287): Kerestur, poss., 1348 (DL 3981), 1414 (Károlyi 

2: 14), 1421 (DL 38243), 1471 (Z. 11: 84, ComMarmUg. 200), 1474 (DL 38374), 

1483 (DL 38422): Kerezthur, poss., de, 1353 (Z. 2: 518, ComMarmUg. 200): 

Kerestwr, poss., 1424 (DL 38245), 1459 (DL 38328): Keresthwr, v., 1468 (DL 

38354): KKerezthwr, 1471 (Z. 11: 84): Kereuthur, poss., 1473 (Z. 11: 135): 

Kerezthvr, poss., 1553 (ComMarmUg. 200): Kereszthwr, 1564 (ComMarmUg. 

200): Kereztwr, 1577 (ComMarmUg. 200): Keoreozthwr, 1587 (Szirmay 118), 

1670 (UC 157: 73), 1670, 1671, 1673 (UC 157: 73), 1671 (UC 15: 27), 1672 (UC 

8: 3, 157: 73, 159: 32), 1684 (UC 51: 47): Keresztúr, 1671 (UC 15: 27, 47: 12, 

60: 17, 64: 40), 1672 (UC 45: 42a), 1673 (UC 27: 6), 1677 (UC 60: 18), 1679 

(UC 15: 26), 1682 (UC 39: 46), 1703 (Károlyi 5: 15), 1716 (UC 23: 30): 

Keresztur. Későbbi említése: 1782–1785 (Kat1), 1865 (P. 63): Keresztur, 1930 

(ComMarmUg. 200), 1953 (T35): Keresztúr. Mai népnyelvi alakja: 2007: 

Keresztur ~ Gójásfalu, 2008: Keresztur.  
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Metonimikus névadással templomcímből keletkezett helynév, azonban eltérő 

megközelítések jelentkeznek a magyarázatában. KISS LAJOS azzal hozza kapcso-

latba a nevet, hogy a falu templomát a Szent Kereszt tiszteletére szentelték 

(FNESz. Tiszakeresztúr). MEZŐ ANDRÁS szerint az archaikus Keresztúr olyan 

hátravetett méltóságjelölő szerkezet, amelynek az előtagja nem köznév, hanem 

tulajdonnév volt: Kereszt ’Krisztus, Chrisztosz’, utótagja pedig az úr ’királyfi, 

az Isten fia’ fn. (Mező, Templ. 119–121). Vö. Keresztúri-láz, Keresztúri ös-

vény.  

Keresztúri-láz ’Újlak határában említett földterület’ 1697 (Sz. 516): Kereszturi 

Lász.  

A Keresztúr településnév -i melléknévképzős származékának és a láz ’tisztás; 

szénatermelő hely, rét; irtvány’ (TESz., FKnT.) földrajzi köznévnek az össze-

tételével alakult. Az utótag láz > lász zöngétlenülést mutat.  

Keresztúri ösvény ’Újlak határában említett gyalogösvény’ 1697, 1735 

[a. n.], 1739 [a. n.] (Sz. 516): Kereszturi ösvény.  

A Keresztúr településnév -i melléknévképzős származékának és az ösvény 

’keskeny, kitaposott, nem épített út gyalogosok számára’ (FKnT.) földrajzi 

köznévnek a jelzős összetétele.  

Keresztút 1. ’Gyula határában említett út’ 1692 (Sz. 362): Kereszt-út-nal valo 

föld. 2. ’Hetény határában említett út’ 1701 (Sz. 374): Keresztut.  

A keresztút ’valamely utat keresztező út; a faluból kivezető útra merőleges út; 

általút’ (FKnT.) földrajzi köznév tulajdonnévi vagy esetleg köznévi előfordu-

lásai.  

Kéri-puszta ’Fancsika határában említett hely, az egykori Kőrév település 

területére utal’ 1739 (Sz. 331, ComMarmUg. 186): Kéri puszta.  

A bizonyára csak írásbeli megjelölésként szereplő Kér név -i képzős 

származékának és a puszta földrajzi köznévnek az összetételével alakult.  

Kérő ’település a Szemerdek patak bal partján, a 16. századtól már puszta 

helyként szerepel Mátyfalva és Fancsika határában’ 1396 (F. 10/8: 413): Kezö, 

poss., 1396 (F. 10/2: 378): Kérő, poss., 1410 (F. 10/5: 53): Kérö, poss., 1414 (F. 

10/5: 461): Kero, 1411/1639 (Zs. 3: 497): Kyreő, 1411/1639 (Zs. 3: 497): Kyreu, 

1526 (C. Tóth 2006: 84): Kyrew, 1650 k. (Sz. 331, ComMarmUg. 186), 1696 

[a. n.] (Sz. 331): Kérő, 1739 (UC 15: 59a), 1747 (UC 15: 58): Kerő, pr. Későbbi 

említése: 1865 (K16, L8, P. 60): Kérő, sz., r., 1865 (K16): Kerő. Mai népnyelvi 

alakja: 2008: m.–ukr. K½r¥, l., sz. (Fancsika).  

Kőrév település neve egy idő után Kérő alakban tűnik fel: eredeti okleve-

lekben (FEJÉR bizonytalan közléseit nem számítva) ez a forma a 16. sz.-tól 

szerepel. A név transzszemantizációjának (TÓTH 2008: 17, 22, 178–179) okát 

nem ismerjük. Később (írásban) Kér néven is szerepel. Vö. még Kéri-puszta. 
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Kert 1570 k. (Mátyfalva, Sz. 413): Kert meget.  

Köznévi vagy tulajdonnévi szerepe nem állapítható meg.  

Kertalja 1. ’Csepe határában említett hely’ 1579 (Sz. 317): Kert alatt. 2. ’Fan-

csika határában említett hely’ 1696 (Sz. 331): Kert alatt. 3. ’Gyula belterületét 

DK–ÉK-i irányban körülvevő földterület’ 1692 (Sz. 362): Kert alatt. Mai nép-

nyelvi alakja: 2008: Kertajja, sz. 4. ’Keresztúr határában említett hely’ 1655 (Sz. 

504): Kert alatt. 5. ’Mátyfalva határában említett hely’ 1580 k., 1632 [a. n.] (Sz. 

413): Kert alatt, 1640 (Sz. 413): Kert allya-n. Vö. Kert. 6. ’Nevetlenfalu határá-

ban említett hely’ 1757 (Sz. 442): Kert alya. 7. ’Szirma határában említett hely’ 

1661/XVIII., 1691 [a. n.] (Sz. 488): Kert alatt. 8. ’Szőlős határában említett hely’ 

1636 (Sz. 431): Kert allat. Későbbi említése: 1865 (P. 66): Kert alatt. Vö. Két-

Kertalja. 9. ’Várálja határában említett hely’ 1694 (Sz. 496): Kert alatt. Későbbi 

említése: 1865 (P. 67): Kert alja. 10. ’Újhely határában említett hely’ 1620 k. (Sz. 

510): Kert alatt, 1620 k., 1651 [a. n.], 1677 [a. n.] (Sz. 510): Kert allya földön.  

A köznévként is alkalmazott kertalja ’a kertek folytatása a külterületen; a kert 

mögötti terület’ (FKnT., KMNySz., SzamSz.) több itteni településen tulajdon-

névként is használatos lehetett.  

[Kesa ~ Keso ~ Kosa] földe ’Tivadar és Csatóháza között említett szántóföld’ 

1479 (DF 223630, Sz. 521 [itt Kosafew]): Kes[o] ~ Kes[a]fewlde, t. ar. 

A helynév pontos olvasata bizonytalan, etimológiája megnyugtatóan nem 

tisztázható. SZABÓ ISTVÁN a Leleszi konvent hiteleshelyi levéltárának oklevelét 

felhasználva Kosafew olvasatot ad meg (Sz. 521). A DF 223630-ben látható 

oklevél betűhív formája a SZABÓ-közléstől eltérő olvasatot mutat. Előtagjának 

első és második szótagjában lévő vokális pontosan kivehetetlen, Kes[o] ~ Kes[a] 

olvasatot egyaránt megenged. Az utótagja fewlde lehet. Az előtag, bizonytalan 

olvasata ellenére, bizonyára személynév, a Kesa ~ Keso ~ Kósa név egyaránt 

feltételezhető benne. A személynévhez az Árpád-korból lásd: 1138/1329: Kesa, 

1213/1550: Kesam (ÁSz. 459); 1152: Keso (ÁSz. 460); vö. +1214/1334: Kosa 

(ÁSz. 468). A Keso és a Kosa az ÁSz.-ban egyszeri adatolású személynév, vi-

szont a Tivadarral szomszédos vagy közeli települések személynévanyagában a 

15. sz. második felétől is adatolható a Kósa név; vö. 1478: Francisco koſa de 

Zÿrma (N. FODOR 2010: 144, vö. XV.: Kósa, Sz. 485), 1743: Kósa (Szirma, Sz. 

487); 1514: Kosa (Sz. 470), 1567: Kosa (Sz. 471), 1580: Kosa (Sz. 471), 1631: 

Kosa (Sz. 472), 1689: Kosa (Sásvár, Sz. 472–473); 1583: Kossa (Bökény, Sz. 

300; lásd még RMCsSz. Kósa, N. FODOR 2010: 144). Utótagja a birtokos sze-

mélyjeles föld ’általában kisebb (szántó)terület, amely többnyire egy birtokos ke-

zében van’ (FKnT.) földrajzi köznév.  

Kétbábony ’település Ugocsa vm. D-i részén; Bábony említése’ 1323 (AOklt. 

7: 101, F. 8/2: 423 [itt hibásan Keecbabun], 8/5: 139 [itt hibásan Keech-Babun], 

ComMarmUg. 164 [az előbbire utalva Keecbabun és Keech-Babun alak áll], EH. 
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1: 84 [itt F.-re utalva csak Keech-Babun alak szerepel]), [1323] (AOklt. 7: 98, 

99): Keethbabun, poss.  

Egyszeri említésű településnév: a két számnév és a Bábony településnév 

összetételével alakult, s feltehetően egy (esetleg időleges) faluosztódásra utalha-

tott. Az ilyen szerkezetű nevek azonos utótagú településnevek összefoglaló meg-

nevezéseiként funkcionálhattak.  

Két-Csenge ’a Csenge patak kettéágazó medre a forrásvidékén, Feketepatak 

határában’ 1295 (ÁÚO. 5: 136, Károlyi 1: 22, ComMarmUg. 166, Ortvay, Vízr. 

1: 429, Sz. 344 [itt Ketchenge áll]), 1295/1812 (L46): Kethchenge, fl.  

A két számnévnek és a Csenge pataknévnek az összetételével alakult. 

Kétcsongova ’település(ek) Ugocsa vm. É-i részén a Csongova partján; 

Csongova említése’ 1564 (ComMarmUg. 166, 225): Kett Chÿongowa.  

A Csongova (2.) település osztódásával keletkezett Alsócsongova és Felső-

csongova közös (talán alkalmi) megnevezése lehetett. Az előtag a két számnév, 

az utótag etimológiájára lásd Csongova szócikkét. 

Kétkápolnamező ’pontosan nem lokalizálható birtok Ugocsa vm.-ben, vala-

hol a Nagyszőlősi-hegység Borsova-völgyi oldalán’ 1351 (DL 38161, Sz. 96, Cs. 

1: 432, DocVal. 121, ComMarmUg. 187), 1351/1458 (DL 38162), 1458 (DL 

38162): Kethkapulnamezew, poss., 1351>1389 (DL 38160, DocVal. 353 [itt az 

előbbire utalva Kethkapolnamezeu áll], ComMarmUg. 187 [itt az előbbire utalva 

1389. évi kelettel Kethkapolnamezeu]): Kethkapolnamezew, 1397 (Sz. 96, 

ComMarmUg. 187, DocVal. 496): Ket kapolnamezew, t. Kétkápolnamezeje 

1389 (DocVal. 355, ComMarmUg. 187): Kethkapulnamezee, poss.  

SZABÓ ISTVÁN szerint Kétkápolnamező lakott hely volta bizonytalan, ugyan 

a 14. sz. második felében a „possessio”-k sorában említik, de azt követően a 

forrásokban nem adatolható (Sz. 381–382). A Kétkápolnamező a két számnévből 

és a feljegyzetlen *Kápolnamező helynévből alakulhatott. A magyar helynév-

rendszerben nem ritkák a két + településnév szerkezetű helységnevek, az ilyen 

struktúrájú nevek arra utalnak, hogy két azonos nevű település feküdt egymás 

mellett (ehhez lásd még TÓTH 2001a: 88, PÓCZOS 2001: 101). Feltehetőleg ezt a 

szemantikai tartalmat fejezte ki az ugocsai Kétkápolnamező településnév is. A 

kikövetkeztetett *Kápolnamező településnév egy korábbi, ugyanilyen alakú mik-

rotoponimára vezethető vissza, amely a kápolna épületnév és a mező földrajzi 

köznév összetétele. A magyar helynévkincsben ehhez lásd 1321/1384: Possessio-

nem predicti Monasterii Capulnafeldy; 1330/1384: Vsque ad terram Kapolna-

feulde vocatam (OklSz. kápolna). A Kétkápolnamezeje létrejöhetett másodlago-

san, birtokos személyjellel bővülve, de kialakulhatott egy elsődleges Kápolna 

mezeje mikrotoponimából is. 

Két-Kertalja ’Szőlős és Szőlősvégardó határában említett hely’ 1643 (Sz. 

491): Ket kert alia, 1668, 1679 [a. n.] (Sz. 431): Ket kert allya, 1688, 1690 [a. n.] 
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(Sz. 431): Ket kert alá való földek. Későbbi említése: 1802 (Sz. 431): Két kert 

alatt való forduló. Szomszédos települések lévén azonos denotátumra gondolha-

tunk.  

Szintagmatikus szerkesztéssel alakult kétrészes helynév: összefoglaló szerepű 

név lehetett, két Kertalja néven ismert hely közös megnevezése. Vö. Kertalja (8.). 

Kétökrű-palló ’Verbőc határában említett híd’ 1755 (Sz. 544): Ket ökrü pallo. 

Szintagmatikus szerkesztéssel alakult kétrészes helynév: utótagja a palló ’ár-

kon vagy patakon keresztülfektetett deszka vagy gerenda; keskeny gyaloghíd’ 

(FKnT.) földrajzi köznév. Az előtag talán arra utalhatott, hogy a pallón két ökör-

rel is át lehetett hajtani. 

Kétökrű ? -rét ’Forgolány határában említett rét’ 1739 (Sz. 355): Ketükra rét.  

Szintagmatikus szerkesztéssel alakult kétrészes név. Az előtag olvasata bi-

zonytalan, SZABÓ ISTVÁN szerint talán leírásban eltorzult névrészről lehet szó 

(Sz. 355). Lehetséges olvasatához lásd a Kétökrű-palló szócikkét. Utótagja a rét 

’széna termesztésére használt terület, kaszáló’ (FKnT.) földrajzi köznév. 

Kétsárad ’település Ugocsa vm. É-i részén a Sárad patak mellett’ 1564 

(ComMarmUg. 194, 207): Kett Sarod.  

A 15. sz. közepétől a megyében Alsósárad és Felsősárad településeket isme-

rünk. A Kétsárad szintagmatikus szerkesztéssel alakult, s talán alkalmi megjelö-

lése lehetett a két Sáradnak. Előtagja számnév, utótagjához lásd a Sárad szócik-

kében írottakat.  

Kettős-völgy ’Rakasz határában említett völgy’ 1666 (Sz. 456): Ketteős veölgy.  

A kettős ’két (hasonló) részből álló’ mn.-nek és a völgy ’hegyek, magaslatok 

közötti terület; kiszáradt folyómeder’ (FKnT.) földrajzi köznévnek az összetéte-

lével alakult.  

Kincses-mező útja ’Szőlős határában említett út’ 1770 (Sz. 435): Kénycses 

mező utja.  

A Kincses-mező helynévnek és a birtokos személyjeles út földrajzi köznévnek 

az összetételével alakult. Az alapnév első említése valamivel későbbről isme-

retes, ekkor Kincses (1782: Kentses, Sz. 435), Kincses-mező (1788: Kintses mező, 

Sz. 435) formái szerepelnek a forrásokban.  

Királyháza ’település Ugocsa vm. K-i részén a Tisza bal partján’ 1262 

(Szirmay 149, ComMarmUg. 188, F. 7/3: 44 [itt Szirmayra utalva Király háziak 

áll], Sz. 45 [itt Szirmayra és F.-re is hivatkozva 1262/1604. évi átiratban t. hos-

pitum nostrorum Kiraly haziak vocatorum alak áll]): terrae hospitum nostrorum 

Kyralhaziak vocatorum, 1264 (Szirmay 94, 139, ComMarmUg. 188): Queraliaza, 

v., 1324 (Szirmay 146, ComMarmUg. 188), 1357 (Perényi 70), 1357/1364 

(C. Tóth 2006: 85, DL 70645), 1364 (DL 70645), 1431 (F. 10/7: 321): Kiralhaza, 

poss., loc., 1324/1326/1478 (AOklt. 8: 241), 1351 (Cs. 1: 433), 1355 (DL 70634, 
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Perényi 65, A. 6: 407, F. 7/3: 46, ComMarmUg. 188), 1378 (DL 26566, DocVal. 

282, ComMarmUg. 188), 1396 (Perényi 111, DocVal. 487, ComMarmUg. 188), 

1396>1498 (DL 71068), 1405 (Zs. 2/1: 3703, 3709, Perényi 141, 142), 1416 (Zs. 

5: 1690), 1430 (DL 70858, Perényi 203, 208, F. 10/7: 232), 1430/1431 (DL 

70863, 70870, F. 10/7: 235), 1431 (DL 70870), 1441 (Perényi 226), 1441/1450 

(DL 70896), 1450 (DL 70896, Perényi 230), 1471 (DL 70952, 70956, 70961, 

Perényi 260, 262, 263), 1475 (DL 38382), 1478 (DL 70984, Perényi 277), 

1478/1496 (DL 71061), 1479 (DL 38412), 1482 (DL 70997, Perényi 287), 1492 

(DL 71039, Perényi 309), 1498 (DL 71068, 71070, 71072, Perényi 329, 332, 

333), 1499 (DL 71074, Perényi 334, 335), 1499/1505 (DL 71099), 1513 (DL 

86743): Kyralhaza, poss., v., 1357/1364 (A. 6: 635, ComMarmUg. 188 [itt az 

előbbire utalva 1357. évi kelettel]): Kiralhozo, 1498/Más. (DL 26070), 1598 

(Dávid 504), 1689 (UC 34: 39), 1717 (T13), ?1730 (T26): Kiralyhaza, poss., 1564 

(ComMarmUg. 188): Kÿralÿhaza, 1670–1689 (UC 159: 41), 1673 (UC 27: 61, 

57: 75, 157: 73), XVII. vége (UC 32: 26): Királyháza, [1673 után] (UC 34: 37b), 

1674 (UC 81: 3): Kyralyhaza, 1713 (UC 34: 45): Kiralyháza | Lat. 1262 (Szirmay 

149), 1262/1604 (Sz. 45), 1272 (Sz. 382 [itt Felzaz apud domum regalem], 44 [itt 

domum nostram alakban], F. 5/1: 176 [itt Domum nostram): domum regalem, 

1262 (Szirmay 143, Sz. 382, ComMarmUg. 188): Domus Regalis. Későbbi em-

lítése: 1802–1811 (Görög), 1889 (Gönczy), 1937 (Hnt. 666): Királyháza, 1864 

(L34), 1865 (K41), 1884 (Kat3): Királyhaza | Szl. 2003 (T36): Королево. Mai 

népnyelvi alakja: 2008: m.–ukr. Kiráháza (Tekeháza, Királyháza), m.–ukr., m. 

Kirájháza (Gődényháza, Királyháza), ukr. Koľevo, Korolevo, Koroľevo, Korolevo 

~ Kiriházá (Sósújfalu, Királyháza, Szőlősvégardó, Veréce).  

KISS LAJOS szerint a név a település mellett emelkedő dombon álló királyi 

házzal kapcsolatos, amely a 13. sz.-ban a vm.-i erdőuradalom központja volt 

(FNESz. Királyháza), SZABÓ ISTVÁN kiemeli, hogy a Domus regalis ’királyi ház’ 

alak még valószínűleg a királyi házat jelölhette (Sz. 382, 44). Eszerint a tele-

pülésnév az épület nevéből metonimikusan keletkezett.  

Király réve ’Szőlős határában említett tiszai rév’ 1354 (Cs. 1: 430): Kyral-

reve, 1355 (DL 70634, Perényi 66, A. 6: 409, ComMarmUg. 188 [itt az előbbire 

utalva Királyháza határába lokalizálva]): Kyralreue, 1357/1364 (DL 70645): 

Kiralreue.  

A király méltóságnév és a birtokos személyjeles rév ’(vízi) átkelőhely’ 

(TESz.) földrajzi köznév összetétele. Szőlős királyi város volt (DL 70634), és 

Szőlős 1262. évi királyi kiváltságlevele szerint a szőlősi hospeseknek a király 

szabad piacot, a Tiszán szabad révet, helységükön keresztül szabad utat, és 

áruikkal történő szabad mozgást biztosított (Sz. 43–44). Szőlős-rév és Király réve 

azonos helyet jelöl (vö. Cs. 1: 430). Tehát a név birtokosi viszonyra utal, illetve 

közvetve arra, hogy a révből származó bevételek a királyt illetik. Vö. Király útja. 



204 

Király útja ’Csepénél említett út, ami Telki faluból (Szőlősvég)Ardó felé 

vezet’ 1337, 1583 [a. n.] (Sz. 315): Kiralutha, via publica.  

A magyar király méltóságnév és az út földrajzi köznév birtokos személyjeles 

alakjának az összetételével alakult. A magyar helynévkincsben analógiás példa 

erre az Abaúj vármegyei Király útja mikrotoponima (vö. TÓTH 2001a: 89). A 

királyi út jogi szempontból közút (via publica), amely királyi fennhatóság alatt 

lévő út. E középkori úttípus jellemzője, hogy olyan széles (ország)út, ahol az 

egyik kocsi ki tud térni a másik elől (KOVÁCS–WEISZ 2014: 700, vö. TÓTH 2001a: 

89). PESTY gyűjtésében a közeli Bábony határában szerepel egy Király út (1865: 

Király ut: a’ rajta át folyó szekér utról vette nevét, P. 20; lásd még 2015: Kirájut, 

sz., SZILÁGYI-VARGA 2015: 173) nevű határrész.  

Kirva ’település Ugocsa vm. K-i részén a Tisza bal partján’ 1378 (DL 26566, 

DocVal. 282, Szirmay 145 [itt Kirva], ComMarmUg. 189 [itt az előbbire kettőre 

utalva Kÿrwa, Kirva alakok állnak]), 1430 (DL 70858, Perényi 203, 208, F. 10/7: 

232), 1430/1431 (DL 70863, 70870, F. 10/7: 235), 1431 (DL 70870, F. 10/7: 

322), 1445 (Cs. 1: 433), 1471 (DL 70952, 70956, 70961, Perényi 260, 262, 264, 

Cs. 1: 433), 1478 (DL 62906), 1492 (DL 71039, Perényi 309), 1498 (DL 71070, 

71072, Perényi 332, 334), 1499 (DL 71074, Perényi 335), 1499/1505 (DL 

71099), 1513 (DL 71126, 86743, Perényi 377), 1564 (ComMarmUg. 189): Kyr-

wa, poss., v., 1405 (Zs. 2/1: 3703, 3709, Perényi 142, ComMarmUg. 189), 1431>

1498 (Perényi 209), 1498 (DL 71072, Perényi 332): Kyrua, 1405 (Perényi 141, 

142), 1498/1505 (Perényi 332): Kyrna [ɔ: Kyrua], 1598 (Dávid 504): Kjrva. Ké-

sőbbi említése: 1802–1811 (Görög), 1839 (Fényes 4: 410, 421), 1864 (L36), 1865 

(K41, L15, P. 62): Kirva.  

Szláv eredetű helynév: alapszava az ősszláv *krivъ ’görbe’ mn. nőnemű alakja 

lehet (FNESz. Tiszakirva, Sz. 386, ŠMILAUER 1970: 101: itt további szláv hely-

névi párhuzamok találhatók). A név legkorábbi alakja magyaros formát mutat, 

mivel a szó eleji mássalhangzó-torlódás már az első előfordulásokban is feloldva 

szerepel. A szláv Kriva forma jelentkezik a 15. sz.-i forrásokban, és az újabb kori 

adatokban is. A település újabb kori hivatalos neve a Tisza mellékére utaló jel-

zővel bővült forma: Tiszakirva (1873: Tiszakirva, Hnt. 622). 

Kisandrásfalva ’település Ugocsa vm. DNy-i határrészén, Csatófalva mel-

lett’ XIV. (Sz. 279, Kázmér 1970: 159 [itt Sz. 279-re utal]): Kisanderasfalva, 

1379 (Szirmay 127, ComMarmUg. 163), 1384 (Szirmay 127), 1408 (Szirmay 

129), 1411, 1423 (Cs. 1: 431): Kis-Andrásfalva, de, poss., 1383 (DL 52450, 

ComMarmUg. 163, Kázmér 1970: 159 [itt Kysadrasfalua]): Kysandrasfalua, de, 

1411 (Zs. 3: 709): KisAnderasfalwa, 1416 (Zs. 5: 2269): Kyssandrasfalwa, 1416 

(Zs. 5: 2133): Kyssandreasfalwa, de, 1423 (C. Tóth 2006: 34, DL 38597 [itt 

Kisandorjafalua]): Kisandoriisfalva, 1426 (Szirmay 165, ComMarmUg. 163 [itt 

1426. évi kelettel Kys-Andrásfalva alak áll], F. 10/6: 801 [itt 1426. évi kelettel 
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Kis-Andrásfalva alak szerepel]): Kys-Andrasfalva, de, 1431 (DL 38254, Cs. 1: 

431, Kázmér 1970: 159): Kysandoryasfalwa, 1436 (DL 70878): Kysandras-

falwa.  

A települést Andrásfalva néven is említik, de Kisandrásfalva ennek egy része 

is lehetett. A Kisandrásfalva településnév szintagmatikus szerkesztéssel keletke-

zett, de a név szerkezete — denotatív jelentésével is összefüggően — többféle-

képpen értelmezhető. Egyrészt magyarázható a kis melléknév és az Andrásfalva 

településnév minőségjelzős összetételeként. A helynév szemantikai szerkezete ta-

lán a ’kisebb kiterjedésű Andrásfalvá’-ra utalhatott. Ez esetben esetleg faluosz-

tódással létrejött település megjelöléséről lehet szó, minthogy azonban tudomá-

som szerint *Nagyandrásfalva helynév nem fordul elő a forrásokban, korrelatív 

párja maga az Andrásfalva név lehetett. Másrészt a helynévadásban megfigyel-

hető összetett személynév + -falva típusú nevek mintájára a Kis András személy-

név és a -falva földrajzi köznév összetételével is alakulhatott a településnév (vö. 

TÓTH 2016: 127, 2017: 167–168). A Kisandrás összetett családnévként is haszná-

latos volt, vö. 1554: Barnabas Kys Andras, csn. (RMCsSz.), melynek előtagja 

ʼifjabb vagy kis termetűʼ jelentésű sajátosságot jelölő névrész, amelyhez az 

András nexusnév járult (RMCsSz. i. h.). A személynévnek a településnévben 

András és Andorjás változatával is találkozhatunk, ezek reális ejtésvariációt 

takarhatnak, az Andreas inkább csak írásbeli, latinizáló forma lehetett. 

Kis-Aprós ’Újlak D-i határában, a Tisza közén említett hely’ 1762 (Sz. 518): 

Kis Aprós. Később Bökény határában is említik: 1865 (P. 58): Kisaprós.  

A 18. sz. első felétől említett Aprós helynév differenciálódása következtében 

létrejött névalak: a kis melléknévnek és az Aprós mikrotoponimának a minőség-

jelzős összetétele. Az előtag a Nagy-Aprós előtagjával áll oppozícióban, amely 

azonban csak a vizsgált korszakon túl adatolható (ehhez lásd az Aprós szócikkét). 

Kis-bükk ’Váralja határában említett hely’ 1694 (Sz. 496): Kis Bik.  

A differenciáló szerepű kis ’csekély kiterjedésű’ melléknévnek és a bükk 

’bükkerdő’ (FKnT.) földrajzi köznévnek vagy egy feltehető elsődleges *Bükk 

alapnévnek a jelzős összetétele. Utótagjára lásd a Bükk-mező helynévi említést. 

Kis-bükkös ’Terebes határában említett hely’ 1679 (Sz. 533): Kis Bikes. Ké-

sőbbi említése: 1865 (P. kézirat, P. 68 [itt tévesen Kis Bikes]): Kis Bükes. 

A kis melléknévnek és a bükkös ’bükkfás erdő(rész)’ (FKnT.) földrajzi köz-

névnek vagy egy nem adatolható *Bükkös helynévnek az összetételével alakult. 

Szemantikai tartalma azonos a közeli Váralja határában említett Kis-bükk hely-

névével.  

Kis-Cselőc ’Halmi határában említett hely’ 1694 (Sz. 369): Kis Cselőcz.  

Szintagmatikus szerkesztéssel alakult helynév, mely a Cselőc egy kisebbik ré-

szét jelölhette. Az alapnevet csak későbbi forrásokból tudjuk közvetlenül ada-

tolni: Halmi és Bábony határában Cselőc (1865: Cselőcz, P. 61; 1865: Cselősz, 
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P. 20, P. kézirat; 2015: Cselőüsz, sz., SZILÁGYI-VARGA 2015: 162 stb.) név-

formák szerepelnek. A Cselőc szláv eredetű helynév. KNIEZSA ISTVÁN szerint a 

helynév a Csel személynévből (vö. 1239: Cel, ÁSz. 185; 1446: Chel, RMCsSz.) 

szláv képzővel (Čelovьce) keletkezhetett (Sz. 369). Ehhez lásd még a szomszédos 

Kökényesd családnévanyagában a Cselő személynevet: 1567: Chiellew, 1576: 

Chüllẅ, 1580: Ceoleo, 1590: Celleo (Sz. 403, vö. RMCsSz.); vö. még 1576: 

Chwllo, 1580: Celeo csn. (Batár, Sz. 288). Az -ovь-ьcь képzőbokorhoz lásd ŠMI-

LAUER (1970: 31–32). A PESTY-féle feljegyzésben az alábbi népi magyarázatot 

találjuk: „hajdanában mint nevezetes erdős helyiség — vadászatra alkalmas vólt 

— és ősszel benne hajtó vadászatok tartattak. — ezt tartják neve eredményének 

— (de nem bizonyos)” (P. 20). 

Kiscsongova ’település Ugocsa vm. É-i részén a Csongova partján’ 1598 

(Dávid 504): Kis Cziongova, 1670, 1671, 1673 (UC 157: 73), 1673 (UC 157: 73), 

[1673 után] (UC 34: 37b): Kis Csongova, 1674 (UC 81: 3): Kis-Csongowa, 1689 

(UC 34: 39), 1690 (UC 27: 7, 65: 55), 1713 (UC 34: 45): Kis Csongva, [XVII. vége] 

(UC 32: 26): Kis Czongva. A helynév későbbi említésére lásd 1802–1811 (Görög), 

1865 (P. 29, 57), 1899 (L39), 1926 (Hnt. 346), 1944 (Hnt. 321): Kis Csongova.  

Szerkezeti változással alakult kétrészes helynév, a Felsőcsongova település-

név jelzői előtagja névrészcsere útján a 16. század végén a kis differenciáló sze-

repű előtagra cserélődött fel. A helynév kis jelzője korrelációban van a szomszé-

dos Nagycsongova előtagjával.  

Kis-Csorgó-szőlőcske ’Szőlős határában említett hely’ 1688, 1690 [a. n.] (Sz. 

434): Kis csorgo szőlőcske.  

Egy korábbról nem adatolt Kis-Csorgó helynévnek és a szőlő földrajzi köznév 

’kis szőlőterület’ jelentésű kicsinyítő képzős alakjának az összetételével alakult. 

PESTY anyagában a helység határában Csorgó (1865: Csorgó, P. 66) nevű helyet 

említenek, a Kis-Csorgó ennek egy kisebbik részét jelölhette. Az alapnévhez lásd 

a csorgó ’sekély vizű kis patak, ér’ földrajzi köznevet (FKnT.).  

Kis-Darnó ’Bökény és Újhely között említett határrész’ 1507 (DL 38445, Sz. 

508), 1560 [a. n.], 1638 [a. n.], 1669 [a. n.], 1671 [a. n.], 1722 [a. n.] (Sz. 508): 

Kysdarno, t., ins., 1622, 1630 k. [a. n.] (Sz. 304): Kis Darno. Későbbi említése: 

1865 (P. 58): Kis darnó.  

A forrásokban csak jóval később említett Darnó helynév differenciálódásával 

keletkezett mikrotoponima, amelynek a jelzői előtagja a Nagy-Darnó név diffe-

renciáló névrészével áll oppozícióban. Vö. Kis-Darnó palaja. 

Kis-Darnó palaja ’Újhely határában említett hely’ 1669 (Sz. 511): Kis Darno 

palaja.  

A Kis-Darnó helynévnek és a szláv eredetű magyar palaj ’homokos folyam-

part’ jelentésű szó birtokos személyjeles alakjának összetételével alakult név 

(SzamSz., de lásd még FKnT.). KNIEZSA ISTVÁN az utótagot a szláv polojь 



 207 

’vízáradás által elöntött hely’ jelentésű szóra vezeti vissza (Sz. 304, vö. TESz.). 

A mikrotoponima a Kis-Darnó olyan részét jelölhette, amely (a Darnó elhelyez-

kedéséből ítélve) a Tisza kiöntéseinek vizenyős árterülete lehetett. 

Kisebbik-Sajtós ’Terebes határában említett kiemelkedés’ 1656 (Sz. 532): 

Kissebik Szaytos, h.  

A kis mn. középfokjeles és -ik kiemelőjeles alakjának és a Sajtós helynévnek 

az összetételével alakult.  

Kisebb-Ilonok ’az Ilonok jobb oldali (forrás)ága, Szőlős határában említik’ 

1357 (Perényi 68, Sz. 427, DL 38170 [itt Kisseb Ilulnuk]), 1357/1399 (DL 

70702): Kyssebylulnuk, loc., 1357/1379 (DL 38171), 1357>1389 (DL 38160, 

DocVal. 351): Kisseb Ilulnuk, riv.  

A megkülönböztető szerepű kis melléknév középfokjeles alakjának és a szláv 

eredetű Ilonok (2.) víznévnek az összetételével alakult. A korai ómagyar korban 

hasonló előtaggal szerkesztett neveket máshol is találunk: 1319: Kysebfilpus, 

1347: Kyssebkerethnuk (OklSz. kis). A [Nagy]-Ilonok előtagjával áll korrelációs 

viszonyban. Az alapnévben inetimologikus l látható, ehhez lásd még az Ilonok 

pataka névcikkét.  

Kis-Éger ’Újlak határában említett hely’ 1697, 1698 [a. n.], 1710 [a. n.] (Sz. 

515): Kis Eger. Ma az újlakiak csak Fancsika alatt ismernek Kis-Éger (2008: Kis-

½ger) nevű hattárrészt.  

A megkülönböztető szerepű kis melléknévnek és az Éger (4.) helynévnek a 

jelzős összetétele.  

Kis-erdő 1. ’Csepe határában említett hely’ 1766, 1767 [a. n.] (Sz. 317): Kis 

Erdő. Mai népnyelvi alakja: 2008: Kis-erd¥ ~ Alsï-erd¥, e. 2. ’Tivadar ÉK-i 

határában említett hely’ 1706 (Sz. 521): Kis Erdő. Mai népnyelvi alakja: 2007: 

Kiserd¥, sz.  

A kis mn.-nek és az erdő földrajzi köznévnek az összetételével alakult.  

Kis-forrás ’Szőlősvégardó határában említett forrás’ 1644 (Sz. 492): Kis 

Foras előt.  

A kis melléknévnek és a forrás ’a földből természetes úton előtörő víz’ 

(TESz.) földrajzi köznévnek a jelzős összetétele. Utótagja esetleg a Forrás (1.) 

helynév is lehet. A helység határában még Fő-forrás-t is említenek. Előtagja 

esetleg a szomszédos Szőlős határában később említett Nagy-forrás (1782: Nagy 

Forras, Sz. 435) helynév előtagjával áll korrelációban.  

Kis-Füzes ’Újlak határában említett hely’ 1698, 1710 [a. n.] (Sz. 517): Kis 

füzes. Későbbi említése: 1865 (P. 69): Kis Fizes. Mai népnyelvi alakja: 2008: Kis-

Fizes ~ Kis-Füzes, sz. (Újhely). 

A kis melléknévnek és a Füzes alapnévnek az összetételével alakult. A hely-

név előtagja a Nagy-Füzes név jelzői előtagjával áll oppozícióban. Az újabb kori 
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névanyagban a füzes névrész nyelvjárási í-ző formában szerepel. A Kis-Füzes 

alapját képező Füzes alapnév első említése csak későbbről adatolt: 1865: Fűzes 

(P. 69), 2008: Fizes ~ Füzes. Vö. Felső-füzes (2.).  

Kis-gát ’Mátyfalva határában említett hely’ 1570 k. (Sz. 413): Kws Gath 

mellett, 1620 [ƒ: 1620 k.] (Sz. 413): Kis Gath elein.  

A kis mn. és a gát ’folyóvíz útjába állított mesterséges akadály, duzzasztó; 

gázló’ (TESz.) köznév összetétele, de ehhez lásd még az összetett kisgát ’körgát’ 

(FKnT.) földrajzi köznevet is. PESTYnél Gát útja (1865: Gát utja, P. 63) hely-

nevet említenek. 

Kisgérce ’település Ugocsa vármegye DK-i sarkában, a Túr jobb partján’ 

XVIII. sz. első fele (Sz. 389): Kis Gércze, [1750] (ComMarmUg. 181): Kis 

Gertse. Későbbi említése: 1889 (Gönczy): Kis-Gérce.  

A kis melléknévnek és a Gérce településnévnek a minőségjelzős összetétele. 

Az adatok kronológiai viszonya azt mutatja, hogy a 18. században az elsődleges 

Felsőgérce helynév differenciáló névrésze a kis jelzői névrészre cserélődött fel. 

A helynév szemantikai tartalma: ’a kisebb kiterjedésű Gérce’. A kis névrész 

Nagygérce nevével van korrelációban. 

Kis-Halvány palaja ’Újhely határában említett hely’ 1669, 1671 [a. n.] (Sz. 

508): Kis halvan palaja.  

Egy adatokkal nem szereplő elsődleges *Kis-Halvány mikrotoponimának és 

a birtokos személyjeles palaj ’folyó homokos, hordalékos, sekély vizű lapos 

partja’ (FKnT.) földrajzi köznévnek az összetételével alakulhatott. Az alapnév 

szerkezete a 16. sz. közepéről ismeretes Halvány (1.) víznévnek a differenciáló-

dására utal. A *Kis-Halvány jelzői előtagja a szomszédos Bökényben később 

említett Nagy-Halvány előtagjával áll korrelációban; vö. 1854 (K2): NHalvány, 

1854 (K2): N. Halván, 1865 (K12, L4, P. 22), 1878 (K43), 1917 (K54): Nagy 

Halvány, r. 

Kis-Haraszt ’Verbőc É-ÉK-i határában említett terület’ 1755 (Sz. 544): Kis 

Haraszt alatt.  

A kis melléknévnek és a helynévként is alkalmazott haraszt ’műveletlen, 

gyomnövénnyel benőtt terület; sűrű aljnövényzetű, homokos terület; fiatal, sar-

jadzó, cserjés erdő’ (FKnT., TESz.) földrajzi köznévnek az összetételével alakult. 

Verbőc határában a 19. század elejétől Haraszt (1804: Haraszt, Sz. 544) helynév 

is szerepel, amely az itteni név alapját is képezhette.  

Kis-hegy ’Terebes K-i határában említett kiemelkedés’ 1604 (Sz. 532): Kis 

heg, sző. Későbbi említése: 1865 (P. 55, 69): Kis hegy. Mai népnyelvi alakja: 

2014 (Kiss K. 2014: 130, 131): Kishegy, domb.  

A kis mn.-nek és a hegy ’domb’ (FKnT.) földrajzi köznévnek az összetételével 

alakult. Bővítményi része a szomszédos Kis- és Nagygérce között említett Nagy-
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hegy (1884: Nagyhegy, Kat3) előtagjával állhatott oppozícióban. PESTY anya-

gában az alábbiakat találjuk a helynévről: „A Kis hegy nevét kicsi volta míatt 

nyeré, mely a többi hegyektől egészen önállolag áll két csucsban végződvén, 

melyenek egyiken sz. Donát tíszteletére a Svábok kápolnát épitettek, hol éven-

ként Donat nap utaní első vasárnapon — hacsak az időmostohasága nem gátolja 

— szent mise áldozat mutattatik be az egek urához. a hegy épület s uti köveket 

szolgáltatván, belőle meglehetős pénzforgalom jő létre, bora is eléggé iható.” (P. 

55). Vö. Kis-hegy alja. 

Kis-hegy alja ’Terebes határában, a Kis-hegy É-i részén említett földterület’ 

1604 (Sz. 532): Kis heg allia, r. Későbbi említése: 1865 (P. 69): Kis hegy alja.  

Az elsődleges Kis-hegy helynévnek és a birtokos személyjeles alj ’valaminek 

a mélyebben fekvő része’ (FKnT.) földrajzi köznévnek az összetételével alakult. 

Kis-Honcsokos ’Verbőc határában említett hely’ 1741 (Sz. 543): Kis Hon-

tsokos, 1755 (Sz. 543): Kis Honcsukás, 1755 (Sz. 543): Kis Höncsökös.  

A kis melléknévnek és a Honcsokos helynévnek az összetételével alakult.  

Kis-Hordozló ’Izsó határában említett vízfolyás’ 1424 (DL 38245, Sz. 377): 

Kyshordozlo, fl.  

A 18. sz. első negyedétől a szomszédos Salánk határában Hordozló-hát, majd 

Hordozló mikrotoponimát ismerünk. Névtipológiailag egy korábbi *Hordozló 

víznévre támaszkodó, magyar névadással keletkezett kétrészes víznévnek tart-

hatjuk. Az utótag etimológiája bizonytalan. KNIEZSA ISTVÁN szerint „Nyilván 

szláv eredetű név. Talán a Gъrdoslavъ személynévből való és ebben az esetben a 

név rutén hangalakot tüntet fel” (Sz. 377). Hasonló személyneveket a korai óma-

gyar korból is ismerünk, legkorábbi említésére lásd: 1259: Gordislay, 1271: Gor-

dozlai szn. (ÁSz. 345). Gyengíti a fenti névfejtést az a névrendszertani tényező, 

miszerint az egyrészes víznevek esetében a személynévi eredet ritkább (vö. 

GYŐRFFY 2011: 60–61). Víznévről lévén szó, esetleg felvethető a hordoz igével 

való összefüggése, talán ennek az igenévi származéka.  

Kis-Jámbor-szőlő ’Szőlős határában említett hely’ 1604, 1640 [a. n.] (Sz. 

429): Kis Jambor zőlő.  

A differenciáló szerepű kis mn.-nek és a Jámbor-szőlő helynévnek az össze-

tételével alakult. Előtagja a Nagy-Jámbor-szőlő előtagjával áll korrelációban.  

Kis-Kadarcs ’Keresztúr határában említett vízfolyás’ 1655 (Sz. 503): Kis 

Kadarch.  

A kis mn.-nek és a Kadarcs víznévnek a jelzős összetétele. A differenciáló 

szerepű előtag a Nagy-Kadarcs előtagjával áll korrelációban. A falu határában 

később Kis-Kadarcs-hát helynév is szerepel. 

Kis-Kadarcs-hát ’Keresztúr határában említett hely’ 1753 (Sz. 503): Kis 

Kadarts hát.  
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A Kis-Kadarcs víznévnek és a hát ’vízből kiemelkedő, ill. a környezeténél 

magasabban fekvő földterület’ (FKnT.) földrajzi köznévnek az összetételével ala-

kult. Ehhez lásd még a falu határában később említett Kadarcs-hát (1865: Kadarcs 

hát, P. kézirat, P. 63 [itt tévesen Kalares hát]) helynevet is.  

Kis-Kánya-völgy ’Szőlős határában említett völgy’ 1688 (Sz. 431): Kis 

Kányavölgy.  

A Kánya-völgy(e) helynév differenciálódásával keletkezett kétrészes név. A 

differenciáló szerepű előtag a Nagy-Kánya-völgy előtagjával áll korrelációs vi-

szonyban. 

Kiskaraszló ’település Ugocsa vm. É-i részén, a Borsova folyása mellett’ 

1490 (DL 71024, Perényi 300, 301, Cs. 1: 433), 1509 (DL 71106, Perényi 356), 

1550 (Károlyi 3: 257, 258, 260, ComMarmUg. 182): Kyskarazlo, poss., 1548 

(Szirmay 87, ComMarmUg. 182, 224): Kis-Karászló, 1598 (Dávid 504): Kis 

Karazlo, 1675 (UC 39: 11): Kis Karaszló.  

A megkülönböztető szerepű kis névrész és a Karaszló településnév összeté-

telével alakult. A 17. század második felétől névrészcsere következtében már a 

felső előtag (Felsőkaraszló) áll korrelációban Alsókaraszló előtagjával.  

Kis-Kolcsi-szőlő ’Szőlős határában említett szőlőföld’ 1604 (Sz. 429): Kis 

Kolczi zőlő.  

A kis mn.-nek és a közvetlenül nem adatolható *Kolcsi-szőlő helynévnek az 

összetételével alakult. Az alapnév a Kolcsi ~ Kócsi családnévnek (1423: Kolchy, 

RMCsSz.) és a szőlő ’szőlővel beültetett hely’ földrajzi köznévnek az összetétele. 

Az alapul szolgáló személynév Ugocsa vármegye több pontján megtalálható: a 

megye nyugati részén Sásvár anyagában (1580: Kolchy, 1679: Kocsy, Sz. 471), 

valamint az északnyugati Salánkon (1509: Benedicto Kochy, N. FODOR 2010: 

139), a keleti határszélén Sósújfalu személynévanyagában (1715: Kocsy, Sz. 

476), valamint a déli Terebesen (1450: Kochy, 1499: Kolchy, Sz. 527, itt többször 

is előfordul, ehhez lásd RMCsSz., N. FODOR 2010: 139). KÁZMÉR és N. FODOR 

szerint e családnév lakó- vagy származási helyre utal, ui. a Kócs ~ Kolcs (Közép-

Szolnok, Szabolcs, Szatmár vm.) helynév -i melléknévképzős formája (RMCsSz., 

N. FODOR 2010: 139). Vö. Kócs füzese. 

Kiskomját ’település Ugocsa vm. ÉNy-i részén, Salánktól ÉK-re, a Borsova 

bal partján’ 1675 (UC 39: 11): Kis Komját. Későbbi említése: 1864 (P. 33): 

„Magyar Komjáth községe jelenleg két – a’ főnévhez csatolt melléknévvel bir, 

v. i. Magyar és Kis Komjáth, helybéli, ’s környéki el terjedéssel mind bir…” | Szl. 

1884 (Kat3): male Kumnyata, [1924] (Sz. 395): Mala Komjata. Mai népnyelvi 

alakja: 2007: m. Kiskomját.  

A kis melléknévnek és a Komját településnévnek az összetételével alakult. A 

17. sz. második felétől jelzőcsere útján a Magyarkomját név etnikai jellegre 
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utaló névrészét felváltotta a település méretére utaló előtag, amely a Nagykomját 

differenciáló névrészével áll korrelációban.  

Kis-Konyha ’Mátyfalva határában említett hely’ 1620 k. (Sz. 413): Kis konyha.  

A differenciáló szerepű kis mn.-nek és a Konyha helynévnek az összetételével 

alakult. PESTY anyagában Nagy-Konyha (1865: Nagy Konyha, P. 63) helynév 

szerepel. Az alapnév szerepel még a Konyha-hát névben is. SZABÓ ISTVÁN 

víznévnek tartja (Sz. 413), ezt azonban nem tudjuk igazolni. A másutt is elő-

forduló Konyha nevekről KISS LAJOS úgy véli, hogy szláv és magyar eredetűek 

is lehetnek — a konyha fn. szláv eredetű jövevényszó a magyarban (TESz.) —, 

és többféle szemantikai tartalom is kapcsolható hozzájuk (FNESz. Konyha). Vö. 

Konyhóc.  

Kiskupány ’település Ugocsa vm. középső részén Szőlőstől ÉK-re a 

Nagyszőlősi-hegység oldalán’ 1713 (UC 34: 45): Kis Kupany. Későbbi említése: 

1773 (Lex. 284, ComMarmUg. 191), 1802–1811 (Görög), 1884 (Kat3), 1889 

(Gönczy), 1907 (Hnt. 521), 1910 (ComMarmUg. 191): Kis Kupány, 1782–1785 

(Kat1): Kopanja Kis, Kis Kopanÿa, 1806 (Lip., Mappa): K. Kupány, 1829 (Kat2): 

Kis-Kupania. Mai népnyelvi alakja: 2008: m.–ukr. Kiskopány (Királyháza, 

Tekeháza).  

A Kupány településnév differenciálódásával keletkezett, a kis melléknév 

hozzákapcsolásával. Az első névrész a 19. sz. végétől adatolható — szláv nyelvi 

névalakban már a 18. század harmadik negyedétől ismeretes — Nagykupány 

(1882: Kupány Nagy-, Hnt. 469) helynév jelzői előtagjával áll korrelációban. A 

helység ruszin Mala Kopanya (1773: Malakapanya, Lex. 284, Sz. 392, 

ComMarmUg. 191) neve a magyar Kiskopány megfelelője. A 20. század elején a 

falu nevét Alsóveresmart (1907: Alsóveresmart, Sz. 392) alakban állapították 

meg (ehhez lásd Veresmart névcikkét).  

Kis-láz ’Gyula határában említett földterület’ 1692 (Sz. 363): Kis Laz-ban r. 

Mai népnyelvi alakja: 2008: Kis-láz, sz. vö. még 1865 (P. 60): Kis lázi főldek.  

A kis mn.-nek és a láz ’erdei tisztás, irtás, hegyi legelő vagy kaszáló’ (FKnT.) 

földrajzi köznévnek a jelzős összetétele. A helynév előtagja a Nagy-láz (1.) 

előtagjával áll korrelációs viszonyban.  

Kis-mező ’Szirma határában említett földterület’ 1661/XVIII., 1690 [a. n.], 

1691 [a. n.] (Sz. 488): Kis mező.  

A kis mn.-nek és a mező ’a falu külterülete; (sík) terület; szántóterület; legelő; 

rét, kaszáló’ (FKnT., TESz., KMNySz.) földrajzi köznévnek a jelzős összetétele.  

Kis-mocsár 1. ’Keresztúr határában említett földterület’ 1483 (DL 38422, Sz. 

503): Kysmochar, t. 2. ’Újlak határában említett hely’ 1680, 1688 [a. n.], 1697 

[a. n.], 1698 [a. n.], 1707 [a. n.], 1713 [a. n.], 1740 [a. n.], 1742 [a. n.], 1744 

[a. n.], 1760 [a. n.] (Sz. 516): Kis Mocsár. Mai népnyelvi alakja: 2008: Kis-
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mocsár. — Szomszédos települések határában említett helynevek, így elképzel-

hető, hogy azonos denotátumra vonatkozhattak.  

A kis melléknévnek és a mocsár földrajzi köznévnek a jelzős összetétele.  

Kis-oldal ’Salánk határában említett terület’ 1661 (Sz. 468): Kis oldal.  

A kis mn.-nek és az oldal ’határrész, tájrész oldalsó darabja, környéke’ 

(FKnT.) földrajzi köznévnek a jelzős összetétele. 

Kis-örvény ’Mátyfalva határában említett hely’ 1580 k. (Sz. 413): Kis örmini.  

A kis mn.-nek és az örvény földrajzi köznév R. örmény ’folyószakasz, ahol a 

víz lefelé szívó hatást kifejtve gyorsan forog’ (FKnT.) alakváltozatának az össze-

tételével alakult. Az örmény-nek í-ző variánsa szerepel az adatban. 

Kis-paraszt ’Sásvár É-i határában, közvetlenül a belterület mellett, a Fan-

csikára vezető út jobb oldalán említett földterület’ 1553, 1660 [a. n.] (Sz. 474): 

Kysparazth. Későbbi említése: 1865 (K32, L21, P. 65): Kis paraszt, sz., r.  

A kis mn.-nek és a paraszt ’megműveletlenül hagyott föld, parlag’ (TESz., 

FKnT.) fn.-nek a jelzős összetétele. A helynév előtagja a későbbről említett Nagy-

paraszt (1865: Nagy paraszt, sz., r., K32, L21, P. 65) mikrotoponima előtagjával 

áll korrelációban. Ehhez lásd még a mai névanyagban szereplő Paraszt helynevet 

(2008: m. Paraszt ~ ukr. Párászt, korábbi mező, ma út) is.  

Kis-patak ’Csepe határában említett patak’ 1761 (Sz. 316): Kis Patak. 

A kis mn. és a patak földrajzi köznév jelzős összetétele. Az előtag diffe-

renciáló jellege ellenére korrelatív párját nem ismerjük. A falu határában 1476-

ban Patak (1.) helynevet is említenek, SZABÓ ISTVÁN adatközlése szerint talán 

a víznév ennek a szinonim névpárja lehetett (Sz. 316).  

Kis-pázsit ’Halmi határában említett hely’ 1319 (Z. 1: 164, Perényi 28, 

AOklt. 5: 181, ComMarmUg. 199): Kispasit, t., 1319/XVI. sz. eleje (Perényi 28): 

Kyspasit.  

A kis mn. és a magyar pázsit ’füves terület; legelő’ (FKnT.) földrajzi köznév 

összetételével alakult. Utótagja esetleg a Pázsit helynév is lehet. 

Kis-rét 1. ’Királyháza határában említett földterület’ 1689 (Sz. 385): Kys reth. 

Vö. Nagy-rét (2.). 2. ’Sásvár határában említett rét’ 1545 (Sz. 474): Kys Ryth, 

prat. Vö. Nagy-rét (3.).  

A kis mn. és a rét ’széna termesztésére használt terület, kaszáló’ (FKnT.) föld-

rajzi köznév jelzős összetétele. A helynév előtagja mindkét esetben a Nagy-rét 

mikrotoponima differenciáló névrészével áll oppozícióban.  

Kissándor ’Verbőc határában említett hely’ 1755 (Sz. 544): Kis Sándor-on 

kaszáló.  

A név keletkezése többféleképpen is magyarázható. Egyrészt létrejöhetett sze-

mélynévből (családnévből vagy családnév + keresztnév kapcsolatából, esetleg 

ragadványnévből), személy > hely, ami a tulajdona típusú névátvitellel. Személy-
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névtárainkban nem adatolhatunk Kissándor összetett családnevet (vö. RMCsSz., 

N. FODOR 2010), de több kis ’fiatal, ifjú’ + családnév szerkezetű nevet találunk a 

középmagyar korban Ugocsa területéről is, erre vö. 1578: Kispal; de 1577: Nagy-

mihaly (Sz. 540). Másrészt egy feljegyzetlenül maradt *Kissándor földe típusú 

kétrészes helynévből ellipszissel, névrészelhagyással is kialakulhatott a helynév. 

Kissárad ’település Ugocsa vm. ÉK-i részén, a Sárad patak forrásvidékén’ 

1690 (UC 65: 55): Kis Sárad, 1690 (UC 27: 7): Kis Sarád.  

A korábbi Sárad falu helyén a 15. sz. közepétől Alsó- és Felsősárad tele-

pülések adatolhatók. Mivel Kissárad a felsorolásban Alsósárad-dal együtt szere-

pel, bizonyára Felsősárad-dal azonos. Így átmenetileg a bővítményrész cseréje 

történhetett meg a névben.  

Kissásvár ’Sásvár település része’ 1498 (Sz. 474): Kyssasvar, vicus, 1515/

1516 (C. Tóth 2006: 76): Kysaswar.  

A megkülönböztető szerepű kis melléknévnek és a Sásvár településnévnek az 

összetételével alakult. Korrelatív párja nem adatolható. Bizonyára azonos Sásvár 

valamely más néven (Alsó-, Felső-, Új-, Vénsásvár) is jelzett részével. 

Kis-szeg ’Sásvár határában említett hely’ 1690 (Sz. 474): Kis Szeg.  

A kis melléknévnek és a szeg ’szöglet; csúcs; falurész; sarok, zug’ (TESz. 

szeg2) földrajzi köznévnek a jelzős összetétele. A falu határában korrelatív párját 

nem ismerjük.  

Kis-szeg-kert ’Sásvár határában említett hely’ 1660 (Sz. 474): Kis Szeg kert.  

A Kis-szeg helynévnek és a kert ’bekerített telek, földterület; a házhoz tartozó 

telekrész; a gyümölcsös számára elkerített hely (a falun kívül); természetes vagy 

mesterséges módon elzárt legelő’ (FKnT.) földrajzi köznévnek az összetételével 

alakult.  

Kis-Szemenye ’Szőlős D-i határában, az Alsó-szigettől D-re, a Tiszán említett 

hely’ 1633 (Sz. 431): Kis Szeömine, loc., 1645 (Sz. 431): Kis Szemeny, 1668 (Sz. 

431): Kis Szeömeöne, 1770 (Sz. 431): Kis Szemenü.  

A kis mn.-nek és egy közvetlenül nem adatolható Szemeny(e) helynévnek az 

összetételével alakult. Az utótag etimológiája azonos lehet a Vas megyei Sze-

menye helységnévével (FNESz.). KISS LAJOS szerint e településnév valószínűleg 

puszta személynévből keletkezett magyar névadással (FNESz.), vö. 1202–1203/

cr 1500: Semen, 1281: Zemeyn (ÁSz. 845). Egy másik feltevés szerint — KISS 

LAJOS ezt a lehetőséget is megemlíti — a Szemenye helynév szláv eredetű lehet: 

vö. szb.-hv. R. Semina szn., cseh Semín hn. Ehhez lásd még or.-e. szl. c`минъ ’a 

háznéphez tartozó személy, szolga’ (vö. FNESz.).  

Kis-sziget 1. ’Batár határában említett sziget’ 1458 (Szirmay 138): Kis-Zi-

geth, 1465 (Sz. 290): Kyszygeth, ins. 2. ’Rakasz határában említett sziget’ 1546 

(Sz. 455): Kis siget in medio Tise. Vö. Sziget (3.). 
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A megkülönböztető szerepű kis melléknévnek és a sziget földrajzi köznévnek 

az összetételével alakult.  

Kis-szőlő ’Sásvár határában említett szőlőskert’ 1555 (Sz. 475): Kis Szőlő, vin.  

A személynévként is alkalmazott kis mn.-nek és a szőlő ’földterület, ahol 

szőlőt termesztenek’ (FKnT.) földrajzi köznévnek a jelzős összetétele.  

Kistarna ’település Ugocsa vm. K-i részén, Csarnatőtől DK-re, a Tarna patak 

mentén’ 1629 (ComMarmUg. 171), 1670, 1671 (UC 157: 73), 1673 (UC 57: 75, 

157: 73), [1673 után] (UC 34: 37b), 1674 (UC 81: 3), 1689 (UC 34: 39), 1690 

(UC 27: 7, 65: 55), XVII. vége (UC 32: 26), [XVII. vége] (UC 38: 68), [1750] 

(ComMarmUg. 171): Kis Tarna. Későbbi említése: 1773 (Lex. 283, ComMarmUg. 

171), 1802–1811 (Görög), 1859 (Kat2), 1944 (Hnt. 335): Kis Tarna, 1888 (Hnt. 

434), 1892 (Hnt. 1266), 1895 (Hnt. 400): Kis-Tárna. Mai népnyelvi alakja: 2008: 

ukr. χÏzsá, χÏzsi, Málá Tárná (Csarnatő, Kistarna), m. Kistarna az nállunk az most 

HÏzsa (Gődényháza), ukr. Kistárna (Kistarna). 

Tarna település differenciálódásával keletkezett újabb név: a kis melléknév-

nek és a Tarna településnévnek az összetételével alakult. Az előtag a Nagytarna 

helységnév előtagjával áll korrelációban.  

Kis-telek 1. ’Csepe D-i határában, a Nevetlenfalu felé vezető út bal oldalán 

említett hely’ 1337 (Sz. 316): Kystheluk, t., 1767 (Sz. 316): Kistelek. Későbbi 

említése: 1865 (K69, L5, P. 59): Kis Telek. 2. ’Veréce határában említett hely’ 

1661 (Sz. 546): Kis Telek.  

A magyar kis melléknévnek és a telek ’szántásra alkalmas, trágyázott föld; 

házhely (és a hozzá tartozó földterület együttvéve); műveléssel hasznosítható ki-

sebb birtok’ (TESz. telek1, FKnT.) földrajzi köznévnek az összetételével alakult.  

Kis-Tisza ’a Tisza jobb oldali mellékágai, Fancsika, Szőlős, Újhely és Újlak, 

valamint Rakasz határában említik’ 1546 (Sz. 455): Kis Tisa alias Feketeto, 1610 

k. (Sz. 510), 1723, 1735 [a. n.] (Sz. 517), 1747 (UC 15: 58), 1768 (Sz. 331): Kis 

Tisza, 1633, 1638 [a. n.], 1645 [a. n.], 1668 [a. n.], 1688 [a. n.], 1770 [a. n.] (Sz. 

431): Kis Thyza, loc. | Lat. 1570 (Sz. 455): minor Tibiscus. Későbbi említése: 

1864 (L68): Kís Tisza, 1864 (L68): Kiſ Tiſza. Mai népnyelvi alakja: 2007, 2008: 

m., m.–ukr. Kis-Tisza (Bökény, Fancsika, Feketeardó, Forgolány, Mátyfalva, 

Péterfalva, Szirma, Újhely), 2008: ukr., m.–ukr. Kis-TÏszá ~ Málá TÏszá, p. (Sás-

vár, Szőlősvégardó), 2008: m. Kis-Tisza ~ Pap Tiszája (Újlak).  

A megkülönböztető szerepű kis mn.-nek és a Tisza folyónévnek a jelzős 

összetétele. A név több különálló mellékág megnevezése lehetett. A jelzői előtag 

a Nagy-Tisza előtagjával áll korrelációban. L. Fekete-tó. Vö. Maloda-Tisza, 

Kis-Tisza-árok, -hát, -oldal.  

Kis-Tisza-árok ’a Tisza egyik bal oldali mellékága Veléte határában’ 1772/

Más. (Sz. 538): Kis Tisza arok.  
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A Kis-Tisza víznévnek és az árok ’víz elvezetésére szolgáló mesterséges vagy 

természetes mélyedés; folyómeder’ (FKnT., TESz.) földrajzi köznévnek az össze-

tételével alakult. A Tisza mellett lévő települések névanyagában fellelhető a Kis-

Tisza víznév, amelynek talán névváltozata is lehetett a Kis-Tisza-árok, és kiegé-

szüléssel keletkezhetett. Ebben esetleg ásással szabályozott folyásra utal a név.  

Kis-Tisza-hát ’Újlak határában említett hely’ 1750 (Sz. 517): Kis Tisza hat-on.  

A Kis-Tisza víznévnek és a hát ’dombos vízparti terület’ (FKnT.) földrajzi 

köznévnek a jelzős összetétele.  

Kis-Tisza-oldal ’Újhely határában említett hely’ 1620 k. (Sz. 510): Kis Tiza 

oldal.  

A Kis-Tisza víznévnek és az oldal ’határrész, tájrész oldalsó darabja, kör-

nyéke’ (FKnT.) földrajzi köznévnek az összetételével alakult.  

Kis-Ugar ’Szőlős határában említett földterület’ 1770 (Sz. 432): Kis ugar.  

A kis mn.-nek és az Ugar helynévnek az összetételével alakult.  

Kis-Védföld ’Mátyfalva határában említett föld’ 1637 (Sz. 414): Kis Ved 

feold, 1671 (Sz. 414): Kis Védföld.  

SZABÓ ISTVÁN szerint bizonyosan a korábbról említett Kis-Vettföld-del lehet 

azonos e hely (Sz. 414). A vettföld > védföld változás mögött — az f zöngétlenítő 

hatása mellett — talán a véderdő, védgát, védtöltés (FKnT.) földrajzi köznevek 

analógiás hatását sejthetjük.  

Kis-Vettföld ’Mátyfalva és Kőrév között említett puszta’ 1539 (Sz. 414): 

Khyswewth fewld.  

A kis mn.-nek és a Vettföld helynévnek az összetételével alakult. Ez utóbbi 

néven feltehetőleg szerzett, vásárolt vagy pl. erdőirtással birtokba vett földre utal. 

Előtagja a Nagy-Vettföld előtagjával áll korrelációban. Lásd még a Kis-Védföld 

szócikkét. 

Kis-völgy ’Terebes határában említett völgy’ 1690 (Sz. 533): Kis völgy. 

Későbbi említése: 1865 (P. 53): Kis völgy ~ Kís völgy. Mai népnyelvi alakja: 2008 

(Bura 2: 331), 2014 (Kiss K. 2014: 131): Kis-vőűgy, sző., gyümölcsös.  

A kis mn.-nek és a völgy ’hegyek, magaslatok közötti terület’ (FKnT.) föld-

rajzi köznévnek a jelzős összetétele. PESTY adatközlője szerint „szerfelett kes-

keny voltáról vevé nevét” (P. 53, lásd még KISS K. 2014: 131). A helynév előtagja 

a szomszédos Kisgérce és Turc határában említett Nagy-völgy (1884: Nagyvölgy, 

Kat3; 1884: Nagy-v., Kat3) helynév előtagjával állhat korrelációban.  

Kobok ’Tekeháza É-i határában, a Valóctól K-re említett hely’ 1641 k. (Sz. 

498): Kobok. Későbbi említése: 1865 (K35, L24, P. 68): Kobok, sz.  

Ismeretlen eredetű helynév (Sz. 498), esetleg a személynévként is alkalmazott, 

sokféle jelentésű kobak (pl. ’lopótök; edényféle; kivájt fatörzs’, TESz., ÚMTsz.) 

fn. kereshető benne. Vö. Kobok-oldal.  
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Kobok-oldal ’Tekeháza határában említett földterület’ 1688 (Sz. 498): Kobok 

oldal. Későbbi említése: 1802 (Sz. 498): Kobog oldal.  

A Kobok helynévnek és az oldal ’határrész, tájrész oldalsó darabja, környéke’ 

(FKnT.) földrajzi köznévnek az összetételével alakult.  

Kócs ’Gyula határában említett hely’ 1692 (Sz. 362): Kocs.  

Személynévből metonimikus névadással alakult helynév (vö. FNESz. Puszta-

kócs). A Kócs Ugocsa vármegye több pontján adatolt családnév: vö. 1572: Koch 

(Sz. 497), 1715: Kócs (Tekeháza, Sz. 498), 1577: Kocz (Batár, Sz. 288). Az alapul 

szolgáló személynévhez lásd még a Kócs füzese szócikkét.  

Kócs füzese ’Szőlős határában említett terület’ 1770 (Sz. 435): Kócs Füzesse. 

PESTY gyűjtésében Kócs-füzes (1865: Kocs Fűzes, P. 66) formában szerepel.  

A Kócs ~ Kolcs családnévnek és a birtokos személyjeles füzes ’főként fűz-

fákból álló (ártéri) erdő’ (FKnT.) földrajzi köznévnek az összetételével alakult. 

A helynév alapjául szolgáló családnévhez vö. 1421: Nicolaus Koch (RMCsSz. 

Kocs); a helység személynévanyagában is adatolható Kolcs családnév (1574: 

Kolch, Sz. 422). Vö. Kis-Kolcsi-szőlő.  

Kocsis laposa ’Szirma határában említett hely’ 1721 (Sz. 488): Kocsis La-

posa.  

A foglalkozásnévi eredetű Kocsis családnévnek (RMCsSz.) vagy az alapjául 

szolgáló ’hajtó, szekeres’ fn.-nek és a birtokos személyjeles lapos ’környezeténél 

alacsonyabban fekvő, többnyire vizenyős terület’ (FKnT.) földrajzi köznévnek az 

összetételével alakult. Az alapul szolgáló névhez vö. ?1510: Kochis Jannos 

(RMCsSz.); a személynevet a falu jobbágynévsorában is megtaláljuk: 1644: Ko-

czis (Sz. 486). A Kocsis a szomszédos települések jobbágynévsorában is említett 

személynév a 16. sz. végétől, vö. 1586: Kochis (Sásvár, Sz. 472), 1591: Koczis 

(Hetény, Sz. 371), 1609: Koczis (Csepe, Sz. 313), 1662: Koczis (Fancsika, Sz. 

329), 1670: Terebessi alias Kocsis (Szőlős, 423). Vö. Kocsis rétje. 

Kocsis rétje ’Szirma határában említett hely’ 1721 (Sz. 488): Kocsis réttye.  

A Kocsis családnévnek vagy az alapjául szolgáló fn.-nek és a birtokos sze-

mélyjeles rét ’kaszáló, legelő; mocsaras, vizes terület’ (TESz. rét1) földrajzi 

köznévnek az összetételével alakult. A családnévi névrészre lásd a település 

határában említett Kocsis laposa szócikkét. 

Kojta havasa ’Rakasz ÉK-i határában említett hely’ 1570 (Sz. 456): Koyta 

hawasa.  

A bizonytalan eredetű Kojta névrésznek és a birtokos személyjeles havas 

’(csúcsain nyáron is havas) magas hegy(ség); öreg szálas erdő; havasi legelő’ 

(TESz., FKnT.) földrajzi köznévnek az összetételével alakult. SZABÓ ISTVÁN 

szerint „Valószínűnek látszik, hogy a Koyta hawasa-ban és a Kaytar hegy-ben az 

első szó azonos” (Sz. 456). Ez esetben romlott névalaknak tarthatjuk. Gondolha-

tunk esetleg Kojta személynévi előtagra is, de ilyen nevet nem találunk a név-
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tárainkban (vö. ÁSz., RMCsSz., N. FODOR 2010), viszont a mai személynév-

anyagban több Kojta személynév is található (vö. www.google.hu). Vö. Kajtár-

hegy. 

*Kolcsi-szőlő lásd Kis-Kolcsi-szőlő. 

Kolompóc ’Szőlős határában említett hely’ 1638 (Sz. 430): Kolompocz alias 

Saito nevű zőlő, akit most Tarnóczy zőlőnek hívnak.  

Talán névszerkezeti változással keletkezett név: az elsődleges Kolompóc-

szőlő helynév elliptikus változási folyamat következtében elvesztette utótagját. 

Az egy- és kétrészes változat egyidejűleg is létrejöhetett. L. Sajtó(-szőlő), 

Tarnóci-szőlő. 

Kolompóc-szőlő ’Szőlős határában említett hely’ 1606 (Sz. 430): Kolompocz 

zeoleo aliter Sayto zeoleo.  

A bizonytalan eredetű Kolompóc névrésznek és a szőlő ’szőlővel beültetett 

földterület’ földrajzi köznévnek az összetételével alakult. Előtagja esetleg sze-

mélynévi eredetű lehet, névtárainkban azonban nem találunk ilyen nevet (vö. 

ÁSz., ASz., RMCsSz., N. FODOR 2010, HAJDÚ 2010, CSUCSKA 2011, Sz. stb.); 

vö. 1582: Kolompo (Bökény, Sz. 300). L. Sajtó(-szőlő), Tarnóci-szőlő.  

Kolos ’Újhely határában említett hely’ 1620 k., 1677 [a. n.] (Sz. 510): Kolos-

ban szántó.  

SZABÓ ISTVÁN szerint a helynév jelentése ismeretlen, eredetileg valószínűleg 

személynév volt (Sz. 510). Személynévi előzménye valószínűsíthető, vö. 1430: 

Johannem Kolos (RMCsSz., vö. még N. FODOR 2010: 140), a családnév a Kolos 

~ Kolozs régi világi személynévből alakult, vö. 1244: Kolus (ÁSz. 467). A hely-

név a Kissándor mikrotoponimához hasonlóan kétféle módon: metonimikus 

névátvitellel vagy ellipszissel (földrajzi köznévi utótagú kétrészes névből) is 

alakulhatott. A szomszédos Fancsika családnévanyagában a 18. sz. közepén Ko-

los jobbágynevet említenek: 1743: Kolos (Sz. 329).  

Komját ’település Ugocsa vm. É-i részén a Borsova folyásánál’ 1341 (Doc. 

Val. 91, ComMarmUg. 216): Comjath, de, 1345 (Sz. 395–396, ComMarmUg. 

216): Kumjath, 1365 (C. Tóth 2006: 30, DL 70647, Perényi 78): Kumyath, 1409 

(Zs. 2/2: 7105, ComMarmUg. 216), 1431 (Cs. 1: 434), 1436 (DL 70878, Perényi 

218, 219), 1509 (DL 71106, Perényi 356): Komyath, 1434 (DL 70874): Comyath, 

1434 (DL 70874, Perényi 215), 1436 (DL 70878, Perényi 218): Kompyath, 1509 

(DL 71106): Kamyath, 1564 (ComMarmUg. 216): Komÿat, 1659 (Károlyi 4: 378, 

381), 1686 (UC 11: 48 k), 1699 (ComMarmUg. 216), XVII. vége (UC 37: 7), 

1701 (UC 11: 26), 1706 (Károlyi 5: 433), 1746 (UC 165: 14): Komját, 1670, 

1671, 1673 (UC 157: 73): Komiáth, 1672 (UC 39: 10, 159: 32), 1686 (UC 47: 

37), 1687 (UC 11: 48o, 47: 38): Komjáth, 1673 (UC 27: 6), 1747 (UC 15: 58): 

Komjath, [XVII. vége] (UC 38: 68): Komiat, [1750] (ComMarmUg. 216): 

Komjat. Későbbi említése: 1773 (Lex. 284, ComMarmUg. 216), 1802–1811 
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(Görög): Komjáth, 1865 (P. 25): Komját. Mai népnyelvi alakja: 2008: m. Komját. 

Komjáti 1338/1339 (Doc. Val. 83, ComMarmUg. 216 [itt az előbbire utalva 

1339. évi kelettel]): Komiaty, 1338/1339 (Doc. Val. 83, ComMarmUg. 216 [itt 

az előbbire utalva 1339. évi kelettel]): Komyati, 1436 (Perényi 219): Komyathy, 

1713 (UC 12: 7): Komjáti. Későbbi említése: 1782–1785 (Kat1): Komiathÿ, 1880 

(K48): Komyathi.  

KNIEZSA ISTVÁN bizonytalan eredetű helynévként tartja számon: a magyar 

Komját és a kisor. Komňata megfelelés miatt a szláv komnata ’lakó- és háló-

helyiség, szoba’ szóból való eredetére gondol (1943–1944/2001: 176, Sz. 396). 

A Komját típusú helységnevek elvárható *Kamnat alakváltozatának hiányából 

adódóan s a Komjáti településnevek alapján a személynévi eredeztetést is elkép-

zelhetőnek tartja (Sz. 396). KISS LAJOS a Komjáti ~ Komját ~ Komjatna ~ Kaj-

máti neveket ugyanerre az alapszóra vezeti vissza cseh helynévpárhuzamok 

alapján (vö. FNESz. Komjáti). Ezekkel összefüggésben az ugocsai településnév-

nek a 14. század első felétől szereplő Komjáti alakváltozata talán szláv formáns-

sal alkotott variáns lehet (FNESz. i. h.). Vö. Kiskomját, Magyarkomját, Nagy-

komját, Oroszkomját.  

Komlód ’település Ugocsa vm. DK-i részén, Batarcstól É-ra, a Batarcs patak 

mellett; Komlós említése’ [1378] (Sz. 399, EH. 1: 296 [itt az előbbire utalva 

1319–1378. évi kelettel]), 1405 (Zs. 2/1: 3703, 3709, Perényi 141, 142, 

ComMarmUg. 173), XVI. közepe (UC 100: 20): Komlod.  

Komlós település nevét a 16. sz. közepéig néhány oklevélbeli említésben -d 

képzős alakban találjuk: ez a -s képzős változattal párhuzamosan jöhetett létre.  

Komló-kert ’Nevetlenfalu határában említett földterület’ 1757 (Sz. 442): 

Komló kert.  

A komló növénynévnek (TESz.) és a kert ’bekerített telek, földterület; a ház-

hoz tartozó telekrész’ (FKnT.) földrajzi köznévnek az összetételével alakult. 

Termesztett komlóval benőtt területre vonatkozhatott a helynév.  

Komlós 1. ’település Ugocsa vm. DK-i részén, Batarcstól É-ra, a Batarcs 

patak mellett’ 1378 (DocVal. 282, Sz. 399, ComMarmUg. 173, EH. 1: 296 [itt 

Sz.-ra utalva 1319–1378. évi kelettel áll]): Komlyos, poss., 1378 (DL 26566): 

Komlyo [ƒ: Komlyos], 1410 (ComMarmUg. 173), 1430 (DL 70858, Perényi 203, 

208, F. 10/7: 232), 1431 (DL 70870, F. 10/7: 321), 1436 (DL 70878), 1450 (DL 

70896, Perényi 234), 1454 (Cs. 1: 434), 1471 (DL 70952, 70956, 70961, Perényi 

260, 262, 264), 1478 (Perényi 277), 1478/1496 (DL 71061), 1492 (DL 71039, 

Perényi 309), 1498 (DL 71068, 71070, 71072, Perényi 329, 332, 334), 1498/1505 

(Perényi 332), 1499 (DL 71074, Perényi 334, 335), 1499/1505 (DL 71099), 1513 

(DL 86743), 1514 (DL 71133, 86745), 1598 (Dávid 504), 1670, 1671, 1673 (UC 

157: 73), [1673 után] (UC 34: 37b), 1690 (UC 65: 55): Komlos, poss., v., 1412 

(Szirmay 152, 176), 1414 (Szirmay 152), 1430/1431 (DL 70863, 70870), 1556 



 219 

(Szirmay 107), 1673 (UC 27: 6, 57: 75, 157: 73), 1674 (UC 81: 3), 1690 (UC 27: 

7), [XVII. vége] (UC 38: 68): Komlós, poss., de, 1430/1431 (F. 10/7: 235), 1498 

(Perényi 332): Comlos, poss. Későbbi említése: 1773 (Lex. 283, ComMarmUg. 

173), 1802–1811 (Görög), 1865 (P. 49, 57, 62), 1910 (ComMarmUg. 173): Kom-

lós | Rom. 1974 (ComMarmUg. 173): Comlăuşa. A 20. sz. elejétől hivatalos 

nevét Ugocsakomlós (1907: Ugocsakomlós, Sz. 399) alakban rögzítették. Mai 

népnyelvi alakja: 2007: Komlïs. 2. ’Salánk határában említett szőlő’ 1661 (Sz. 

468): Komlós, sző. Vö. még 1865 (P. 67, Sz. 468 [itt a Pesty-anyagra utalva 

Komlósy alak szerepel]): Komlosi. Mai népnyelvi alakja: 2007: Komlïs.  

A m. komló növénynév -s képzős származéka (vö. FNESz. Ugocsakomlós, 

KNIEZSA 1943–1944/2001: 168); a terület jellegzetes növényzetére utal, így fel-

merül, hogy a településnév egy korábbi mikrotoponimából jöhetett létre. A 

településnév korai okleveles említéseiben megfigyelhető az -s és -d formáns 

váltakozása (hasonló példákat lásd TÓTH 1997: 163), a Komlód formát azonban 

a 16. sz. után már nem említik.  

Komlósiné rekesze ’Mátyfalva határában említett hely’ 1620 k. (Sz. 414): 

Komlosine rekezze.  

A Komlósi családnév (1427: Thoma Komlosÿ, RMCsSz.) -né asszonynév-

képzős származékának és a birtokos személyjeles rekesz ’gyümölcsös, mely távol 

van a lakóhelytől’ (FKnT., TESz.) földrajzi köznévnek az összetételével alakult. 

A falu családnévanyagában a középmagyar korban adatolt ilyen név: 1577: 

Komlósy (Sz. 411). A szomszédos Fancsika családnévanyagában ez időben 

Komlósi jobbágynevet említenek: 1616, 1632: Komlosi (Sz. 329).  

Komlós-kert 1. ’Gyula határában említett hely’ 1692 (Sz. 363): Komlos kert. 

Később Komlósi-kert (1865: Komlósi kert, P. 61) néven szerepel. 2. ’Verbőc 

határában említett hely’ 1741, 1755 [a. n.] (Sz. 543): Komlos kert.  

A komló növénynév -s képzős származékának és a kert ’bekerített telek, 

földterület; a házhoz tartozó telekrész; a gyümölcsös számára elkerített hely (a 

falun kívül)’ (FKnT.) földrajzi köznévnek a jelzős összetétele. A helynév előtagja 

személynévként is előfordul, vö. 1429: Komlos (RMCsSz.).  

Konc ’Veresmart D-i határában, a Tisza jobb partján említett füzes’ 1725 (Sz. 

549): Koncz nevű füzes. Későbbi említése: 1865 (P. 69): Koncz | Szl. 1865 (K67): 

Концъ, sz.  

A helynév személynévi eredetű, a szomszédos Szőlősön Konc személynevet 

említenek: 1351: Thomas filius Konch condam judex (Sz. 420, vö. [1268]: 

Konch, ÁSz. 472). Az alapul szolgáló személynév Ugocsa vármegye több pontján 

megtalálható: 1478: Johannes koncz (Farkasfalva, N. FODOR 2010: 140, vö. Sz. 

333, 449); 1483: Koncz (Keresztúr, Sz. 501); 1509: Clemente Koncz, (N. FODOR 

2010: 141, vö. Sz. 463), 1577: Koncz (Salánk, Sz. 463); 1513: Demetrio konch, 

(Egres, N. FODOR 2010: 141); 1525: Koncz, 1567: Konch (Batár, Sz. 288); 1567: 
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Konch (Sz. 403), 1631: Koncz (Kökényesd, Sz. 405); 1579: Koncz (Újhely, Sz. 

506); 1594: Koncz (Bökény, Sz. 300); 1625: Koncz (Sásvár, Sz. 472); 1685: 

Konch (Nevetlenfalu, Sz. 441); 1689: Koncz (Csedreg, Sz. 310); 1775: Koncz 

(Péterfalva, Sz. 451). A helynévi adat alapján Konc-füzes(e) névformára is 

gondolhatunk. Amennyiben kétrészes névről van szó, abban az esetben a füzes(e) 

fajtajelölő névrésszel szerkesztették. 

Kónya-szőlő ’Feketeardó határában említett szőlőföld’ 1672 (Sz. 341): Konya 

szőlő. Későbbi említése: 1802 [a. n.] (Sz. 341): Konya szőlő.  

A Konya ~ Kónya családnévnek (1397: Georgii Konya, RMCsSz.) és a szőlő 

’földterület, ahol szőlőt termesztenek’ (FKnT.) földrajzi köznévnek a jelzős 

összetétele. A település személynévanyagában a 16. sz. első negyedétől adatol-

ható a név, vö. 1513: Gregorio konya (N. FODOR 2010: 142), 1567: Konia (Sz. 

338), 1715: Kónya (Sz. 339).  

Konyha-hát ’Mátyfalva határában említett hely’ 1637 (Sz. 413): Konyha hat.  

A Konyha helynévnek és a hát ’vízből kiemelkedő, ill. a környezeténél maga-

sabban fekvő földterület’ (FKnT.) földrajzi köznévnek az összetételével alakult. 

Az alapnév — amely a Kis-Konyha névben is szerepel — eredete bizonytalan, 

magyar és szláv névadókra egyaránt gondolhatunk (a magyar konyha fn. szláv 

alapszavának szláv nyelvekbeli névalkotó szerepéhez lásd ŠMILAUER 1970: 103–

104). SZABÓ ISTVÁN víznévnek tartja (Sz. 413). MIKESY SÁNDOR a közeli Sza-

bolcs víznevei kapcsán Konyha szigete helynevet is említ (1940: 18–19), e szer-

kezet alapján a fent kikövetkeztetett vízrajzi alapnévre gondolhatunk. KÁZMÉR 

MIKLÓS családnévszótárában Konyha nevet is találunk, legkorábbi említése: 

1529: Mathei Kohnya (RMCsSz.). Vö. Konyhóc.  

Konyhóc ’Újhely határában említett hely’ 1580–1590 k. (Sz. 509): Konjhocz-

ra eoduloben, 1651 (Sz. 509): Konihocz.  

KNIEZSA ISTVÁN szerint szláv eredetű helynév: a szláv konjuchъ ’csikós’ > 

konjuchovьci képzős származéka (Sz. 509), ehhez vö. az ősszláv końь ’ló’ (ŠMI-

LAUER 1970: 93) fn.-t. Valószínű, hogy összefügg a szomszédos Mátyfalván 

említett Konyha-hát és Kis-Konyha nevekkel. Vö. Ló-kert. 

Kopanya ’település Ugocsa vm. középső részén Nagyszőlőstől ÉK-re a 

Nagyszőlősi-hegység oldalán; Kupány szláv neve’ 1648 (ComMarmUg. 191): 

Kopania, poss. | Lat. 1648 (ComMarmUg. 215): Kopanya neuo, poss. Későbbi 

emítése: 1808 (Sz. 392): Kopaňa (rut.).  

A településnév a magyar Kupány helynév ruszin nőnemű végződéssel alakult 

változata lehet.  

Kopsa foka ’Terebes határában említett mocsár’ 1341 (Perényi 52), 1341/

1482 (DL 70998): Kopsafoka, stag.  

Az előtag eredete bizonytalan. A helynév szerkezete alapján feltehetőleg egy 

Kopsa személynévnek és a fok ’nagyobb vizekből kifolyó ér vagy csatorna’ 
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(TESz.) földrajzi köznév birtokos személyjeles alakjának az összetételeként ma-

gyarázható a név. Ilyen vagy ehhez hasonló személynév az Árpád- és az Anjou-

korban nem fordul elő (vö. ÁSz., ASz.), sőt a későbbi időszakból sem került elő 

(vö. RMCsSz.). Az online telefonkönyv adatállományában a mai Magyarország 

középső részén néhány Kopsa családnév található (http://telefonkonyv.hu, de lásd 

még https://www.google.hu). Az előtaghoz lásd továbbá a Kupsa szn.-et (1658: 

Kupsa János, RMCsSz.). KNIEZSA ISTVÁN a 16. sz. végéről említi a Szolnok-

Doboka megyei Kupsafalva helynevet (1944/2003: 136), amelynek előtagja a 

fenti személynévvel azonos lehet. 

Korjos ’Nevetlenfalu belterületének Ny-i része mellett közvetlenül említett 

hely’ 1757 (Sz. 442): Korjos. Későbbi említése: 1800 k. (Sz. 442): Korolyós. Mai 

népnyelvi alakja: 2003 (Kocán 2003: 82): Korjas; 2008: Korjos, Kōrjos, lapos, 

sásas hely.  

Ismeretlen eredetű helynév. Korjos típusú helynevek a magyar nyelvterületen 

másutt is ismeretesek, lásd pl. a közeli Szatmár megyei Kishodos határában Kor-

jos (1935–1936: Kōrjos, SzamSz.), a kissé távolabbi Szatmár megyei Lázári 

határában Korajos (1935–1936: Korajos, SzamSz.). Ugocsa megye déli-délnyu-

gati területén — Nevetlenfalu szomszédságában — a Korjos-hoz hasonló helyne-

vek találhatók. A közeli Terebesen Karajos (1865: Karajos, P. 68) és Karajos 

laposa (1865: Karalyos lapossa, P. 56), Kökényesden Korolyós (1776: Kerelyós, 

Sz. 406) mikrotoponimát említenek. Nevetlenfalu határában ma Korjos név 

szerepel, ami meglehetett már a 18. sz.-ban is, vö. Korjos alja (1782: Kornyos 

allya-n, Sz. 442). Abban az esetben, ha a nevetlenfalvi, a kökényesdi és a terebesi 

helynevek egyazon helyre utalnak, akkor nagy valószínűséggel a kishodosi mik-

ronév is összekapcsolható ezekkel, mivel denotátuma közvetlenül szomszédos 

területen fekszik. A terebesi adat alapján esetleg a szláv eredetű karaj ’valamely 

területnek a széle’ (TESz., FKnT.) földrajzi köznévvel hozható kapcsolatba. 

Korlátos ’Szőlős határában említett szőlő’ 1622 (Sz. 431): Kollatos, sző. Ké-

sőbbi említése: 1865 (P. 66): Kórlátos.  

Morfematikai szerkesztéssel alakult: a korlát ’kerítés; körülkerített hely’ 

(TESz., FKnT.) fn.-nek az -s helynévképzős származéka.  

Kormányos ’Szőlős határában említett földterület’ 1645 (Sz. 433): Kormanyos.  

Magyarázata bizonytalan. Feltehetőleg családnévből keletkezett magyar név-

adással. Az alapjául szolgáló családnévhez vö. 1522: Thomas Kormanos (RMCsSz.). 

Ugocsa vármegye területén is adatolható ez a családnév: 1775: Kormányos (Tere-

bes, Sz. 531).  

Kornet ’Kistarna határában említett hely’ 1732/Más. (Sz. 395): Kornét, hely. 

Későbbi említése: 1859 (Kat2): Cornyik, 1923 (Sz. 395): Kornet. Mai népnyelvi 

alakja: 2008: ukr. Kornet ~ KornetÏ, a belterület déli része. Vö. még a közeli 

Komlós határában lévő Kornet helynévvel: 1782–1785 (Kat1): Kornet.  
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SZABÓ ISTVÁN a helynév eredetét ismeretlennek tartja (Sz. 395). A román 

névkincsben megtalálható Cornet(ul), Cornăţel(ul) helynévi említések alapján 

esetleg román eredetű név lehet (IORDAN 1963: 41, 64–65, 426). Kornet hely-

nevet a Felső-Tisza vidékén is találunk: 1872–1884: Kornet p. (SEBESTYÉN 2017: 

153). SEBESTYÉN ZSOLT szerint ez a rom. corn ’som(fa)’ lexémával van össze-

függésben.  

Korni-hát ’Terebes határában említett rét’ 1604 (Sz. 532): Kornihat, r.  

A bizonytalan etimológiájú Korni helynévnek és a hát ’vízből kiemelkedő, ill. 

a környezeténél magasabban fekvő földterület’ (FKnT.) földrajzi köznévnek az 

összetételével alakult. Vö. Korni köze. 

Korni köze ’Terebes határában említett rét’ 1604 (Sz. 532): Kornikeözi, r.  

A bizonytalan Korni helynévnek (Sz. 532) és a birtokos személyjeles köz ’két 

terület közötti hely’ (FKnT.) földrajzi köznévnek az összetételével alakult. Tere-

besen Korni-hát helynevet is említenek, a szomszédos Kisgérce Ny-i határában 

a 18. sz. végétől Korni (1782–1785: B. Kornÿ, Kat1; 1865: Kórnÿ, P. kézirat, P. 

61 [itt tévesen Kórnij]; 1884: Corni, Kat3) mikrotoponimát találunk. A Korni 

alapnév eredete talán összekapcsolható a Bihar megyei Kornice(l) településnév 

alakulásával (RÁCZ 2007: 159–160). Ennek alapja a rom. corn ’som(fa)’, amely-

ből a románok lakta területeken számos helynevet hoztak létre (vö. IORDAN 1963: 

41, 64–65, 88).  

Korniz-rét ’Feketeardó határában említett földterület’ 1698 (Sz. 341): Korniz rét.  

A bizonytalan eredetű Korniz előtag és a rét ’sík terület’ (TESz. rét1) földrajzi 

köznév jelzős összetételével alakult. Az előtag talán a szláv eredetű Kornis, 

Kornizs családnévvel lehet összefüggésben (vö. FNESz. Kornislaka). Az alapul 

szolgáló személynév a vármegyében is előfordul, vö. 1665: Korniz (Karácsfalva, 

Sz. 380).  

Korong ’Terebes határában említett hely’ 1679 (Sz. 533): Korong meget. 

Későbbi említése: 1802 (Sz. 533): Korom (?) megett. Vö. 2014 (Kiss K. 2014: 

132): Koronhát, r.  

Bizonytalan eredetű helynév. Talán a m. korong ’kerek erdő; kör alakú hely’ 

(TESz., FKnT.) földrajzi köznévből alakulhatott metaforikus névadással; de vö. 

még 1460: Michael Korongh csn. (RMCsSz. Korong).  

Korong-fark ’Keresztúr határában említett hely’ 1655 (Sz. 504): Korongh 

fark-on.  

A Korong víznévnek és a fark ’nyári időszakban rendszerint kiszáradó érnek 

hosszan elnyúló vége’ (FKnT.) földrajzi köznévnek a jelzős összetétele. Az elő-

tagjához lásd a Korong rétje névcikkét. 

Korong-oldal ’Keresztúr határában említett hely’ 1655 (Sz. 504): Korongh 

oldal. Mai népnyelvi alakja: 2007: Korong-ïdal, sz., a szomszédos Karácsfalva 

határában említik. 
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A Korong víznévnek és az oldal ’határrész, tájrész oldalsó darabja, környéke’ 

(FKnT.) földrajzi köznévnek az összetételével alakult. Az előtagjára lásd a 

Korong rétje névcikkét. 

Korong rétje ’Keresztúr határában említett földterület’ 1655 (Sz. 504): Ko-

rongh rehttye.  

A település határában több helynév első névrészeként szerepel a Korong 

alapnév: Korong-fark, Korong-oldal, a későbbiekben: Korong-hát (1865: Ko-

ronghát, K36, P. kézirat; 2007: Korong-hát ~ Koronk-hát, sz.). A névelőfor-

dulások alapján a Korong elsődlegesen víznév lehetett, ennek legkorábbi említése 

a 19. század második feléből származik: Korong: 1852: Korong B. K1; 1864: 

Laza vagy is Korong patak medre, L37; 2007: Korong ~ Koronk patak volt, ma 

kanális, néhol szántó. Talán körív alakban folyó vizet jelölhetett, de eredetéhez 

lásd még a terebesi Korong szócikkét is. A Korong rétje szintagmatikus szer-

kesztéssel keletkezett név, utótagja a birtokos személyjeles rét ’vízinövényekkel 

benőtt, lapos, mocsaras, vizenyős terület; legelő, liget stb.’ (FKnT.) földrajzi 

köznév.  

Kosolyás ’Szőlősvégardó határában említett hely’ 1648 (Sz. 492): Kosolyas 

nevű helyen irtás. Későbbi említése: 1802 (Sz. 435): Kosolyás, a szomszédos 

Szőlős határában említett hely.  

Bizonytalan eredetű helynév. Feltehetőleg magyar névadással keletkezhetett 

-s helynévképzős névforma. SZABÓ ISTVÁN a kosoly ’magtörő pinty’, kosolya 

’mezei bölcső’, kosolyó ’egy madárfaj’, valamint a kosolya ’kosár’ székely táj-

szóval is kapcsolatba hozza (Sz. 435). Az ÚMTsz.-ban a tájnyelvi kosolya 

’vesszőből font v. fakéregből készített, felfüggeszthető kicsi bölcső; fekvőhely; 

kézikosár’ jelentéseit találjuk Nógrád, Szolnok megye és Brassó vidékén.  

Koszta ’Újlak határában említett hely’ 1698 (Sz. 516): Kosztá-ban szántó, 

1742, 1749 [a. n.], 1762 [a. n.] (Sz. 516): Kastá.  

A település határában a 17. sz. végéről Koszta mezeje, a 18. sz. közepétől 

Koszta helynévi formát ismerünk. Az egy- és kétrészes névváltozat egymással 

párhuzamosan is létrejöhetett, vagy szerkezeti változással alakultak egymásból. 

Alapja a Koszta családnév, amelyhez a kétrészes változatban a birtokos személy-

jeles mező ’a falu külterülete; (sík) terület; szántóterület; legelő; rét, kaszáló’ 

(FKnT., TESz., KMNySz.) földrajzi köznév kapcsolódik. Az előtagra lásd 

Koszta-szőlő. A község családnévanyagában 1775-től adatolható a név: Koszta 

(Sz. 514); vö. 1662: Koszta (Fancsika, Sz. 329).  

Koszta mezeje ’Újlak határában említett hely’ 1680 (Sz. 516): Kozta mezeje.  

L. Koszta. 

Koszta-szőlő ’Salánk határában említett hely’ 1612 (Sz. 467): Kaszta szeöleő, 

1628 (Sz. 467): Kozta sőllő.  
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A Koszta szláv (valószínűleg kárpátukrán) eredetű családnévnek (KNIEZSA 

1965/2003: 292, 342) és a szőlő ’földterület, ahol szőlőt termesztenek’ (FKnT.) 

földrajzi köznévnek az összetételével alakult. A falu családnévanyagában több-

ször szerepel a név, vö. 1509: Koztha (Sz. 463), Jacobo Kaztha (N. FODOR 2010: 

144), 1572: Kozta (Sz. 463–464, ehhez lásd még 1222/1550: Costa, ÁSz. 224). 

A szomszédos Egresen 1775. évi kelettel Koszta jobbágynevet említenek (Sz. 

326).  

Kotyha ’Csepe határában említett hely’ 1762 (Sz. 317): Kottyha.  

Bizonytalan eredetű helynév. KNIEZSA ISTVÁN szerint a ruszin kotyha ’taliga’ 

szóból származik (Sz. 317), amely jelentése alapján helynévnek kevésbé látszik 

alkalmasnak. Esetleg összefüggésbe hozható a térségben ismeretes m. nyelvjárási 

kotyka ’pocsolya, sáros mélyedés; az utakon lévő kisebb gödör, mélyedés; víz 

medrében levő mélyedés; kákával, náddal benőtt, vizenyős mélyedés’ (KMNyA. 

2: 732–733, KMNySz., ÚMTsz. kotyka1, SzamSz., FKnT.) földrajzi köznévvel, 

ez esetben esetleg elírással számolhatunk. Ugocsa vármegye északi részén, Alsó-

karaszló személynévanyagában a 18. sz. közepétől Kutyka, Kotyha név adatol-

ható, vö. 1743: Kutyka (Sz. 276), 1775: Kotyha (Sz. 276).  

Kovács pataka ’Hetény határában említett patak’ 1701 (Sz. 374): Kovacs 

Pataka.  

A m. kovács ’fémnek, különösen vasnak hevítését és kalapálását végző iparos’ 

(TESz.) fn.-nek vagy a belőle alakult személynévnek és a birtokos személyjeles 

patak földrajz köznévnek az összetételével alakult. A falu családnévanyagában 

már korábbról adatolható a személynév, vö. 1667: Kovács (Sz. 372, ehhez lásd 

még 1389: Stephanus Kouach, RMCsSz.). A szomszédos Feketeardón 1513-tól 

Kovács jobbágynevet említenek: 1513: Michaele kowach (N. FODOR 2010: 145), 

1563, 1567: Kowach (Sz. 338).  

Kozma gyakra ’Hetény határában említett terület’ 1496 (Sz. 373): Kozma 

gyakra.  

A Kozma személynévnek és a népnyelvi gyakor ’sűrű erdő; cserjés’ (TESz., 

FKnT.) jelentésű földrajzi köznévnek a birtokos személyjeles összetétele. A 

helynév alapjául szolgáló személynévhez vö. 1113: Cosma (ÁSz. 222). A Kozma 

a szomszédos települések jobbágynévsorában is említett személynév a 16. sz. 

közepétől: 1567: Kozma (Feketeardó, Sz. 338), 1612: Kozma (Öszödfalva, Sz. 

447), 1619: Kozma (Szirma, Sz. 486, ehhez lásd még RMCsSz., N. FODOR 2010: 

146–147).  

Kozma irtványa ’Szőlős határában említett terület’ 1688 (Sz. 432): Kozma 

irtványa.  

A Kozma családnévnek (1348: Simone Cosma, RMCsSz.) és a birtokos 

személyjeles irtvány ’szántóterület, amelyet az erdő kiirtásával nyertek’ (FKnT.) 

földrajzi köznévnek az összetételével alakult. A település személynévanyagából 
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vö. 1574: Kozma (Sz. 422), 1671: Kozsma (Sz. 424). A Szőlőssel szomszédos 

települések jobbágynévsorában 1470-től adatolt személynév: 1470: Kozma (Sző-

lősvégardó, Sz. 490); 1513: Vincentio kozma (N. FODOR 2010: 147), 1617: Koz-

ma (Egres, Sz. 325); 1567: Kozma (Tekeháza, Sz. 497); 1638, 1720: Kozma 

(Ilonokújfalu, Sz. 375, 375–376); 1689: Kozma (Ölyvös, Sz. 445); 1743: Kozma 

(Komját, Sz. 398).  

Kozma láza ’Verbőc határában említett földterület’ 1676, 1714 [a. n.], 1730 

[a. n.], 1755 [a. n.] (Sz. 542): Kozma lazza. Ma a szomszédos Feketepatak északi 

határában: 2007: m. Kozma, sz.  

A régi egyházi személynévből keletkezett Kozma családnévnek és a birtokos 

személyjeles láz ’erdei tisztás, irtás’ (FKnT.) földrajzi köznévnek az összetételé-

vel alakult. Az előtag alapjául szolgáló név a település családnévanyagában 1574-

től adatolható: Kozma (Sz. 540). A szomszédos Salánkon a 16. sz. utolsó negye-

détől Kozma jobbágynevet említenek, vö. 1576: Kozma, 1633: Koszma (Sz. 464).  

Kozma-méhek ’Gyula határában említett hely’ 1692 (Sz. 363): Kozma 

Mehek-nél r.  

Szintagmatikus szerkesztéssel keletkezett helynév. Előtagja a Kozma család-

név, amely a falu személynévanyagában is előfordul: 1641, 1715: Kozma (Sz. 

360, 361). Utótagja talán a méhes ’hely vagy építmény, ahol méheket tartanak’ 

(FKnT.) jelentésű földrajzi köznév lehet.  

Kökény ’település Ugocsa vm. DNy-i határában Csedreg szomszédságában; 

Kökényesd említése’ 1525/1551 (DL 26332): Kewkeny.  

A Kökényes(d) településnévnek talán csak az átiratban torzult névalakja. 

Kökényed ’település Ugocsa vm. DNy-i határában Csedreg szomszédsá-

gában; Kökényesd említése’ 1488 (Károlyi 2: 531, ComMarmUg. 203): Kewke-

nyed, 1602 (UC 87: 46), 1602/1768 (UC 99: 62): Keökenied.  

A Kökényesd településnév változataként szereplő forma tényleges nyelvi fo-

lyamatot is (képzőcserét vagy redukciót) is jelezhet, de az is elképzelhető, hogy 

csupán írásbeli (romlott) forma.  

Kökényes 1. ’Kökényesd határában említett patak’ 1319 (Z. 1: 164, Perényi 

28, AOklt. 5: 181, Sz. 406): Kukenes, fl., 1319/XVI. sz. eleje (Perényi 28): 

Kekunes. L. Kökényesd (1.), Kökényes(d) pataka. 2. ’település Ugocsa vm. 

DNy-i határában Csedreg szomszédságában; a mai Kökényesd’ 1274 (ÁÚO. 12: 

106, 108, Sz. 401, F. 5/2: 164), 1274/1291 (Z. 1: 36), 1274/1323 (Z. 1: 34, 

ComMarmUg. 202 [itt az előbbire utalva 1274. évi kelettel, emellett tévesen 

Kukyn alakot is közöl], EH. 2: 790 [itt az előbbire utalva 1274. évi kelettel, 

emellett Kukyn alakot is említ]), 1323 (AOklt. 7: 97, EH. 2: 790): Kukynus, t., 

1274 (F. 5/2: 167): Kuchinus, t., 1319 (Z. 1: 163–165, Perényi 27, 28, AOklt. 5: 

181, ComMarmUg. 202, EH. 2: 790), 1389 (DocVal. 356, ComMarmUg. 202): 
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Kukenes, poss., [1319] (AOklt. 5: 174): Kukenus, 1319 (EH. 2: 790): Kukunes, 

1319 (Cs. 1: 434, EH. 2: 790): Kykenyes, 1319/XVI. sz. eleje (Perényi 28): 

Kekenes, 1319/XVI. sz. eleje (Perényi 28): Kekynes, *1347 (DL 96287): Kukenies, 

poss., 1352 (DL 95803): Kukynyes, poss., 1410 (ComMarmUg. 202), 1468 (Z. 

10: 444, ComMarmUg. 202), 1476 (DL 70981, Perényi 275), 1476/1478 (Z. 11: 

179), 1478 (DL 70985), 1492 (Károlyi 3: 7): Kekenyes, poss., 1446/1483 (DL 

13959, Cs. 1: 434 [itt az előbbire utalva tévesen Kewkenyed áll 1446–1483. évi 

kelettel]), 1483/1568 (DL 13959), 1500 (DL 38436): Kewkenyes, poss., 1447 

(Károlyi 2: 263, 264, ComMarmUg. 202): Kykenyes, poss., 1500/1519 (DL 

24590): Kökenyes, poss., 1672 (UC 46: 33), 1676 (UC 39: 71), 1678 (UC 90: 45), 

[XVII. vége] (UC 46: 39): Kökényes. Későbbi említése: 1873 (Hnt. 679): Keke-

nyus, 1882 (Hnt. 13): Kökényes.  

A Kökényesd településnév variánsaként évszázadokon át adatolható névfor-

ma, amely a mai népi névhasználatban is él.  

Kökényesd 1. ’Kökényesd határában említett patak’ 1319/XV. (Sz. 406), 1319/

XVI. sz. eleje (Perényi 28): Kekenesd, fl. L. Kökényes (1.), Kökényes(d)pataka. 

2. ’település Ugocsa vm. DNy-i határában Csedreg szomszédságában’ +1294/

1550 (RegArp. 2/4: 130), 1626 (Károlyi 4: 211, ComMarmUg. 203 [az előbbire 

utalva tévesen 1620. évi kelettel]), 1670 (UC 157: 73): Kökönyösd, poss., 1319 

(AOklt. 5: 201, ComMarmUg. 202, EH. 2: 790): Kukynusd, v., 1319/XVI. sz. 

eleje (Perényi 28), 1451 (DL 64367): Kekenesd, poss., 1351 (Z. 2: 461–462, 

ComMarmUg. 202, Cs. 1: 434), 1358/1378 (A. 7: 54, ComMarmUg. 202 [itt az 

előbbire utalva 1358. évi kelettel]): Kukenesd, poss., 1353 (Z. 2: 518, 546, 

ComMarmUg. 202), 1355 (Z. 2: 591): Kukenusd, poss., 1358/1378 (A. 7: 54, 

ComMarmUg. 202 [itt az előbbire utalva 1358. évi kelettel Kukwnyesd áll]): 

Kukunyesd, poss., 1451 (C. Tóth 2006: 41, ComMarmUg. 202), 1477/1478 (Z. 

11: 234, 236, 237), 1478 (Z. 11: 217, 218, ComMarmUg. 203 [itt tévesen 

Kewkenyed áll]), 1525 (DL 71193, Perényi 424), 1526 (DL 82725): Kewkenyesd, 

poss., 1451 (C. Tóth 2006: 40, 41, Károlyi 2: 286, 289, 290, ComMarmUg. 202): 

Kwkenyesd, poss., 1471 (Z. 11: 84, ComMarmUg. 202), 1472 (Z. 11: 112), 1473 

(Z. 11: 135), 1475 (Z. 11: 164), 1476 (DL 38388, 70981, Perényi 275), 1477 (Z. 

11: 204), 1478 (C. Tóth 2006: 64, DL 70985, Z. 11: 217, 218, 223, 227, 229, 

Perényi 279, 280), 1488 (Károlyi 2: 532), XVI. közepe (UC 100: 20): Kekenyesd, 

poss., 1477 (Z. 11: 201, ComMarmUg. 202): Kekenysdh, poss., 1477 (Z. 11: 205, 

ComMarmUg. 203): Kekenysd, 1483 (Z. 11: 368, ComMarmUg. 203): 

Kevkenyesd, poss., 1491 (C. Tóth 2006: 68, DL 71033, Perényi 305): Kekynyesd, 

poss., 1564 (ComMarmUg. 203): Keokenyesd, 1570 (UC 76: 18a): Kwkenyezd, 

1590 (Károlyi 3: 466, ComMarmUg. 203): Keokenesd, poss., 1598 (Dávid 504): 

Kokeniesd, XVII. (UC 114: 45): Keökinyesd, 1602 (UC 87: 46): Keökeniesd, 

1618 (Sz. 369), 1696 (UC 47: 19): Kökönyesd, 1625 (Károlyi 4: 200), [XVII. 
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második fele] (UC 108: 51), 1670, 1671, 1673 (UC 157: 73), 1670 k. (UC 44: 

58), 1673 (UC 27: 6), [1674–1675] (UC 31: 1), 1675 (UC 6: 77c, 118: 13), [1680 

k.] (UC 6: 77d, 65: 2), 1691 (UC 11: 49f), 1692 (UC 11: 49h), 1694 (UC 149: 

42), [1696] (UC 3: 17), [XVII. vége] (UC 38: 68, 46: 40), 1704 (UC 64: 17), 1744 

(Szirmay 30, ComMarmUg. 203), [é. n.] (UC 147: 33): Kökényesd, poss., 1670, 

1671, 1673 (UC 157: 73): Kőkönyesd, 1670–1689 (UC 159: 41): Kükevesd, 1672 

(UC 6: 77b): Kökinyesd, 1675 (UC 44: 74): Kőkényesd, 1680 (UC 44: 72): Kőkő-

nyesd, 1705 (Révay 2003: 73): Kökenyesδ, 1705 (Révay 2003: 73): Kökenyesd, 

[1750] (ComMarmUg. 203): Kökönesd | ~i 1672 (UC 6: 77b): Kökényesdi. 

Későbbi említése: 1782–1785 (Kat1): Kőkénÿesd, 1802–1811 (Görög): Kők~-

nyesd, 1806 (Lip., Mappa), 1851 (Fényes 2: 258), 1900 (Hnt. 434), 1942 (Hnt. 

149): Kökényesd, 1864 (L47, L59), 1865 (K28): Kőkőnyősd, 1865 (P. 32): Kökö-

nyősd, 1865 (K19): Kőkőnÿősd, 1865 (P. kézirat, P. 62 [itt hibásan Kökönyősd]): 

Kökőnyősd, 1865 (P. 32): Kökényösd, 1935–1936 (SzamSz. 547): Kökönyözsd. 

Mai népnyelvi alakja: 2008: m. Kök½nyes ~ Kök½nyezsd ~ Kökönyözsd.  

Mind a víznév, mind pedig a településnév esetében a Kökényesd forma mellett 

a Kökényes változat is használatban volt, ezek bizonyára párhuzamosan jöttek 

létre -s, illetve -sd képzővel, képzőbokorral (vö. BÉNYEI 2012: 96–98, 100, 101–

103). A 15. sz. végén és a 17. sz. elején Kökényed alak is feltűnik, itt az -s for-

máns elmaradása esetleg csak írott nyelvi sajátosság lehet. A 16. sz. első negye-

déből származó átiratban fennmaradt Kökény alak is valószínűleg csak oklevél-

beli név. Az adatok kronológiai viszonya alapján nem dönthető el, hogy a víznév 

vagy a településnév lehetett-e az elsődleges megnevezés. Névrendszertani alapon 

inkább a pataknév elsődlegessége merülhet fel, mivel víznév és településnév 

azonossága esetén többnyire a víznév az elsődleges (vö. BENKŐ 2003: 136). Az 

elsődleges név kökénybokroktól szegélyezett vízfolyást jelölhetett, majd ennek 

a neve vonódhatott át metonímia útján a településre. Érvként említhetjük emel-

lett azt is, hogy a megye területén több település is a mellette folyó patakról 

kapta a nevét (pl. Batár, Verbőc, Feketepatak stb.), viszont fordított irányú vál-

tozásról nincs ismeretünk. KISS LAJOS víznevet nem is említ a helység etimoló-

giája kapcsán, ő a településnevet közvetlenül a növényzetre utalónak tartja (FNESz. 

Kökényesd). A Kökényes(d) településnév legkorábbi adatai — a 13. sz. második 

felétől a 14. sz. első negyedéig — felső nyelvállású palatális vokálisokat mutat-

nak, később ezen a helyen illabiális magánhangzó is megjelenik. Vö. Kökényesdi 

út.  

Kökényesdi út ’Nevetlenfalu határában említett út, amely Kökényesd felé 

vezet’ 1757 (Sz. 442): Kökényesdi ut. Későbbi említése: 1793 [a. n.] (Sz. 442): 

Kökényesdi ut.  

A Kökényesd településnév -i melléknévképzős származékának és az út föld-

rajzi köznévnek az összetételével alakult.  
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Kökényespataka ’Batár határában említett kaszáló’ 1451 (C. Tóth 2006: 40, 

Károlyi 2: 286, Sz. 290 [itt az előbbire utalva Kukenyespathaka alak áll]): Kw-

kenyespathaka, fenilibus. Kökényesdpataka 1451 (Károlyi 2: 290): Kwkenyesd-

pathaka, fenilibus.  

Elsődlegesen nyilvánvalóan víznév, amely a Kökényes ~ Kökényesd néven 

is említett patakot jelölte. A hely kaszálóként való említése talán inkább alkalmi 

jellegű lehetett, de esetleg metaforikus névátvitellel ténylegesen rögzülhetett ez a 

funkció. A Kökényes patak víznév előtagja lehet maga a Kökényes víznév: ez 

esetben földrajzi köznévvel egészült ki a megnevezés; de az előtag lehet a tele-

pülésnév is: így a név ’a Kökényesd felől folyó patak’ értelmű, és összetételként 

jött létre.  

Kő képe ’Szőlős határában említett hely’ 1645 (Sz. 433): Kü kepe.  

A ’kőszobor’ jelentésű kőkép fn. (ÚMTsz., TESz. fakép) helynévi használata 

lehet: valamely szent szobra körüli területeket jelölhette; de vö. még kepe ’le-

aratott gabona kévéiből rakott kereszt’ (CzF., ÚMTSz.). A birtokos személyjel 

más helynévi analógiák hatását jelezheti.  

Köles-éri-rét ’Szőlős határában említett hely’ 1604 (Sz. 430): Keoleseri rett.  

Egy közvetlenül nem adatolható Köles-ér víznév -i melléknévképzős szárma-

zékának és a rét ’kaszáló, legelő’ (TESz. rét1) földrajzi köznévnek az összeté-

telével alakult. A magyar nyelvterület más részén is előfordul az első névrészben 

szereplő vízrajzi név (vö. FNESz. Kölesér).  

Köles parasztja ’Keresztúr határában említett földterület’ 1483 (DL 38422, 

38424, Sz. 503, OklSz. 190, 355 [itt 1482. évi kelettel]): Kelesparazthya, t.  

A magyar köles növénynévnek és a birtokos személyjeles paraszt ’megműve-

letlenül hagyott föld’ (TESz., FKnT.) jelentésű földrajzi köznévnek az össze-

tétele, amely vadon termő kölesben gazdag megműveletlen területet jelölhetett 

(vö. FNESz. Kölesd, Kölesér).  

Kömpöly ’Tekeháza határában említett hely’ 1641 k. (Sz. 499): Kömpöly.  

A helynév etimológiája bizonytalan. SZABÓ ISTVÁN szerint talán a román 

Cimpul ’mező’ szóból alakult (Sz. 499). A név etimológiája összefügghet az er-

délyi Kimpur településnévével (1485: Kampur), amit KISS LAJOS román erede-

tűnek tart, s tövében a rom. cîmp ’mező; határ; tábla’ lexémát látja (vö. FNESz.). 

Ugyanez a tő szerepel a bihari Kimpuluj nevében is (RÁCZ 2007: 147). A román 

illabiális veláris î a magyar átvételekben igen változatos képet mutat (vö. BAKOS 

1982: 23), a Kömpöly esetében talán rom. î > m. ü változással számolhatunk. A 

második szótagbeli rom. u másodlagos illeszkedéssel m. ö-vé fejlődhetett (vö. 

BAKOS 1982: 20). Továbbá a rom. -ul végartikulus feltehetőleg a magyarban 

palatalizálódhatott (a román helynevekben gyakori -ul-ra lásd IORDAN 1963: 

425–428), habár egyes jövevényszavakban már a román nyelvben végbemehetett 

a változás (ehhez lásd még i. m. 45). 
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Köncöl ? pataka ’Szőlős határában említett hely’ 1357 (DL 38170, Sz. 427, 

Perényi 69 [itt Rakatyaspatak alio nomine Kunchulpataka]), 1357/1379 (DL 

38171), 1357>1389 (DL 38160, DocVal. 352): Rakathyespataka, alio nomine Kun-

chulpataka, loc. viminosus, 1357/1399 (DL 70702 [a regesztában tévesen: Raka-

tya atak alio nomine Kunhulpataka]): Rakasz patak alio nomine Kunchul-pataka.  

A Kunchul személynév és a birtokos személyjeles patak földrajzi köznév 

összetételéből alakult. A helynév előtagjának olvasata bizonytalan: veláris hang-

rendű Kunc(s)ul, vagy ha a későbbi családnévvel kapcsoljuk össze, még inkább 

Köncöl ~ Göncöl lehet. A magyar névkincsben ismeretesek e személynévvel 

szerkesztett helynevek, ehhez vö. a történelmi Magyarország északnyugati részén 

lévő Göncölkarcsa (1367: Kunchulkarcha, FNESz.) településnevet és a pontosan 

nem lokalizálható Göncöl ~ Köncöl vágása (1355: Villa Kunchul wagasa, OklSz.) 

helynevet. Az alapjául szolgáló személynév legkorábbi említése: 1181//XVI: 

Cuncul, 1262/1413: Conchel (ÁSz. 229, vö. még N. FODOR 2010: 105). SZABÓ 

ISTVÁN szerint a Kunchul a német Kunzel-ből származik (Sz. 427). Szőlős 

történeti családnévanyagában lásd 1574: Gwncheöl csn. (Sz. 422), amely SZABÓ 

szerint „Megmagyarosodott német eredetű szó” (Sz. 422). A szomszédos telepü-

léseken a 16. sz. harmadik negyedétől Göncöl jobbágynevet említenek: 1567: 

Geuncheül, 1715: Gönczöl (Szászfalu, Sz. 480, lásd még ehhez Sz. 159); 1567: 

Geuncheül (Szőlősvégardó, Sz. 490). L. Rekettyés pataka. 

Könnyűdik ? ’Salánk határában említett állóvíz’ 1627 (Sz. 467): Keönyüdik, lac.  

A helynév olvasata bizonytalan, etimológiája ismeretlen. SZABÓ ISTVÁN 

Könnyű-dik olvasatot valószínűsít (Sz. 467).  

Köpűs ’Szirma határában említett hely’ 1691 (Sz. 487): Köpüs.  

A korábbi Köpűs-forrás-ból jöhetett létre ellipszissel, az utótag elhagyásával, 

amit elősegített a területnévként való használat. 

Köpűs-forrás ’Szirma határában említett hely’ 1592/XVIII. (Sz. 487): Köpes 

forras, loc.  

A köpű ’odvas fa törzséből készített vízelvezető csatorna’ (FKnT., vö. köpű-

kút, TESz. köpű) fn. -s melléknévképzős alakjának és a forrás ’a földből ter-

mészetes úton előtörő víz’ (TESz.) földrajzi köznévnek az összetételéből alakult. 

Kivájt fatörzzsel bélelt forrást jelölhetett, amelynek a neve metonímiával a kör-

nyező földterületek jelölőjévé is vált.  

Kőrév 1. ’település a Szemerdek patak bal partján, a 16. századtól már puszta 

helyként szerepel Mátyfalva és Fancsika határában’ 1356 (Sz. 381, ComMarmUg. 

186): Kurew, 1361 (DL 62712): Korew, poss., 1396–1410 (Cs. 1: 433): Kyru, 1408 

(Cs. 1: 433): Kwrew, 1411 (Zs. 3: 709, Cs. 1: 433): Kerew, 1411 (Sz. 381, Zs. 3: 

709, Cs. 1: 433, ComMarmUg. 186): Kewre, 1442, 1459 (Cs. 1: 433), 1478 (C. Tóth 

2006: 60): Kewrew, 1456 (Szirmay 176, ComMarmUg. 186): Keure, poss. 2. ’Kom-

ját határában említett hely’ 1434 (DL 70874, Perényi 215, Sz. 399): Kwrew.  
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A földrajzi köznévként is használt kőrév ’kővel kirakott gyalogos átkelőhely 

patakon’ (FKnT.) eredetileg vízi átkelőre utalhatott, s metonímiával a mellette 

fekvő település, Kőrév nevévé vált. Az alapul szolgáló mikrotoponimával meg-

egyező helynév az ugocsai Komját 15. sz.-i névanyagában is szerepel. SZABÓ 

ISTVÁN szerint ezt a helyet valószínűleg Körő, Kérő személyről nevezhették el, 

de „Nem azonos az ugyancsak ugocsa-megyei Kérővel, mely lakott helység volt” 

(Sz. 399). A 2. helynévi adat azonban [kűrév] ejtést takar, a kő és a rév össze-

tételét, amely az újabb korban földrajzi köznévként is használatos (FKnT.). Kőrév 

településnév adatai is az előtag kű ~ kő, az utótag rév ~ ré ejtésére utalnak. A név 

később Kérő alakúra változott, majd Kér-nek is adatolható. Vö. még Kéri-

puszta, Hab-rév.  

kőris 1410–1420 k. (Verbőc; Sz. 541): Kewres, a., 1424 (Izsó; DL 38245, Sz. 

377): kewres, a., 1424 (Láp; DL 38245): Kewres, rub. — Izsó, Láp és Verbőc 

szomszédos települések a Szermerdek és a Verbőc patakok mentén, minden 

bizonnyal azonos denotátumra vonatkozhatnak az említések. Ezt erősítheti az 

adatok időbeli előfordulása is.  

Az ótörök eredetű m. kőris ’kőrisfa’ fanév köznévi említései (TESz.). A fanév 

második szótagjában nyíltabb (illabiális) vokális szerepel.  

Kőris égre ’Almás ÉK-i határában említett hely’ 1319 (AOklt. 5: 201, Sz. 

351): Kyrusegre, loc., 1476 (Sz. 351), 1476/1582 (DL 3081 [itt erdőként em-

lítik]): Keresegre, 1490 (Sz. 351): Keuresegre. A 19. sz. második feléből isme-

retes Kőris-éger (1876: Keres éger-ig, L30; de lásd még 2007: K¥rös, legelő, 

szántó) mikrotoponima a falu határában.  

A magyar kőris (TESz.) fanévnek és a birtokos személyjeles éger ’mocsár; 

égererdő, égerfás hely’ (TESz., FKnT.) jelentésű földrajzi köznévnek az össze-

tételével alakult. Emellett nem zárható ki az első névrész személynévi eredete 

sem, vö. 1211: Keres (ÁSz. 459; vö. még RMCsSz. Kőrös, N. FODOR 2010: 147: 

Körös).  

kőrisfa 1410 k. (Komját; Sz. 398): Keeres fa, a., 1627 (Salánk; Sz. 467): 

Keöreösfa, a.  

Közszói említések.  

Kőris-mocsár ’Batár határában említett erdő’ 1476/1582 (DL 3081, Sz. 290 

[itt 1476. évi kelettel]): Keresmachar. A helynevet későbbről a szomszédos te-

lepülések határában említik: 1776 (Sz. 407): Kőrös motsár (Kökényesd), 2008 

(Bura 1: 158): Kőrös mocsár, mocsár (Dabolc).  

A kőris fanévnek és a mocsár földrajzi köznévnek a jelzős összetétele, amely 

kőrisfákkal benőtt vizenyős, süppedékes területre utalhatott. SZABÓ ISTVÁN az 

adatot a mintegy három évtizeddel korábbról adatolt Kerek-mocsár említésének 

véli. A későbbi adatok azonban a Kőris-mocsár-ként való értelmezést valószínű-
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sítik. A fanév mindkét szótagja illabiális magánhangzót tartalmaz a 15. sz.-i adat-

ban, míg a 18. sz.-ban labiális magánhangzókkal szerepel a szó (vö. ÚMTsz. 

kőrisfa).  

Kőris-patak ’Verbőc és Salánk határában említett vízfolyás’ 1410–1420 k. 

(Sz. 541): Kerespathak, fl. Kőris pataka 1627 (Sz. 467): Keöreös Pathaka, lac.  

A kőris fanévnek és a patak földrajzi köznévnek a jelzős összetétele, s olyan 

patakra utalhatott, amelynek partját kőrisfák (esetleg kőriserdő) szegélyezték. A 

birtokos személyjeles forma párhuzamos alakulású névalak lehet, de létrejöhetett 

másodlagosan, bővüléssel is.  

Körtvélyes 1. ’Csepe határában említett hely’ 1583 (Sz. 315): Kerthwjeljes. 

Mai népnyelvi alakja: 2008: Kört½jes, hely. Vö. Körtvélyes-berek. 2. ’Máty-

falva határában említett hely’ 1632 (Sz. 414): Kortvelies kozt. Későbbi említése: 

1865 (P. 63): Kőrtvélyes. Vö. Körtvélyes útja.  

Morfematikai szerkesztéssel keletkezett: a régi nyelvi körtvély ’körte’ fn. -s 

képzős származéka; de vö. m. körtélyes ’terület, ahol sok a vadkörtefa’ (FKnT.). 

A helynév 16. sz.-i adata első szótagi illabiális magánhangzóval szerepel. 

Körtvélyes-berek ’Csepe határában említett erdő, liget’ 1337 (Sz. 315): 

Kerthelyes berek, nem.  

Szintagmatikus szerkesztéssel alakult név: előtagja a körte főnév régiségben 

általánosan elterjedt körtvély alakjának -s képzős származéka, utótagja a berek 

’liget’ földrajzi köznév (TESz. körte, berek). Vadkörtefákkal benőtt kisebb erdőt 

jelöl. A 16. század végéről Körtvélyes mikrotoponima is ismeretes a település 

határában. 

Körtvélyes útja ’Mátyfalva határában említett út’ 1632 (Sz. 414): Keortvelies 

uttia.  

A Körtvélyes (2.) helynévnek és a birtokos személyjeles út földrajzi köznév-

nek az összetételével alakult.  

körtvélyfa 1668 (Szőlős; Sz. 434): Keörtvely fá-nál való rét.  

A régi m. körtvélyfa ’körtefa’ gyümölcsfanév köznévi említése.  

Köteny égre ’Szőlős ÉNy-i határában említett erdő’ 1336 (Perényi 44): 

Kuchenegre, s., 1336/1342, 1351/1389 [a. n.] (Sz. 426): Kuthenegre, s., 1351 (DL 

70629, Perényi 61): Kutenegre, s.  

Szintagmatikus szerkesztéssel alkotott erdőnév. Előtagja a Köteny személy-

név (vö. [1241]: Kuthen, ÁSz. 475), utótagja az éger földrajzi köznév hangzó-

hiányos tövéből alakult birtokos személyjeles forma. SZABÓ ISTVÁN a Kötöny 

égerje olvasatot valószínűsíti, amelynek előtagját a Kötöny Árpád-kori török 

személynévre vezeti vissza (Sz. 426). Összefügghet a Kötenyes névvel. 

Kötenyes ? ’Szőlős határában említett erdő’ 1351/1385 (DL 38159): kute-

nyes, s.  
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Ha nem a Köteny égre helynév romlott formája, akkor esetleg ennek elő-

tagjából magyarázhatjuk. Ehhez hasonló névalakulást lásd a Beberke > Beberkés 

esetében.  

Kőváralja ’település Ugocsa vm. DK-i részén Turc szomszédságában; 

Váralja említése’ 1438 (C. Tóth 2006: 37): Kewvaralia, poss.  

A Váralja településnév a 15. sz. második negyedében egyszeri említéssel Kő-

váralja néven is adatolt. Az alkalmi helynévben a kő ’szilárd, éghetetlen ásvány; 

szikla’ (TESz.) jelzői névrész valószínűleg a településen lévő Tamásvára erős-

ség anyagára utalóan kerülhetett a névbe.  

Kövecses 1. ’Szőlős határában említett hely’ 1633 (Sz. 430): in loco Keowechies 

keoszeoth, 1638 (Sz. 430): Köviczes. Vö. Kövecses-kert, Kövecses-rév (3.), 

Kövecses út, Kövecses vápája. 2. ’Verbőc határában említett hely’ 1716, 1755 

[a. n.] (Sz. 543): Kövecses.  

A m. kövecs ’kavics’ fn. -s képzős származékából alakult helynév, vö. köve-

cses ’terület, amelynek a talaja kavicsos, köves’ földrajzi köznév (FKnT.). A 

szőlősi név adatainak második szótagjában egyszer felső nyelvállású illabiális 

magánhangzó szerepel. 

Kövecses-kert ’Szőlős határában említett hely’ 1622 (Sz. 430): Köviches kert, 

1645, 1668 [a. n.] (Sz. 430), 1679 [a. n.], 1688 [a. n.] (Sz. 431): Köviczes kert.  

Talán a Kövecses (1.) helynévnek és a kert ’bekerített telek, földterület; termé-

szetes vagy mesterséges módon körülzárt legelő; gyümölcs számára elkerített 

hely (a falun kívül)’ (FKnT.) földrajzi köznévnek a jelzős összetétele. Elképzel-

hető azonban, hogy az előtag melléknévi jelzője a kert utótagnak.  

Kövecses-rév 1. ’Egres határában említett hely’ 1356 (Sz. 326, OklSz. 810 

[itt Kuuechesrew], Szirmay 77 [itt Kwveches. réw]): Kuveches rew. 2. ’Mátyfalva 

határában említett hely’ 1570 k. (Sz. 413): Keoweches Rew. 3. ’Szőlős határában 

említett hely’ 1390 (Zs. 1: 1554, Perényi 102): Keueches reu, 1390/1402 (Sz. 

428): Keveches rev.  

A m. kövecs ’kavics’ fn. -s képzős származékának és a rév ’(vízi) átkelőhely’ 

(TESz.) jelentésű földrajzi köznévnek az összetételével alakult. A három helynév 

esetleg egyazon denotátumra is utalhatott, ui. szomszédos települések határában 

említik őket. Összefügghetnek a Szőlősön említett Kövecses (1.) névvel is. 

Kövecses út ’Szőlős határában említett út’ 1645 (Sz. 433): Köviczes ut. 

Kövecses útja 1668 (Sz. 433): Keövicses uttya.  

Az utóbbi névforma alapján talán arra gondolhatunk, hogy a Kövecses (1.) 

helynévnek és az út földrajzi köznévnek az összetételével alakult. Elképzelhető 

azonban az is, hogy a kövecses ’kavicsos’ egyszerű melléknévi jelzőként szere-

pel a névben; ez esetben a jelölt forma másodlagosan birtokos személyjellel 

bővült.  
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Kövecses vápája ’Szőlős határában említett hely’ 1645, 1668 [a. n.] (Sz. 430), 

1679 [a. n.], 1688 [a. n.] (Sz. 431): Köviczies vápája.  

A Kövecses (1.) helynévnek és a birtokos személyjeles vápa ’vizenyős, 

mocsaras terület’ (FKnT.) földrajzi köznévnek az összetételével alakult.  

Köves ’Mátyfalva határában említett patak’ 1620 k., 1640 [a. n.] (Sz. 412): 

Keöves-ben, 1620 k., 1640 [a. n.] (Sz. 412): Keöves mentében. 

Szerkezeti változással keletkezhetett: a 15. sz. első negyedében említett elsőd-

leges Köves pataka víznév utótagjának elhagyásával, ellipszisével.  

Köves-föld ’Bökény határában említett föld’ [1290–1300] (DL 56589, H. 7: 

342 [é. n.], Sz. 302 [itt az előbbire utalva 1300 k. kelettel Kwesfeuld áll]): 

Kuesfeuld, 1483 (Sz. 302): Kevesfeuld, t.  

A köves melléknévnek és a föld földrajzi köznévnek az összetételével alakult. 

Funkcionális-szemantikai tartalma: ’olyan föld(terület), amelynek talaja kőben 

bővelkedik’. A helynév első említésének előtagja v nélkül, majd a 15. sz.-i adata 

illabiális magánhangzóval szerepel. Vö. Köves-völgy. 

Köves-mál ’Bábony és Gyula határában, a Macska-háttól K-re húzódó (sző-

lő)hegy’ 1319 (Z. 1: 164, Perényi 27, AOklt. 5: 181, Sz. 282): Kuesmal, mo., 

1319/XV. (Sz. 282), 1319/XVI. sz. eleje (Perényi 28): Kewesmal, 1319/XVI. sz. 

eleje (Perényi 28): Kevesmal, 1619 (Sz. 361): Keoves Mal.  

A köves melléknévnek és a mál ’(déli fekvésű) hegyoldal’ (TESz., FKnT.) 

földrajzi köznévnek az összetételével alakult. Vö. Köves-mál-hát. 

Köves-mál-hát ’Gyula DK-i határában említett kiemelkedés’ 1639, 1688 

[a. n.] (Sz. 361): Köves mál hát. Későbbi említése: 1860–1861 (Kat2): Köves-

mahát. Mai népnyelvi alakja: 2008: Köves-máj-hát, Köves-máj háta, e., hegyhát 

(lásd még Barta 2009: 219).  

A Köves-mál helynévnek és a hát ’szélesebb tetejű magaslat, földhát’ (TESz. 

hát1) földrajzi köznévnek az összetételével alakult.  

Köves-patak ’Akli és Halmi határában, a Köves-mál-hát mellett É–D-i irány-

ban húzódó vízfolyás’ 1658 (Sz. 369), 1690, 1703 [a. n.] (Sz. 274): Köves patak, 

prat. Későbbi említése: 1865 (K64, K65, P. 61, P. 46): Köves patak, p. (Gyula, 

Akli, Váralja), 1935–1936 (SzamSz. 558): Kövespatak, hegy (Halmi). Mai nép-

nyelvi alakja: 2008: Köves-patak, sz. (Aklihegy, vö. Kocán 2004a: 102), Köves-

patak, p., a belterület K-i határában folyik (Gyula).  

A köves mn.-nek és a patak földrajzi köznévnek az összetételével alakult. A 

víz neve már a történeti adatokban is a környező területek megnevezésére is 

használatos volt. Vö. Köves-patak gödre.  

Köves pataka ’Mátyfalva határában említett patak’ 1411 (Zs. 3: 709 [itt még 

Kwespatak alak is]): Kwespathaka, riv., 1411 (Zs. 3: 709): Kwespataka, riv., 1411 

(Sz. 412): Keöves pataka, riv., 1411/1639 (Zs. 3: 497): Keöuespataka, riv.  
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A köves mn.-nek és a patak földrajzi köznév birtokos személyjeles alakjának 

az összetétele, amely kövekben bővelkedő vízfolyásra utalhatott. A 17. sz. első 

negyedében Köves alakban is szerepel a forrásokban.  

Köves-patak gödre ’Akli határában említett hely’ 1703 (Sz. 274): Köves-

patak gödre.  

A Köves-patak víznévnek és a birtokos személyjeles gödör ’nagyobb termé-

szetes vagy mesterséges mélyedés a talajban; lapályos területrész (dombok 

között)’ (FKnT., TESz.) földrajzi köznévnek az összetételével alakult. 

Köves-völgy ’Bökény határában említett völgy’ 1481 (Sz. 302): Kevesvelgh, 

vall.  

A köves melléknévnek és a völgy ’hegyek, magaslatok közötti terület; kiszá-

radt folyómeder’ (FKnT.) földrajzi köznévnek az összetételével alakult. Az elő- 

és az utótag is illabiális magánhangzókkal szerepel. Vö. Köves-föld. 

Köz-bérc ’Veléte Ny-i határában említett kiemelkedés’ 1324/1478 (Sz. 538, 

Szirmay 146 [itt 1324. évi kelettel Keozbercz áll], F. 8/5: 149 [itt az előbbire 

utalva 1324. évi kelettel Keöbercz áll]): Kuzberch, mo. magnus., 1324/1326/1478 

(AOklt. 8: 241): Kwzberch, 1324/1478/Más. (Sz. 538): Grosberg.  

A köz ’középső’ jelentésű melléknévnek és a bérc ’hegy, kisebbfajta kiemel-

kedes, magaslat’ (RESZEGI 2011: 68–78) földrajzi köznévnek az összetételéből 

keletkezett. Szemantikai tartalma ’olyan hegy(gerinc, -tető, -csúcs), amely vala-

milyen szempontból közbülső, középső helyet foglal el’ lehetett.  

Közbülsőkaraszló ’település Ugocsa megyében, helye pontosan nem hatá-

rozható meg’ [XVII. vége] (UC 38: 68): Közbülső Karaszló.  

A Karaszló név a 15. sz. végén már két települést jelölt, ezeket Kiskaraszló 

és Nagykaraszló, majd a 17. sz. végén Alsókaraszló és Felsőkaraszló névvel 

különböztették meg. A Közbülsőkaraszló közbülső ’középső’ jelzője bizonyára 

ezek között fekvő település(rész)t jelölt, esetleg talán csak alkalmi jelleggel. 

Középső-sziget ’Szőlős D-i határában, a Tiszában említett sziget’ 1770 (Sz. 

429): Középső sziget, mely András szigettyének is hivatik. Későbbi említése: 

1865 (P. 66): Középső Sziget.  

A differenciáló szerepű középső melléknév és a denotátum fajtájára utaló 

sziget földrajzi köznév összetételével alakult. Az előtag az Alsó-sziget és a Felső-

sziget helynevek első névrészével állhat korrelatív kapcsolatban, s a három sziget 

közül a Tisza folyásirányát tekintve a középsőt jelölhette. Lásd még Belső-sziget, 

Külső-sziget. Vö. András szigete. 

Köz-füzes ’Szőlős határában említett terület’ 1688, 1690 [a. n.] (Sz. 434): 

Közfizes.  

A köz ’közös, együttesen használt’ vagy esetleg a ’közbülső, középső’ jelen-

tésű mn.-nek (TESz.) és a füzes ’fűzfákkal benőtt terület; főként fűzfákból álló 
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(ártéri) erdő’ (FKnT.) földrajzi köznévnek az összetételével alakult. A helynév 

utótagja illabiális első szótagi formát mutat.  

Köz-mező ’Csedreg Ny-i határában említett földterület’ 1473/1474 (DL 3081, 

Sz. 311 [itt 1473. évi kelettel]), 1476 [a. n.] (Sz. 311): Kewzmezeo, t. ar. et s.  

A köz ’közös, együttesen használt, birtokolt’ vagy esetleg a ’közbülső, közép-

ső’ (TESz.) jelentésű melléknévnek és a mező ’a falu külterülete; (sík) terület; 

szántóterület; legelő; rét, kaszáló’ (FKnT., TESz., KMNySz.) jelentésű földrajzi 

köznévnek a jelzős összetétele. 

Köz-oltvány vápája ’Sásvár határában említett hely’ 1660 (Sz. 474): Köz 

Oltvány vápája.  

A *Köz-oltvány helynévnek és a birtokos személyjeles vápa ’vizenyős, mo-

csaras terület’ (FKnT.) földrajzi köznévnek az összetételével alakult. Az alap-

névhez lásd a falu határában adatolt Hagyó oltványa határnevet. Az itt tárgyalt 

névben a köz előtag ’közös, együttesen használt, birtokolt’ (TESz.) értelmű lehet.  

Köz-Őz-hát ’Bábony határában említett mocsár’ 1749 (Sz. 285): Kösz Üsz 

hát, mocsár. Újabb kori előfordulásához lásd Bábonyban a Kis-Őz-hát (1900 k.: 

Kis Özhat, Sz. 284; 1935–1936: KisőÝszhát, SzamSz. 518, vö. Szilágyi-Varga 

2015: 174) mikrotoponimát.  

Szintagmatikus szerkesztéssel alakult kétrészes helynév: a köz ’közös, együt-

tesen használt’, illetve ’középső’ (TESz.) mn.-nek és a forrásokban közvetlenül 

nem említett Őz-hát mikrotoponimának az összetétele. Az alapnév az *Őz(-

patak[a] ~ -viz[e]) víznévből és a hát ’vízből kiemelkedő, ill. a környezeténél 

magasabban fekvő földterület’ (FKnT.) földrajzi köznévből alakult, ehhez lásd az 

Őz-fő szócikkét. A helynév 20. sz.-i adatai alapján az előtag esetleg a kis 

melléknév is lehetett. 

Kriva ’település Ugocsa vm. K-i részén a Tisza bal partján; Kirva szláv neve’ 

1450 (DL 70896, Perényi 234), 1478 (Perényi 277), 1478/1496 (DL 71061), 1498 

(DL 71068, Perényi 329), 1499 (Perényi 334), 1499/1505 (Perényi 335): Krywa, 

poss., v. Későbbi említése: 1773 (Lex. 283, Sz. 386, ComMarmUg. 189), 1782–

1785 (Kat1), 1830 (Kat2), 1884 (Kat3), 1907 (Hnt. 581), 1979 (ComMarmUg. 

189): Kriva, 2003 (T36): Крива. Mai népnyelvi alakja: 2008: ukr. KrÏvu (Veréce).  

A 15. sz.-ban a magyar nyelvű Kirva formával párhuzamosan szerepel, hasz-

nálata a 19. sz.-ban került ismét előtérbe.  

Kun-fark ’Feketeardó határában említett hely’ 1698 (Sz. 341): Kun fark.  

A népnévből alakult Kun családnévnek (1324: Kuun [András], RMCsSz.) és 

a fark ’határrész, földterület vége, elkeskenyedő nyúlványa’ (FKnT.) földrajzi 

köznévnek az összetételével alakult. A Feketeardóhoz közeli településeken gya-

kori a Kun családnév; vö. 1467: Kwn, 1578, 1580: Kun (Bökény, Sz. 299, 300); 

XV.: Kun (Öszödfalva, Sz. 446); XV.: Kun, 1598: Kwn (Sásvár, Sz. 469, 472); 
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1574: Kwn (Szőlős, Sz. 422); 1612: Kun (Csepe, Sz. 313); 1638: Kun (Halmi, Sz. 

367); 1743: Kunn (Gődényháza, Sz. 357).  

Kupány ’település Ugocsa vm. középső részén Szőlőstől ÉK-re a Nagy-

szőlősi-hegység oldalán’ 1382 (DL 52430, ComMarmUg. 191), 1396 (DocVal. 

487, Perényi 111, ComMarmUg. 191), 1396>1498 (DL 71068), 1670, 1671, 1673 

(UC 157: 73), [1673 után] (UC 34: 37b), 1674 (UC 81: 3), 1689 (UC 34: 39), 

XVII. vége (UC 32: 26), [1750] (ComMarmUg. 191): Kupan, de, t., 1670–1689 

(UC 159: 41), 1672–1673 (UC 108: 10), 1673 (UC 27: 6, 57: 75): Kupán, 1673 

(UC 157: 73): Kupány, 1690 (UC 65: 55): Kupany.  

SZABÓ ISTVÁN Kupány települést nem említ a vármegye területén, csupán 

1638-tól Kiskupány megtelepüléséről szól. Az itteni helynév bizonyára a későbbi 

Kiskupány településsel azonosítható (vö. Kiskupány, SEBESTYÉN 2020: 211–

212). Ruszin neve Kopanya. KNIEZSA ISTVÁN a településnevet személynévi 

eredetűnek tartja, az alapjául szolgáló személynév ugyanakkor — személynévi 

párhuzamok alapján — magyar és szláv előzményű egyaránt lehet (Sz. 392). KISS 

LAJOS szerint is személynévből keletkezett magyar névadással (FNESz. Felső-

veresmart). A személynévi előzményhez vö. [895]/KrónKomp: Cupan, [997]: 

Cupan (ÁSz. 229), 1282–1285: Cupan, 1205/1270: Kwpan, 1257/1258: Kuppan, 

Cuppan (ÁSz. 230).  

Kurta-Kadarcs ’Karácsfalva határában említett víz’ 1610 k. (Sz. 380): kurta 

Kadarcs.  

A kurta ’rövid’ (TESz.) mn.-nek és a Kadarcs víznévnek a jelzős összetétele. 

A név jelzői névrésze talán összefügg a Karna-Kadarcs (ősszláv *къrnъ ’cson-

ka’) előtagjával. Vö. Kurta-patak.  

Kurta-patak ’Újlak határában említett patak’ 1698, 1739 [a. n.] (Sz. 517): 

Kurta patak. Mai népnyelvi alakja: 2008: Kurta-patak, p.  

A kurta mn.-nek és a patak földrajzi köznévnek az összetétele, a vízfolyás, 

vízenyős terület rövidségére utalhatott. Máshol is találunk ilyen szerkezetű hely-

nevet (vö. FNESz. Kurtapatak). A szomszédos Karácsfalván Karna-Kadarcs 

(ősszláv *къrnъ ’csonka’) nevű vízfolyást ismerünk.  

Külső-sziget ’Szőlős határában említett sziget’ 1645 (Sz. 433): Külseö Szi-

ghet.  

A külső melléknévnek és a sziget földrajzi köznévnek a jelzős összetétele. A 

Belső-sziget előtagjával áll korrelációban. A szomszédos Szőlősvégardó határá-

ban a 17. sz. közepe táján Sziget (5.) mikrotoponimát említenek. Vö. még Alsó-

sziget (2.), Felső-sziget.  

Kürtös ’Keresztúr DNy-i határában, a Baglyoson említett vízfolyás’ 1655 

(Sz. 504): Kürtös. Későbbi említése: 1852 (K1): Kürtés. De ehhez lásd még a 

település DNy-i határában említett Kürtös földterületet is: 1865 (K36, L25): 
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Kűrtős, sz., 2007: m. Kürt¥s, sz., lapos; „ma má csak egy 3 hektárnyi lapos, itt 

volt a Kürt¥s bak patak is, nem folyt le sehová, nyugaton bak patak volt.”  

A víznév etimológiája bizonytalan. A magyar helynévkincsben ismeretes az 

ómagyar korból Kürtös pataka víznév, e kétrészes forma előtagjában GYŐRFFY 

ERZSÉBET szerint a víz kanyargós alakjára történik utalás (2002: 41). Az ugocsai 

Kürtős esetében is hasonló szemantikai jegy fejeződhet ki, s így a m. kürt (TESz.) 

fn. -s képzős származéka lehet. Esetleg a Kürtös (1421: Valentinum Kwrthws, 

RMCsSz.) foglalkozásnévből, illetve a belőle alakult családnévből is magyaráz-

ható metonímiával. Ugocsa vármegye területén is adatolható ez a személynév, 

vö. 1450: Johannes Kyrthes (Terebes, N. FODOR 2010: 150, vö. Sz. 527).  

Küzle-mocsár ? ’Gődényháza határában említett hely’ 1262 (Szirmay 149, F. 

7/3: 44, Sz. 357, Ortvay, Vízr. 1: 453): Kuzlemachar, loc., 1262/1604 (Sz. 357): 

Kuslemachar, loc. 

Az előtag eredete bizonytalan, talán egy Kü(s)zle személynévből és a mocsár 

földrajzi köznévből alakult a helynév. Az ÁSz. anyagában ilyen személynevet 

nem találunk, de vö. ehhez 1284/1293: Kuzel (ÁSz. 475). ORTVAY TIVADAR a 

mikrotoponimát bizonytalanul lokalizálja, és — SZABÓ ISTVÁNtól eltérően — 

előbb Halmi és Bábony tájára helyezi, majd a Fekete-Éger mocsár részének, ill. 

a „Túrral közlekedett posványság”-nak véli (Vízr. 1: 453). 

Láb-földek ’Tivadar határában említett föld’ 1512 (Sz. 521, OklSz. 267, 565 

[itt Labfewldeth]): Labfewldek, t.  

A láb ’föld, telek alsó, hátsó vége; földdarabnak valamely része’ (TESz.) 

jelentésű lexémának és a föld ’általában kisebb (szántó)földterület, amely több-

nyire egy birtokos kezében van’ (FKnT.) földrajzi köznév -k többesjellel ellátott 

alakjának az összetételével alakult. A helynév Labfewldeth betűhív adatának th 

végződése azzal magyarázható, hogy az alapul szolgáló oklevél egy protokollum, 

az eredeti oklevél átírt változata. Elképzelhető, hogy a másoló az eredeti k-t th-

val írta át.  

Ladamér égre ’Egres határában említett mocsár, állóvíz’ 1391 (Sz. 326): 

Ladamer egre, stag.  

A Ladomér személynévnek és a birtokos személyjeles éger ’égererdő, égerfás 

hely’ (FKnT.) földrajzi köznévnek az összetétele (vö. FNESz. Ladomérvágása). 

A helynév alapjául szolgáló személynévhez vö. 1211: Lodomir, +1214/1334: 

Lodomer (ÁSz. 479). KISS LAJOS szerint a személynévi névrész szláv eredetű 

(vö. FNESz. Győrladomér); SZABÓ ISTVÁN ugyancsak az előtag szláv Vladimir 

> magyar Ladamér személynévi alakulását említi (Sz. 326). 

Lád-kő ’Fancsika határában említett hely’ 1478 (C. Tóth 2006: 60): Ladkew.  

A Lad ~ Lád személynévnek és a kő ’szikla; határkő’ (FKnT.) földrajzi 

köznévnek az összetételével alakult. A személynévhez vö. 1293/1412: Laad, 

1297: Lad (ÁSz. 477).  
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Ladorna ’Tekeháza határában említett hely’ 1722 (Sz. 499): Ladorna alatt 

szántóföld. Későbbi említése: 1882 (K62): Ladorna p., Szőlős határában a Tisza 

jobb oldali mellékága, a Fekete-hegy K-i oldalában említik. Mai népnyelvi alakja: 

2008: ukr., m.–ukr. Ladorna ~ Ladorná, hely, h.  

A 19. sz. közepén a szomszédos Királyháza határában Ladorna pataka (1851: 

Ladorna pataká-ig, L38) víznevet találunk (lásd ehhez SEBESTYÉN 2017: 170). 

A helynév eredete ismeretlen. Az Ugocsa vm.-i Gyula mondahagyományában 

Ladorna-völgy helynév szerepel, amelyet a népi tudat személynévi eredettel ma-

gyaráz: „1717-ben a tatárjárás a falut is érintette. A falu déli részén az ún. Vér-

völgy/Kövesút a tatár betörésnek a színhelye. Ugocsa megyéből a krími tatárok 

1464 embert fűztek rabláncra és hajtottak el. A kétségbeesett parasztok szembe-

szálltak a tatárokkal. A falu határában, a Kövesúton (hegyoldalban) az áldozatok 

sokaságától patakzott a vér. Ilyen áldozat volt Ladorna Erzsébet, akit egy fa tö-

vében temettek el. E csatáról kapta a színhely a Vérvölgy és Ladorna-völgy 

nevet.” (DUPKA–ZUBÁNICS 2014: 183, a kiemelés tőlem: K. B.). Gyula történeti 

és élőnyelvi névanyagában nincs tudomásunk Ladorna(-völgy) helynévről (vö. 

BARTA 2009).  

Lágyas 1. ’Verbőc határában említett hely’ 1755 (Sz. 543): Lágyas. Későbbi 

említése: 1865 (K58, L9, P. 64), 1878 (K44): Lágyos, r., sz., 1865 (P. 25): lágyas 

vizes földek. Mai népnyelvi alakja: 2007: Lágyas, amejnek vizeny¥s, agyagos a 

talaja (Feketepatak). Vö. Nyíri lágyasa. 2. ’Szőlős határában említett hely’ 1679 

(Sz. 434): Lagias-on földek. Vö. a későbbi Lágyas-mező (1788: Lagyas mező, Sz. 

434) névvel.  

A lágyas ’kaszáló, rét; szántóföld melletti kaszáló’ (FKnT.) földrajzi köznév 

jelentéshasadással válhatott helynévvé.  

Láp 1. ’Egres D-i határában említett mocsár, állóvíz’ 1391 (Sz. 326): Laap, 

stag. 2. ’település Verbőc DNy-i határában a Szemerdek patak jobb partján, 

amely valószínűleg a 16. század első felében elpusztásodott’ 1260 (ÁÚO. 7: 538, 

ComMarmUg. 190 [itt téves forrásjelzettel az előbbire utalva Laap alak áll], 

OklSz. 573 [itt 1261. évi kelettel]), 1351 (C. Tóth 2006: 30), 1388 (C. Tóth 2006: 

32), 1399 (Perényi 122, 123), 1417 (C. Tóth 2006: 86, Zs. 6: 950), 1418 (Zs. 6: 

2009), 1419 (Zs. 7: 456), 1429 (DL 38252), 1452 (C. Tóth 2006: 88), 1468 (DL 

38355, Cs. 1: 434): Lap, t., pr., de, 1391 (Sz. 407, ComMarmUg. 190), 1416 

(Szirmay 79, C. Tóth 2006: 85, 86, F. 10/5: 673–675, 676–677, 732, 733), 1417 

(Zs. 6: 839, 1029), 1419 (Zs. 7: 580), 1424 (DL 38245), 1428 (F. 10/6: 924–925, 

Cs. 1: 434), 1430/1431 (DL 70863, 70870, F. 10/7: 235), 1436 (DL 70878), 1500 

(Sz. 541), 1500/1501 (DL 38437), 1551 (Szirmay 80, ComMarmUg. 190): Laap, 

poss., pr., de, 1409 (Zs. 2/2: 7105, Perényi 157, ComMarmUg. 190), 1414 

(Károlyi 2: 14), 1416 (F. 10/5: 673): Laaph, de, 1416 (F. 10/5: 673): Laph, de, 

1508 (Szirmay 120, ComMarmUg. 190): Lop, t., 1755 (Sz. 543): Láp mellett | ~i 
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1354 (DL 70633, ComMarmUg. 190), 1411 (Zs. 3: 1379): Lapy, de, 1419 (Zs. 7: 

314), 1420 (F. 10/6: 260): Lapi, de. Ma Keresztúr és Verbőc között találjuk: 2007: 

Láp, „sijjed¥s vït”. Vö. Lápi-Lipó-fenék, Láp-szeg.  

Az egresi mikrotoponima jelentéshasadás útján válhatott a hely jelölőjévé, a 

helynév alapja a magyar láp ’sekély, vízi növényzettel belepett állóvíz, mocsár’ 

(TESz., OklSz.) jelentésű földrajzi köznév. A helységnév esetében valószínűleg 

mikrotoponima > településnév átvitel történt (ennek alapja a Láp (1.) név is 

lehetett), de a földrajzi köznév akár közvetlenül is a településnév alapjává vál-

hatott.  

Lápi-Lipó-fenék ’Verbőc DNy-i határában, a Szemerdek jobb partján em-

lített rét’ 1410–1420 k. (Sz. 541): Lapylipofenek, prat. Lápi-Lipó feneke 1424 

(DL 38245, Sz. 377): Lapylipofeneke, lac.  

A differenciáló szerepű Láp település-, majd határrésznév -i melléknévképzős 

formájának és a Lipó-fenék ~ Lipó feneke helynévnek az összetétele (Sz. 377). 

Lapos 1. ’Forgolány határában említett terület’ 1739 (Sz. 355): Lapos. 2. ’Új-

hely határában említett terület’ 1669 (Sz. 511): Lapos. Ma Újhely D-i részén 

ismerünk Lapos nevű helyet: 2008: m. Lapos, „Gyepű mellett az egy nádasos, 

sásas vït… vápa”. 3. ’Újlak határában említett terület’ 1698, 1749 [a. n.] (Sz. 

517): Lapos. Mai népnyelvi alakja: 2008: Lapos. — Újhely és Újlak szomszédos 

települések lévén, elképzelhető, hogy a határukban említett nevek azonos te-

rületet jelölnek.  

Jelentéshasadással keletkezett helynév, a lapos ’környezeténél alacsonyabban 

fekvő, többnyire vizenyős, legelőnek vagy kaszálónak alkalmas, sík terület; 
kiszáradt tófenék vagy folyómeder; szántóföld vagy legelő lejtős része, hajlata’ 

(FKnT.) földrajzi köznévből.  

Lapos-szőlő ’Szőlős határában említett szőlőföld’ 1668, 1688 [a. n.], 1690 

[a. n.] (Sz. 433): Lapos szeöleö.  

A lapos ’sík (terület); alacsony’ (TESz.) mn.-nek és a szőlő ’földterület, ahol 

szőlőt termesztenek’ (FKnT.) földrajzi köznévnek az összetételével alakult. Talán 

a PESTYnél említett Lapos (1865: Lapos, P. 66) mikrotoponima is e helyre utalhat.  

Lapos-völgyhát ’Sásvár határában említett szántó’ 1468 (Sz. 473): Lapos-

velghath.  

Szintagmatikusan szerkesztett helynév, mely kétféleképpen is magyarázható. 

Egyfelől egy Lapos-völgy mikrotoponimának és a hát ’szélesebb tetejű magaslat, 

földhát’ (TESz. hát1) földrajzi köznévnek az összetételét gyaníthatjuk benne. 

Másfelől a kétrészes földrajzi köznevek analógiájára feltehető, hogy egy *völgy-

hát ’a völgy közelében lévő elnyúló kiemelkedés’ (vö. völgyköz, völgypart, be-

rekhát, dombhát, tóhát, várhát, FKnT.) földrajzi köznév kapcsolódott a Lapos 

mikrotoponimához. Ezt támogatják a település határában fellelhető 19. sz.-i 
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nevek, vö. 1802: Nagy Lapos főtagjában (Sz. 473), majd 1865-ben Lapos (P. 65), 

továbbá 2008: m.–ukr. Lapos.  

Láp-szeg ’Verbőc határában említett hely’ 1730 (Sz. 543): Láb szeg, 1755 

(Sz. 543): Láp szeg. Mai népnyelvi alakja: 2007: Láp-szeg: „a Lápon túl egy 

hegyes f¥d”.  

Az előbb település-, majd határnévként adatolható Láp (2.) helynévnek és a 

szeg ’sarok, szeglet, zug’ (FKnT.) földrajzi köznévnek az összetételével alakult. 

Az első névrész a legkorábbi említésben talán a láb ’földdarabnak valamely 

része’ (TESz.) földrajzi köznév hatását mutatja.  

Laskai tövise ’Szőlős határában említett hely’ 1645 (Sz. 432): Laskai tövisse.  

A Laskai családnévnek és a birtokos személyjeles tövis ’szúrós, tüskés nö-

vény’ (TESz., de lásd FKnT. töviskes) gyűjtő értelemben használt (’ilyen nö-

vénnyel benőtt hely’) főnévnek az összetételével alakult. A helység személy-

névanyagában Laskai családnevet találunk már 1574-ből: Laskaj (Sz. 422).  

Laskod ’Csepe ÉNy-i határában, a Tisza bal partján említett birtok, amely 

később mikrotoponimaként szerepel a falu határában’ 1337 (Sz. 408–409, 

ComMarmUg. 190): Loskud, poss., 1337 (Sz. 316, ComMarmUg. 190), 1762 (Sz. 

316, ComMarmUg. 190): Laskod, poss. Későbbi említése: 1865 (P. 59): Laskod. 

Mai népnyelvi alakja: 2008: m. Laskad ~ Laskat, sz. (Csepe), m., ukr. Laskad, sz. 

(Hetény).  

A magyar névkincsben analóg példa erre az 1283-tól adatolt Szabolcs-Szat-

már megyei Laskod (SzabSz. 67). KISS LAJOS szerint személynévből keletkezett 

magyar névadással, az alapjául szolgáló személynévhez lásd a le. Laszek szn.-et 

(vö. FNESz. Laskod). A SzabSz. ugyanúgy eredezteti a helységnevet, azonban a 

személynevet tisztázatlan eredetűnek tartja (SzabSz. 67).  

Látó-domb ’Akli ÉK-i határában, a Macska-háttól DK-re említett hely’ 1690, 

1703 [a. n.] (Sz. 274): Láto domb, prat. Későbbi említése: 186[5] (K42): Lato 

domb, 1865 (P. 58, 61): Látó domb. Mai népnyelvi alakja: 2003 (Kocán 2003: 

56): Látï-domb (Aklihegy, vö. Kocán 2004a: 102).  

A m. lát ige folyamatos melléknévi igenévi származékának és a domb földrajzi 

köznévnek az összetételével alakult. Olyan kiemelkedést jelöl, amiről messzire 

ellátni. A magyar földrajziköznév-állományban ismeretes látóhegy ’a domb ma-

gasan kiemelkedő része’ (FKnT.) lexéma is.  

Láz ’Verbőc határában említett kaszáló’ 1745, 1755 [a. n.] (Sz. 543): Láz, k. 

Mai népnyelvi alakja: 2007: Láz, l.  

Jelentéshasadással keletkezett név: a szláv eredetű, m. nyelvjárási láz ’tisztás, 

szénatermelő hely, rét, irtvány’ (TESz. láz1, SzamSz.) földrajzi köznévből.  

Láz-kapu ’Nevetlenfalu határában említett hely’ 1757 (Sz. 442): Láz kapu-n 

kivül.  
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A közvetlen adatokkal csak 1855-ből említett Láz (1855: Láz, K6) alapnévnek 

és a kapu ’olyan hely, amelyen át valamely zárt területre lehet jutni’ (TESz.) föld-

rajzi köznévnek az összetételével alakult. A PESTYnél adatolható Láz feneke 

(1865: Láz feneke, P. 63) mikrotoponima a névbokor részét képezi. 

Lazsnakos-szőlő ’Szőlős határában említett szőlőföld’ 1604 (Sz. 429): 

Lasnakos zőlő.  

Bizonyára a Lazsnakos családnévnek (1549: Blasius Lasnakos, RMCsSz.) és 

a szőlő ’az a földterület, ahol ezt a növényt termesztik’ (TESz.) földrajzi köz-

névnek az összetételével alakult. A családnév a lazsnak ’pokróc; zsák, ponyva’ 

fn.-re (TESz.) vezethető vissza, ezt készítő vagy viselő ember elnevezése lehetett 

(RMCsSz.). Az előtag személynévi eredetét gyengíti, hogy csak két családnévi 

adata ismert, s azok is Magyarország északi és nyugati megyéjéből; ezt a szár-

maztatást valószínűsítik ugyanakkor a helység határában többször előforduló 

családnév + -szőlő struktúrájú helynévalakok (vö. Borbély-, Csegődi-, Csiba-, 

Sánta Márton-szőlő stb.). Emellett az előtaghoz lásd még a nyelvjárási lazsnakos 

’lucskos, sáros’ (ÚMTsz.) melléknevet is. 

Lekence ’Terebes határában említett patak’ 1341 (Perényi 52), 1341/1482 

(DL 70998): Lekenche, fl.  

Szláv eredetű helynév, nyelvi előzménye KISS LAJOS szerint a szláv *Lъknica, 

amely a *lъkna ’ingovány, kis vízfolyás’ jelentésű szó képzős származéka (1997: 

203, FNESz. Avaslekence). Fonotaktikai szerkezete (a szó eleji mássalhangzó-

torlódás feloldása) és palatális hangrendje magyar nyelvű névhasználókra utal. 

Vö. Lekence-fő. 

Lekence-fő ’Bábony határában említett hely’ 1319 (Z. 1: 164, Perényi 28, 

AOklt. 5: 181, Sz. 283): Lekenchefeu, 1319/XV. (Sz. 283): Lekenczeffew, 1319/

XVI. sz. eleje (Perényi 28): lekenchefew, 1319/XVI. sz. eleje (Perényi 28): Le-

kenczefew.  

A Lekence pataknév és a fő ’forrás’ (TESz. fej2) jelentésű földrajzi köznév 

összetételével alakult. 

Leleszi-oltvány ’Újlak határában említett hely’ 1698 (Sz. 517): Leleszy otovany.  

A Leleszi családnévnek ([1445–1448]: Mathias leleſÿ, N. FODOR 2010: 153, 

lásd még RMCsSz.) és az oltvány ’más fáról származó hajtással nemesített (fás) 

terület’ (TESz. olt1, KMNySz.) földrajzi köznévnek az összetételével alakult. A 

Leleszi a falu személynévanyagában jobbágy- és kisnemesi névként is szerepel, 

vö. 1567: Lelezi (Sz. 513), 1632: Leleszi (Sz. 514), 1670, 1681: Leleszi (Sz. 512). 

Libuc-szer ’Feketeardó ÉNy-i határában említett hely’ 1669 (Sz. 341): Libocz 

szer.  

A nyelvjárási líbuc ’bíbic’ (SzamSz.) madárnévnek és a szer ’utca, házsor; a 

település valamelyik része; határ távol eső része’ (FKnT.) földrajzi köznévnek az 
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összetételével alakult. SZABÓ ISTVÁN ismeretlen eredetűnek tartja az előtagot 

(Sz. 341). A szamosháti Szárazberken lásd 1935–1936: L~buc-szēr, hn. (SzamSz. 

586). Az előtagra lásd még a Bereg m.-i Borsova határában említett Libucos ne-

vet, 2003: Libucos, l. (SEBESTYÉN 2003: 17); de az ugocsai Akli névanyagában 

az idősebbek által ismeretes Limbuc név is a fenti tővel kapcsolatos, vö. 2003: 

Limbuc, sz. Adatközlőim szerint nevét a limbuc madárról kapta, mivel szeretett 

ezen a kákás földön fészkelni (KOCÁN 2003: 66).  

Liget 1. ’Akli határában említett kiemelkedés’ 1337 (Jakubovich 1914: 235, 

Perényi 48 [itt Lygeth], Sz. 274 [ua.]): Lÿgeth, mo. Vö. Ligetes. 2. ’Almás D-i 

határában említett cserjés’ 1490 (Sz. 352): Ligeth, rub. Későbbi említése: 1935–

1936 (SzamSz. 609): Liget. 3. ’Csepe D-i határában említett erdő’ 1478 (Sz. 316, 

Szirmay 136 [itt Ligeth]): Lyget, s. Későbbi említése: 1865 (L5, P. 59), 1870 (T34), 

1884 (Kat3): Liget. Vö. Liget-erdő. 4. ’Keresztúr ÉK-i határában említett hely’ 

1651 (Sz. 504): Liget-en szántó. Mai népnyelvi alakja: 2007: Liget, sz. 5. ’Nevet-

lenfalu határában, az Égerben É–D-i irányban húzódó mező’ 1482 (C. Tóth 2006: 

65): Lygeth, 1757 (Sz. 442): Liget, mező. Későbbi említése: 1865 (K28, L18): 

Ligett, sz. 6. ’Salánk határában említett erdő’ 1454 (Sz. 466): Lygeth, s. Vö. 

Hegy-liget, Nagy-Liget erdeje. 7. ’Verbőc határában említett hely’ 1728 (Sz. 

543): Liget. Vö. Nagy-Liget. — Elképzelhető, hogy a szomszédos Verbőc és Sa-

lánk mikrotoponimái egyazon helyet jelölnek, ezt erősíti a Nagy-Liget helynév is.  

Az erdőnevek jelentéshasadással keletkeztek a liget ’kisebb ritkás erdő; kisebb 

mélyedés és környéke’ (FKnT., TESz.) földrajzi köznévből. Ilyen erdőnévből 

alakulhattak metonimikusan a más helyfajtát (kiemelkedést, mezőt) megnevező 

Liget formák.  

Liget-erdő ’Csepe határában említett erdő’ 1481, 1766 [a. n.] (Sz. 316): 

Lygetherdew.  

A liget és az erdő földrajzi köznévnek az összetételével alakult helynév, talán 

azonos helyet jelölt a Liget (3.) névvel.  

Ligetes ’Akli határában említett kiemelkedés’ 1337 (Perényi 48, Jakubovich 

1914: 235, Sz. 274): Lygetus, mo.  

A liget ’erdő’ földrajzi köznév -s képzős származéka (de lásd a m. ligetes 

földrajzi köznevet is, FKnT.). Esetleg a Liget (1.) névvel azonos helyet jelölt. 

Lipó ’Izsó és Verbőc határában említett föld, kaszáló’ 1354 (DL 70633, 

Perényi 63, A. 6: 223): Lipou, t., 1424 (DL 38245, Sz. 377): Lypo, 1560 (Sz. 541): 

Lyppo, fen. Későbbi említése: 1800 k. (Sz. 541): Lipo.  

Bizonyára szláv eredetű helynév. KNIEZSA ISTVÁN névfejtése alapján a szláv 

lipava vagy lipova ’hársas’ helynévből ered (Sz. 377). Ennek alapszava az 

ősszláv *lipa ’hársfa’; vö. ukr. Липа hn., or. Липовец hn. (ŠMILAUER 1970: 112, 

itt még további szláv helynévi származékok is, vö. FNESz. Lippa). KISS LAJOS a 
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Baranya megyei Lippó helységnév etimológiáját a m. R. Lypo nemzetségnévre 

vezeti vissza, amelynek szláv eredetét valószínűsíti (FNESz.). Árpád-kori sze-

mélynévi előfordulásra az alábbi adatokat találjuk: 1201: Lippo, *[cr 1280]: Lypo 

(ÁSz. 495); vö. szl. Липа: 1672: Lipa, Lepa szn. (CSUCSKA 2011). A szomszédos 

Mátyfalván 1775. évi kelettel Lippe jobbágynevet említenek (Sz. 411). Ha a név 

szláv származtatását elfogadjuk, akkor az itteni névalak magyaros formának 

tekinthető. Vö. Izsó, Lipó-fenék. 

Lipó-fenék ’Láp határában említett kaszáló’ 1500/1501 (DL 38438, Sz. 408, 

541 [itt 1500. évi kelettel]): Lypofenek.  

A Lipó helynévnek és a fenék ’valamely terület mélyebben fekvő része’ 

(FKnT.) földrajzi köznévnek a jelzős összetétele. Vö. Lápi-Lipó-fenék. 

Ló-kert ’Sásvár és Újhely határában, Újhely D-i határszélén, a Halvány és 

annak mellékágai által körülvett terület’ 1553 (Sz. 474): Lokerth, hortum, 1651, 

1671 [a. n.], 1677 [a. n.], 1702 [a. n.] (Sz. 511): Lokert, 1725 (Sz. 508, 511): 

Bolya, ma Lókert. Későbbi említése: 1854 (K5), 1865 (L19, P. 42, 69), 1917 

(K55): Lókert. Mai népnyelvi alakja: 2007: Lïkert, l., sz. (Péterfalva), 2008: 

Lúkert ~ Lïkert, sz. a falu déli határában az Álló egy szabálytalan kör alakban 

teljesen körbe fogja (Újhely).  

A ló lexéma és a kert földrajzi köznév összetételéből alakult, amely lovak 

számára elkülönített (körülkerített) helyre utal. Ehhez lásd még a további állatnév 

+ -kert utótagú földrajzi közneveket is (bikakert, borjúkert, csikókert, csikóskert, 

fácánkert, méheskert, vadkert, vadaskert stb., FKnT.). 1725-ben a Bolya másik 

neveként említik. Vö. Konyhóc, Ló-szeg füzese. 

Long ’Gődényháza határában említett erdő’ 1262 (Szirmay 149, F. 7/3: 45, 

Sz. 358): Longh, s., 1262 (Szirmay 150, F. 7/3: 45): Long, s.  

Szláv eredetű helynév. Alapszava az ősszláv *lYgъ ’rét, berek’ közszó, amely-

ből valamennyi szláv nyelvben alakultak helynevek (vö. FNESz. Long, ŠMI-

LAUER 1970: 114, MELICH 1925‒1929: 121–124). KNIEZSA ISTVÁN szerint a 

névben megőrzött szláv nazális alapján 11. sz. előtti névátvétel lehetett (1943/

2003: 71, 1938/2000: 385). MELICH JÁNOS a honfoglaláskori Magyarország szláv 

nyelvű népességét vizsgálva a Long típusú nevekről — az ugocsai adattal is szá-

molva — megállapítja, hogy „délszláv, közelebbről bolgár-szláv, kevésbbé való-

színűen szerb eredetű” (1925‒1929: 124). Mindezek mellett egyet érthetünk 

KNIEZSA véleményével, hogy e helynévnek a korai szlávságra utaló bizonyító ere-

jét gyengíti az a tényező, hogy egyszeri említésként szerepel (1938/2000: 385).  

Lonka ’Rákóc határában említett föld’ 1507 (DL 38448, Sz. 460 [itt Lonka]): 

Louka [ƒ: Lonka], t., 1570 [a. n.], 1575 (Sz. 460): Lonka. 

KNIEZSA ISTVÁN szerint szláv eredetű név, amely a lYka ’rét, mező’ szóból 

származik (Sz. 460), de román eredeztetését is felveti: az ugocsai Long szláv 
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nazálisának átvételi problémájáról szólva valószínűsíti, hogy a Lonka „inkább 

kései oláh elnevezésnek látszik (oláh lunca < szláv lYka)” (1938/2000: 385). Ezt 

azonban településtörténeti ismereteink nem támogatják, másrészt pedig a román 

földrajzi nevek sorában itt említhető helynevek nyelvileg összetettebb gramma-

tikai formát mutatnak, vö. rom. Luncile, Luncaşi, Valea Luncaşilor, Luncaş, 

Luncaşul, Luncetul hn. stb. (IORDAN 1963: 78, itt további származékokra találunk 

még példát). A név nagyobb valószínűséggel a m. lanka földrajzi köznévből ala-

kult, amelynek lonka és lunka ejtésváltozatai léteznek, és többféle jelentésben is 

használatos (pl. ’folyóvíz melletti, enyhén lejtős, sík terület’; ’cserjés, bozótos 

terület’) (FKnT.). 

Ló-szeg füzese ’Újhely határában említett hely’ 1669 (Sz. 511): Lu Szegh 

fizesse.  

A közvetlen adatokkal nem említett *Ló-szeg helynévnek és a birtokos sze-

mélyjeles füzes ’főként fűzfákból álló (ártéri) erdő’ (FKnT., vö. még KMNySz.) 

földrajzi köznévnek az összetételével alakult. Az alapnév előtagjában esetleg az 

1553-tól adatolt Ló-kert helynévnek a névelemét találjuk, utótagja a szeg ’a határ 

egy része’ (FKnT.) földrajzi köznév. A ló névelem zártabb népnyelvi lu alak-

változatban fordul elő a névben, a füzes névrész pedig í-ző formában szerepel.  

Lőr ’Feketeardó határában említett malom’ 1337 (Sz. 340): Leewr, ma.  

Ismeretlen eredetű helynév.  

Lucska-mező ’Veléte határában említett mező’ 1324/1478 (Sz. 538, Szirmay 

146 [itt 1324 évi kelettel], F. 8/5: 149 [itt az előbbire utalva 1324. évi kelettel 

Luchke mezeu alak áll]): Luckkamezeu, camp., 1324/1326/1478 (AOklt. 8: 241): 

Luchkamezeu, camp.  

Talán a szláv eredetű Lucska helynév és a mező földrajzi köznév összetétele 

(vö. FNESz. Lucska). Ugocsa nyugati részén is találunk Lucska (Feketepatak: 

1865: Lucska, sz., r., K58, L9; Keresztúr: 1875: Lucska, mocsár, L45) helyne-

veket. A szláv név a lučka ’rétecske, kis mező’ lexémából alakult, amely a szláv 

luka ’rét, mező’ kicsinyítő képzős származéka (Sz. 538). A lucska azonban föld-

rajzi köznévként is átkerülhetett a magyarba, erre más magyar nyelvjárásokból 

van adatunk (FKnT.), vagyis a név két földrajzi köznév összetételéből is ala-

kulhatott.  

Ludas-ér ’Fancsika határában említett ér’ [1550–1650] (Sz. 330): Ludass 

er.  

A lúd ’(vad)liba’ fn. -s képzős származékának és az ér ’keskeny, esetleg csak 

időszakos vízfolyás; széles medrű időszakos patak, amelyet árvíz vagy talajvíz 

táplál, illetve a mellette elterülő vizenyős, mocsaras terület’ (FKnT., TESz. ér3) 

földrajzi köznévnek az összetétele, s olyan vízfolyásra utalhat, amelyen (vad)li-

bák tanyáztak. Az előtag esetleg kapcsolatba hozható a m. Ludas családnévvel is 
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(1396: Gregorium Ludas, RMCsSz.; vö. 1571: Lwdas, Szászfalu, Sz. 481), azon-

ban víznév esetében valószínűbb a fenti névmagyarázat.  

Ludas-nyáras ’Halmi határában említett hely’ 1694 (Sz. 369): Ludas nyaras.  

A családnévként is alkalmazott ludas mn.-nek és a nyáras ’nyárfaerdő, nyár-

fákkal beültetett, benőtt hely’ (FKnT.) földrajzi köznévnek az összetételével ala-

kult. Az előtaghoz lásd a Ludas-ér szócikkét. 

Lugas ’Verbőc határában említett hely’ 1755 (Sz. 544): Lugos-ban föld.  

Feltehetőleg a m. lugas ’kúszónövénnyel, szőlővel befutott kerti építmény’ 

fn.-ből (TESz.) keletkezhetett metonimikusan (vö. FNESz. Lugos). KISS LAJOS 

szerint azonban az ilyen helynevek motivációja kevésbé világos. Akár személy-

névi áttétellel is alakulhatott (vö. RÁCZ 2007: 176–177), lásd ehhez a Lúgos 

’lúgöntő’ foglalkozásnevet; vö. 1453: Anthonius lugas (RMCsSz.), 1274: Mich. 

f. Luguos (ÁSz. 502); de lásd még a származási helyre utaló Lugos családnevet 

is: 1513: Paulo lwgos (Magyarveresmart, N. FODOR 2010: 156).  

Lukács láza ’Újhely határában említett földterület’ 1580–1590 k. (Sz. 509): 

Lukacj laza, 1610 k. (Sz. 509): Lukats laza.  

A Lukács személynévnek (1398: Ladislao Lucas, RMCsSz.; vö. 1138/1329: 

Lucas, ÁSz. 500) és a birtokos személyjeles láz ’tisztás; szénatermő hely; irtvány’ 

(TESz. láz2) földrajzi köznévnek az összetételével alakult. Az Újhellyel szomszé-

dos települések jobbágynévsorában 1548-tól adatolt a Lukács név: 1548: Lucas, 

1550, 1567, 1580: Lukach (Bökény, Sz. 299, 300); 1565: Lukach (Fancsika, Sz. 

328).  

Luzsok ’Tivadar határában említett erdő’ 1379 (Sz. 521): Lusuk, s., 1512 (Sz. 

521): Lwssok. Mai népnyelvi alakja: 2007: m. Luzsok, sz.  

Szláv névátvétel. KNIEZSA ISTVÁN szerint nyilván a szláv logъ ’erdő’ szóból 

származik, logъ > ložьkъ > lužok alakulással (Sz. 521). KISS LAJOS szerint a szláv 

név eredeti értelme ’kis berek, kis rét’, és az ősszláv *lugъ ’liget; rét’ kicsinyítő 

képzős lužьkъ származékából alakult, vö. or. Лужков hn., le. Łużów hn. (FNESz. 

Lúzsok). A Baranya vármegyei Lúzsok helységnév kapcsán még felmerült egy 

másik, kevésbé meggyőző etimológia is, mely szerint a m. ló és a sok ’falu’ 

összetétele lehet (FNESz.). Ezt a felvetést a sok lexikális névformáns névföldrajzi 

elterjedtsége alapján azonban elvethetjük (vö. VÉKONY 2017).  

Macska-hát ’Gyula D-DK-i határában, Ny–ÉK-i irányban húzódó kiemel-

kedés’ 1691 (Sz. 362): Macskahat-on levő szőlő. Későbbi említése: 1854 (K4): 

Mocska hát, 1854 (K4): Mocska hat, 1865 (K21, L12, P. 61): Macska hát, l., 

szőkert. Mai népnyelvi alakja: 2008: Macska-hát, hát, domb, e. (Barta 2009: 220); 

de Aklihegy határában is ismeretes: a Macskahát egy hosszú domb; egyesek 

szerint azért nevezik így, mert a goroncok egy macska hátához hasonlítanak 

(Kocán 2003: 56, 2004a: 102).  
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Metaforikus névadással keletkezett alakmegjelölő kiemelkedésnév. KISS LA-

JOS a Macska-hegy határrésznév előtagját a növénynevekben is szereplő macska 

állatnévre vezeti vissza (vö. FNESz.), s a hely élővilágára utalást feltételez. A 

macska családnévként is gyakori, vö. 1324: ? Macka [Pál] (RMCsSz.), de lásd 

már 1254/1429: Machka (ÁSz. 505). A faluhoz közeli Csepe (1673: Maczka, 

1695: Macska, Sz. 314), Szászfalu (1715: Macska, Sz. 481) és Szárazpatak (1720: 

Macska, Sz. 478) személynévanyagában Macska családnév szerepel. 

Macskás ’Újhely É-i határában említett hely’ 1580–1590 k. (Sz. 509): 

Macjkas kozot, 1620 k. (Sz. 509): Maczikas-ban szántó, 1677 (Sz. 509): Maczkas. 

Mai népnyelvi alakja: 2008: Macskás, a belterület keleti része. De ehhez lásd még 

a település K-ÉK-i határában említett Macskás-tanya külterületi lakott helyet: 

1884 (Kat3): Macskás tanya.  

Morfematikai szerkesztéssel keletkezhetett (vö. FNESz. Szentmártonmacs-

kás): a macska állatnév -s képzős származéka. Talán vadmacskában bővelkedő 

helyet jelölhetett. A szóalak családnévként is használatban volt, vö. 1441: 

Machkas [Gergelyt] (RMCsSz.); vö. 1695: Macska (Újhely, Sz. 507).  

Magasd ’Bökény és Farkasfalva határában említett hely’ 1423 (DL 54291 

C. Tóth 2006: 87 [itt Magased]): Magastd.  

A Magasd völgye helynév alapján állapíthatjuk meg a név alakját. E szerint 

morfematikai szerkesztéssel keletkezett, a magas mn. -d helynévképzős szárma-

zéka. A régiségből több analóg helynévi származékot találunk (vö. RESZEGI 

2011: 129, 154): 1252: Mogusd, mo. (KMHsz. 1: 178, OklSz. magas), 1434: Ma-

gasd (OklSz. i. h.). BÉNYEI ÁGNES vizsgálatai szerint a -d helynévképző gyakran 

mn.-i alapszóhoz járul (2012: 65).  

Magasd völgye ’Farkasfalva határában említett kaszáló’ 1468 (C. Tóth 2006: 

52): Magasdvelge ad Chykoztho, fen.  

Szintagmatikus szerkesztéssel keletkezett helynév. A 15. sz. első negyedéből 

már adatolt Magasd határnévnek és a birtokos személyjeles völgy földrajzi 

köznévnek az összetételével alakult. 

Magyarkomját ’település Ugocsa vm. É-i részén, Salánktól ÉK-re, a Borsova 

bal partján’ 1405 (Szirmay 86, ComMarmUg. 216), 1675 (UC 39: 11): Magyar 

Komjáth, poss., 1434 (DL 70874, Perényi 214 [itt Magyarkompyath]), 1490 (DL 

71024, Perényi 300, 301, Cs. 1: 434), 1550 (Károlyi 3: 257, 258, 260, ComMarmUg. 

216): Magyarkomyath, poss., 1598 (Dávid 504): Magiar Komjat, 1701 (UC 11: 

26): Magyar-Komját. Későbbi említése: 1782–1785 (Kat1): Magÿar Komiat, 

1805 (Szirmay 86, ComMarmUg. 216), 1864 (P. 34), 1884 (Kat3), 1900 (Hnt. 

487), 1942 (Hnt. 162): Magyar-Komját, 1829 (Kat2): Magjar Komiath, Magyar 

Komjath, 1839 (Fényes 4: 416), 1864 (P. 33–35), 1865 (P. 63): Magyar Komjáth 

| Szl. 1865 (K27): Maдярь Кумяma. | ~i 1659 (Károlyi 4: 382): Magyar-

Komjáthi, 1659 (Károlyi 4: 378): Magyar-Komjáti-t.  
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A differenciáló szerepű magyar népnév és a Komját településnév összetéte-

lével alakult. Komját a 15. sz.-tól már két faluból, településrészből állt, amelyek 

nevükben is elkülönültek: Oroszkomját és Magyarkomját. SZABÓ ISTVÁN sze-

rint az „eredetileg orosz falu mellé magyar falu párosult” (Sz. 114). A 17. sz.-ban 

Magyarkomját-ot Kiskomját-nak nevezik. A 18. sz.-ban ismét egy néven (Kom-

ját) említik a két települést (Sz. 396). Hasonló, az etnikai viszonyoknak megfelelő 

településosztódást, településszervezést mutat Veresmart későbbi Magyarveres-

mart és Oroszveresmart névpárja.  

Magyar-vég ’Szőlősön említett utca’ 1512/1532 (Sz. 428, OklSz. 606, 1073 

[itt 1512. évi kelettel]): Magyar wegh, plat., 1604 (Sz. 428): Magiar Vegh.  

A differenciáló szerepű magyar népnévnek és a vég ’faluvég’ (FKnT.) jelen-

tésű földrajzi köznévnek a jelzős összetétele. A differenciáló névelem a lakosság 

nemzetiségére utal, és a Szász-vég előtagjával áll korrelációs viszonyban. 

Magyarveresmart ’település Ugocsa vm. ÉK-i részén, a Nagyszőlősi-hegy-

ség DK-i peremén’ 1513 (DL 86743): Magyarweresmarth, 1532 (ComMarmUg. 

191): Magyar Veresmart.  

Veresmart a 16. század első felében nemzetiségi szempontból két meghatá-

rozó etnikumból tevődhetett össze: Magyarveresmart neve az Oroszveresmart 

(ehhez lásd Sz. 114–115) megnevezéssel állt oppozícióban. 

Mákos ’Újhely határában említett kaszáló’ 1690 (Sz. 511): Mákos, k.  

Morfematikai szerkesztéssel keletkezett helynév, a m. mák növénynév -s 

képzős származéka. De lásd még ehhez a Mákos családnevet is: 1420: Makus 

(RMCsSz.). 

Maloda-Tisza ’a Tisza egyik mellékága Rakasz határában’ 1655, 1662 [a. n.] 

(Sz. 456): Maloda Tisza.  

Szláv–magyar népi-nyelvi érintkezésre utaló kétrészes magyar víznév. KNIEZSA 

ISTVÁN szerint a szláv mlada, moloda ’fiatal’ melléknévnek és a Tisza folyónév-

nek az összetételével alakult. A helynév tkp. értelme ’Fiatal-Tisza’. A víznév az 

előtag és az utótag nembeli egyeztetése alapján szláv és magyar névhasználókhoz 

egyaránt köthető, a maloda névelem e kétnyelvű területen akár jövevényszónak 

is felfogható. A megye területén ezzel azonos szerkesztettséget mutat a későbbről 

adatolható Moloda-Csingava (1865: Moloda Csíngawa, K18) pataknév. Vö. 

Karna-Kadarcs. 

Malom-füzes ’Fancsika D-i határában, a Kis-Tisza körülfolyásától övezett 

határrész’ 1739, 1744 [a. n.], 1768 [a. n.] (Sz. 331): Malom füzes. Későbbi 

említései Bökény, Péterfalva, Fancsika határában: 1865 (K12, P. 22, 42), 1884 

(Kat3): Malom füzes, 1865 (K16, L4, L8, P. 58, 60, 64): Malom Fűzes, sz., r. Mai 

népnyelvi alakja: 2008: m.–ukr. Malom-füzes ~ Második brigád (Fancsika, vö. 

még 1982: Malom-fizes, kis sziget a Tisza közepén, Újhely, Szilágyi 1982: 80), 

2008: m. Malom-fizes (Újhely).  
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A malom fn. és a füzes ’fűzfákkal benőtt terület; főként fűzfákból álló (ártéri) 

erdő’ (FKnT.) földrajzi köznév összetételével alakult.  

Malom mocsara ’Gődényháza határában említett hely’ 1587 (Sz. 358): Ma-

lom mocziara.  

A malom fn.-nek és a birtokos személyjeles mocsár ’süppedékes, vízinövé-

nyekkel benőtt terület’ (TESz.) földrajzi köznévnek az összetételével alakult.  

Malom-sziget ’Hetény ÉK-i határában, a Tisza egyik szigetén említett ka-

száló’ 1462 (C. Tóth 2006: 50, Sz. 373): Malumzigeth, k.  

A malom fn.-nek és a sziget ’vízzel körülvett szárazföld’ (TESz.) jelentésű 

földrajzi köznévnek a jelzős összetétele, s olyan víztől körülfogott területre utal-

hatott, ahol malom volt. Az előtag második szótagi felső nyelvállású zárt voká-

lissal szerepel: a régiségben molna ~ molon ~ molom ~ molum ~ molun stb. 

változatban egyaránt előfordult (vö. ehhez OklSz., TESz. malom). 

Malom-szőlő ’Salánk határában említett hely’ [1671] (Sz. 468): Malom szőlő.  

A malom fn.-nek és a szőlő ’szőlőföld’ földrajzi köznévnek az összetételével 

alakult. Olyan szőlővel beültetett helyre utalhatott, amely egy malom mellett van, 

vagy ahhoz tartozik.  

Malom út 1. ’Feketeardó határában említett út’ 1669, 1698 [a. n.] (Sz. 341): 

Malom ut. 2. ’Keresztúr határában említett út’ 1655 (Sz. 504): Malom ut felén. 

Későbbi említése: 1852 (K1): Malom-út. 3. ’Nevetlenfalu határában említett út’ 

1757 (Sz. 442): Malom ut. Későbbi említése: 1782 [a. n.] (Sz. 442): Malom ut 

4. ’Szirma határában említett út’ 1661/XVIII., 1691 [a. n.] (Sz. 488): Malom ut. 

5. ’Újhely határában említett út’ 1620 k. (Sz. 510): Malom ut. 6. ’Újlak határában 

említett út’ 1698 (Sz. 517): Malom ut felen. Ma a falu északi részén lévő egyik 

útszakaszt nevezik Malom út-nak (2008: Malom ut).  

A nevek a malom fn.-nek és az út földrajzi köznévnek az összetételével 

alakultak. Bizonyára a település malmához vagy malmai közül a legközelebbi-

hez, legfontosabbhoz vezető utat jelölték.  

Mándi gorondja ’Akli határában említett hely’ 1683 (Sz. 274): Madi go-

rongya, sző., 1690, 1703 [a. n.] (Sz. 274): Mándi gorongia.  

A Mándi családnévnek (1379: [Mándy Tamást], RMCsSz.) és a birtokos sze-

mélyjeles gorond ’mélyebben fekvő területből, mocsárból, árvízből kiemelkedő 

dombos hely, földhát; halom, domb(hát)’ (FKnT., TESz.) földrajzi köznévnek az 

összetételével alakult. Az alapul szolgáló családnév a település személynév-

anyagában is megtalálható: 1567, 1631, 1690: Mandi (Sz. 272, 273). Az Aklihoz 

közeli településeken gyakori a Mándi családnév; vö. 1583: Mandi (Batár, Sz. 

288); XVI.: Mándy (Dabolc, Sz. 320); 1665: Mándi (Terebes, Sz. 530).  

Mar ’Szőlős határában említett hely’ 1679 (Sz. 434): Mar-ban földek. Ké-

sőbbi említése: 1805 [a. n.] (Sz. 434): Mar.  
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Bizonytalan eredetű helynév. Talán a mart ’kis hegy; part; meredek vízpart’ 

(TESz., FKnT.) földrajzi köznévnek írásban eltorzult formája (vö. Sz. 434). 

Maraz ? háza ’Gődényháza határában említett hely’ 1262 (Szirmay 149, F. 

7/3: 45 [itt Marozháza], Sz. 358): Marozhaza, loc., 1262/1604 (Sz. 358): Maraz-

haza, loc.  

Egy bizonytalan olvasatú Maraz-féle személynévnek és a birtokos személy-

jeles ház ’lakóhely’ földrajzi köznévnek az összetételével alakult. A mikrotopo-

nima alapjául szolgáló személynévhez vö. +1086: Moroz, a 13. század végén az 

ittenihez hasonló névszerkezetben jelentkezik: Marazteleke (ÁSz. 511), vö. 

1453: Maraz szn. (RMCsSz. Maráz). Ugocsa vármegye területén — a Tisza bal 

partján — több településen adatolható Mara(s)z, Moro(s)z családnév, vö. 1647: 

Morosz (Farkasfalva, Sz. 333), 1775: Moroz (Kökényesd, Sz. 406). SZABÓ IST-

VÁN emellett — tekintettel a szomszédos szász telepekre — felveti a Maro (?)-

szásza olvasatot is (Sz. 358).  

Mátyfalva ’település Ugocsa vm. Ny-i részén Újhely szomszédságában’ 1326 

(AOklt. 10: 215, Z. 1: 285, Sz. 409 [itt az előbbire utalva Magfolva áll], 

ComMarmUg. 192 [ua.], Kázmér 1970: 272 [ua.]): Magfolua, 1373 (DL 38190), 

1469 (C. Tóth 2006: 54): Magfalva, de, 1388/1417 (Zs. 6: 1018), 1411 (Sz. 381, 

Cs. 1: 434, Zs. 3: 250, 709, ComMarmUg. 186, 192), *1412 (Zs. 3: 2129), 1417 

(Zs. 6: 1018), 1418 (Zs. 6: 2256), 1446 (DL 38284), 1450 (DL 38300), 1454 

(C. Tóth 2006: 43, DL 38312), 1456 (C. Tóth 2006: 89), 1459 (DL 38324, 

38328), 1460 (C. Tóth 2006: 46, DL 38329, 38331), 1462 (DL 38339), 1465 (DL 

38347), 1466 (DL 70929, Perényi 252), 1467 (DL 38350), 1468 (DL 38355), 

1469 (DL 38360), 1471 (DL 38622), 1472 (DL 38367), 1475 (DL 38383), 1477 

(DL 38392, 38396), 1478 (DL 62906), 1479 (DL 38410, 38411, 38412, 38416), 

1480 (DL 38418), 1481 (DL 38420, Cs. 1: 434), 1482 (DL 38421), 1483 (DL 

38422), 1489 (DL 38426), 1500/1501 (DL 38437, 38438), 1501 (DL 38437), 

1502 (DL 38439), 1503 (DL 38440, 38441), 1506 (DL 38443), 1507 (DL 38448), 

1521/1525 (DL 71190), 1524 (DL 38466), 1525 (DL 71193): Maghfalwa, poss., 

de, 1405/1411/1639 (Zs. 3: 497), 1411/1639 (Zs. 3: 497), 1417 (Zs. 6: 839, 1029, 

1164), 1478 (Perényi 278): Maghfalua, poss., de, 1411 (Zs. 3: 709), 1414 (Káro-

lyi 2: 14), 1424 (DL 38245), 1450 (DL 38298), 1454 (C. Tóth 2006: 43), 1455 

(C. Tóth 2006: 44, DL 38613), 1460 (C. Tóth 2006: 47), 1469 (C. Tóth 2006: 54), 

1471 (DL 105506), 1477 (DL 38391), 1478 (C. Tóth 2006: 60, 61, 62, 63, Z. 11: 

222, ComMarmUg. 192), 1478/1479 (DL 38406), 1479 (DL 38301, 38408), 1489 

(C. Tóth 2006: 66, 67), 1524 (C. Tóth 2006: 80), 1566 (ComMarmUg. 192): 

Magfalwa, poss., de, 1411 (F. 10/5: 220), 1417 (Szirmay 69, ComMarmUg. 192), 

1714 (Sz. 542), 1719 [a. n.] (Sz. 542): Matyfalva, de, 1411/1639 (Zs. 3: 497), 

1564 (ComMarmUg. 192): Magyfalua, poss., 1415 (Zs. 5: 1183): Magfallua, 

1439 (DL 38276), 1478 (Z. 11: 231, ComMarmUg. 192), 1479 (DL 70989), 1480 
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(ComMarmUg. 192): Maghfalva, de, 1470 (ComMarmUg. 192), 1478 (DL 

38401), 1503 (DL 38441): Maaghfalwa, de, 1475 (DL 38382, 38383): Mag-

ffalwa, 1477 (Cs. 1: 434), 1483 (DL 105783): Mathfalwa, 1478 (DL 70985, Pe-

rényi 281), 1479 (DL 45799), 1553 (ComMarmUg. 192), 1728 (Kázmér 1970: 

272): Magyfalva, 1480 (ComMarmUg. 192): Mogyfalva, de, 1489 (DL 38426): 

Maghalwa, 1501 (Szirmay 80), 1525 (Szirmay 75), 1546 (Szirmay 75), 1573 

(Szirmay 79): Mathfalva, de, 1501 (Szirmay 75): Matthfalva, 1506 (DL 38443), 

1507 (DL 38444), 1526 (DL 38468): Maghffalwa, 1521 (Perényi 404): Magh-

ffolwa, 1524 (DL 30351): Maagfalwa, 1543 (Szirmay 75): Matfalva, de, 1573 

(ComMarmUg. 192): Mathifalvá p falwa, 1573 (Szirmay 71): Mathifalva, poss., 

1577 (Kázmér 1970: 272): Magyfalwa, 1596/1597 (ComMarmUg. 192): Matty-

falwa, 1671 (UC 60: 17): Mátyfalva, 1672 (UC 159: 32): Mattyfalva. Későbbi 

említése: 1782–1785 (Kat1): Magÿar falva vel Madfalva, Mádfalva, 1802–1811 

(Görög), 1829 (Kat2), 1865 (P. kézirat, P. 63 [itt tévesen Mály-Falva]), 1889 

(Gönczy), 1907 (Hnt. 668), 1934 (T8), 1944 (Hnt. 395): Mátyfalva | Szl. 1930 

(ComMarmUg. 193), 1933 (Hnt. 708), 1937 (Hnt. 694): Matějovo, 1942 (Hnt. 167): 

Maťejovo, 1953 (T35): Matyejovo, 1972 (ComMarmUg. 193): Matijeve, 1979 

(ComMarmUg. 193): Matievo, 2003 (T36): Матійово. Mai népnyelvi alakja: 

2007, 2008: Mátyfala (Mátyfalva, Újhely, Verbőc), 2008: Mátyfalva (Újhely). 

Mátyfalu 1415 (Zs. 5: 1183), 1417 (Zs. 6: 521), 1452 (C. Tóth 2006: 88): 

Magfalu, de, 1417 (Zs. 6: 1172), 1451 (C. Tóth 2006: 87): Magfalw, 1456 

(C. Tóth 2006: 89, DL 38319), 1477 (DL 38390): Maghfalw, 1528 (MND. 7: 31, 

ComMarmUg. 192): madfalu, 1566 (ComMarmUg. 192): Mafalu, 1672 (UC 157: 

73): Mátyfalu. Mátyfala 1585 (T25), 1635 (T6), 1636 (T21), 1664 (T9), 1689 

(Kázmér 1970: 272): Madfala, 1598 (Dávid 504): Mattjfala, 1662 (T27): Matfala.  

A Magy személynévnek és a birtokos személyjeles falu földrajzi köznévnek 

az összetétele (FNESz. Mátyfalva). Az alapjául szolgáló személynév legkorábbi 

adata: 1192/cr 1240: Mog, 1198: Mogh (ÁSz. 560). A személynév szó végi más-

salhangzója a falva f-jének hatására kiejtésben zöngétlenedik, s — feltehetően a 

névadó személyének, a névadás motivációjának elhomályosodása következtében 

— ez írásban is megjelenik a 15. század első negyedében, a névadatok alapján a 

16. sz. harmadik negyedétől kezdődően ez a domináns írásmód. A 15. sz. első ne-

gyedétől a 17. sz. harmadik negyedéig Mágyfalu ~ Mátyfalu formában is adatol-

ható, ennek az alaknak a létrejötte esetleg szintén összefügghetett az első névrész 

elhomályosulásával, de emellett a -falu utótagú névmodellek analógiás hatásával 

is számolhatunk. A 16. század végétől a fajtajelölő névrészen hangtani természetű 

-falva > -fala váltakozás mutatkozik a térképi anyagban (lásd még KÁZMÉR 1970: 

85–86, TÓTH 2008: 218), és a tényleges helybeli használatban is: mai népnyelvi 

formája erre utal: Mátyfala. Azonban a hivatalos nevét -falva alakban állapították 

meg. Vö. Mátyfalvi országút, Mátyfalvi út.  
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Mátyfalvi országút ’Szőlősvégardó határában említett, a Mátyfalvára vezető 

út’ 1645 (Sz. 492): Matyfalvi orszag ut.  

A Mátyfalva településnév -i melléknévképzős származékának és az országút 

’nagyobb távolságra vezető fő közlekedési út; településeket összekötő kiépített 

út’ (TESz., FKnT.) földrajzi köznévnek az összetételével alakult. 

Mátyfalvi út ’Újhely határában, ÉK-i irányban Mátyfalva felé vezető út’ 

1620 k. (Sz. 510): Mattjfali út felen. Mai népnyelvi alakja: 2008: Mátyfalvi ut, u., 

a Dolinától Mátyfalvára vezető út.  

A Mátyfalva településnév -i képzős alakjának és az út földrajzi köznévnek az 

összetételével alakult.  

Meggyes-kert ’Újhely határában említett földterület’ 1677 (Sz. 511): Medgyes 

kert.  

A m. meggy fanév ellátottságot kifejező -s képzős származékának és a kert 

köznévnek az összetétele, s meggyfával beültetett területre utalhatott. A magyar 

földrajziköznév-állományban az -s képzős növénynév + -kert utótagú földrajzi 

köznevek egész sora szerepel: vö. almáskert, dióskert, epreskert, pityókáskert, 

répáskert, szilváskert, szőlőskert stb. (ehhez lásd FKnT. kert), ezzel számolha-

tunk jelen esetben is. De lásd még a Meggyes családnevet is: 1513: Ambrosio 

megyes (Terebes, N. FODOR 2010: 163, lásd még RMCsSz.). 

Méhes ’Verbőc határában említett hely’ 1728, 1755 [a. n.] (Sz. 543): Méhes. 

Későbbi említése: 1865 (K31): Méhes (Salánk).  

A m. méh ’mézgyűjtő rovar’ -s képzős származéka. A helynév keletkezhetett 

közvetlenül morfematikai szerkesztéssel, de kialakulhatott metonimikusan a 

méhes ’hely vagy építmény, ahol méheket tartanak’ (FKnT.) földrajzi köznévből 

is. Említésre méltó, hogy a Verbőchöz közeli településeken adatolható Méhes 

személynév is, vö. 1677: Mehes (Szőlősvégardó, Sz. 490); 1743: Méhes (Fan-

csika, Sz. 329).  

Méhes-szomoga ’Szőlős határában említett patak’ 1357 (Perényi 69, Sz. 427, 

DL 38170 [itt Meheszamoga]), 1357/1399 (DL 70702): Meheszomoga, riv., 

1357/1379 (DL 38171), 1357>1389 (DL 38160, DocVal. 352): Meheszamoga, 

riv. Vö. 2008: ukr. SzomÏgá, sz., a Szalva patak partján (Egres).  

A méh rovarnév -s képzős származékának és a m. szomoga ’lapályos, vize-

nyős, kákatermő hely, csermely’ földrajzi köznévnek a jelzős összetétele (vö. 

OklSz., FNESz. Szomoga). Előtagja esetleg összekapcsolható a Méhes családnév-

vel, mely a település személynévanyagában is előfordul: 1544: Myhes (Sz. 421). 

KISS LAJOS szerint a szomoga földrajzi köznév szláv eredetű; vö. ukr. N. cмỳга 

’a folyó kis mellékmedre folyó- vagy állóvízzel’, f.-or. N. cмyга ’járhatatlan 

mocsár’, le. N. smuga ’keskeny szántóföld, rét’, kasub smuga ’keskeny vízenyős 

rét; pocsolya, kis tó; keskeny folyócska’ (FNESz. Szomoga). Az FKnT. egyetlen 
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adattal említi a ’patak, kisebb vízfolyás’ jelentésű szomoga földrajzi köznevet a 

történelmi Magyarország északkeleti területéről. Ugocsa megye névanyagában 

— a Tiszától délre eső részen — igen gyakori helynévi alkalmazásban a nyelv-

járási szomoga szó, ehhez lásd a Szomoga névcikket. A 14. sz. közepén Méhes-

szomoga-tő vízrajzi nevet is említenek forrásaink, a 19. sz. közepéről pedig 

Méhes-patak (1864: méhes patak, L68) helynévi említést ismerünk. 

Méhes-szomoga-tő ’a Méhes-szomoga vízfolyás torkolata Szőlős határában’ 

1357 (DL 38170, Perényi 69, Sz. 427): Meheszomugathwe, aqua, 1357/1379 (DL 

38171), 1357/1380 (Sz. 427), 1357>1389 (DL 38160, DocVal. 352): Mehes-

zamugathew, aqua, 1357/1399 (DL 70702): Meheszomagathwe, aqua.  

A Méhes-szomoga pataknévnek és a tő ’folyó, árok stb. torkolata, vége’ 

(TESz.) jelentésű földrajzi köznévnek az összetételével alakult. A thwe végű 

formák — ha nem íráshibák — töve alakot takarhatnak.  

*Mély-ér lásd Sásas-Mély-ér. 

Mély ? ~ Méh ? -palaj ’Újhely határában említett hely’ 1669 (Sz. 511): Me 

palaj.  

Szintagmatikus szerkesztéssel keletkezett helynév. SZABÓ ISTVÁN a [Mély]-

palaj olvasatot valószínűsíti (Sz. 511). Emellett azonban szóba jöhet az előtag 

kapcsán a méh lexéma is, ezek a térség nyelvében azonos módon jelennek meg 

(SzamSz.). A név utótagja a palaj ’folyó homokos, hordalékos, sekély vizű lapos 

partja’ (FKnT., vö. TESz.) földrajzi köznév.  

Méreg tövise ’Feketeardó határában említett hely’ 1661 (Sz. 340): Merek 

tövisse, 1669 (Sz. 340): Meregh tövisse.  

Szintagmatikus szerkesztéssel keletkezett helynév. Az előtag eredete bizony-

talan. Feltehetőleg a Méreg családnévnek (1466: Jacobus Mereg, Sz. 725) és a 

birtokos személyjeles tövis ’tüskés növénnyel benőtt hely’ (TESz., vö. FKnT. 

töviskes) földrajzi köznévnek az összetételével alakult. A birtokos névszerkezet, 

valamint a megye több pontján adatolt családnév + tövise struktúrájú nevek is az 

előtag családnévi eredetét erősítik (vö. Mike tövise, Laskai tövise). Az előtag 

szó végi g ~ k váltakozása a kiejtésben a t hatására végbemenő zöngétlenedést 

tükrözhet írásban. 

Mézes ’Terebes határában említett szőlőföld’ 1656 (Sz. 533): Mizes nevű 

szőlő.  

A név többféleképpen magyarázható (vö. FNESz. Mézes). Mivel szőlőterü-

letet jelöl, leginkább egy mézes lexémát tartalmazó szőlő- vagy gyümölcsfajta-

névből keletkezett metonimikus névátvitelt valószínűsíthetünk. Ehhez lásd a 

területen ismeretes mézes lexémát tartalmazó szőlőfajták nevét: 2004: Mézes 

gyöngy, szőlőfajta, Gyula; 2004: Mézeske, szőlőfajta, Szőlős (KOCÁN 2004b), vö. 

Mézes, borszőlő (CSEPREGI–ZILAI 1989: 223). Emellett az sem zárható ki, hogy 
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ellipszissel alakult egy *Mézes-szőlő névszerkezetből. Szóba jöhet még a Mézes 

foglalkozásnévi családnévből (1389: Benedictus Mezes, RMCsSz.) való származ-

tatás, a falu személynévanyagából vö. 1571, 1574, 1689: Mezes (Sz. 527, 528, 

530), 1572, 1604: Mizes (Sz. 527, 529). A helynév -í-ző formát mutat.  

Mező ’pontosan nem lokalizálható település, Turc és Váralja környékén em-

lítik’ 1375 (DL 72387): Mezew, poss. — A csonkán maradt oklevél ugocsai tele-

pülések sorában említi e helységet, azonban megerősítő adatunk nincs későbbről, 

besorolása bizonytalan.  

Amennyiben valóban településnévként használhatták, akkor metonimikus 

névadással keletkezhetett, mikrotoponima > településnév alakulással: egy elsőd-

leges *Mező ’a falu külterülete; (sík) terület; szántóterület; legelő; rét, kaszáló’ 

(FKnT., TESz., KMNySz.) jelentésű helynév jelentésbeli névátvitel útján vál-

hatott a helységnév nevévé. RÁCZ ANITA a Bihar vm.-i Mező településnevet me-

tonimikus névadással magyarázza, de nem mikronévi előzményből, hanem a 

köznévből (vö. 2007: 186).  

Mezőszél ’Szőlős határában említett hely’ 1770 (Sz. 434): Mezőszél.  

A mező és a szél ’valaminek a széle’ földrajzi köznevek összetétele; a földrajzi 

köznév + -szél típusú földrajzi köznevek analógiájára feltehető, hogy egy *mező-

szél ’a mező széle, határa, vége, külső része’ összetett földrajzi köznévből jelen-

téshasadással keletkezhetett. A felvetett földrajzi köznévhez lásd például a berek-

szél, erdőszél, gyepszél, hancsikszél, laposszél, mezsgyeszél, nyomásszél, partszél 

típusú helynévalkotó elemeket (vö. még FKnT. szél).  

mezsgye 1439 (Rákóc; DL 38276, Sz. 460): Mesde.  

Az oklevél szövegkörnyezete alapján köznévi említés lehet (ehhez lásd még 

TÓTH 2001a: 102).  

Mic ~ Mik ? alja ’Veléte határában említett domb’ 1772/Más. (Sz. 538): 

Michalja, domb.  

Szintagmatikus szerkesztéssel alakult helynév. Az előtag olvasata és magya-

rázata bizonytalan. Az alja névrésszel szerkesztett helynevek előtagjaként több-

nyire valamilyen helynév szerepel. A Mich előtag írásképe alapján talán kapcso-

latba hozható a Bereg vm.-i Csarnavoda jobb oldali mellékvizével, vö. +1255/

XIV.: Mych, fl. (KMHsz. 1: 192), 1299: Holuth Mych, fl. (i. m. 134). GYŐRFFY 

ERZSÉBET a víznév személynévi eredetét valószínűsíti (2011: 61), ehhez vö. 

1207: Mic szn. (ÁSz. 537).  

Mikes-oldal ’Dabolc ÉK-i határában, a Hódos és az Éger közén említett hely’ 

1506 (Sz. 321): Mikes oldal. Későbbi említése: 1887 [a. n.] (Sz. 321): Mikes 

oldal.  

A Mikes személynévnek (vö. 1400: Petrus Mykes, RMCsSz.; de lásd még 

+1082 [XIII.]: Mykus, 1302: Mykus szn., ÁSz. 550, 551) és az oldal ’térszíni 
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alakulatnak az alsó és felső rész közötti felülete; hegy lejtője’ (TESz.) földrajzi 

köznévnek a jelzős összetétele. KÁZMÉRnál a személynév gazdag adatolása 

található, szerinte a Mikes családnév becézőnévből alakult, a Miklós, esetleg a 

Mihály korábbi változatának, a Mikhál egyházi szn.-nek a rövidülése + -es becéző 

képzős változata (RMCsSz.). A falu határában a 20. sz. első felében Mikes óla 

zugja (1935–1936: Mikesó²lazugja, SzamSz.) helynévi említés ismeretes. 

Mike tövise ’Feketeardó határában említett földterület’ 1337 (Sz. 340): Myke-

thyvesse.  

A Mike személynévnek és a birtokos személyjeles tövis ’szúrós, tüskés nö-

vénnyel benőtt hely’ (TESz., FKnT. töviskes) földrajzi köznévnek az összetéte-

lével alakult. Az alapjául szolgáló személynévhez vö. 1223/1228/1243: Mike 

(ÁSz. 544). A szomszédos Szatmár és Szabolcs vm.-i családnévanyagban a 15. 

sz. harmadik negyedétől Mike jobbágynevet említenek, vö. 1460: Jacobo Mÿke 

(N. FODOR 2010: 165).  

Miszticei-patak ’Rákóc határában említett patak’ 1659 (Sz. 461): Nisticey 

patak.  

A szomszédos Bereg megyei Misztice településnév (SEBESTYÉN 2010: 98) -i 

képzős származékának és a patak földrajzi köznévnek az összetételével alakult 

(vö. Sz. 461). Az előtag szó eleji n betűje elírás lehet. A település helynévanya-

gában a 19. század második feléből Miszticsuvka (1865: Mszticsuvka, P. 64, Sz. 

461 [itt P.-re utalva Mstičuvka áll]) helynevet ismerünk (lásd még SEBESTYÉN 

2017: 212).  

Mocsaras ? ’Gyula határában említett hely’ 1659 (Sz. 362): Motharos. Ma a 

település DNy-i határában Mocsár (2008: Mocsár) nevű szántó ismeretes.  

Olvasata bizonytalan. SZABÓ ISTVÁN szerint talán elírás a „Mocharos” helyett 

(Sz. 362). Feltehetőleg a mocsaras ’olyan hely, ahol mocsár (v. mocsarak) 

van(nak)’ (KMNySz., vö. még FKnT.) földrajzi köznévből jelentéshasadással 

keletkezhetett, amely a mocsár fn. -s képzős származéka. A magyar helynév-

anyagban ehhez hasonló nevekhez lásd: 1334: Mocharus, t., 1421: Mocharos, s. 

(Ung megyei iratból), 1467: Mocharas, s. (Bereg vm.-i iratból, OklSz. mocsáros). 

Mocsár erdeje ’Szőlős É-ÉNy-i és Salánk DK-i határában, a Belyva mentén 

említett nagy kiterjedésű erdő’ 1357 (DL 38170, Perényi 68, Sz. 427), 1357/1379 

(DL 38171), 1357/1399 (DL 70702): Macharerdey, s., 1357/1380 (Sz. 427), 

1357>1389 (DL 38160, DocVal. 352 [itt Macharherdee]): Macharerdee, s. 

Mocsár-erdő 1551 (Sz. 466): Mochyar erdew, s., 1551 (Sz. 427): Mochar erdew. 

Későbbi említése: 1829 (Kat2): Motschar-Erdf, 1884 (Kat3): Mocsár erdö, 1923 

(Sz. 466): Močar erdő. Mai népnyelvi alakja: 2007: Mocsár-erd¥, e. (Salánk).  

A szláv eredetű m. mocsár ’növényzettel benőtt sekély állóvíz’ (TESz.) fn.-

nek és az erdő földrajzi köznévnek a birtokos személyjeles, illetve jelöletlen 
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összetétele. A 19. sz. második felétől Mocsár (1865: Mocsár, P. 66) helynevet 

ismerünk a község határában.  

Mocsárka ’Királyháza határában említett patak’ 1575 (Sz. 384): Mocharka, 

riv. Ehhez lásd még a szomszédos Veréce határában később említett Mocsárka 

(1865: Mocsárká, P. 69) határnevet. Vö. még a Királyháza K-DK-i, Veréce D-

DK-i határában a 19. sz. közepétől említett Mocsár határnevet, amely az Esztegő 

és a Batár közén húzódó nagy kiterjedésű terület: 1865 (K24, K41, P. 69): 

Mocsár, 1865 (K24, K41): Mocsar, 1865 (K24): Mócar.  

Noha a név lexikálisan áttetsző, keletkezése mégis bizonytalanul ítélhető meg. 

Töve a mocsár lexéma, amely a magyar és a szláv közszóállománynak is része, s 

felhasználásával számos helynév alakult mindkét névanyagban, az utóbbira lásd 

szlk. Močiar hn., szb.-hv. Močare hn., le. Moczar hn., ukr. Мочарі hn. (ŠMI-

LAUER 1970: 122). A lexéma (helynév)képzője is csak bizonytalanul ítélhető 

meg, ui. a -ka/-ke szerepe még napjaink névtani szakirodalmában sincs teljes 

körűen áttekintve (vö. BÉNYEI 2012: 112–115): a magyar és a szláv helynév-, ill. 

névszóképzésben is használatos. A névhez lásd még a m. mocsárka ’növényzettel 

bevont sekély állóvíz’ földrajzi köznevet is (FKnT.).  

Mocsár-láz ’Királyháza és Tekeháza határában, Királyháza DK-i részén az 

Esztegő és a Batár közén említett hely’ 1689 (Sz. 385): Mocsar Laz seu Nagy 

Reth. Mocsári-láz 1689 (Sz. 499): Moczari Laz.  

A m. mocsár ’süppedékes, vízinövényekkel benőtt hely’ fn.-nek, illetve -i 

melléknévképzős formájának és a láz ’tisztás; szénatermő hely’ földrajzi köznév-

nek az összetétele (TESz. mocsár, láz). L. Nagy-rét (2.).  

Mocsár-szer 1. ’Sásvár határában említett földterület’ 1498, 1522 [a. n.] (Sz. 

474): Macharzer, t. 2. ’Szőlős határában említett földterület’ 1513 (Sz. 429): 

Mocyarzeer, t.  

A mocsár ’növényzettel benőtt sekély állóvíz’ (TESz.) fn.-nek és a szer ’határ-

rész’ (TESz.) jelentésű földrajzi köznévnek a jelzős összetétele.  

Mocsolya ’Forgolány és Tivadar határában említett patak’ 1299 (C. Tóth 

2006: 26, RegArp. 2/4: 233): Machala, fl., aqua, 1512 (Sz. 521, OklSz. 662): 

Mochola, fl.  

A magyar mocsolya ’vizenyős, mocsaras terület’ (FKnT., vö. még TESz.) 

földrajzi köznév jelentéshasadás útján vált helynévvé. A helynév alapjául szol-

gáló köznév régi nyelvi említései machala ~ muchula ~ mosula ~ mochola alak-

változatot egyaránt mutatnak (vö. OklSz., TESz.). Vö. Mocsolya eleje. 

Mocsolya eleje ’Forgolány és Sásvár határában, Sásvár D-i részén, a Tisza 

bal partján említett hely’ 1299 (C. Tóth 2006: 25, RegArp. 2/4: 233 [itt Macha-

laeleý]): Machalaely, t., 1299 (RegArp. 2/4: 227): Machalaelii, 1479 (Sz. 474): 

Mochalaeley.  



256 

A Mocsolya helynévnek és az elő ’valaminek az elülső, külső része’ jelentésű 

fn. birtokos személyjeles alakjának az összetételével alakult.  

Mogyorós 1. ’a Verbőc-patak bal oldali mellékága Egres határában’ 1391 (Sz. 

326): Monyoros, fl. Vö. az Egres K–DK-i határában később említett Mogyorós ne-

vű földterülettel: 1865 (K15, L7, P. 59): Mogyoros. 2. ’Sásvár határában említett 

rét’ 1545 (Sz. 474): Mogyoros, prat. 3. ’Szőlősvégardó határában említett rét’ 1642 

(Sz. 491): Magiaros, r. Vö. 1865 (K16, L8, P. 60): Mogyoros, 1865 (K16): Mo-

gyorós, 2008: m.–ukr. Mogyorïs ~ Magyorïs, sz. (Fancsika É-ÉK-i határában).  

Morfematikai szerkesztéssel keletkezett név: a mogyoró növénynév valamivel 

való ellátottságot kifejező -s helynévképzős származéka. Az alaptag a régiségben 

monyoró alakban volt általános (vö. OklSz., TESz.), a monyoró > mogyoró 

fejlődés viszonylag kései (lásd ehhez OklSz.). A 17. sz. közepéről adatolt 

Magiaros első és második szótagi nyíltabb formát mutat. Az itt részletezett 

ugocsai adatok közül a Mogyorós (1.) pataknév arra utal, hogy a partját mogyoró-

bokrok szegélyezték. A többi helynév is mogyorócserjével benőtt helyre utal.  

Mogyorós forrása ’Csepe határában említett forrás’ 1579 (Sz. 317): Mogyoros 

forrasa.  

A mogyoró növénynév valamivel való ellátottságot kifejező -s képzős szár-

mazékának és a birtokos személyjeles forrás ’a földből természetes úton előtörő 

víz’ (TESz.) földrajzi köznévnek az összetételével alakult. Elképzelhető, hogy az 

előtag a forrástól induló patak nevét jelölte, ilyen víznevet azonban nem ismerünk 

ezen a helyen. Talán valószínűbbnek tarthatjuk, hogy ’mogyoróbokrok között 

előtörő forrás’ értelmű a név, s a birtokos személyjel csak más jelölt birtokos 

jelzős nevek analógiájára szerepel a névben.  

Morotvára menő ’Sásvár határában említett hely’ 1553 (Sz. 474): Morothwara 

Menew-be. 

A szláv eredetű m. morotva ’valamely folyó holt ága, medre’ (TESz.) fn. -ra 

határozóragos alakjának és a menő ’víz mellett fekvő földterület’ (FKnT.) föld-

rajzi köznévnek az összetételével alakult. 

Mosó-hát ’Újhely határában említett hely’ 1620 k. (Sz. 510): Moso Hath.  

Szintagmatikus szerkesztéssel alakult helynév. Előtagja a mos ige folyamatos 

melléknéviigenév-képzős származéka, amely földrajzi köznévként is használa-

tos: mosó ’vízfolyáson, forrásnál az a hely, ahol a ruhát mosták’ (FKnT.). De lásd 

még a Mosó családnevet is (1440: Moso [László], RMCsSz.). Utótagja a hát 

’földhát’ (TESz. hát1) földrajzi köznév.  

Musa fertője ’Szőlősvégardó ÉNy-i határában említett hely’ 1644 (Sz. 492): 

Musa ferteje. Musa-fertő 1648 (Sz. 492): Musa ferdő.  

Talán a Musa családnévnek (ehhez vö. 1266: Musa, ÁSz. 572; 1270: Mosa, 

ÁSz. 568) és a birtokos személyjeles, illetve jelöletlen fertő ’sáros fürdő, mocsár’ 
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(TESz.) földrajzi köznévnek az összetételével alakult. SZABÓ ISTVÁN szerint az 

előtag valószínűleg a szomszédos Bereg megyei Muzsaj község neve után alakult 

személynév (Sz. 492, ehhez lásd Muzsai csn., RMCsSz.), a személynévhez vö. 

1604: Mossa (Ilonokújfalu, Sz. 375).  

Nadány-hát ’Újlak határában említett hely’ 1698, 1713 [a. n.] (Sz. 517): Na-

dán hát.  

Szintagmatikus szerkesztéssel alakult helynév. Előtagja egy közvetlenül nem 

adatolt Nadány helynév lehet, amelynek eredete bizonytalan, utótagja a hát ’föld-

hát’ földrajzi köznév (TESz. hát1). SZABÓ ISTVÁN szerint az előtag talán a nád 

képzett alakja. Emellett a nadály szóval is kapcsolatba hozza (Sz. 517). Előtag-

jának etimológiája esetleg összefügg a Nyitra vm.-i Nagytapolcsánytól ÉK-re 

fekvő Nadány településnévvel (vö. FNESz.). KISS LAJOS szerint ez személy-

névből keletkezhetett, vö. 1316: Nadan. Az alapjául szolgáló személynév szláv 

eredetű: cseh Nedan szn., le. Niedan szn. (FNESz.); szl. Недан szn.: 1437: Ale-

xandroni alias Nyedan (CSUCSKA 2011: 255–256). Ehhez lásd még a Békés 

megyei Nadány (1222/1550: Nadan, p., KMHsz. 1: 194) településnevet is. Vö. 

Nadány vége. 

Nadány vége ’Újlak határában említett hely’ 1698, 1713 [a. n.] (Sz. 517): 

Nadány vége.  

Egy közvetlenül nem adatolt Nadány helynévnek és a birtokos személyjeles 

vég ’valaminek (térben) befejező része; széle határa’ (TESz.) fn.-nek az össze-

tételével alakult. Az előtag eredetére lásd a Nadány-hát szócikkét. 

Nádas-fok ’Sásvár határában említett víz’ 1472 (C. Tóth 2006: 57), 1478, 

1553 [a. n.] (Sz. 474): Nadasfok, ins. Későbbi említése: 1802 [a. n.] (Sz. 474): 

Nadasfok. A 19. század második felétől már csak Nádas (1865: Nádas, P. 65; 

1865: Nádos, sz., r., K32, L21; 1923: Nadoš, Sz. 474) mikrotoponima szerepel a 

település DK-i határában, a Tiszán.  

A nád vízinövénynév -s képzős származékának és a fok ’nagyobb vizekből 

kifolyó ér vagy csatorna’ (TESz.) földrajzi köznévnek a jelzős összetétele, s olyan 

természetes vízelvezetőre vonatkozik, amelynek széle, medre, esetleg partja 

nádban (nádasokban) gazdag lehetett.  

Nádas-kalista ’Bábony határában említett hely’ 1319 (Z. 1: 164, Perényi 27, 

AOklt. 5: 181, Sz. 283): Nadaskalista, 1319/XV. (Sz. 283), 1319/XVI. sz. eleje 

(Perényi 28): Nadaskalustia, 1319/1532 (Sz. 283): Nadaskalysthya, 1319/XVI. 

sz. eleje (Perényi 28): Nadaskalistha.  

A nád vízinövénynév -s képzős származékának és a nyelvjárási kalista ’po-

csolya, tócsa’ földrajzi köznévnek az összetétele (TESz. nád, kalista).  

Nádas-mező ’Bökény határában említett földterület’ 1481 (Sz. 303, OklSz. 

655, 676 [itt Nadasmezev]): Nadasmezeo, t., 1483 (DL 62351, OklSz. 655, 676, 
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Sz. 303 [a. n.]), 1484 (DL 62357, Sz. 303 [a. n.]): Nadasmezew, t., 1484 (DL 

62355): Nadasmezev, t.  

A nád vízinövénynév -s képzős származékának és a mező ’a falu külterülete; 

(sík) terület; szántóterület; legelő; rét, kaszáló’ (FKnT., TESz., KMNySz.) 

földrajzi köznévnek a jelzős összetétele. 

Nádas-patak ’Salánk határában említett patak’ 1628 (Sz. 467): Nadas patak.  

A m. nád vízinövénynév (TESz.) -s képzős származékának és a patak földrajzi 

köznévnek az összetételével alakult. Náddal övezett, benőtt vízfolyás lehetett. 

Nádas-szeg ’Újhely határában említett hely’ 1620 k., 1677 [a. n.] (Sz. 510): 

Nadas szeg.  

A nád vízinövénynév -s képzős származékának és a szeg ’folyókanyarban 

fekvő földterület’ (FKnT., TESz. szeg2) földrajzi köznévnek a jelzős összetétele.  

Nádas-tó ’Rakasz határában említett állóvíz’ 1570 (Sz. 456): Nadas tho.  

A nád vízinövénynév -s képzős származékának és a tó földrajzi köznévnek a 

jelzős összetétele, amely náddal szegélyezett, esetleg benőtt állóvízre utal. 

Nagy-berek ’Forgolány határában említett hely’ 1522 (Sz. 355): Nagy Berek.  

A nagy melléknévnek és a berek ’liget’ jelentésű földrajzi köznévnek a jelzős 

összetétele, amely nagyobb kiterjedésű ritkás erdőre utalhatott.  

Nagycsongova ’település Ugocsa vármegye É-i részén, Ölyvös mellett’ 1598 

(Dávid 504): Nagy Cziongova, 1670, 1671, 1673 (UC 157: 73), 1673 (UC 57: 75, 

157: 73), [1673 után] (UC 34: 37b): Nagy Csongova, 1674 (UC 81: 3): Nagy-

Csongowa, 1689 (UC 34: 39), 1690 (UC 65: 55), 1713 (UC 34: 45): Nagy 

Csongva, XVII. vége (UC 32: 26): Nagy Czongva. Későbbi említése: 1773 (Lex. 

284, ComMarmUg. 166 [itt Nagy-Csongova]), 1877 (Hnt. 361): Nagy Csongora, 

1806 (Lip., Mappa), 1889 (Gönczy), 1910 (ComMarmUg. 167): N. Csongova, 

1829 (Kat2): Csongava nagy, 1865 (P. kézirat, P. 59 [itt tévesen Csongova 

Nagy]): Csongva Nagy. Mai népnyelvi alakja: 2007: m. Csingova ~ Borzsávszke.  

Szerkezeti változással keletkezett kétrészes helynév, az Alsócsongova tele-

pülésnév jelzői tagja a 16. század végén a nagy differenciáló szerepű előtagra 

cserélődött fel (FNESz. Nagycsongova, vö. TÓTH 2008: 144). A helynév nagy 

jelzője korrelációban van a szomszédos Kiscsongova előtagjával. L. Csongova. 

Nagy-Csonkás ’Rákóc határában említett erdő’ 1570 (Sz. 460): Nagy 

Chonkas, s.  

A nagy mn. és a Csonkás helynév összetételével alakult. Az alapnév szeman-

tikai tartalmához lásd a Csonkás ligete névcikkét.  

Nagy-Darnó ’Bökény és Újhely között említett határrész’ 1507 (DL 38445, 

Sz. 508), 1560 [a. n.], 1669 [a. n.], 1671 [a. n.], 1722 [a. n.] (Sz. 508): Nagh-

darno, t., ins., 1622, 1630 k. [a. n.] (Sz. 304): Nagj Darno. Későbbi említése: 

1865 (P. 58): Nagy Darnó.  
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A forrásokban csak jóval később említett Darnó helynév differenciálódásával 

keletkezett mikrotoponima, amelynek a jelzői előtagja a Kis-Darnó név első 

névrészével áll oppozícióban.  

Nagy-domb ’Fancsika határában említett hely’ 1696 (Sz. 330): Nagy Domb. 

Ma a település DNy-i határában a m.–ukr. Dómb ~ Damb nevű terület része: 

2008: m.–ukr. Velikij Dómb és Málej Dómb, sz.  

A nagy mn. és a domb ’a hegynél kisebb természetes (vagy mesterséges) 

felszíni kiemelkedés’ (FKnT.) jelentésű földrajzi köznév összetételével alakult.  

Nagy-Éger 1. ’Almás É-i határában említett állóvíz’ 1319, 1476 [a. n.] (Sz. 

351): Nog Egur, lac., 1490 (Sz. 351): Nageger. Későbbi említése: 1865 (P. 60, 

59): Nagy Éger, 1935–1936 (SzamSz. 719): Nagyégēr. Vö. 1894 (K76): Nagy-

éger, sz., 2007: Nagy-½ger, sz. (Nagypalád keleti részén, Almás ÉNy-i határ-

szélén). 2. ’Mátyfalva határában említett hely’ 1637 (Sz. 414): Nagy Eger. Vö. 

Éger (3.).  

Mindkét helynév szintagmatikus szerkesztéssel alakult. A megye helynév-

anyagának névbokrosodása jól mutatja, hogy a mátyfalvi mikrotoponima (Nagy-

Éger 2.) esetében Éger > Nagy-Éger névalakulással számolhatunk. Az almási 

víznév esetében e névalkotási módot a történeti adatok nem támogatják, de nem 

is zárják ki. Ennél inkább a m. nagy melléknév és az éger ’égererdő, égerfás hely’ 

(FKnT.) földrajzi köznév jelzős összetételére gondolhatunk. A legkorábbi 

adatokban az éger labiális második szótagi magánhangzóval szerepel.  

Nagy-éger-rét ’Keresztúr határában említett földterület’ 1651 (Sz. 504): Nagy 

eger ret.  

A közvetlenül csak később adatolható Nagy-éger mikrotoponimának és a rét 

földrajzi köznévnek az összetételével alakult. A falu határában a 19. sz. közepe 

táján említik először a Nagy-éger (vö. 1852: Nagy Eger, K1; 1865, 2007: Nagy 

Éger, P. 63, Gerendely 2007: 26; 2007: Nagy-½ger, sz.) helynevet. 

Nagy-erdő 1. ’Batár DNy-i határában, a Palád vize jobb partján ÉNy-i irány-

ban hosszan elnyúló erdő’ 1769 (Sz. 291): Nagyerdő. Mai népnyelvi alakja: 2007: 

Nagyerd¥, sz., e. A szomszédos Nagypalád határában is megtaláljuk; vö. 185[1] 

(L31), 1855 (K6): Nagy erdő, 1884 (Kat3): Nagy erdö, 1935–1936 (SzamSz. 

719): NagyērdőÝ. 2. ’Salánk Ny-i határszélén, az Atak bal partján É–D-i irányban 

hosszan elnyúló erdő’ 1454 (Sz. 466): Nagh erdeu, s., 1627/1993 (Botlik–Dupka 

1993: 169): Hosszúerdő, vagyis Nagyerdő. Mai népnyelvi alakja: 2007: Nagy-

erd¥, e. Vö. még 1865 (P. 66): Nagy Erdő far. Vö. Hosszú-erdő, Nagy-Hosszú-

erdő.  

A nagy mn.-nek és az erdő földrajzi köznévnek a jelzős összetétele.  

Nagy-erdő orra ’Halmi határában említett hely’ 1319 (Z. 1: 164, AOklt. 5: 

181, Sz. 369, Perényi 28 [itt Nagerdeuora]): Nogerdeuorra, 1319/XV. (Sz. 369), 
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1319/XVI. sz. eleje (Perényi 28): Nagherdeorra, 1319/XVI. sz. eleje (Perényi 

28): Nagerdeuarra.  

Szintagmatikus szerkesztéssel alakult helynév. Előtagja a településen nem 

adatolt Nagy-erdő helynév. Ugocsa megye más területén több Nagy-erdő hely-

nevet is ismerünk. Utótagja a birtokos személyjeles orr ’területnek elkeskenyedő, 

előrenyúló része; hegy kiszögellése, erősen kiugró része’ (TESz., FKnT.) föld-

rajzi köznév. Bizonyára a nagyobb kiterjedésű erdőségnek az elkeskenyedő, 

előrenyúló területét jelölhette.  

Nagy-Füzes ’Újlak határában említett hely’ 1690 (Sz. 516): Nagy Fizes, 1698, 

1738 [a. n.], 1744 [a. n.], 1749 [a. n.], 1762 [a. n.] (Sz. 516): Nagy füzes. Későbbi 

említése: 1913 (Hnt. 1233–1234): Nagyfüzes (Újhely). Mai népnyelvi alakja: 

2008: Nagy-Fizes, sz. (Újhely, Újlak).  

A nagy melléknévnek és a Füzes helynévnek az összetételével alakult. A 

Füzes névhez lásd a Felső-füzes (2.) adatsorát. Előtagja a Kis-Füzes helynév 

jelzői előtagjával áll oppozícióban. A mikrotoponima a 20. sz. elején a szom-

szédos újhelyi Nagy-Füzes-tanya (1902, 1907: Nagyfüzes tanya, Hnt. 1379, Hnt. 

1052) helynév alapjául is szolgált. A füzes névrész a legkorábbi említésben í-ző 

alakban szerepel. 

Nagygérce ’település Ugocsa vármegye DK-i részén, Turc mellett’ XVIII. sz. 

első fele (Sz. 417): Nagy Gércze, [1750] (ComMarmUg. 181): Nagy Gertse. 

Későbbi említése: 1802–1811 (Görög), 1865 (P. 57): Nagy Gértze, 1889 (Gönczy): 

Nagy-Gérce.  

A településnév a korábbi Alsógérce névváltozatból alakult, melynek alsó 

jelzői tagja a nagy differenciáló előtagra cserélődött le, s a név így ’a nagyobb 

kiterjedésű Gércét’ jelöli. Az alaptag etimológiáját lásd a Gércé-nél. A nagy név-

rész a Kisgérce bővítményrészével van korrelációban.  

Nagygyörgy ’Bökény határában említett hely’ 1622 (Sz. 304): Nagy Gieorgy-

on r. Későbbi említése: 1865 (P. 58): Nagy György. 

A Nagygyörgy egyrészes név kétféleképpen magyarázható: egyrészt alakulha-

tott családnévből metonimikus névátvitel útján; vö. 1512: Gregorio Naghgewrgh 

(RMCsSz.). Ugocsa vármegye több pontján is élt ilyen nevű ember, pl. a szom-

szédos Újlak névanyagában is szerepel a személynév (1632: Nagy Georgy, Sz. 

514). Másrészt a helynév egy nem adatolt *Nagygyörgy rétje-féle kétrészes hely-

névből elliptikus változással is alakulhatott.  

Nagy-Hosszú-erdő ’Salánk határában említett erdő’ 1627 (Sz. 466): Nagy 

hozzu erdeő.  

Denotátuma feltehetőleg azonos lehetett a Hosszú-Nagy-erdő, Hosszú-erdő, 

illetve Nagy-erdő (2.) nevek által jelölt hellyel. Az Nagy-Hosszú-erdő név ez 

előbbi névformák jelzői részeinek vegyülésével is létrejöhetett.  
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[Nagy]-Ilonok ’az Ilonok bal oldali (forrás)ága, Szőlős határában említik’ 

1357 (DL 38170, Sz. 427 [itt magnus Ilulnukpataka], Perényi 68 [itt magnum 

Ilulnukpataka]), 1357/1379 (DL 38171), 1357>1389 (DL 38160, DocVal. 351 

[itt magnum Ilulnuk]): Magnus Ilulnuk, riv., 1357 (Perényi 68), 1357/1399 (DL 

70702): magnum Ilulnuk.  

A differenciáló szerepű nagy (~ nagyobb) melléknévnek és a szláv eredetű 

Ilonok víznévnek az összetételével alakult. Az első névrész latinra fordítva sze-

repel, s a Kisebb-Ilonok előtagjával áll korrelációs viszonyban. Az alapnévben 

inetimologikus l látható, ehhez lásd még az Ilonok pataka névcikkét.  

Nagy-irtvány ’Királyháza határában említett hely’ 1689 (Sz. 385): Nagy 

ortvany. 

A nagy mn.-nek és az irtvány ’szántóterület, amelyet az erdő kiirtásával nyer-

tek’ (FKnT.) földrajzi köznév régiségben gyakori ortvány alakjának az össze-

tétele (vö. TESz. irt). 

Nagy-Jámbor-szőlő ’Szőlős határában említett hely’ 1604, 1668 [a. n.] (Sz. 

429): Nag Jambor zőlő.  

A differenciáló szerepű nagy mn.-nek és a Jámbor-szőlő helynévnek az 

összetételével alakult. Előtagja a Kis-Jámbor-szőlő előtagjával áll korrelá-

cióban. 

Nagy-Kadarcs ’a Kadarcs patak ága Keresztúr közelében’ 1408 (Zs. 2/2: 

6366, OklSz. 678): Nagkadarch alio nomine Wyzeskadarch, fl., riv.  

A nagy mn.-nek és a Kadarcs víznévnek a jelzős összetétele. A differenciáló 

szerepű előtag a Kis-Kadarcs helynév előtagjával áll korrelációban. L. Vizes-

Kadarcs. 

Nagy-Kánya-völgy ’Szőlős határában említett völgy’ 1688 (Sz. 431): Nagy 

Kánya völgy.  

A Kánya-völgy(e) helynév differenciálódása következtében keletkezett két-

részes név. Előtagja a Kis-Kánya-völgy előtagjával áll korrelációs viszonyban.  

Nagykaraszló ’település Ugocsa vm. É-i részén, a Borsova folyó mellett’ 

1490 (DL 71024, Perényi 300, 301, Cs. 1: 433), 1509 (DL 71106), 1550 (Károlyi 

3: 257, 258, 260, ComMarmUg. 224): Naghkarazlo, poss., 1509 (Perényi 356, 

DL 71106 [itt Magkarazlo, Nagkarezlo]): Nagkarazlo, 1548 (Szirmay 87, 

ComMarmUg. 224): Nagy Karászló, 1598 (Dávid 504): Nagi Karazlo, 1675 (UC 

39: 11): Nagy Karaszló.  

A vármegye északi részében a 14. század végén két Karaszló nevű települést 

említenek forrásaink, az északibb határszélben találhatót Kiskaraszló-ként, az 

ettől kissé délnyugatra fekvőt pedig Nagykaraszló-ként nevezik meg. SZABÓ IST-

VÁN szerint e települések határa megtelepülésük óta nem érintkezik a Borsova 

völgyében (Sz. 275). A helységek korai említései és viszonylag közeli földrajzi 
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elhelyezkedésük alapján valószínű, hogy az elsődleges Karaszló helynév név-

differenciálódás következtében egészült ki jelzői előtagokkal. A 17. század kö-

zepétől jelzőcsere következtében Nagykaraszló települést Alsókaraszló-ként 

említik forrásaink. Így a 15. század végén a kis és nagy előtag, majd a 17. század 

közepétől az alsó és felső névrészek álltak egymással korrelációs viszonyban. Vö. 

Felsőkaraszló. 

Nagy-kert ’Királyháza D-i határában, a belterülettől az Esztegő jobb partján 

É–D-i irányban hosszan húzódó földterület’ 1689 (Sz. 385): Nagy kert. Későbbi 

említése: 1865 (K24, P. 62): Nagy kert.  

A nagy mn. és a kert földrajzi köznév összetételével alakult. Korrelatív párját 

nem ismerjük. 

Nagykomját ’település Ugocsa vm. ÉNy-i részén, Kiscsongovától DNy-ra, a 

Borsova bal partján’ 1598 (Dávid 504), 1671 (UC 60: 17): Nagy Komjat, 1670, 

1671, 1673 (UC 157: 73): Nagy Komiath, 1670 (UC 157: 73), 1672 (UC 45: 42a), 

1673 (UC 27: 6, 157: 73), 1675 (UC 39: 11): Nagy-Komjáth, 1671 (UC 47: 12): 

Nagy Komiat, 1671 (UC 15: 27), 1673 (UC 157: 73): Nagy Komját. Későbbi 

említései: 1805 (Szirmay 86, ComMarmUg. 216), 1864 (P. 35), 1865 (P. 57), 

1884 (Kat3), 1902 (Hnt. 1046): Nagy-Komját, 1829 (Kat2): N. Komjath, 1851 

(Fényes 2: 243): Komjáth (Nagy-), 1864 (L67, P. 39), 1865 (K27): Nagy-Kom-

jath, 1889 (Gönczy): N.-Komját | Szl. 1864 (P. 38): Veliki Komnyata, 1884 (Kat3): 

Velike Kumnyata, 1925 (ComMarmUg. 216): Veľká Komjata, 1925 (ComMarmUg. 

216): Vel. Komjaty, 1942 (Hnt. 162), 1944 (Hnt. 644): Veliki Komjáti, 1944 (Hnt. 

644): Велики Комяты, 2003 (T36): Вел.Ком’яти. Mai népnyelvi alakja: 2008: 

m. Nagykomját. | ~i 1672 (UC 159: 32): Nagy Komiathi.  

Névrészcserével alakult: az elsődleges, etnikumra utaló előtaggal álló Orosz-

komját névváltozatot a 16. sz. végétől felváltotta a település méretére utaló 

előtagú Nagykomját. A nagy névrész a Kiskomját differenciáló előtagjával áll 

korrelációban.  

Nagy-kő ’Salánk határában említett hely’ 1628 (Sz. 467): Nagy kő.  

A nagy mn. és a kő ’kiemelkedő szikla, esetleg sziklacsoport’ (FKnT.) föld-

rajzi köznév összetételével alakult.  

Nagylábú-füzes alja ’Szirma határában említett hely’ 1690, 1721 [a. n.] (Sz. 

488): Nagylábú füzes aljá-n.  

Egy, a forrásokban nem említett *Nagylábú-füzes helynévnek és a birtokos 

személyjeles alj ’valaminek az alsó, alacsonyabban fekvő része; valamely terü-

letnek a lakott helytől legtávolabb eső része’ (FKnT.) földrajzi köznévnek az 

összetételével alakult. Az előtag első néveleme a Nagylábú (1346/1393: Paulus 

Noghlabu, RMCsSz.) családnév lehet, amely a megye személynévanyagában is 

adatolható: 1623: Nagylabu (Turc, Sz. 524).  
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Nagy-láz 1. ’Gyula határában említett földterület’ 1692 (Sz. 362): Nagy Laz. 

Mai népnyelvi alakja: 2008: Nagy-láz, sz. Vö. Kis-láz. 2. ’Rakasz határában 

említett hely’ 1546 (Sz. 455): Nagh Laz alio nomine Hatar. L. Határ. Vö. 1982 

(Szilágyi 1982: 51): Nagyláz, föld a közeli Királyháza területén. 3. ’Terebes 

határában említett földterület’ 1679 (Sz. 533): Nagh laz. Mai népnyelvi alakja: 

2014 (Kiss K. 2014: 137): Nagy-láz, sz.  

A családnévként (1341: Nog [András], RMCsSz.) is alkalmazott nagy mn.-

nek és a láz ’erdei tisztás, irtás, hegyi legelő vagy kaszáló’ (FKnT.) földrajzi 

köznévnek a jelzős összetétele.  

Nagy-Liget ’Verbőc Ny-i határszélén, a Verbőc patak bal partján említett 

földterület’ 1755 (Sz. 543): Nagy Liget.  

A nagy mn.-nek és a Liget (7.) helynévnek a jelzős összetétele. A földrajzi 

elhelyezkedés alapján összefüggésbe hozható a salánki Nagy-Liget erdeje mik-

rotoponimával. 

Nagy-Liget erdeje ’Salánk határában említett hely’ 1551 (Sz. 466): Nagh-

lygetherdeje.  

A szomszédos Verbőc határában a 18. sz. közepe táján Nagy-Liget mikro-

toponimát említenek, a két név feltehetően azonos helyet jelölt. Szemantikai 

tartalma alapján feltehető, hogy az erdeje utótag később kapcsolódott a névhez a 

hely fajtájának pontosabb megjelölésére. Vö. Liget (6.). 

Nagy Lőrinc láza ’Váralja határában említett rét’ 1584 (Sz. 496): Thekeres 

Lazz aliter Nagh Leorincz Lazza, prat.  

A Nagy Lőrinc személynévnek és a birtokos személyjeles láz ’tisztás’ (TESz. 

láz1) földrajzi köznévnek az összetételével alakult. A falu személynévanyagában 

Nagy nevű embert találunk már a 15. században is, vö. 1478: Magnus (Nagh) (Sz. 

494), 1478: Egidio filio Jacobi Nagh (N. FODOR 2010: 169), 1474, 1481, 1499: 

Nagh (Sz. 494). Vö. Tekeres-láz. 

Nagy-mező 1. ’Halmi DNy-i határában említett földterület’ 1656 (Sz. 369): 

Nagy mező. 2. ’Váralja határában említett földterület’ 1694 (Sz. 496): Nagy mező. 

— Szomszédos települések, tehát elképzelhető, hogy egy denotátumra vonat-

kozhatnak az adatok.  

A nagy mn.-nek és a mező ’a falu külterülete; (sík) terület; szántóterület; legelő; 

rét, kaszáló’ (FKnT., TESz., KMNySz.) földrajzi köznévnek a jelzős összetétele. 

Nagy-mocsár 1. ’Gődényháza határában említett hely’ 1262 (Szirmay 149, F. 

7/3: 45 [itt Nagy-Machar], Sz. 358, Ortvay, Vízr. 2: 5–6 [ua.]): Nag Machar, loc. 

2. ’Királyháza K-DK-i határában, az Esztegő bal partján említett erdő’ 1575 (Sz. 

384): Nagh Mochar, s.  

A nagy melléknévnek és a mocsár ’süppedékes, vízinövényekkel benőtt terü-

let’ (TESz.) földrajzi köznévnek az összetételével alakult. Nagy kiterjedésű vize-
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nyős területet jelöl. ORTVAY TIVADAR szerint a gődényházi határrész közelebbi 

helye: „a mai Száraz pataktól éjszakra a Tarnai víznek a Hódos folyóba való 

szakadása közelében” (Vízr. 2: 5–6).  

Nagy-mocsár-oldal ’Terebes Ny-i határában, a Túr jobb partján említett hely’ 

1673 (Sz. 533): Nagy mocsar oldal.  

A korban közvetlenül nem adatolható Nagy-mocsár helynévnek és az oldal 

’határrész, tájrész oldalsó darabja’ (FKnT.) földrajzi köznévnek az összetételével 

alakult. Az alapnévvel csak PESTY anyagában találkozunk először (1865: Nagy 

Mocsár, P. 68).  

Nagy-nyilas ’Csepe határában említett hely’ 1583 (Sz. 317): Nagh Njlas.  

A nagy mn.-nek és a nyilas ’nyílhúzás útján nyert rét, legelő, föld- vagy 

szőlőterület; mintegy 3 katasztrális holdnyi terület’ (FKnT., TESz.) földrajzi 

köznévnek az összetételével alakult.  

Nagyótarna ’település Ugocsa vm. K-i részén, Szárazpataktól ÉK-re, a Tarna 

patak mentén’ 1690 (UC 65: 55): Nagy Ótarna.  

A Nagytarna — korábban Tarna — településnévnek a 17. sz. végén egyszeri 

említésben fennmaradt névváltozata, valószínűleg csak írásbeli névforma lehe-

tett. Az ó névelem a falu régiségére utal, ui. Nagytarna az anyaközség a belőle 

kivált Kistarná-val szemben. Emellett az sem zárható ki, hogy a településnévnek 

ekkortájt *Ótarna névváltozata is létezett.  

Nagypalló ’Forgolány határában említett szántó’ 1475 (C. Tóth 2006: 59): 

Nagpalo.  

Az oklevélbeli (szántó)föld neve egy korábbról nem említett *Nagy-palló 

hídnévből keletkezhetett metonímiával. Az alapnév a nagy mn. és a palló ’gya-

loghíd’ földrajzi köznév összetételével alakult. 

Nagy pataka ’Mátyfalva határában említett patak’ 1405 (Sz. 411) 1405/1411/

1639 (Zs. 3: 497): Nagy Pataka.  

A név a birtokos szerkezetből adódóan kétféleképpen értelmezhető. Egyrészt 

a nagy melléknévnek és a birtokos személyjeles patak földrajzi köznévnek az 

összetétele lehet (lásd erre a Nagy-patak típusú vízneveket, pl. SEBESTYÉN 2017: 

223, vö. még a korai ómagyar korból GYŐRFFY ERZSÉBET szép számmal említ 

méretre utaló előtagú vízneveket, pl. 1243/1335: Nagypatak, 2011: 52). Azaz a 

névben a birtokos személyjel magyarázható pusztán más jelölt birtokos jelzős 

víznevek analógiás hatásával, s akár másodlagosan, bővüléssel épülhetett be a 

névbe, vagy eleve -pataka utótaggal alakult a minőségjelzős összetétel. A megye 

víznévanyagában többször találunk ilyen nem valódi birtoklást kifejező, pusztán 

formálisan birtokos szerkezetű vízneveket. A névszerkezet alapján ugyanakkor a 

név előtagja esetleg a m. Nagy személynév is lehet (vö. Mátyfalván: 1574: Nag, 

Sz. 410; 1632, 1715: Nagy, Sz. 411; de ehhez lásd még N. FODOR 2010: 169–
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170), ezt azonban gyöngíti, hogy a személynév + patak(a) típusú víznevekben 

jellemzően az etimológiailag kevésbé áttetsző személynevek jelennek meg (vö. 

ehhez GYŐRFFY 2011: 59–62, 110, 111–112). A fenti rendszertani tényezők 

alapján az előtag családnévi eredeztetése nagy valószínűséggel elvethető.  

Nagy-rekettyés ’Fancsika határában említett földterület’ 1478 (C. Tóth 2006: 

60): Nagrekestyes.  

A nagy mn. és a rekettyés ’rekettyebokrokkal benőtt terület’ (FKnT.) földrajzi 

köznév összetételével alakult.  

Nagy-rét 1. ’Keresztúr, Újhely és Újlak határában említett hely’ 1580–1590 k. 

(Sz. 509): Nagj ret, 1655 (Sz. 504): Nagi rén [ɔ: rét], 1671 (Sz. 510): Csonalos 

alias Nagyréth, 1671, 1680 [a. n.] (Sz. 515): Nagy Rét. L. Csalános (1.). Vö. 

Nagy-rét farka, Nagy-rét-hát. 2. ’Királyháza DK-i határában, az Esztegő és a 

Batár közén említett hely’ 1689 (Sz. 385): Mocsar Laz sen Nagy Reth. L. 

Mocsár-láz. Vö. Kis-rét (1.). 3. ’Fancsika és Sásvár határában említett rét’ 1478 

(C. Tóth 2006: 60): Nagreeth, 1478 (C. Tóth 2006: 60): Nagreth, fen., 1545 (Sz. 

474): Nagy Ryth, prat. Vö. Kis-rét (2.).  

A nagy mn.-nek és a rét ’széna termesztésére használt terület, kaszáló’ (FKnT.) 

földrajzi köznévnek a jelzős összetétele. A főtag a magyar nyelvterület más ré-

szein ’vízinövényekkel benőtt, lapos, mocsaras, vizenyős terület’ (i. h.) jelentés-

ben is ismeretes, talán ezzel magyarázható a királyházi Nagy-rét Mocsár-láz 

névpárja. A királyházi és a sásvári helynév előtagja a Kis-rét mikrotoponima dif-

ferenciáló névrészével áll oppozícióban.  

Nagy-rét farka ’Újlak határában említett hely’ 1697, 1698 [a. n.], 1713 

[a. n.], 1762 [a. n.], 1771 [a. n.] (Sz. 515): Nagy réth farka.  

A Nagy-rét (1.) helynévnek és a birtokos személyjeles fark ’vmilyen földrajzi 

egységnek a vége, elkeskenyedő nyúlványa’ (FKnT.) földrajzi köznévnek az 

összetételével alakult. A szomszédos Szatmár megye területén a farok ’nyári 

időszakban rendszerint kiszáradó érnek hosszan elnyúló vége’ jelentése is isme-

retes (i. h.).  

Nagy-rét-hát ’Keresztúr és Újlak határában említett földterület’ 1655 (Sz. 

504): Nagi réth hat, 1688 (Sz. 515): Nagy reth hat.  

A Nagy-rét (1.) helynévnek és a hát ’szélesebb tetejű magaslat, földhát’ 

(TESz. hát1) földrajzi köznévnek a jelzős összetétele.  

Nagy sor ’Csepe határában említett hely’ 1579 (Sz. 317): Nagy sor.  

A nagy mn. és a sor ’házsor; házsor a külterület felé eső utca egyik oldalán; 

szabályos alakú földdarabok a határban’ (FKnT.) földrajzi köznév jelzős össze-

tétele. Az előtag esetleg személynév is lehet, a falu személynévanyagában a 15. 

sz.-tól adatolható a Nagy nemesi és jobbágynév, XV.: Nagy (Sz. 312), 1585: 

Naag, 1631: Nagj (Sz. 313), 1775: Nagy (Sz. 314). 
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Nagyszász ’település Ugocsa vm. közepe táján a Tisza bal partján; Szászfalu 

egykori megnevezése’ 1262 (Szirmay 139, 149, F. 7/3: 45, Sz. 479, ComMarmUg. 

205, Ortvay, Vízr. 2: 424), 1319 (Z. 1: 163, Perényi 27, ComMarmUg. 205, 

AOklt. 5: 174 [itt bizonytalan 1319. évi kelettel], 181), 1351 (DL 70629, Perényi 

60), 1355 (DL 70634, Perényi 65, A. 6: 407, ComMarmUg. 205): Nogzaz, t., v., 

1299 (DL 56572, H. 7: 308 [itt 1290–1300. évi kelettel], ComMarmUg. 205 [itt 

1291/1300. évi kelettel]): Nogzas, 1319/XVI. sz. eleje (Perényi 28), 1351/1385 

(DL 38159): Nagzaz, v., 1319/XVI. sz. eleje (Perényi 28): Nagyzaz, 1351 (Cs. 1: 

435, Kázmér 1970: 144), 1357 (Perényi 70), 1357/1364 (C. Tóth 2006: 85, DL 

70645, A. 6: 635, ComMarmUg. 205 [itt 1357. évi kelettel]): Nogzaaz.  

A nagy melléknévnek és a Szász településnévnek az összetétele (FNESz. 

Tiszaszászfalu). A nagy jelző Felszász-tól különítette el a települést.  

*Nagy-szeg lásd Belső-Nagy-szeg. 

Nagy-Szegés ’Sásvár határában említett sziget’ 1549 (Sz. 474): Nagy Zegys, 

ins., 1553 (Sz. 474): Nagy Zeges.  

A nagy melléknévnek és a Szegés helynévnek az összetételével keletkezett. 

Kis-Szegés mikronévi említés nem adatolható a falu határában, de összefüggésbe 

hozható a Felső-Szegés névelőfordulással.  

Nagyszemű-kökény ’Újhely határában említett hely’ 1669 (Sz. 511): Nagy 

szemü kökeny-nél. Nagyszemű-kökényes ’Bökény határában említett hely’ 1719 

(Sz. 305): Nagy szemű Kökényes.  

Az egyszeri említés alapján köznévi és helynévi említés egyaránt lehet. Hely-

névi használatát erősíti a kökényes utótaggal szereplő forma. A gyümölcsnevek 

körében fellelhető minőségjelzős szerkezetű gyümölcsfajtanevek alapján (pl. nagy-

szemű cseresznye, 1590: Cerasa durantia: Nag szemk czeresnie-k, PELCZÉDER 

2018a: 156) feltehető, hogy egy *nagyszemű kökény gyümölcsnévből keletkez-

hetett metonimikus névadással. Az alapul szolgáló gyümölcsnév PELCZÉDER KA-

TALIN történeti-etimológiai szóanyagában nem található meg, de valós létét iga-

zolhatják hasonló gyümölcsnévmodellek (pl. öregszemű cseresznye, i. m. 166). 

Nagy-sziget 1. ’Fancsika határában említett sziget’ [1550–1650] (Sz. 330): 

Nagy Sigeth. Ma a fancsikaiak szerint a szomszédos Újhelyen ennek korrelatív 

párja ismeretes: 2008: Kis-Sziget, l. Vö. még Kis-sziget: 1865 (K30): Kís Szigeth 

(Péterfalva). 2. ’Újlak határában említett sziget’ 1671, 1680 [a. n.], 1697 [a. n.], 

1698 [a. n.], 1701 [a. n.], 1711 [a. n.], 1713 [a. n.], 1718 [a. n.], 1729 [a. n.], 1739 

[a. n.] (Sz. 515): Nagy Sziget, 1749, 1762 [a. n.] (Sz. 515–516): Nagy Szeget. Ma 

a Tisza partján Sziget és Nagy-sziget (2008: Sziget ~ Nagy-sziget) nevű szántóföld 

fekszik. Vö. Belső-Nagy-szeg, Sziget-hát. 

A nagy mn. és a sziget ’vízzel körülvett szárazföld’ (TESz.) földrajzi köznév 

összetételével alakult mikrotoponima.  
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Nagy-szőlő ’Halmi határában említett hely’ 1624 (Sz. 369): Nagy szőlő. Vö. 

1865 (P. 67): Nagy Szőllő (Váralja).  

A nagy mn.-nek és a szőlő ’az a földterület, ahol ezt a növényt termesztik’ 

(TESz.) földrajzi köznévnek a jelzős összetétele. 

Nagyszőlős ’település Ugocsa vm. középső részén a Tisza jobb partján, a 

megye központja’ [XVI–XVII.] (Sz. 419): Nagy Zewlews, 1552 (Szirmay 37), 

1579, 1586, 1598 (Szirmay 95), 1662 (Szirmay 95), 1667, 1668 (Szirmay 98), 

1669 (Szirmay 98), 1671 (Szirmay 99): Nagy Szfllfs, opp., de, civ., 1556 

(Szirmay 18), 1560 (Szirmay 19, ComMarmUg. 221 [itt Nagy Szölös]): Nagy 

Szflfs, opp., 1560 (Szirmay 95): Nagy-Zfllfs, opp., 1590 (Szirmay 90): Nagy-

Szfllös, 1598 (Dávid 505): Nagy Zeolós, 1604 (UC 59: 15b): Nagy Zeöleos, 

1670–1689 (UC 159: 41), 1670, 1671, 1673 (UC 157: 73), 1673 (UC 27: 6, 57: 

75), [1673 után] (UC 34: 37b), 1674 (UC 81: 3), 1689 (UC 34: 39), 1690 (UC 65: 

55, 98: 39), XVII. vége (UC 32: 26), 1706 (Károlyi 5: 359), 1709 (ComMarmUg. 

221), 1713 (UC 34: 45), 1721 (UC 155: 16), 1767 (UC 126: 45): Nagyszőlős, 

opp., 1673 (UC 157: 73), 1690 (UC 27: 7), 1712 (UC 39: 22): Nagy Szőllős, 1706 

(Károlyi 5: 360): N.-Szőlős, 1738 (Révay 2003: 134): Nagy βőllős | Lat. 1644–

1645 (UC 173: 27): Nagy Szölössiensis, opp., 1644–1645 (UC 173: 27): [Nagy] 

Szölösiensis, 1691 (Szirmay 101): Nagy-Szfllfsiensis, 1698 (Szirmay 57): Nagy-

Szfllfssiensis. Későbbi említései: 1782–1785 (Kat1): Nagÿ Szőlős ~ Szőles, 

Nagÿ, 1808 (Lip., Rep.): Szőllős (Nagy-), opp., 1802–1811 (Görög), 1806 (Lip., 

Mappa), 1829 (Kat2): Nagy Szfllfs, 1864 (L34), 1865 (P. 49, 66, K22), 1892 

(Hnt. 941), 1937 (Hnt. 705), 1944 (Hnt. 429): Nagy Szőllős, 1865 (P. 32, 57, K15, 

L17), 1889 (Gönczy): Nagyszőlős, opp.  

A Szőlős helynév másodlagosan egészült ki a nagy melléknévvel, s ’a Szőlős 

nevű települések közül a legnagyobb, legfontosabb’-at jelöli. A Szőlős tele-

pülésnév a 16. században vette fel a jelzői névrészt. Az előtag arra utalhat, hogy 

Ugocsa vm.-nek e helysége, Királyháza mellett, hamar a megye központjává vált 

(FNESz. Nagyszőlős). A vármegye területén *Kisszőlős helynév nem fordul(t) 

elő, így elvethető a korreláció eshetősége.  

Nagytarna ’település Ugocsa vm. K-i részén, Szárazpataktól ÉK-re, a Tarna 

patak mentén; az egykori Tarna’ 1670, 1671 (UC 157: 73), 1673 (UC 27: 6, 57: 

75, 157: 73), [1673 után] (UC 34: 37b), 1674 (UC 81: 3), 1689 (UC 34: 39), 1690 

(UC 27: 7, 65: 55), [XVII. vége] (UC 38: 68): Nagy Tarna, XVII. vége (UC 32: 

26): Nagy Torona. Későbbi említései: 1782–1785 (Kat1): Nagÿ Tarna, Tarna 

Nagÿ, 1802–1811 (Görög), 1839 (Fényes 4: 412), 1859 (Kat2), 1889 (Gönczy), 

1907 (Hnt. 740), 1934 (T8), 1942 (Hnt. 183): Nagy Tarna. Mai népnyelvi alakja: 

2008: m. Nagytarna (Gődényháza), ukr. Nattárna (Kistarna), ukr. Veliká Tárná 

~ Nagy Tárna (Kistarna).  
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A Tarna településnév differenciálódásával keletkezett másodlagos név: a 

nagy melléknévnek és a Tarna településnévnek az összetétele, Tarna települést 

jelölte. Az előtagja a Kistarna helységnév előtagjával áll korrelációban. A 17. 

sz. végén Nagyótarna alakban is említik, amely a település múltjára (régiségére) 

utal. A későbbiekben a szláv Ternávka (1873: Ternávka, Hnt. 1329), Velika Tar-

na (1805: Velika-Tarna, Szirmay 151, ComMarmUg. 209; 1808: Weliká-Tarna, 

Lip., Rep.) és a román Tarna Mare (1805: Tarna-Máre, Szirmay 151, ComMarmUg. 

209; 2003: Тарна-Маре, T36) alakban is említik. 

Nagy-Tisza ’Fancsika határában említett vízfolyás’ 1747 (UC 15: 58): Nagy-

Tisza. Élőnyelvi adatait lásd a Tisza címszó alatt.  

A megkülönböztető szerepű nagy mn.-nek és a Tisza folyónévnek az össze-

tételével alakult. A jelzői előtag a Kis-Tisza előtagjával áll korrelációban. Bizo-

nyára magát a Tisza fő medrét jelölte. 

Nagy-Tó-hát ’Újlak határában említett hely’ 1760 (Sz. 516): Nagy tó hát.  

A differenciáló szerepű nagy névrésznek és a Tó-hát helynévnek az össze-

tételével alakult. Korrelatív párját nem ismerjük; elképzelhető, hogy egy közvet-

lenül nem adatolt Nagy-tó víznévnek és a hát ’vízből kiemelkedő, ill. a környe-

zeténél magasabban fekvő földterület’ (FKnT.) földrajzi köznévnek az össze-

tétele; vö. Kerek-tó-hát.  

Nagy út mezeje ’Salánk belterületétől Ny-ra, a Ny–DNy-i irányban vezető út 

jobb oldalán elterülő nagy kiterjedésű terület’ [1671] (Sz. 468): Nagy ut mezeje, 

cal. Későbbi említése: 1864 (P. 44): Nagyutmező. Mai népnyelvi alakja: 2007: 

Nagy ut mez¥, sz.  

A Nagy út alapnévnek és a birtokos személyjeles mező földrajzi köznévnek az 

összetételével alakult. A helynév alapjául szolgáló Nagy út mikrotoponima csak 

a 19. sz. harmadik negyedétől adatolható (1864: Nagy ut, P. 44, 1865: Nagy ŭt, 

K31; 2007: m. Nagy ut, sz.; itt szerepel még a Nagy ut megyei út is, amely 

Patakról Salánkra vezet).  

Nagyút-szeg ’Nevetlenfalu határában említett szántóföld’ 1482 (C. Tóth 

2006: 65): Naghwthzeg.  

Egy közvetlenül nem adatolt Nagy út helynévnek és a szeg ’a határ egy része’ 

(FKnT.) földrajzi köznévnek az összetételével alakult.  

Nagy-vész ? szege ’Keresztúr DNy-i határában, a Kadarcs patak partján em-

lített hely’ 1483 (DL 38422, Sz. 503 [itt az előbbire utalva Naghweyzege áll], 

OklSz. 190, 354 [itt 1482. évi kelettel Nadhweyzege], Szirmay 74 [itt Nagy-ve-

szegi]): Naghwezyege, t., 1655 (Sz. 503): Nagi vessi sege. Nagy-vész-szeg 1655 

(Sz. 503): Nagi ver (?) szeg. Későbbi említése: 1852 (K1), 1865 (P. 63), 

1878/2007 (Gerendely 2007): Nagy vésszeg.  



 269 

Bizonytalan olvasatú név, amely talán egy Nagy-vész mikrotoponimának és a 

szeg ’szöglet; csúcs, kiszögellés; sarok, zug’ (TESz. szeg2) földrajzi köznévnek 

az összetételével alakult. SZABÓ ISTVÁN a Nagy-vész (vejsze) -szeg olvasatot 

valószínűsíti (Sz. 503). A helynév vész eleme a vejsze ’halfogó rekeszték’ mellett 

esetleg a vész ’elpusztult erdőrészlet; irtás’ földrajzi köznévvel (FKnT.) is azo-

nosítható.  

Nagy-Vettföld ’Mátyfalva és Kőrév között említett puszta’ 1539 (Sz. 414): 

Naghwewth fewld.  

A nagy mn.-nek és a Vettföld helynévnek az összetételével alakult. Ez utóbbi 

névrész feltehetőleg szerzett, vásárolt vagy pl. erdőirtással birtokba vett földre 

utal. A helynév előtagja a Kis-Vettföld előtagjával áll korrelációban. 

Nakol ’Bábony és Terebes határában, Bábony K-i részén, a Hódos patak bal 

partján említett erdő’ 1464 (DL 70920, Perényi 247, Sz. 284, ComMarmUg. 193), 

1478 (DL 70985, Z. 11: 227, 229, 230, 231, 232, Perényi 279, 280, 281), 1479 

(DL 45792, 70990, Sz. 284, Perényi 283, ComMarmUg. 193): Nakol, s., t., prat., 

1479/1749 (Sz. 284, ComMarmUg. 193 [itt hibásan 1479. évi kelettel]): Nokoly, 

prat., s., 1751 (Sz. 284): Nákoly, s. Későbbi említése: 1884 (Kat3): Nacole. 

PESTYnél a szomszédos Turc határában Nakolya (1865: Nakolya, P. 68) föld-

rajzi nevet említenek. Mai népnyelvi alakja: 2015 (Szilágyi-Varga 2015: 178): 

Nákoj.  

SZABÓ ISTVÁN szerint valószínűleg személynévi eredetű (Sz. 284), az Árpád-

kori névanyagban azonban egyetlen személynévi említést találunk ilyen alakban: 

1287: metas… iungit reliquum minus Berch Nakol dictum (ÁSz. 574), ami való-

jában — Turóc vm.-i — helynévi említés. Megítélésem szerint a helynév szláv 

névátvétel lehet, az ősszláv töve a *naкъlъ ’nedves, vizes (fiatal fűzfákkal benőtt) 

terület’ jelentésű szó, amelynek az egyes szláv nyelvekben több helynévi 

származéka ismeretes; vö. szln., szlk. Naklo hn., le. Nakiel, Naklo hn. (ŠMILAUER 

1970: 127, lásd ehhez még a Nakel: cseh Náklo ~ német Nakel helynévpárokat, 

KNIEZSA 1944/2003: 150). A 16. sz. közepéről Nakol rétje mikrotoponima is-

meretes Bábony határában.  

Nakol rétje ’Bábony és Váralja határában említett földterület’ 1545 (Sz. 284): 

Euzfeo alias Nakoll rettye, 1550 (Sz. 284, ComMarmUg. 193 [itt hibásan 1545. 

évi kelettel]): Ewzfew alias Nakolrethe.  

A szláv eredetű Nakol erdőnévnek és a birtokos személyjeles rét ’kaszáló, 

legelő; mező, sík terület; mocsaras, vizes hely, zsombékos’ (TESz.) jelentésű 

földrajzi köznévnek az összetételével alakult. A település határában említett hely-

név Őz-fő néven is szerepel.  

Nebojsza ’Királyháza határában a Nyalábvár tornyának a neve’ 1575 (Sz. 

384): Naboyza, 1639 (Sz. 384): Nyeboysza.  
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SZABÓ ISTVÁN szerint a Nebojsza helynév a szláv Nebojsa ’nem félő’ értelmű 

szóból ered, amely gyakori bástyanév (Sz. 384). Emellett személynévi eredettel 

is számolhatunk, KNIEZSA ISTVÁN a szlovák és kárpátukrán családnevek rend-

szerét vizsgálva szól a sajátos típusú, az igék felszólító alakjaiból képzett nevek-

ről: Nebojsa ’ne félj’ (1965/2003: 345), vö. cseh Nebojsě szn.; lásd még szb.-hv. 

nèbojša ’vakmerő ember; szájhős’ (FNESz. Nemesnebojsza), szl. Небойша szn. 

(CSUCSKA 2011: 254).  

Necse ’Bökény és Szirma határában említett víz’ 1473 (DL 38369, Sz. 303): 

Necchye, aqua, 1549 (Sz. 303): Nechke, 1721 (Sz. 488): Necse. — A két település 

viszonylag közel fekszik egymáshoz, így feltehetőleg azonos helyre utalhattak.  

SZABÓ ISTVÁN szerint a név eredete ismeretlen (Sz. 303). Valószínűleg szláv 

eredetű víznév, etimológiája talán összefügg a szomszédos Szatmár vármegyei 

Ecsedi-láp Netech, valamint Necche szláv helyneveivel (vö. KNIEZSA 1943/2003: 

80, KÁLNÁSI 1996: 146, 153). KNIEZSA ISTVÁN szerint ennek alapja a Ne-tečь 

’nem folyó, áramló’ jelentésű szláv összetett név (vö. ukr. Нетечі hn., ŠMILAUER 

1970: 127), amely a magyarban Netecsa > *Netcsa > Neccse változással alakul-

hatott (KNIEZSA 1943/2003: 80). Esetleg összevethető a név a korai ómagyar kori 

Baranya megye névrendszerében fellelhető Nekcse víz- (+1228/1383/1407: 

Nekche, fl., KMHsz. 1: 199) és településnévvel (+1228/1383/1407: Nekche, 

poss., i. h.), melyek közül GYŐRFFY ERZSÉBET a személynévi eredetű település-

nevet tekinti elsődlegesnek (2011: 65, 122, vö. még FNESz. Našice). 

Nevetlenfalu ’település Ugocsa vm. DNy-i részén, Aklitól ÉNy-ra’ 1619 (Sz. 

439 [a. n.], Kázmér 1970: 140), [XVII. második fele] (UC 108: 51), 1691 (UC 

11: 49f), 1692 (UC 11: 49h), 1720 (Kázmér 1970: 140), 1744 (Szirmay 30, 

ComMarmUg. 175): Nevetlenfalu. Későbbi említései: 1782–1785 (Kat1), 1802–

1811 (Görög), 1806 (Lip., Mappa), 1855 (K6), 1865 (K11, K13, L18, P. 40, 41, 

57, 63), 1889 (Gönczy), 1900 (Hnt. 564), 1934 (T8), 1944 (Hnt. 437): Nevetlen-

falu, 1882 (Hnt. 247): Névetlenfalu | Szl. 2003 (T36): Наветленфолу. Mai nép-

nyelvi alakja: 2008: Nevetlen. Nevetlenfalva 1683 (UC 30: 34): Nevetlenfalua. 

Későbbi említései: 1808 (Lip., Rep.), 1860–1861 (Kat2), 1884 (Kat3), 1910 

(ComMarmUg. 176), 1926 (Hnt. 364): Nevetlenfalva.  

Szintagmatikus szerkesztéssel alkotott településnév, a korábbról említett Gyak-

falva ~ Gyakháza, majd Diákfalva névalakokból névrészcserével nem magya-

rázható. A név fn. fosztóképzős származékának és a falu földrajzi köznévnek az 

összetételével alakult. KISS LAJOS az eufemizmusok körében tárgyalja a tele-

pülésnevet (1999: 209, vö. FNESz. Nevetlenfalu). Besorolása összefüggést mutat 

a PESTY-féle közléssel, amelyben a település múltjáról az alábbiakat találjuk: 

„Eleinte Deák falva, a’ honnan a’ Deakfalvi deákok vagy is késöbben Zápolyák 

származtak. Késöbb 1600 tályán a’ körül lakó oláhság nyelvén Dyák falvá-nak 

vagy gyák falvá-nak mondatott, mint hogy az oláh a’ Deákot Gyáknak mondja – 
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már 1650 tályán a’ magyarság gunyból elvetve az accentust Gyakfalva lett 

belölle, ezt szégyenelve a’ lakosság 1720-k évben tartott megyei gyülés végzése 

nyomán eltöröltetvén Nevetlenfalu-nak neveztetett Megemlitendö itt azon körül-

mény hogy a’ nép monda szerint a’ Gyakfalva név azért töröltetett volna el, hogy 

egy leány mosásssal foglalkozván, egy csapat katonaság vonult mellette el ’s 

kérdezvén a’ leányt mondaná meg mifelé (!) helység lenne ez? Ki is szégyenelvén 

a’ Gyakfalva nevet mondani Nevetlenfalunak mondá. – Ezen katonasággal utolsó 

tiszt aztán – ki szinte azon idöben N. Szöllösre a’ megye gyülésre utazott – a’ 

megye gyülésére – a’ megye gyülésén a’ leánnyal történt esetet felemlitvén, 

határoztatott el Gyakfalva eltörlése, és Nevetlenfalura lett elnevezése amint azt 

a’ leány mondá” (P. 40, a kiemelés tőlem: K. B.). A települést a Nevetlenfalu 

változat mellett a 17. sz. végétől elvétve Nevetlenfalva alakban is említik. Ez a 

forma a -falva utótagú településnevek analógiájára keletkezhetett (KÁZMÉR 

1970: 58–59). 

Nyakas ’Salánk határában említett szőlőhegy’ 1628 (Sz. 467): Nyakass, szőh.  

A név valószínűleg személynévből keletkezhetett magyar névadással, vö. 

1330: [Nyakas Péter] (RMCsSz.). Ugocsa vm. középső és délnyugati részén lévő 

települések családnévállományában szerepel Nyakas név, vö. 1604: Nyakas (Sző-

lős, Sz. 422), 1675, 1689: Nyakas (Batár, Sz. 289). A név alapnévként egész sor 

további helynévben szerepel, vö. Nyakas-Dobonyos, Nyakas-szőlő, Nyakas-

völgy, továbbá később említett nevekben is: Lapos-Nyakas (1865: Lapos Nyakas, 

P. 67), Nyakas-oldal (1864: Nyakas óldal, P. 44).  

Nyakas-Dobonyos ’Salánk határában említett hely’ 1772 (Sz. 467): Nyakas 

Dobonyos. Ma a falu határában Nagy-Dobonyos (2007: Nagy-Dobonyos) völgy 

ismeretes.  

A település névanyagában mind Dobonyos, mind pedig Nyakas helynevet 

ismerünk. Névrendszertanilag a mikrotoponimák esetében két megnevező szere-

pű névrész mellérendelő szerkezete egy újabb helynév létrehozására igen ritkán 

alkalmazott névmodell, így inkább talán rész–egész értelmű (’a Dobonyos Nya-

kas nevű része’) vagy lokális tartalmat fejezhetett ki (’a Dobonyos Nyakas felőli 

része’). A megye más részén a Szomoga-Piskáros névalak mutat ehhez hasonló 

szerkesztettséget. Ehhez lásd a Szomoga (2.) szócikkét.  

Nyakas kátyúja ’Fancsika határában említett földterület’ 1478 (C. Tóth 2006: 

60): Nakaskathyoya.  

A Nyakas helynévnek vagy az alapjául szolgáló személynévnek és a birtokos 

személyjeles kátyú ’vízjárta terület, rét; vízzel telt mélyedés; gödrös, sáros út’ 

(TESz., FKnT.) földrajzi köznévnek az összetételével alakult.  

Nyakas-szőlő ’Salánk határában említett hely’ 1661, 1772 [a. n.] (Sz. 467): 

Nyakas szőlő.  

A Nyakas helynévnek és a szőlő földrajzi köznévnek az összetételével alakult.  
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Nyakas-völgy ’Salánk határában említett völgy’ 1661, 1772 [a. n.] (Sz. 467): 

Nyakas völgy.  

A Nyakas helynévnek és a völgy ’alacsonyabban fekvő terület’ (TESz.) föld-

rajzi köznévnek az összetételével alakult.  

Nyaláb ’vár Királyháza belterületének ÉK-i részén’ 1315 (Perényi 25, 

ComMarmUg. 196), 1315/1320 (AOklt. 4: 49), 1315/1320/1324 (AOklt. 4: 49): 

Nylaab, castr., 1315 (Perényi 25), 1315/1320/1325 (AOklt. 4: 50), 1315/1325/

1360 (AOklt. 4: 50), 1326/1387 (AOklt. 10: 294), 1351 (Cs. 1: 430), 1352 

(Szirmay 11, ComMarmUg. 196), 1353/1388 (DL 38157), 1355 (DL 70634, 

Perényi 65, 66, A. 6: 408), 1357 (Perényi 68, 70), 1357/1364 (C. Tóth 2006: 85, 

DL 70645, A. 6: 634), 1357/1399 (DL 70702), 1362 (DL 70641, Perényi 75), 

1378 (DL 26566, DocVal. 281, ComMarmUg. 169, 188, 196, 205, 219, Szirmay 

143 [itt Nyaláb]), 1380/1388 (DL 38130), 1396 (Perényi 111, DocVal. 487, 

ComMarmUg. 196), 1396>1498 (DL 71068), 1399 (Perényi 123, DocVal. 521, 

523), 1399>1498 (DL 71068), 1402 (Perényi 133), 1402/1498 (Zs. 2/1: 1740, 

1751), 1405 (Perényi 141, 144, Zs. 2/1: 3703, 3709, 4006), [1405] (Zs. 2/1: 3813), 

1406>1497 (Zs. 2/1: 4599), 1406>1498 (DL 71068), 1416 (Zs. 5: 1690), 

1424>1498 (DL 71068), 1428 (Perényi 198), 1428>1498 (DL 71068), 1430 (DL 

70858, Perényi 203, 208), 1430/1431 (DL 70863, 70870, Perényi 209, F. 10/7: 

51, 232, 235 [itt Nyalas]), 1431 (DL 70863, 70870, F. 10/7: 57, 321, 365 [itt 

Nyalas]), 1432>1498 (DL 71068), 1441 (Perényi 226, 227), 1441/1450 (DL 

70896), 1450 (DL 70896, Perényi 229, 230, 235), 1450>1498 (DL 71068), 1471 

(DL 70956, 70961, Perényi 260, 262, 264), 1478 (Perényi 277), 1478/1496 (DL 

71061), 1479 (DL 38301), 1482 (DL 71000, Perényi 288), 1483 (DL 36395), 

1488 (Perényi 294), 1489 (DL 71018, Perényi 297), 1490 (DL 71026, Perényi 

302), 1492 (DL 71039, Perényi 308, 309), 1492/1493 (DL 71047), 1492/1498 

(DL 71068), 1492/1506 (DL 71101), 1493 (DL 71040, 71046, Perényi 309, 312), 

1493/1493–1513 (DL 71047), 1493/1498 (DL 71068), 1493>1506 (DL 71101), 

1498 (DL 71068, 71070, 71072, Perényi 329, 332, 333), 1498/Más. (DL 26070), 

1499 (DL 71074, Perényi 334, 335), 1499/1505 (DL 71099), 1506 (DL 71101, 

Perényi 350), 1512>1547 (DL 24869), 1514 (DL 71135, Perényi 382), 1515/1516 

(C. Tóth 2006: 75, 76), 1516 (DL 71140, 71142, Perényi 384, 385, Mező, Patr. 

447, vö. 385), 1517 (DL 71148, Perényi 389), 1524/1525 (DL 26693), ?1662 

(T22), 1680 (T12), 1700 (T3), 1709 (ComMarmUg. 196), 1717 (T13), ?1730 

(T26): Nyalab, castr., 1315/1360 (AOklt. 4: 50), 1357 (DL 38170), 1357/1379 

(DL 38171), 1357>1389 (DL 38160, DocVal. 351 [itt az előbbire utalva Nyalab 

áll]), 1418 (Zs. 6: 1598): Nylab, castr., [1315 k.] (C. Tóth 2006: 26, 27), 1320. k. 

(HOkl. 193, ComMarmUg. 196), 1326 (AOklt. 10: 136): Nalab, castr., 1327 

(AOklt. 11: 250): Nalaab, 1352 (Szirmay 32, ComMarmUg. 196), 1563 

(ComMarmUg. 196), ?1680 (T11), ?1690 (T18), 1700 (T23), 1707 (T17), ?1720 
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(T33), 1737 (T16), ?1738 (T2): Nialab, castr., 1400 (DocVal. 527, ComMarmUg. 

196): Naylab, 1400 (DocVal. 529, ComMarmUg. 196), 1471 (Perényi 264): 

Nyalaab, de, 1400 (Szirmay 143), 1423 (Szirmay 143), 1449 (Szirmay 143, 156), 

1451 (Szirmay 144, ComMarmUg. 196), 1458 (Szirmay 138), 1470 (Szirmay 

141), 1492/1493 (DL 46222), 1515/1516 (C. Tóth 2006: 75), 1516 (ComMarmUg. 

196), 1539 (Szirmay 16), 1545 (Szirmay 16, 137), 1549 (Szirmay 145), 1571 

(Szirmay 144), 1592 (Károlyi 3: 538), 1662 (Szirmay 160), 1671 (Szirmay 100, 

142), 1674 (Károlyi 4: 503), 1713 (UC 34: 45): Nyaláb, arx, 1418 (Károlyi 2: 33, 

ComMarmUg. 196): Nylob, castr., 1515/1516 (C. Tóth 2006: 76): Nyálab, 1536 

(Maróthi 1902: 111): Nÿalab, 1671 (Szirmay 2, ComMarmUg. 196): Nyalábia, 

1683 (T32): Nyalob, 1740 (T20), ?1745 (T29): Nilab. Későbbi említése: 1889 

(Gönczy [itt Nyaláb v.]), 1897 (ComMarmUg. 196): Nyaláb. Mai népnyelvi 

alakja: 2008: Nyalábvár.  

A klasszikus késő középkori hegyi kővárat jelölő név a magyar nyaláb főnév-

ből alakulhatott, amely ’gallyból, szalmából, egyéb szálas anyagból álló csomót, 

köteget’ jelöl (FNESz. Nyalábvár, OklSz., TESz. nyaláb). A névadás motivációja 

nem világos, KISS LAJOS szerint talán a név feltehetőleg a sáncmunkához hasz-

nált rőzsenyalábokkal, -kévékkel van kapcsolatban (FNESz. i. h.). A várnév 

történeti adataiban szereplő latin fajtajelölő (castrum) lexéma megítélése bizony-

talan, ezek esetében egy- vagy kétrészes névalakra is gondolhatunk. Később 

Nyaláb vára és Nyalábvár formában is szerepel. 

Nyaláb vára ’vár Királyháza belterületének ÉK-i részén’ 1447 (DL 70894, 

Perényi 229), 1451 (C. Tóth 2006: 88), 1479 (DL 38301, Cs. 1: 430): Nyalab-

wara, castr. Későbbi említése: 1802–1811 (Görög), 1839 (Fényes 4: 421), 1851 

(Fényes 1: 220): Nyaláb vára. Nyalábvár 1493 (DL 71040, Perényi 309): 

Nyalabwar, castr. Későbbi említése: 1808 (Lip., Rep.), 1934 (T8): Nyalábvár, arx 

desol.  

A Nyaláb várnév történeti adataiban a 15. sz.-ban Nyaláb vára és Nyalábvár 

alakok is szerepelnek. Az adatok időbeli viszonyai szerint a Nyaláb várnév utólag 

egészült ki vagy a denotátum fajtájára utaló vár(a) földrajzi köznévvel, s párhu-

zamos névhasználat is fennállhatott a névváltozatok között. De az is elképzelhető, 

hogy a várnév eleve kétrészes volt, csak a várak oklevélbeli megjelölését latinra 

(castrum-ra) fordították. Noha a régiségben ritkán említik a várat Nyalábvár né-

ven, mai népnyelvi alakja ugyanilyen formájú.  

Nyáras 1. ’Fancsika határában említett hely’ 1696 (Révay 2003: 130): nyaras-

on. Vö. Nyáras-szeg. 2. ’Gődényháza határában említett hely’ 1759 (Sz. 358): 

Nyáros. Későbbi említései: 1865 (P. 65): Nyáras (Szászfalu); 1865 (K35, L24): 

Nyáros, sz. (Tekeháza). Mai népnyelvi alakja: 2008: ukr. Nyáras, sz. (Szászfalu, 

Tekeháza). Vö. Hosszú-nyáras. 3. ’Keresztúr határában említett hely’ 1655 (Sz. 

504): Nyaras. 4. ’Mátyfalva határában említett hely’ 1570 k. (Sz. 412): Nyaras 
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mellett. L. Nyáraska. 5. ’Szirma határában említett rét’ 1592/XVIII. (Sz. 488): 

Nyaras, r., 1661 (Sz. 488): Nyáras. 6. ’Szőlősvégardó Ny-i határában említett 

hely’ 1644 (Sz. 492): Nyaras között, 1646, 1648 [a. n.] (Sz. 492): Nyaras közt. 

Vö. Nyáras alja (1865: Nyáros alya, P. 58). Későbbi említése: 1923 (Sz. 492): 

Njarašč. Mai népnyelvi alakja: 2008: ukr. Nyáras ~ NyárÏs ~ Nyáros ~ Nyárásá χ, 

sz. 7. ’Újlak határában említett hely’ 1749, 1754 [a. n.], 1762 [a. n.] (Sz. 518): 

Nyáros-on. Mai népnyelvi alakja: 2008: m. Nyáras. — Fancsika, Mátyfalva és 

Szőlősvégardó szomszédos települések, elképzelhető, hogy egyazon denotátumra 

utalhatnak a helynevek.  

Morfematikai szerkesztéssel keletkezett: a m. nyár fanév -s képzős szárma-

zéka, amely földrajzi köznévként is használatos (vö. FKnT. nyáras).  

Nyáras-berek ’Csepe É-i határában említett berek’ 1337, 1583 [a. n.] (Sz. 

315): Nyaras berek, nem.  

A nyár fanév -s képzős származékának és a berek ’liget’ jelentésű földrajzi 

köznévnek az összetétele (TÓTH 2001a: 222, TESz. berek). Vö. Nyáras-völgy. 

Nyáraska ’Mátyfalva határában említett hely’ 1570 k. (Sz. 412): Nyaraska 

mellett, 1580 k., 1620 k. [a. n.], 1632 [a. n.], 1637 [a. n.], 1640 [a. n.] (Sz. 412): 

Niaraska.  

Morfematikai szerkesztéssel keletkezett név: a nyáras ’nyárfaerdő, nyárfás’ 

földrajzi köznévnek -ka kicsinyítő képzős származéka (vö. FKnT., itt nyáraska 

földrajzi köznév is szerepel). A falu határában ezzel egy időben Nyáras (4.) 

mikrotoponima is szerepel. Vö. Nyáraska-hát. 

Nyáraska-hát ’Mátyfalva határában említett hely’ 1580 k., 1620 k. [a. n.], 

1632 [a. n.], 1637 [a. n.], 1640 [a. n.] (Sz. 412): Niaraska hát.  

A Nyáraska helynévnek és a hát ’vízből kiemelkedő, ill. a környezeténél ma-

gasabban fekvő földterület’ (FKnT.) földrajzi köznévnek az összetételével ala-

kult.  

Nyáras kátyúja ’Terebes határában említett hely’ 1679 (Sz. 533): Nyaras 

katyoja. Későbbi említése: Nyáras-kátyú (1865: Nyáros kátyo, P. 68). Mai nép-

nyelvi alakja: 2014 (Kiss K. 2014: 138): Nyálas kátyóu ~ Nyálos kátyóu, gödör.  

Szintagmatikus szerkesztéssel alakult helynév, keletkezése azonban kétféle-

képpen magyarázható. Egyrészt létrehozhatták a m. nyáras ’nyárfaerdő, nyárfás’ 

földrajzi köznévnek és a birtokos személyjeles kátyú ’mocsár, mocsaras hely; 

vízjárta terület; vízzel telt mélyedés’ (TESz., FKnT.) földrajzi köznévnek az 

összetételével. Másrészt a birtokos névszerkezet és a település határában említett 

Nyáras-szél mikronévi említés alapján egy elsődleges Nyáras helynevet is gya-

níthatunk az előtagban.  

Nyáras-szeg ’Fancsika határában említett hely’ 1478 (C. Tóth 2006: 60): 

Nyarasszegh.  
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A nyár fanév -s képzős származékának vagy az ebből létrejött Nyáras (1.) 

helynévnek és a szeg ’a határ egy része’ (FKnT.) földrajzi köznévnek az össze-

tételével alakult.  

Nyáras-szél ’Terebes határában említett hely’ 1679 (Sz. 533): Nyaras szel.  

A m. nyáras ’nyárfaerdő, nyárfás’ földrajzi köznévnek és a szél ’valaminek a 

határvonalához eső, külső része, határ vég’ (TESz. szél1) földrajzi köznévnek az 

összetételével alakult. Esetleg egy Nyáras helynév és a szél földrajzi köznév 

összetétele is lehet, vö. Nyáras kátyúja. 

Nyáras-völgy ’Csepe határában említett föld’ 1441 (Sz. 316): Nyaraswelgh, t.  

A nyár fanév ellátottságot kifejező -s képzős származékának és a völgy föld-

rajzi köznévnek a jelzős összetétele. Vö. Nyáras-berek. 

nyárfa 1337 (Csepe; Sz. 316): Nyarfa, betula (!), 1357 (Szőlős; DL 38170, 

Sz. 427, Perényi 69 [itt nyarfe (!)]), 1357/1379 (DL 38171), 1357>1389 (DL 

38160, DocVal. 352): Nyarfa, a. populi., 1357/1399 (DL 70702): Nyarfo.  

A magyar nyárfa ’nedves, homokos talajt kedvelő, igénytelen fafajta’ közszói 

említései.  

Nyerges ’Kistarna határában említett irtás’ 1732/Más. (Sz. 395): Nyerges.  

A m. nyerges ’hegy két csúcsa közötti kisebb mélyedés; nyeregszerű hajlattal 

rendelkező hely’ (TESz. nyereg, FKnT.) földrajzi köznév jelentéshasadás útján 

válhatott helynévvé. Felvethető esetleg a m. Nyerges (1446: Nerges, RMCsSz.) 

személynévből való alakulása is. A szomszédos Nagytarna (anyaközség) sze-

mélynévanyagában is adatolható a Nyerges név a 16. sz.-tól, vö. 1574: Nierges 

(Sz. 437), 1705: Njergyes, 1775: Nyergess (Sz. 438), de lásd még 1668: Nyerges 

(Szászfalu, Sz. 481 — itt SZABÓ ISTVÁN megjegyzi, hogy az adott jobbágy a Kis-

tarnával szomszédos Csarnatőfaluról, Sósújfaluból költözött ide).  

Nyers pataka ’Feketeardó határában említett patak’ 1662, 1669 [a. n.], 1698 

[a. n.] (Sz. 341): Nyers pataka.  

Szintagmatikus szerkesztéssel alakult helynév. Az előtag eredete bizonytalan. 

A birtokos névszerkezetből ítélve talán a m. Nyers családnévre gondolhatunk, vö. 

1470: Michael Nyers (RMCsSz.). De lásd még a m. nyers ’természetes ned-

vességet tartalmazó; nedves, nyálkás’ (TESz.) mn.-et is, vö. 1395: Ad vnum 

montem que [így] vocatur Nersheg [ƒ: nyers?] (OklSz.). Utótagja a patak föld-

rajzi köznév birtokos személyjeles alakja. 

Nyilas-sor ’Tekeháza határában említett hely’ 1693 (Sz. 499): Nyilas sor. A 

név előtagját később önállóan említik: Nyilas (1795: Nyilas, Sz. 499; 1865: Nyi-

los, sz., K35, L24; 2008: ukr., m.–ukr. Nyilas, sz.).  

A m. nyilas ’sorshúzás útján osztályrészül jutott földdarab’ főnévnek (TESz. 

nyíl) és a sor ’szabályos alakú földdarabok a határban’ (FKnT.) földrajzi köz-

névnek az összetételével alakult.  
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Nyíres 1. ’Salánk K-i határában említett szőlőföld’ 1628 (Sz. 467): Niress, 

sző. Mai népnyelvi alakja: 2007: Nyires. 2. ’Verbőc K-i határában említett hely’ 

1714, 1728 [a. n.], 1730, 1734 [a. n.], 1749 [a. n.], 1755 [a. n.] (Sz. 542): Nyires 

alatt. Mai népnyelvi alakja: 2007: Nyires, sz. Vö. Nyíres-dűlő: 1900 k. (Sz. 542): 

Nyires dűlő. Nyíres-erdő: 1829 (Kat2): Nyires Erdf (Verbőc). — Szomszédos 

települések, elképzelhető, hogy egyazon denotátumra utalhatnak a helynevek. 

Jelentéshasadással keletkezhetett név: a nyíres ’nyírfaerdő’ földrajzi köznév-

ből (FKnT.).  

Nyíres háta ’Szirma határában említett hely’ 1721 (Sz. 488): Nyires háta, 

most Halavány háta.  

Bizonyára egy közvetlenül nem adatolt *Nyíres helynévnek és a birtokos sze-

mélyjeles hát ’földhát’ földrajzi köznévnek az összetétele (TESz. nyír2, hát). A 

kikövetkeztetett primer név jelentéshasadással alakulhatott a megfelelő földrajzi 

köznévből. L. Halványi-hát. 

Nyíres-láz ’Váralja DK-i határában említett rét’ 1584 (Sz. 496): Nyres Lazz, 

prat.  

A m. nyír (TESz. nyír2) fanév valamivel való ellátottságot kifejező -s képzős 

származékának és a láz ’erdei tisztás, irtás’ (FKnT., TESz.) földrajzi köznévnek 

az összetételével alakult.  

Nyíres-szeg ’Batár DNy-i határában említett hely’ 1441 (Sz. 290): Nyressegh, 

t., s., 1451 (Károlyi 2: 290): Nyerzzegh, 1451 (C. Tóth 2006: 40, Károlyi 2: 286, 

Sz. 290): Nyreszegh, t. ar., 1476 (DL 70981, Perényi 275, Sz. 290 [a. n.]): 

Nyreszeg. Későbbi említései: 1865 (P. 20), 1876 (L29), 1881 (L3): Nyires szeg, 

1865 (P. 58): Nyíres szeg, 1880 (K47): Nyirez szég. Mai népnyelvi alakja: 2008: 

Nyiretyszeg ~ Nyirecceg.  

A nyír fanév valamivel való ellátottságot kifejező -s képzős származékának és 

a szeg ’a határ egy része’ (FKnT.) földrajzi köznévnek a jelzős összetétele. 

Nyíri ’pontosan nem lokalizálható település a Tisza jobb partján, valahol 

Szőlős Ny-i határában’ 1322 (DL 50719, AOklt. 6: 235, A. 2: 22, Cs. 1: 434, 

ComMarmUg. 194), 1351 (DL 38161, DocVal. 121, Cs. 1: 434, ComMarmUg. 

183), 1351>1389 (DL 38160, DocVal. 353, ComMarmUg. 183 [itt az előzőre 

utalva 1389. évi kelettel]), 1351/1458 (DL 38162), 1357 (DL 38170), 1357/1379 

(DL 38171), 1357>1389 (DL 38160, DocVal. 352, ComMarmUg. 194 [itt az 

előzőre utalva 1389. évi kelettel]), 1359 (DL 38176), 1458 (Cs. 1: 434): Nyry, 

poss., 1357 (Perényi 68, 69), 1357>1389 (DocVal. 350, ComMarmUg. 194 [itt 

az előzőre utalva 1389. évi kelettel]), 1357/1399 (DL 70702): Nyri, poss., t. Nyír 

1351 (DL 70629, Perényi 62), 1357/1399 (DL 70702), 1359 (A. 7: 538, 

ComMarmUg. 194): Nyr, poss.  

A települést egy évszázadon belül jelölő Nyír ~ Nyíri ~ Nyíritelek ~ Nyírtelek 

alakok kronológiája és keletkezési viszonyai bizonytalanok, s ráadásul eleve 
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számolnunk kell az adatolás bizonytalanságával, mindezek alapján a négy név-

változat alakulását illetően is több lehetőséget vázolhatunk fel. Az adatok idő-

rendje alapján esetleg a Nyírtelek ~ Nyíritelek elsődlegességével számolhatunk. 

Feltételezhetjük, hogy Nyírtelek > Nyíri változás következhetett be a névben, 

azaz névrész > névelemcsere történt. TÓTH VALÉRIA a településnevek körében 

tapasztalható részleges változásokat vizsgálva tér ki az -i formánssal történő 

cserére az ugocsai Nyíri alak esetében (2008: 93). A Nyírtelek ~ Nyíritelek és a 

Nyír ~ Nyíri névpárok történeti adatolása a párhuzamos alakulás lehetőségét is 

megengedik (az eltérő adatolás ellenére). A Nyíri ezek szerint kialakulhatott a 

nyír fanévből morfematikai névalkotással, az -i helynévképzővel, a Nyír változat 

létrejöhetett a közszóból metonímiával vagy a képzőelem redukciójával is. Nem 

kizárt azonban, hogy a településnév alapszava a ’mocsaras, vizenyős rét’ jelen-

tésű nyír, Ugocsának a korabeli természeti viszonyai ezt a jelentést is támogatnák 

(vö. TESz. nyír3).  

Nyíri lágyasa ’Verbőc határában említett hely’ 1734 (Sz. 543): Nyiri Lá-

gyassa.  

A Nyíri családnévnek (1386: Nyry, RMCsSz.) és a birtokos személyjeles 

lágyas ’kaszáló, rét; szántóföld melletti kaszáló’ (FKnT.) földrajzi köznévnek az 

összetételével alakult. A Nyíri Ugocsa vármegye több pontján adatolt családnév: 

1552: Nyiri (Szőlősvégardó, Sz. 490); 1565: Nyry (Sz. 328), 1632: Nirj (Fancsika, 

Sz. 329); 1632: Nirj (Feketepatak, Sz. 343); 1632: Nyry (Forgolány, Sz. 354); 

1633: Nyry (Sz. 423), 1787: Nyiry (Szőlős, Sz. 424); 1645: Nyry, 1690: Nyiri 

(Akli Sz. 273); 1775: Nyiri (Újlak, Sz. 514, vö. RMCsSz.). Ugocsában Nyír ~ 

Nyíri elpusztult települést is ismerünk, így elképzelhető, hogy a családnév köz-

vetlenül a származási helyre utal. Vö. Lágyas (1.). 

Nyírtelek ’pontosan nem lokalizálható település a Tisza jobb partján, valahol 

Szőlős Ny-i határában; Nyíri névváltozata’ 1300>1417 (RegArp. 2/4: 248, F. 6/2: 

254 [itt 1300. évi kelettel Nyirtelek áll]): Nýrteluk, v., pr. Nyíritelek 1300 (Szir-

may 69, 71, ComMarmUg. 194): Nyritelek, t., 1397 (DocVal. 496, ComMarmUg. 

194): Niritelek, poss., t.  

Korán elpusztásodott település, amely többször képezte a határviták alapját, 

így például 1351-ben újhelyi birtok volt (Cs. 1: 434). SZABÓ ISTVÁN szerint e 

helységet 1397-ben említették utoljára okleveleink (Sz. 443). A Nyírtelek név-

forma a nyír növénynév és a telek ’házhely és a hozzá tartozó földterület együtt-

véve; földterület, kisebb birtok’ (FKnT.) földrajzi köznévnek az összetétele (vö. 

FNESz. Nyíri). A Nyíritelek névváltozat kialakulása többféleképpen magyaráz-

ható: létrejöhetett a nyír fanév -i képzős származékának és a telek földrajzi 

köznévnek az összetételével elsődleges névként, a Nyírtelek formával párhuza-

mosan, de lehet a Nyíri (~ Nyír) névvariánsból másodlagosan, kiegészüléssel 

alakult. 
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Nyomás-szél ’Fancsika határában említett hely’ 1696 (Sz. 331): Nyomás szél.  

Jelentéshasadással keletkezhetett a nyomásszél ’a város vagy falu határában 

levő földterület’ (FKnT.) földrajzi köznévből, amely a nyomás ’a nyomásos gaz-

dálkodás három szakaszának egyike; legelőnek hagyott szántóföld’ (FKnT.) és a 

szél ’valaminek a határvonalhoz eső, külső része’ fn. összetétele. A település ha-

tárában a 18. század végén Felső-nyomás (1785: Felső Nyomás, Sz. 330) és Alsó-

nyomás (1785: Alsó Nyomás, Sz. 331) helynév szerepel.  

Nyomás széle ’Szőlős határában említett hely’ 1688 (Sz. 434): Nyomas szeli.  

A m. nyomás ’a nyomásos gazdálkodás három szakaszának egyike; legelőnek 

hagyott szántóföld’ (FKnT.) és a birtokos személyjeles szél ’valaminek a határ-

vonalhoz eső, külső része’ (TESz. szél1) földrajzi köznév összetétele (de ehhez 

még lásd nyomásszél ’a város vagy falu határában levő földterület’ földrajzi köz-

nevet is, FKnT.). A helység névkincsében a 17. sz. első felében említenek Első-

nyomás, valamint Felső-nyomás helynevet is. 

Nyulas-szer ’Keresztúr határában említett hely’ 1655 (Sz. 504): Nyulasszer.  

A m. nyúl állatnév -s képzős származékának és a szer ’utca, házsor; a település 

valamelyik része; a határ távol eső része’ (FKnT., TESz.) földrajzi köznévnek az 

összetételével alakult. A falu határának olyan részére utalhatott, ahol feltűnően 

sok volt a nyúl. De lásd még a Nyulas személynevet is, vö. 1406: Nicolaus Nywlas 

(RMCsSz.; lásd még 1138/1329: Nulos szn., ÁSz. 587).  

Ó-Gyepű ’Csepe határában említett hely’ 1579 (Sz. 317): Óh gyepű.  

Az ó ’(nagyon) régi’ mn.-nek és a Gyepű (2.) helynévnek az összetételével 

alakult.  

Oláhfalu ’pontosan nem lokalizálható település Ugocsa vm.-ben’ 1441 (Peré-

nyi 226), 1441/1450 (DL 70896), 1450 (Perényi 230): Olahfalw, 1450 (Perényi 

230): Olahfalu.  

Az oláh ’román’ népnév és a falu földrajzi köznév minőségjelzős összetétele. 

A vármegye területén ismeretes a 17. század második negyedétől említett Oláh-

újfalu település, de ezzel aligha hozható összefüggésbe. A néhány említéssel 

szereplő Oláhfalu valószínűleg az Avas vidéken keresendő, mivel a román etni-

kum térfoglalása ebben a térségben indulhatott meg (ehhez lásd Sz. 116–129, vö. 

KRISTÓ 2003: 213). 

Oláhok útja ’Bábony határában említett út’ 1749 (Sz. 285): Olláok uttya.  

A m. oláh ’román’ népnév -k többesjellel ellátott alakjának és a birtokos sze-

mélyjeles út földrajzi köznévnek az összetételével alakult. SZABÓ ISTVÁN azt írja, 

hogy a környékbeli lakosok szerint „az oláhság itt járt az úrdolgára” (Sz. 285).  

Oláhújfalu ’település Ugocsa vm. K-i részén, Csarnatőtől K-re a Batár forrás-

vidékén; a mai Sósújfalu’ 1628 (Sz. 475, Kázmér 1970: 154 [itt az előbbire hivat-

kozva Oláh Ujfalu alak áll], ComMarmUg. 195 [ua.]): Oláh Újfalu. 



 279 

Az oláh ’román’ népnév és az Újfalu (3.) helynév összetételével alakult. A 

jelzői előtag a település lakóinak etnikumára utal. Vele párhuzamosan haszná-

latos volt a Csarnatőújfalu névváltozat is.  

Oltványos ’Nevetlenfalu határában említett hely’ 1757 (Sz. 442): Oltoványos. 

Későbbi említése: 1782 [a. n.] (Sz. 442): Oltoványos. 

Morfematikai szerkesztéssel alakulhatott, a m. oltvány fn. -s képzős szárma-

zéka, s facsemetékből álló fiatal erdőre utal; de vö. oltványos ’faiskola régiesen; 

facsemetékből álló fiatal erdő’ (FKnT.). Vö. Oltvány-telek alja. 

Oltvány-telek alja ’Nevetlenfalu határában említett szántóföld’ 1482 (C. Tóth 

2006: 65): Olthowanthelegalya, Olth[owa]nthelegalya. 

Egy közvetlenül nem adatolt Oltvány-telek helynévnek és a birtokos személy-

jeles alj földrajzi köznévnek az összetételével alakult. Az *Oltvány-telek alapnév 

az oltvány fn. és a telek ’házhely és a hozzá tartozó földterület együttvéve; gaz-

dasági műveléssel hasznosítható földterület, kisebb birtok’ (FKnT.) földrajzi köz-

név összetétele. A település határában jóval később említenek Oltványos határ-

nevet is. 

Ó-malom parasztja ’Bökény határában említett hely’ 1481 (Sz. 303, OklSz. 

705, 747), 1483 (DL 62351, Sz. 303 [a. n.], OklSz. 705, 747), 1484 (DL 62355, 

62357, Sz. 303 [a. n.]): Omalomparazthya, t. ar., 1484 (DL 62357): Omalom-

parazthy.  

Egy *Ó-malom építménynévnek és a paraszt ’megműveletlenül hagyott föld’ 

(OklSz., FKnT., TESz.) jelentésű fn.-nek a birtokos személyjeles összetétele. A 

17. sz. első feléből ismeretes Vár-paraszt határrésznév is a falu területén. 

Ongoró ? ~ Ungoró ? ’Szőlős és Szőlősvégardó határában, Szőlős DNy-i 

határszélén, a Kis-Tisza jobb partján említett hely’ 1633 (Sz. 431): Onghoro, loc., 

1645, 1679 [a. n.] (Sz. 431): Unghoro, 1646 (Sz. 492): Ungoro, 1648 (Sz. 492): 

Angoro, 1648 (Sz. 492): Ongoro, 1688 (Sz. 431): Ungaro. Későbbi említése: 

1865 (P. 66): Unguró, 1882 (K62): Úngoró, sz.  

Ismeretlen eredetű helynév (vö. Sz. 431, 492).  

Orbányos ’Gyula D-DK-i határában említett hely’ 1692 (Sz. 362): Orbanyos. 

Mai népnyelvi alakja: 2008: Orbányos ~ Zorbányos, e., tisztás (lásd még Barta 

2009: 220).  

SZABÓ ISTVÁN e helynévnél utal a 14. sz. első negyedében adatolt Orbányos 

völgye mikrotoponimára, amelyet a közeli Bábony területén említenek (Sz. 362). 

A két település között Halmi és Váralja határa húzódik, így a területi összekap-

csolásuk nehezen képzelhető el. Az itteni név személynévből alakulhatott meto-

nimikus névadással (ehhez lásd BARTA 2009: 220); vö. 1522: Gerardus Orbanus 

(RMCsSz.). A falu családnévanyagában Orbán névalakot találunk (1567: Orban, 

Sz. 360). 
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Orbányos völgye ’Bábony határában említett völgy’ 1319 (Z. 1: 164, Perényi 

27, AOklt. 5: 181, Sz. 283 [itt az előbbire hivatkozva Urbanusvelge alak áll]): 

Vrbanusuelge, vall., 1319/XV. (Sz. 283): Urbanuswelghe, vall., 1319/1532 (Sz. 

283): Urbanosvelgee, vall., 1319/XVI. sz. eleje (Perényi 28): Vrbanusvelge, 

Vrbanosuelgee, Wrbanuswelge.  

A régi magyar Urbánus > Orbányos személynévnek és a birtokos személy-

jeles völgy földrajzi köznévnek az összetétele (vö. FNESz. Orbányosfa). A mik-

rotoponima alapjául szolgáló személynévhez vö. 1210: Urbanum, 1211: Vrbanus 

(ÁSz. 778). Vö. Orbányos. 

Orosz-hegy ’Szőlős határában említett szőlőhegy’ 1619, 1651 [a. n.], 1673 

[a. n.] (Sz. 430): Oroz Hegy, sző. Későbbi említése: 1865 (P. 66): Orosz hegy.  

A személynévként is alkalmazott m. orosz ’ruszin’ népnévnek és a hegy föld-

rajzi köznévnek a jelzős összetétele (vö. FNESz. Oroszhegy). Az előtag megíté-

lése azonban bizonytalan: a helység személynévanyagában találunk ugyanis 

Orosz nevet a középmagyar korban (vö. 1574: Oroz, Sz. 422; 1668, 1671: Orosz, 

Sz. 423, 424). A Szőlőssel szomszédos települések jobbágynévsorában 1509-től 

adatolt a személynév, pl. 1509, 1567: Oroz (Sz. 463, vö. N. FODOR 2010: 178), 

1633, 1715, 1775: Orosz (Salánk, Sz. 464, 465); 1513: Johanne oroz (N. FODOR 

2010: 178), 1567: Oroz (Sz. 548), 1720, 1775: Orosz (Veresmart, Sz. 549); 1567: 

Oroz (Sz. 490), 1775: Orosz (Szőlősvégardó, Sz. 491); 1628: Orosz (Ilonokúj-

falu, Sz. 375); 1652: Orosz (Egres, Sz. 325); 1666: Orosz (Tekeháza, Sz. 498); 

1743, 1775: Orosz (Kiskupány, Sz. 393). Elképzelhető, hogy személynévből 

alakult a helynév előtagja. 

Oroszkomját ’település Ugocsa vm. É-i részén, Kiscsongovától DNy-ra, a 

Borsova bal partján’ 1405 (Szirmay 86, ComMarmUg. 216): Orosz-Komjáth, 

poss., 1434 (DL 70874, Perényi 214 [itt Orozkompyath]), 1490 (DL 71024, 

Perényi 300, 301, Cs. 1: 434), 1550 (Károlyi 3: 257, 258, 260, ComMarmUg. 

216): Orozkomyath, poss. | ~i 1659 (Károlyi 4: 382): Orosz-Komjáthi, 1659 

(Károlyi 4: 378): Orosz-Komjáti-t. 

A differenciáló szerepű orosz népnév és a Komját településnév összetételével 

alakult. Komját a 15. sz.-tól már két faluból, településrészből állt, amelyek ne-

vükben is elkülönültek: Oroszkomját és Magyarkomját. A 18. sz.-ban ismét egy 

néven (Komját) említik a két települést (Sz. 396). SZABÓ ISTVÁN szerint: „Az 

eredetileg orosz Komjátra tehát utóbb minden bizonnyal jelentékeny számú ma-

gyarság szállott s a magyaroknak földrajzilag is elváló települése végül külön 

nevet kapott” (Sz. 113). A megkülönböztető szerepű orosz ’keleti szláv’ értelmű. 

Később, a 16. sz. végétől névrészcsere útján az itt tárgyalt települést már csak 

Nagykomját alakban említik, „a két nemzetiség elsőbbségének és arányának 

kifejezéseként” (Sz. 113); ez a névforma a későbbről adatolható Kiskomját-tal 

állt korrelációban. Hasonló, az etnikai viszonyoknak megfelelő településosztó-
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dást, településszervezést mutat Veresmart későbbi Magyarveresmart és Orosz-

veresmart névpárja. 

Oroszveresmart ’település Ugocsa vm. ÉK-i részén, a Nagyszőlősi-hegység 

DK-i peremén’ 1532 (ComMarmUg. 215): Orosz Veresmart.  

Veresmart lakossága a 16. század első felében nemzetiségi szempontból két 

meghatározó etnikumból tevődhetett össze, s két külön településre osztódott, ezt 

jelzik a 16. századtól adatolható, korrelatív viszonyban álló Oroszveresmart és 

Magyarveresmart helynevek.  

Orvos-szőlő ’Szőlős határában említett szőlőföld’ 1668 (Sz. 433): Orvos 

szeöleö.  

A m. Orvos családnév (1424: Petrum Orwos, RMCsSz.) és a szőlő ’szőlőföld’ 

földrajzi köznév összetételével alakult. Szőlős település személynévanyagában 

találunk ilyen családnevet, vö. 1574: Orvos (Sz. 422).  

Ökör-fő 1. ’Bábony DNy-i határában említett patak’ 1319 (Z. 1: 164, Perényi 

28, AOklt. 5: 181, Sz. 283 [itt Ukurfeu alak áll]): Vkurfeu, fl., 1319/XV. (Sz. 283): 

Wkwrfew, fl., 1319/1532 (Sz. 283): Ewkewrfew, fl., 1319/XVI. sz. eleje (Perényi 

28): Ekerfew, Wkurfew. Későbbi említése: 1865 (P. 20): ökörfű, l., 1865 (P. kéz-

irat, P. 59 [itt Ökörfű]): Ökőrfű. Mai népnyelvi alakja: 2015 (Szilágyi-Varga 

2015: 179): Ökör-fű, sz. 2. ’Váralja határában említett erdő’ 1482 (Sz. 495): 

Ewkewrfew, s. 3. ’Terebes ÉNy-i határában említett hely’ 1341 (Perényi 52), 

1341/1482 (DL 70998): Vkurfew, loc., 1499 (Szirmay 156): Eukerfeu, 1690 (Sz. 

533): Ökörfü. Későbbi említése: 1865 (P. 68): Ökőrfű, 1865 (P. 55): Ökör fü.  

Három szomszédos település határában említik a neveket, s így feltehetően 

összefüggnek egymással. Az adatok kronológiai viszonyai, valamint névrend-

szertani érvek alapján a víznévi említést tarthatjuk elsődleges névnek. A víznév 

az ökör állatnév és a fő ’forrás’ földrajzi köznév összetételével alakult. A fő föld-

rajzi köznév ugyanakkor többnyire magának a vízfolyásnak a nevéhez kapcso-

lódik, így esetleg feltehetjük egy elsődleges *Ökör(-patak[a] ~ viz[e]) víznév 

meglétét is (ehhez lásd Őz-fő szócikkét, vö. KMHsz. 1: 211: ökör). Az elsődleges 

víznév metonimikusan átvonódott a mellette fekvő területek jelölésére is, később 

már csak ilyen jelentésekben használatos. A név utótagja a 17. sz. végén tűnik fel 

-fű formában, ehhez PESTYnél a következő magyarázatot találjuk: „jó szénatermő 

hely s nevét onnan nyeré” (P. 55). Megítélésem szerint a fenti feljegyzés csupán 

népetimológiás értelmezés, az asszociáció megváltozását elősegíthette, hogy a fő 

az itteni nyelvjárásban fű ejtésváltozatban használatos.  

Ölyvös 1. ’Keresztúr határában említett erdő’ 1509 (Sz. 503): Elywes, s. 2. ’te-

lepülés Ugocsa vm. É-i részén, Nagycsongova és Alsósárad között, a Beberke bal 

partján’ 1564 (ComMarmUg. 198): Eölÿwess, 1567 (Sz. 444, ComMarmUg. 198): 

Ewlwes, 1598 (Dávid 505): Eolyveos, 1633 (ComMarmUg. 198), XVII. vége (UC 
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32: 26): Ölyvös, 1689 (UC 34: 39): Ölyvos, 1690 (UC 27: 7, 65: 55): Eölyves, 

1690 (UC 65: 55): Ölyves, [1750] (ComMarmUg. 198): Eőtves. Későbbi emlí-

tései: 1782–1785 (Kat1): Elve, 1864 (K9, L49), 1865 (K10, K26, K29, P. 63): 

Őlyvős, 1864 (L70): Olyvős, 1865 (K10): Őlvesz, 1865 (K26): Őlves, 1870 (T34), 

1889 (Gönczy), 1910 (ComMarmUg. 198), 1933 (Hnt. 732), 1942 (Hnt. 194): 

Ölyvös | Szl. 1773 (Lex. 284, Sz. 444, ComMarmUg. 198): Olejahowa, 1799 

(Vályi 2: 731): Vlahova, 1972 (ComMarmUg. 198): Viľchivka. Mai népnyelvi 

alakja: 2008: m. Vilhivká.  

Az erdőnév morfematikai szerkesztéssel keletkezett: az ölyv madárnév -s kép-

zős származéka, s olyan erdőre utal, amelynek fáin ölyvek tanyáznak. KISS LAJOS 

szerint a település megjelölésére az ölyves melléknévből alakult Ölyves személy-

név vonódhatott át metonimikusan (FNESz. Ölyvös). A személynévhez vö. 1138/

1329: Vlues, 1296: Wlues (ÁSz. 776); 1445: Michaelis Elwes (RMCsSz.). A 

szomszédos Szőlősön 1638. évi kelettel Ölyvös jobbágynevet említenek (Sz. 

423). Valószínűbb azonban, hogy a településnév egy elsődleges Ölyves termé-

szeti névből alakulhatott inkább. A falunévben a 16–17. sz. fordulójától a máso-

dik szótagban a korábbi illabiális helyén középső nyelvállású labiális vokális 

adatolható.  

Ölyvös-fészek ? pataka ’Akli határában említett völgy’ 1337 (Perényi 48, 

Sebestyén 2017: 235 [itt az előző alapján: Wlwesfezukpataka], Sz. 274 [itt Wlves-

fekuspataka]): Wluesfezukpataka, vall.  

A helynév egyszeri említése Akli és Feketeardó határleírásában szerepel (lásd 

Perényi család levéltára, Sz. 274). Olvasata, lexikális felépítése és etimológiája 

bizonytalan. Az oklevélnek ugyanis ez a helye erősen kikopott, s ráadásul az 

egyik betűt szembetűnően javították. SZABÓ ISTVÁN a javítás alapján Wlvesfekus-

ként értelmezi az adatot (Sz. 274). Magam azonban inkább TRINGLI LAJOSnak az 

— eredeti, nem javított adat alapján megadott — olvasatát tartom valószínűbb-

nek: eszerint a név belsejében fezuk szerepel (Perényi 48). Egyik formára sem 

tudunk kézenfekvő magyarázatot adni. A fészek lexéma feltűnik néha ugyan 

helynevekben (vö. pl. Hollófészek, KMHsz. 1: 102), de az előtte álló madárnév 

nem -s képzős formában szerepel. Utótagja a patak földrajzi köznév birtokos 

személyjeles alakja.  

Ördöngös 1. ’Forgolány határában említett hely’ 1475 (C. Tóth 2006: 59): 

Wrden Dekes-re (?). Későbbi említése: 1865 (K20, L11, P. 60): Őrdőngős, sz. L. 

Ördönyöd: 1884 (Kat3): Ördőnyöd. 2. ’Szőlősvégardó határában említett hely’ 

1644, 1646 [a. n.], 1648 [a. n.] (Sz. 492): Eőrdőngős meget. A szomszédos Sző-

lős határában is említenek Ördöngös nevű helyet: 1788 (Sz. 435): Ördöngős-ben.  

A családnévként (1429: Johanne Vrdwngewz, RMCsSz.) is alkalmazott m. 

ördöngös ’(babonás hit szerint) az ördögtől megszállott; az ördöggel cimboráló’ 

(TESz. ördög) mn. helynévi alkalmazása. Elképzelhető, hogy eredete összekap-
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csolható az erdélyi, Szamosújvártól keletre lévő Ördöngösfüzes helységnév elő-

tagjának motivációjával (vö. FNESz.). E település veszedelmes, lápos, mocsaras 

helyen fekszik, s nevének első névrészében az jelenik meg, hogy a néphit szerint 

az ilyen helyen ördögök tanyáznak (i. h.).  

Örény ’Szirma határában említett szántóföld’ 1481 (C. Tóth 2006: 65): 

Ewryn.  

A név (szántó)föld megnevezéseként szerepel további hat szántóföld neve 

mellett. Egy közvetlenül nem adatolható *Örény víznév lehetett az előzménye 

(hasonló nevekhez vö. OklSz. örém, KMHsz. 1: 212), amely a m. örvény ’folyó-

szakasz, ahol a víz lefelé szívó hatást kifejtve gyorsan forog’ (FKnT.) régi nyelvi 

örén(y) ~ örín(y) (TESz. örvény, OklSz. örém) alakjából keletkezett jelentés-

hasadással. A szántóföld neve metonímiával alakult másodlagosan.  

Ösvény 1. ’Akli határában említett gyalogút’ 1337 (Sz. 274, Perényi 47 [itt 

vswen]): Uswen, sem. 2. ’Bábony határában említett gyalogút’ 1319 (Z. 1: 164, 

AOklt. 5: 181, Sz. 283 [itt az előbbire utalva Usuen alak áll], Perényi 28 [itt 

wsuen], EH. 2: 1061 [itt tévesen Terebesen lokalizálják]): vsuen, via, 1319/XV. 

(Sz. 283), 1319/XVI. sz. eleje (Perényi 28): Ewswen, via, 1319/XVI. sz. eleje 

(Perényi 28): vsven, eusuem.  

A forrás alapján nem dönthető el biztosan, hogy az ösvény ’keskeny gyalogút, 

csapás’ (TESz.) földrajzi köznév helynévi vagy köznévi említés-e. SZILÁGYI-

VARGA ZSUZSA helynévgyűjtése alapján helynévként élhetett tovább a név, ezt 

igazolja a 19. sz.-i szántóföldként való említése: 1865: Ösvény (2015: 179).  

Öszöd ’település Ugocsa vm. Ny-i részén, Csepétől ÉNy-ra, a Tisza bal 

oldalán, később puszta helyként említik Csepe határában’ 1327 (Z. 1: 298, 

ComMarmUg. 197): Ewzud, poss. circa Thychyam adiacens.  

L. Öszödfalva. 

Öszödfalva ’település Ugocsa vm. Ny-i részén, Csepétől ÉNy-ra, a Tisza bal 

oldalán, később puszta helyként említik Csepe határában’ 1319 (Szirmay 112, 

ComMarmUg. 197), 1366 (Szirmay 112), 1385 (Szirmay 130, F. 10/1: 267 [itt 

Euzudfalua]), 1391 (Szirmay 112, 131, F. 10/1: 733 [itt Euzudfalua], Kázmér 

1970: 173 [ua.]), 1399 (C. Tóth 2006: 32), 1408 (Szirmay 112, 131), 1414 (Szir-

may 132), 1417 (Szirmay 58, ComMarmUg. 197), 1419 (Szirmay 128), 1481 

(Szirmay 132), 1499 (Szirmay 132), 1503 (Szirmay 132), 1506 (Szirmay 132), 

1576 (Szirmay 52), 1581 (Szirmay 52), 1590 (Szirmay 53): Euzudfalva, poss., 

de, 1370 (Szirmay 132, ComMarmUg. 197): Euzudfeley [ɔ: -falva], de, 1375 

(C. Tóth 2006: 31): Euzudfolva, 1393 (DocVal. 439, ComMarmUg. 197): Ewzuch-

falua, 1394 (DocVal. 478, ComMarmUg. 197): Vzuchfalwa, de, 1397 (Perényi 

113, DocVal. 495, ComMarmUg. 197), 1397>1498 (DL 71068): Gnyzedfalwa, 

de, 1397 (ComMarmUg. 197), 1431 (C. Tóth 2006: 35), 1493 (C. Tóth 2006: 69), 
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1493/1501 (C. Tóth 2006: 73), 1493/1501/1508 (C. Tóth 2006: 73), 1493/1501/

1508/1509 (C. Tóth 2006: 74): Ewzedfalva, de, 1398 (Zs. 1: 5347, ComMarmUg. 

197): Ewzudfalua, de, 1401 (C. Tóth 2006: 33, Cs. 1: 434, Kázmér 1970: 173), 

1431 (Cs. 1: 434), 1485 (ComMarmUg. 197): Euzedfalva, de, 1409 (Perényi 

157, Zs. 2/2: 7105, ComMarmUg. 197): Ewzeudfalua, 1410 (Zs. 2/2: 8039, 

ComMarmUg. 197): Ewzendfalua, 1413 (Szirmay 50, ComMarmUg. 197), 1473 

(C. Tóth 2006: 57): Ezethfalva, de, 1416 (F. 10/5: 674): Euzefalua, de, 1417 (Zs. 

6: 582): Ewzedefalwa, 1431 (DL 38600): Ewzwdfalua, 1431 (DL 38254), 1503 

(DL 38441), 1507 (DL 38448): Ewzwdfalwa, 1431 (DL 38254), 1436 (Perényi 

219), 1461 (C. Tóth 2006: 47), 1475 (Z. 11: 166), 1478 (C. Tóth 2006: 62), 1480 

(DL 18353), 1500 (DL 71077, Perényi 337), 1514 (DL 71130), 1523 (Perényi 

409): Ewzedfalwa, de, 1434 (DL 38263): Ewzwtfalwa, 1434 (DL 38259, 38260, 

38263), 1435 (DL 38265, Cs. 1: 434), 1498 (DL 38634): Ewzethfalwa, 1435 (DL 

38265), 1437 (DL 38272): Ewzwethfalwa, 1437 (DL 55088): Ewcztfalua, 1450 

(DL 38608), 1471 (DL 38622), [1]475 (C. Tóth 2006: 59, DL 38624 [itt 1475. 

évi kelettel]), 1493/1501 (C. Tóth 2006: 73), 1515/1516 (C. Tóth 2006: 76): 

Ezethfalwa, de, 1451 (Károlyi 2: 289, Cs. 1: 434 [itt tévesen az előbbire utalva 

1461. évi kelettel áll], ComMarmUg. 197, Kázmér 1970: 173): Heozudfalwa, 

1459 (C. Tóth 2006: 45): Ewzudfalwa, de, 1469 (DL 38359): Ezzedfalwa, 1472 

(C. Tóth 2006: 57): Ezwdfalva, 1478 (DL 70985, Perényi 279, Z. 11: 227, 231, 

ComMarmUg. 197), 1479 (DL 62338, 70989): Evzedfalva, de, 1479 (DL 62338): 

Evzedfalwa, poss., 1483/1582 (DL 3081): Egedfalwa, 1487 (C. Tóth 2006: 66), 

1491 (C. Tóth 2006: 68, DL 71033, Perényi 305), 1503 (DL 62377), *XVI. 

közepe (UC 100: 20): Ezedfalwa, de, poss., 1492/1493 (DL 71047), 1492/1498 

(DL 71068), 1492/1506 (DL 71101), 1493 (Perényi 313), 1493/1493–1513 (DL 

71047), 1493/1498 (DL 71068), 1493>1506 (DL 71101): Eezfalwa, 1503 (DL 

62377): Ezewdfalwa, 1506 (Szirmay 51, ComMarmUg. 197 [itt az előbbire utalva 

tévesen 1505. évi kelettel]): Eörödfalva, de, 1514 (Perényi 379): Ewzewdffalwa, 

1559 (Szirmay 17, ComMarmUg. 197): Euzeudfalva, de, 1559 (Szirmay 17, 

ComMarmUg. 197): Eozythfalva, 1598 (Dávid 505): Eozodfalva, 1660 (Szirmay 

132, ComMarmUg. 197 [itt 1660/1664. évi kelettel]), 1664 (Szirmay 20, 

ComMarmUg. 197 [itt 1660/1664. évi kelettel]), 1687 (Szirmay 132): Öszöd-

falva, pr., 1676 (Szirmay 60, ComMarmUg. 197): Eözudfalva, de. Későbbi emlí-

tései: 1802–1811 (Görög), 1851 (Fényes 3: 182), 1865 (P. 59), 1884 (Kat3), 1897 

(ComMarmUg. 197), 1907 (Hnt. 174): Öszödfalva, 1806 (Lip., Mappa): Öszöt-

falva, 1865 (K13): Öszedfalva, 1865 (K13), 1889 (Gönczy), 1913 (Hnt. 462): 

Őszödfalva, 1865 (L5): Ősződ Falva. Mai népnyelvi alakja: 2008: m. ¥cödfalva 

~ ¥szödfalva, sz. (Csepe). Öszödfalu 1450 (Cs. 1: 434): Ezetfalu, [XVII. 

második fele] (UC 108: 51): Ösződ Falu, 1691 (UC 11: 49f), 1692 (UC 11: 49h): 

Öszödfalu, 1704 (UC 64: 17): Eöszöd Falu.  
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Az Öszöd személynévnek (vö. 1138/1329: Euscidi, 1219/1550: Euzud szn., 

ÁSz. 294) és a birtokos személyjeles falu földrajzi köznévnek az összetétele 

(FNESz. Balatonőszöd). A településnév alapjául szolgáló személynév a magyar 

ősz ’fehér hajú’ melléknévből alakult -d képzővel (FNESz. i. h.). SZABÓ ISTVÁN 

szerint a nevét kétségtelenül a már 1300-ban említett Öszöd nevű ugocsai 

nemesről (ehhez lásd 1299: Evzud… iudices de [Vgucha] comitatu, 1300: Domi-

nicus filius Forgalam, Euzed et Paulus filii Ezem… nobiles de Vgacha; ÁSz. 294) 

nyerhette (Sz. 446). Az 1327-ből való egyszeri Öszöd említés — ha e település 

adatsorába tartozik — a falu utótagú névvel párhuzamosan létező forma lehetett. 

A 15. sz. közepétől a 18. sz. elejéig elszórtan jelentkező Öszödfalu névváltozat 

az Öszödfalva formából alakult redukcióval: a beszélők elhagyhatták a fajtajelölő 

névrészről a birtokos személyjelet (vö. TÓTH 2008: 104–108). Ez a módosulás 

összefüggésbe hozható a magyar helynévrendszert érintő falva > falu változási 

folyamattal (KÁZMÉR 1970: 93–95). SZABÓ ISTVÁN szerint a települést „A Tisza 

a XVII. sz. dereka táján végleg el is pusztította. Területe a szomszédos Csepe 

határába olvadt be” (Sz. 446). A személynévi névrész szó végi d ~ t ingadozása 

— a rá következő f zöngétlenítő hatásaként — a 15. sz. elejétől a 19. sz. elejéig 

megfigyelhető. Az átiratokban írásban eltorzult névalakok nagy számban előfor-

dulnak.  

Őz-fő ’Bábony és Csedreg határában említett hely’ 1476 (Sz. 311, OklSz. 408, 

735 [itt Jmylamachar alio nomine Ewzfew alak áll]): Imylamochar, vall. suo 

nomine Ewzfeo, 1545 (Sz. 284): Euzfeo alias Nakoll rettye, 1550 (Sz. 284, 

ComMarmUg. 193 [itt hibásan az előbbire utalva 1545. évi kelettel]): Ewzfew 

alias Nakolrethe, 1749 (Sz. 284): Üsz fő.  

SZABÓ ISTVÁN szerint a helynév az utótagja alapján elsődlegesen víznév 

lehetett (vö. Sz. 284). A kétrészes fő utótagú helynevek esetében az előtagban 

rendszerint egy egyrészes víznevet találunk (vö. GYŐRFFY 2011: 158–159). Az 

itt vizsgált helynév előtagja kapcsán is feltehetünk egy primer *Őz(-patak[a] 

~ -viz[e]) víznevet. A feltételezett alapnév létezését erősíti a régiségben a nyelv-

terület más részein megtalálható hasonló szerkezetű víznevek előfordulása is, így 

pl. lásd az Őz vize (1330: wzwyze, lac.) és az Őz-patak (1358: Ewzpatak, riv., 

OklSz. őz) neveket. Az alapnév realitását támogathatja továbbá, hogy a vidéken 

a 19. század közepétől több név is, egész névbokor tartalmazza az őz lexémát. A 

Csedreggel szomszédos Almáson Őz (1935–1936: Űsz, SzamSz. 1000; 2007: Üz, 

sz.) határnév szerepel, az Almással szomszédos Szatmár megyei Nagypaládon is 

feltűnik ez a név (185[1]: Űsz, L31), sőt a település nyugati szélén Őz-hát (1935–

1936: Űszhát, SzamSz. 1000; 2007: ¥sz-hát ~ Üsz-hát, sz.) nevű szántót, Kispa-

ládon Ősz-hát és Őz vize (1866: „Őszhát a Nagy Paládról jövö s ennek végébe 

elvonuló Ősz vizétől neveztetik”, MIZSER 2001: 320; 1935–1936: ŐÝszhát, SzamSz. 

780) helyneveket említenek. Ezek az őz előtagú nevek összefüggő területen 
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jelennek meg. Az alapnév vélhetően a Palád patak bal oldali mellékága lehet (lásd 

Palád vize), amely Ősz-lapos néven is említett a 19. sz. második felében; vö. 

1860–1861: Usz Lapos, patak (Kat2). A vízfolyás Almástól Nagypaládot körül-

folyva halad Kispalád felé, ahol egyesül a Paláddal. Amennyiben közös víznévi 

előzményre mennek vissza a fenti helynevek, ez az alapnév az őz állatnévnek és 

egy a denotátum fajtáját jelölő köznévnek — a modern kori adatok alapján a 

birtokos személyjeles víz ’vízfolyás’ földrajzi köznévnek — az összetétele le-

hetett, s őzek által gyakran látogatott vízfolyást jelölhetett (vö. FNESz. Őzgödör). 

Az Őz-fő helynév előtagja a víznévre utalhat, noha a közvetlen állatnévi előz-

mény sem zárható ki, utótagja a fő ’forrás’ (TESz. fej2) földrajzi köznév. Az 

összetétel azonban nemcsak a folyóvíz forrását jelölhette, a szinonimájaként 

említett Imola-mocsár, illetve Nakol rétje alapján az egész vízfolyás vagy a 

vízfolyás környékének neveként is használatos lehetett. Vö. Köz-Őz-hát. 

*Őz-hát lásd Köz-Őz-hát. 

Palád-fő ’Almás határában említett víz’ 1490 (Sz. 351): Paladfeo, lac.  

A kétrészes -fő utótagú víznevek jellegzetes példájaként a primer Palád (vize) 

pataknév és a fő ’forrás’ (TESz., EWUng. fej2) földrajzi köznév összetételével ala-

kulhatott. A Palád folyóvíz forrásvidékére, feltehetően a forrástavára (lacus) utal.  

Palád vize ’a Túr jobb oldali mellékága, Almás és Batár határában említik’ 

1319 (AOklt. 5: 201, Sz. 351), 1476 [a. n.], 1490 (Sz. 351): Paladvize, lac., 1441 

(Sz. 290): Paladwyze, fl. A szomszédos Nagypaládon később Palád-ér víznevet 

is ismerünk; vö. 1894 (K76), 1896 (K50), 1908 (K51): Palád ér; emellett Palád-

víz alakban is adatolhatjuk; vö. 185[1] (L31): Paládvíz (Nagypalád), 1860–1861 

(Kat2): Palád-Patak, p. (Bot-, Kispalád), 1866 (Mizser 2001: 320, 336): Palád 

vize, 1884 (Kat3): Palád vir [ɔ: Palád viz] (Kis-, Nagypalád). Ma népnyelvi neve: 

2007: m. Palád ~ Palád-viz ~ Palád fojï, amely adatközlőim szerint: „román-

bïl jön, a falu elej½n megy el, a Turba ömlik bele”.  

A Palád-fő víznév tanúsága alapján a helynév a Palád víznévnek és a birtokos 

személyjeles víz ’vízfolyás’ földrajzi köznévnek az összetételével alakult. A me-

gye víznévanyagában számos hasonló, víznév + vize utótaggal szerkesztett nevet 

találunk, vö. Szalva vize (< Szalva), Szemerdek vize (< Szemerdek), Tisza vize (< 

Tisza) stb. Ezt a feltevést megerősítik a pataknév ma is használatban lévő formái. 

A Palád településnévként is használatban volt a területen, vö. a szomszédos Nagy-

palád (Szatmár vm.) település Árpád-kori Palád nevével (vö. FNESz. Kispalád, 

Botpalád, HORGER 1936: 327), amit KISS LAJOS a magyar Pala (< Pál) személy-

név -d képzős származékának tart, eszerint a víznév másodlagosan alakulhatott a 

településnévből (FNESz. Kispalád). Az Árpád-korban Pala (~ Palád) személy-

névi említésről azonban nincs tudomásom (vö. ÁSz.: 1271/1400: Pal). Névrend-

szertanilag kevésbé valószínű, hogy a Palád településnév szolgált volna a víz-
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folyás ettől felfelé eső szakaszának nevéül. A településnév eredetével kapcsolat-

ban felvetődött a népnyelvi palaj ’iszapos hely, homokzátony’ jelentésű főnévből 

való származtatás is, amit KISS LAJOS nem tart meggyőzőnek (FNESz. Kispalád). 

A Palád víznév viszont szemantikai tekintetben minden nehézség nélkül vissza-

vezethető a palaj vízrajzi köznévre, amelyből a víznevekben gyakori -d helynév-

képzővel jöhetett létre: *Palaj + -d, s ebből hangtanilag szabályosan lett Palád 

alakú. Mindezek alapján a Palád víznevet tarthatjuk elsődlegesnek, ami másodla-

gosan, metonimikusan vonódhatott át a vízzel szomszédos település megneve-

zésére. A palaj számos további mikrotoponimában szerepel ezen a területen, 

Ugocsa megye történeti helynévkincsében a nyugati területről a palaj köznév 

egyrészes helynévben: Palaj ([1550–1650]: Palay, Sz. 330), valamint több két-

részes helynév utótagjában adatolható: Fürdő-palaj (1698: Förödő palaj, Sz. 

517), Mély ?-palaj (1669: Me palaj, Sz. 511), Kis-Darnó palaja (1669: Kis Darno 

palaja, Sz. 511) stb. A palaj emellett nyelvjárási szóként a szomszédos Bereg és 

Szatmár megye területén is többször előfordul (lásd ÚMTsz., SzamSz., FKnT.). 

PESTY FRIGYES 1866-os adatközlése is a víznév elsődlegességéről tudósít: „A 

Paládok elnevezése hihetőleg a mellettök elfolyó Palád nevezetű vizétől szárma-

zik, mely hajdan a Tisza és a Túr folyók vizétől tápláltatott. De jelenben, miután 

a vizszabályozás létre jött csak nagy esözések alkalmával van meg telve, ezen 

szók pedig Nagy Kis és Bot községek neve elébe jelzőleg csupán megkülöm-

böztetes tekintetéböl ragasztattak.” (MIZSER 2001: 335, a kiemelés tőlem: K. B.). 

Palaj ’Fancsika határában említett hely’ [1550–1650] (Sz. 330): Palay.  

Jelentéshasadással alakult a nyelvjárási palaj ’folyó homokos, hordalékos, 

sekély vizű lapos partja; part menti homokzátony’ (FKnT., TESz.) földrajzi 

köznévből.  

Palaj ösvény ’Szőlős határában említett út’ 1645 (Sz. 432): Paly eösvény, 

1673, 1679 [a. n.] (Sz. 432): Palai ösvény.  

Előtagja bizonytalanul azonosítható. A legrégebbi forma Páli ösvény-nek ol-

vasható, a későbbi adatok alapján inkább a palaj földrajzi köznév kereshető ben-

ne. Vö. Palaj. 

Palánk ’Királyháza határában említett hely’ 1575 (Sz. 384): Palank, fortali-

tium a várhoz.  

A m. palánk ’(sáncon) leásott gerendákból készült védőfal; cölöpökből, ka-

rókból földdel, sárral épített erőd’ fn. (TESz., vö. FNESz. Palánka) szerepel a 

megjelölésben. Az említés alapján azonban helynévi, ill. köznévi volta nem dönt-

hető el egyértelműen.  

Pál-mező ’Sásvár határában említett földterület’ 1553 (Sz. 474): Palmezew.  

A Pál személynévnek és a mező ’a falu külterülete; (sík) terület; szántóterület; 

legelő; rét, kaszáló’ (FKnT., TESz., KMNySz.) földrajzi köznévnek az összeté-
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telével alakult. A falu személynévanyagában a 16. sz.-tól adatolható a Pál nemesi 

és jobbágynév részeként, vö. XVI.: Pál (Sz. 469), 1631 után: Pall (Sz. 472).  

Palók ’Szőlős határában említett hely’ 1645 (Sz. 432): Palok, 1668, 1770 

[a. n.] (Sz. 432): Pallok.  

SZABÓ ISTVÁN szerint a név a Palók vápája szinonimája. Ebből alakulhatott 

másodlagosan, ellipszis útján, de létrejöhetett vele párhuzamosan személynévből, 

ehhez lásd Palók út.  

Palók út ’Szőlős határában említett út’ 1667, 1679 [a. n.] (Sz. 433): Palok ut. 

Palók útja 1770 (Sz. 433): Pallók uttya. Későbbi téves említése: 1802 (Sz. 433): 

Pallo kutya.  

A Palók családnévnek (1548: Demetrius Palok, RMCsSz.) és az út földrajzi 

köznévnek az összetételével alakult. KÁZMÉR MIKLÓS a Palók becézőnevet a Pál 

r. egyházi személynév -ók becéző képzős származékának tartja (RMCsSz.). Az 

előtag Pallók változata esetleg a palló ’gyaloghíd’ (FKnT.) fn. beleértését mu-

tatja. Vö. Palók, Palók vápája. 

Palók vápája ’Szőlős határában említett hely’ 1645 (Sz. 432): Palok vápája.  

A m. Palók személynévnek és a birtokos személyjeles vápa ’tócsa, mocsár; 

árok, gödör’ (TESz.) földrajzi köznévnek az összetételével alakult. SZABÓ IST-

VÁN szerint a Palók helynév ugyanerre a denotátumra utal. A személynévi elő-

taghoz lásd Palók út.  

Palot pataka ’Salánk határában említett patak’ 1414/1627 (DF 209490, Zs. 

4: 1948 [itt 1414. évi kelettel], Sz. 465 [itt 1414. évi kelettel Palothpathaka], Zs. 

3: 1481 [itt 1411–1415. évi kelettel Palothpathaka): Palathpathaka, 1414/1627 

(DF 209490, Zs. 4: 2503, Lehoczky 3: 79 [itt 1414/1627/1881. évi kelettel Pá-

lóczpataka]): Palochpathaka.  

Szintagmatikus szerkesztéssel alakult víznév. Az előtag etimológiája bizony-

talan. A birtokos szerkezet alapján gondolhatunk személynévi eredetre, s az Árpád-

korban hasonló nemzetségnév valóban adatolható, vö. 1263/1380/1395: Palat 

(ÁSz. 611). A Palochpataka írásforma alapján felvethető, hogy az előtag azonos 

a 19. sz. harmadik negyedétől a település északnyugati határában adatolt Palóc (mo-

csár)névvel (pl. 1865: Palócz, mocsár, r., sz., L20, P. 66, K59; 2007: m. Palïc 

~ Nagy-Palóc, sz.). A víznév 1627-es átiratban fennmaradt adata Nagybereg (Be-

reg vm.) és Salánk (Ugocsa vm.) közötti határjárásból származik, SEBESTYÉN 

ZSOLT a 19. sz.-i beregi helynévanyagból a Palóc dűlő előtagjával hozza össze-

függésbe (2017: 237). A víznév alapjául szolgáló Palóc helynevet a m. Pál sze-

mélynév szláv -ovьcь képzős származékának véli (i. h.). De talán a Palóc nép-

(rész)névi eredetű személynévre is gondolhatunk (TESz. palóc). Végül nem elkép-

zelhetetlen az sem, hogy az előtagban a közeli Szőlősön szereplő Palók név rom-

lott alakját keressük. Az utótag a birtokos személyjeles patak földrajzi köznév.  
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Pap ága ’Hetény határában említett hely’ 1462 (Sz. 373): Papaga.  

SZABÓ ISTVÁN ismeretlen eredetű helynévnek tartja (Sz. 373). A személy-

névként is alkalmazott pap fn.-nek és a birtokos személyjeles ág ’vízből kisza-

kadó és abba visszatérő elágazás; kisebb csatorna’ (FKnT., TESz.) jelentésű 

földrajzi köznévnek az összetételével alakult. A falu személynévanyagában a 18. 

sz.-tól adatolható a Pap nemesi és jobbágynév részeként: 1716: Pap (Sz. 372), 

1760, 1775: Papp (Sz. 371, 373). A családnévi névrészre lásd még Pap forrása. 

Pap forrása ’Váralja határában említett forrás’ 1694 (Sz. 496): Pap forrása. 

Vö. Pap-forrás: 1865 (P. 37): az uttzán Pap forás (Nagygérce).  

A személynévként (1342: Johanni Pop, RMCsSz.; lásd még korábbról +1082 

[XIII]: Pap, ÁSz. 613) is alkalmazott m. pap fn.-nek és a birtokos személyjeles 

forrás ’a földből természetes úton előtörő víz’ (TESz.) földrajzi köznévnek az 

összetételével alakult. A falu személynévanyagában nem találtam ilyen nevű 

embert (vö. Sz. 494–495, N. FODOR 2010: 183–184). Vö. Pap malma.  

Pap gátja ’Feketeardó határában említett hely’ 1698 (Sz. 341): Pap gattya.  

A személynévnek vagy az alapjául szolgáló pap fn.-nek és a birtokos személy-

jeles gát ’folyóvíz útjába állított mesterséges akadály; kerítés; kövesút’ (TESz., 

FKnT.) földrajzi köznévnek az összetételével alakult. A település személynév-

anyagában 1513-tól adatolható a Pap családnév, vö. 1513: Petro pap (N. FODOR 

2010: 184), 1743: Pap (Sz. 339).  

Pap halványa ’Bökény határában említett víznév’ 1754 (Sz. 305): Pap hal-

ványa.  

A Pap személynévnek vagy az alapjául szolgáló pap ’egyházi személy’ fn.-

nek és a birtokos személyjeles halvány ’folyó holtága’ (FKnT.) földrajzi köznév-

nek az összetételével alakult. Bökény személynévanyagában 1599-től adatolható 

a Pap családnév (Sz. 300). Lehetséges az is, hogy a név utótagja a Halvány (1.) 

helynév. 

Papi füzese ’Újhely határában említett hely’ 1620 k. (Sz. 510): Popi fizesse.  

A m. Papi családnévnek (1450–1460: Papy Thomas, RMCsSz.) és a birtokos 

személyjeles füzes ’fűzfákkal benőtt terület; főként fűzfákból álló (ártéri) erdő’ 

(FKnT.) földrajzi köznévnek az összetételével alakult. A származási helyre utaló 

személynév a korból adatolható a szomszédos települések személynévanyagából, 

vö. 1620, 1651: Papi (Keresztúr, Sz. 501, 502), 1622: Papi (Fancsika, Sz. 329). 

Az utótag első szótagi illabiális magánhangzóval szerepel.  

Pap kátyúja ’Újhely határában említett hely’ 1610 k. (Sz. 510): Pap katyoia.  

A Pap családnévnek és a birtokos személyjeles kátyú ’vízjárta terület, rét; 

vízzel telt mélyedés; gödrös, sáros út’ (FKnT., TESz.) földrajzi köznévnek az 

összetételével alakult. A falu személynévanyagában többször szerepel ez a csa-

ládnév, vö. 1604, 1743: Pap (Sz. 506, 507), 1775: Papp (Sz. 507). A kátyú név-
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rész a régiségben gyakori kátyó alakban szerepel (OklSz.). Vö. Papi füzese, Pap 

oltványa, Pap oltványa szere.  

Pap malma ’Váralja határában említett hely’ 1694 (Sz. 496): Pap mona.  

A családnévként is gyakran adatolt pap ’lelkész’ fn.-nek és a malom ’daráló- 

vagy őrlőmalom’ földrajzi köznév E/3. személyű birtokos személyjeles, nyelv-

járási molna (FKnT.) alakjának az összetételével alakult (vö. TESz. malom). A 

mona ~ móna alak az l kiesésével alakult. A helynév előtagjához lásd a Pap 

forrása szócikkét.  

Pap oltványa ’Újhely határában említett hely’ 1620 k. (Sz. 509): Pap olto-

vanya.  

A Pap családnév és a birtokos személyjeles oltvány ’nemes fajtával beoltott 

fa(csemeték); csemetekert’ (TESz. olt1) földrajzi köznév összetételével alakult. 

Az alapjául szolgáló személynévhez lásd a Pap kátyúja szócikkét. Az itt vizsgált 

helynév már korábban, a 16. sz. végén szerepel a Pap oltványa szere név-

részeként.  

Pap oltványa szere ’Újhely határában említett hely’ 1580–1590 k. (Sz. 509): 

Pap otovannia zeri.  

A Pap oltványa helynévnek és a birtokos személyjeles szer ’a település vala-

melyik része; a határ távol eső része’ (FKnT., TESz.) földrajzi köznévnek az 

összetételével alakult. Az oltvány névelem a két összetartozó névben oltovány ~ 

ótovány formában szerepel.  

Pap Panda láza ’Forgolány K-i határában, a belterület mellett említett föld-

terület’ 1739 (Sz. 355): Pap Panda láza. Későbbi említése: Pap Panda-láz: 1865 

(P. 60, Sz. 355 [itt Pestyre utalva Pappánda láza alak áll]): Pappánda Láz, 1865 

(K20): Papanda Láz, 1865 (L11): Popanda Láz, r., sz.  

A helynév a Pap Panda személynévnek és a birtokos személyjeles láz ’tisztás’ 

(TESz. láz1) földrajzi köznévnek az összetételével alakult. SZABÓ ISTVÁN szerint 

a Pap Panda névrész személynévnek látszik (Sz. 355). A falu személynévanya-

gában többször szerepel Pap családnév, vö. 1670, 1681, 1743: Pap (Sz. 353). A 

Panda névelem az Anna női személynév becéző alakja.  

Pap rétje 1. ’Sásvár határában említett hely’ 1545 (Sz. 474): Pap rythe, prat. 

2. ’Szőlős határában említett hely’ 1668 (Sz. 434): Pap rete. Pap-rét 1770 (Sz. 

434): Pap rét.  

A Pap rétje helynév a Pap személynévnek vagy az alapjául szolgáló pap fn.-

nek és a birtokos személyjeles rét ’kaszáló, legelő; sík terület’ (TESz. rét1) 

földrajzi köznévnek az összetételével alakult. Mindkét település személynév-

anyagában megtalálható a Pap családnév; vö. 1660: Pap (Sásvár, Sz. 472); 1574, 

1743: Pap (Sz. 422, 424), 1787: Papp (Szőlős, Sz. 425). A szőlősi Pap-rét a több 

mint egy évszázaddal korábbról adatolt Pap rétje (2.) helynév szinonimája, s 
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abból alakulhatott redukcióval: azaz az elsődleges név utótagjáról elhagyták a 

birtokos személyjelet. 

Pap-sziget ’Batár határában említett sziget’ 1458 (Szirmay 138): Pap-Zigeth, 

1465 (Sz. 290): Papzygeth, ins.  

A családnévként is alkalmazott pap fn.-nek és a sziget földrajzi köznévnek a 

jelzős összetétele. A családnévi névrészre lásd a Pap forrása. 

Paraszt-fenék ’Hetény határában említett rét’ 1549 (Sz. 374): Parazth fenek, 

prat.  

Szintagmatikus szerkesztéssel keletkezett helynév. Az előtag magyarázata 

bizonytalan, az utótag a fenék ’valamely terület mélyebben fekvő része’ (FKnT.) 

földrajzi köznév. A megye nyugati részén a Tisza jobb és bal oldalán egy jól 

körülhatárolható területen (Bökény–Újhely–Keresztúr–Sásvár) több paraszt ’par-

lag’ földrajzi köznévvel (FKnT.) szerkesztett mikrotoponimát találunk (vö. Ó-

malom parasztja). A szó önmagában is használatos volt helynévként: a közeli 

Sásvár mai névanyagában Paraszt (2008: m. Paraszt ~ ukr. Párászt, korábbi 

mező, ma út) helynév szerepel. A Paraszt-fenék előtagjában is gyaníthatunk hely-

nevet, ez esetben a név szemantikai tartalma ’a Paraszt nevű határrész mélyebben 

fekvő része’ lehetett. Az első névrészben ugyanakkor köznévként is szerepelhet 

a paraszt földrajzi köznév. Kevésbé valószínű, hogy az előtag a m. paraszt ’föld-

műves; köznépi, nem nemes személy’ fn.-ből vagy az ebből alakult személy-

névből (1291: Parasth, Parazth szn., ÁSz. 614; 1720: Stephanus Paraszt csn., 

RMCsSz. egyetlen adattal) jött létre. Hetény település családnévanyagában nem 

találunk ilyen személynevet (vö. Sz. 370–373).  

Pasonca ’Feketepatak és Komját határában említett patak’ [1270–1272]> 

1295 (Gy. 1: 531, ÁÚO. 5: 136 [itt 1295. évi kelettel], Károlyi 1: 22 [ua.], Sz. 

344 [ua.], Ortvay, Vízr. 1: 115–116 [ua.]): Pasuncha, fl., 1295/1812 (L46): 

Paſoutha, fl., 1295/1812 (L46): Paſwutha, fl., 1434 (DL 70874, Perényi 215, Sz. 

399): Pasnycha, fl., 1500 k. (Sz. 399): Pasumcha.  

Bizonytalan etimológiájú helynév. Szláv eredetre utalhat a -nca ~ -nica név-

végződés, amely egy szláv -nica helynévképző megfelelője is lehet (ŠMILAUER 

1970: 29). A szó tövét azonban nem tudjuk azonosítani (de vö. SEBESTYÉN 2017: 

270). A Pasnica ~ Pasunca típusú fonotaktikai megfelelések is jellegzetesek a 

szláv–magyar átvételek körében (vö. pl. Toplica ~ Tapolca). SZABÓ ISTVÁN fel-

tételezése szerint a Pasonca és a Pusztinca vize összefügghet, talán egyazon víz-

folyást jelölhették (Sz. 344).  

Pást lásd Pázsit. 

Pásti malom ’Halmi D-i határában említett malom, a Túr folyásánál’ 1650 

(Sz. 369): Pasthi malom.  
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A Pást (Pázsit) településnév, utóbb határnév -i melléknévképzős származé-

kának és a malom földrajzi köznévnek a jelzős összetételével alakult. 

Pást-liget ’Terebes DNy-i határában említett földterület’ 1499 (DF 224198 

Szirmay 156 [itt Palástliget]): palaʃthlẏgeth, t., 1679 (Sz. 533): Pastliget. Későb-

bi említése: 1780 (Sz. 533), 1865 (P. 68), 1907 [a. n.] (Sz. 533): Pástliget, 1898 

(Hnt. 736), 1913 (Hnt. 1253), 1935–1936 (SzamSz. 792): Pásliget. Vö. még Kis-

Pást-liget (1780: Kis Pástliget, Sz. 533), Nagy-Pást-liget (1780: Nagy Pástliget, 

Sz. 533), Pást-liget útja (1780: Pástliget uttya, Sz. 534), Pást-liget tanya (1902, 

1907: Pásliget tanya, Hnt. 1401, Hnt. 1074). Mai népnyelvi alakja: 2014 (Kiss K. 

2014: 139): Pásliget, k., sz.  

A Pást (Pázsit) településnévnek, utóbb határnévnek és a liget ’kisebb, ritkás 

erdő, berek’ (TESz.) földrajzi köznévnek az összetételével alakult.  

Pást-sziget ’Terebes határában említett hely’ 1604 (Sz. 532): Pongoch vel 

Pasziget, nyomás, t.  

A Pást (Pázsit) településnévnek, utóbb határnévnek és a sziget ’vízzel körül-

vett szárazföld’ (TESz.) földrajzi köznévnek az összetételével alakult. SZABÓ 

ISTVÁN a Past-sziget olvasat mellett a későbbről többször adatolt Past-liget 

névalakot is elképzelhetőnek tartja (Sz. 532, vö. KISS K. 2014: 139). L. Pongocs. 

Patak 1. ’Csepe határában említett patak’ 1476 (Sz. 316): Patak. 2. ’település 

Ugocsa vm. ÉNy-i részén; a mai Feketepatak’ 1271 (Szirmay 31, ComMarmUg. 

170): Potok, de, 1294 (Szirmay 31, ComMarmUg. 170), [1298] (C. Tóth 2006: 

25, RegArp. 2/4: 208, H. 8: 454 [itt az előbbire utalva é. n. áll]): Pothok, de, 

1357>1389 (DocVal. 352), 1357/1399 (DL 70702), 1598 (Dávid 504), 1706 

(Károlyi 5: 430), 1713 (UC 12: 7): Patak, t., 1424 (DL 38245), 1550 (Károlyi 3: 

257, 258, ComMarmUg. 170): Pathak, v., poss., 1577 (ComMarmUg. 170): 

Patthak. L. Feketepatak. 3. ’település Ugocsa vm. K-i részén, Komlóstól ÉK-

re, a Tarna patak vidékén; a mai Szárazpatak’ 1459 (Cs. 1. 435): Pathak, v. L. 

Szárazpatak.  

A Csepe határában említett pataknév jelentéshasadással keletkezett: a patak 

földrajzi köznév vált helynévvé. SZABÓ ISTVÁN szerint a 18. sz. közepe táján 

említett Kis-patak víznévvel azonos lehet az itt vizsgált helynév (Sz. 316). A 

Patak (2.) településnév szerkezeti változás útján, ellipszissel keletkezhetett: a 

Feketepatak helységnév elvesztette a fekete névrészét. Az adatok időbeli viszo-

nyai szerint párhuzamos névhasználat állhatott fenn a két névváltozat között, 

mivel közel azonos időben jelentkeznek a forrásokban. Mai népnyelvi alakja is a 

rövidebb forma: a környékbeliek csupán „Patak-ra mennek”. A Patak (3.) tele-

pülésnév a 15. sz. második negyedétől Szárazpatak alakban szerepel a források-

ban, egyszeri említése utal arra, hogy ugyancsak ellipszissel egyrészes formában 

is használatban lehetett. A rövidebb forma azonban nem vált általános haszná-

latúvá.  
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Patak-hát 1. ’Újlak határában említett hely’ 1698 (Sz. 517): Patak hát. 

2. ’Szőlősvégardó határában említett hely’ 1648 (Sz. 492): Faluvégh patak 

hat.  

Szintagmatikus szerkesztéssel alakult helynév. Az előtagja feltehetőleg egy 

Patak víznév vagy a patak földrajzi köznév. Utótagja a hát ’szélesebb tetejű ma-

gaslat’ (TESz. hát1) földrajzi köznév.  

Pataki-mező ’Verbőc határában említett földterület’ 1730, 1749 [a. n.], 1755 

[a. n.] (Sz. 543): Pataki mező felől. 

A Feketepatak helységnév Patak névváltozata -i melléknévképzős formájá-

nak és a mező ’a falu külterülete; (sík) terület; szántóterület; legelő; rét, kaszáló’ 

(FKnT., TESz., KMNySz.) földrajzi köznévnek a jelzős összetétele.  

Pataki út ’Verbőc határában említett, Feketepatakra vezető út’ 1710, 1755 

[a. n.] (Sz. 542): Pataki ut.  

A Feketepatak településnév Patak alakváltozata -i melléknévképzős formá-

jának és az út földrajzi köznévnek az összetételével alakult. 

Patak két fele ’Batár DNy-i határában, a Fekete-víz partján említett erdő’ 

1477 (Sz. 290, Z. 11: 202): Pathakkethfele.  

Körülírásos helynévszerkezet, előtagja a patak ’vízfolyás’ köznév, utótagként 

a két számnévi jelző és a birtokos személyjeles fél fn. szerkezete áll. A megneve-

zés a folyóvíz mindkét oldalára, részére (erdejére) utal. Talán azonos lehet a 

Patak melléké-vel. 

Patak köze ’Feketeardó DK-i határában, a Batár és a Batarcs között említett 

hely’ 1698 (Sz. 341): Patak között.  

A patak fn.-nek és a birtokos személyjeles köz ’két vízfolyás által határolt 

terület’ (FKnT., TESz.) földrajzi köznévnek az összetételével alakult.  

Patak melléke ’Batár DNy-i határában, a Fekete-víz partján említett erdő’ 

1477 (Sz. 290, Z. 11: 201): Pathakmelleke, s.  

A patak köznévnek és a birtokos személyjeles mellék ’valamely víz, mocsár, 

tó melletti terület; víznek, útnak a környéke’ (FKnT.) földrajzi köznévnek az 

összetétele, a vízfolyás környékére, közelében lévő helyre utalhatott. Vö. Patak 

két fele. 

Patak-szeg 1. ’Keresztúr DK-i határában, a Kadarcs egyik mellékágának a 

partján említett hely’ 1627, 1655 [a. n.] (Sz. 503): Patak szeg. Későbbi említése: 

1865 (K36, L25, P. 63), 1878 (K45): Patakszeg, sz., 1865 (K36): Patakszég, 

1878/2007 (Gerendely 2007): Patagszeg. 2. ’Újlak határában említett hely’ 1698, 

1713 [a. n.], 1763 [a. n.] (Sz. 516): Patak szeg. — A két település egymás 

szomszédságában helyezkedik el, esetleg egyazon denotátumra is utalhatnak a 

névelőfordulások.  
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A m. patak fn.-nek vagy egy ebből alakult víznévnek és a szeg ’szöglet; te-

rületrész; sarok, zug; vízfolyás kanyarulatába benyúló háromszög’ (TESz. szeg2, 

FKnT.) földrajzi köznévnek a jelzős összetétele. 

Pázmány ’Szirma határában említett földterület’ 1661/XVIII. (Sz. 488): 

Pázmány.  

A m. Pázmán(y) személynév (1379: Nicolaus Paznan, RMCsSz.; ehhez lásd 

még [997]/1282–1285: Pazman, ÁSz. 620) metonimikus névadással vált a határ-

rész nevévé (lásd ehhez KRISTÓ 1976: 29, de vö. FNESz. Pázmánd). A falu 

személynévanyagában Pázmán nevű birtokos családot találunk; XV.: Pázmán 

(Sz. 485). SZABÓ ISTVÁN szerint is valószínűleg az „itt birtokos nemes család 

neve után” keletkezett a név (Sz. 488).  

Pázsit ~ Pást ’település Ugocsa vm. D-i részén, Halmi táján említik, a 16. sz. 

elejétől puszta hely Halmi határában’ 1319 (Z. 1: 164, Perényi 28, AOklt. 5: 181, 

Sz. 448, Cs. 1: 434): Pasit, poss., 1319 (Z. 1: 163, Perényi 27, ComMarmUg. 199, 

AOklt. 5: 174 [itt bizonytalan kelettel]): Pazit, 1319 (Cs. 1: 434), 1473 (Z. 11: 

135, ComMarmUg. 199), 1525 (DL 71193, Perényi 424): Paasth, poss., pr., 

1319/XVI. sz. eleje (Perényi 28), 1461 (C. Tóth 2006: 49, Z. 10: 159, 

ComMarmUg. 199), 1464 (DL 70920, Perényi 247), 1471 (Z. 11: 84), 1477/1478 

(Z. 11: 236), 1488 (Károlyi 2: 531, 532, ComMarmUg. 199), 1492 (Károlyi 3: 7), 

1500 (DL 38436), 1526 (DL 82725), 1550 (Szirmay 160, ComMarmUg. 199): 

Pasth, poss., pr., 1347 (DL 96287): Paza, poss., 1385 (Z. 4: 299, 302, 303, 

DocVal. 320): Pasith, poss., 1385 (Z. 4: 303), 1483/1568 (DL 13959): Pasyth, 

1446/1483 (DL 13959): Pazyth, 1461 (C. Tóth 2006: 48): Past, 1462 (Szirmay 

159), 1472 (Szirmay 176, ComMarmUg. 199), 1482 (Szirmay 159), 1492 

(Szirmay 159): Pásth, [é. n.] (UC 147: 33): Paszt. Későbbi említése: 1865 (P. 28), 

1918 (K74), 1935–1936 (SzamSz. 792), 2008 (Bura 1: 287): Pást, sz., határrész. 

Pást ’Újhely határában említett hely’ 1677 (Sz. 511): Past-on r.  

Metonimikus névadással keletkezett egy Pázsit mikrotoponimából. Alapszava 

a m. pázsit ’füves terület, gyep’ jelentésű földrajzi köznév (vö. FNESz. Pázsit, 

TESz., vö. még FKnT.); a szláv eredetű m. szó közvetlen forrásnyelve bizony-

talan, vö. az ukr. népnyelvi naжumь ’gyep, legelő, vadócfű’; or. náжumь ’mar-

halegelő’ (TESz.). PESTY közlése szerint a hely a 19. sz.-ban „egy elpusztult 

Helység be kebelezve a’ Halmi határba” (P. 28). A falu pusztulása a 16. sz. elejére 

bekövetkezhetett (Sz. 447–448). A helynév azonban határnévként, illetve sze-

mélynévként továbbélt (vö. Pásti családnév, RMCsSz.): 1478: Anthonio pasthÿ 

(N. FODOR 2010: 185), 1567: Pasti (Sz. 365), 1631: Pasthi (Sz. 367), 1680: Pásty 

(Halmi, Sz. 368); 1579: Pasty (Kökényesd, Sz. 404). Az adatolásban megfi-

gyelhető a Pázsit ~ Pást formák váltakozása, ami valószínűsíthetőleg a két-

nyíltszótagos tendencia hatásával magyarázható, a TESz. azt valószínűsíti, hogy 

egy három szótagú toldalékos alakban (pl. a „falu pázsita”) a második nyílt 
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szótagbeli i kiesett (vö. OklSz. pázsit). A újhelyi határnév — a Halminál említett 

Pázsit alapját adó helynévhez hasonlóan — a pást ’alacsony, sűrű fűvel benőtt 

hely; legelő’ földrajzi köznévből (FKnT.) alakult jelentéshasadással. Vö. Kis-

pázsit, Pásti malom, Pást-liget, Pást-sziget. 

Pelsőc ’előhegy, hegynyúlvány Halmi és Bábony határában, Váraljától D-re 

a Hódos patak partján’ 1658 (Sz. 369): Peleszőcz. Későbbi adatai: 1782–1785 

(Kat1): Belesocz B., 1859–1860 (Kat2): Beleseutz, 1865 (P. 46): Pelsőcz (Vár-

alja), 1865 (P. 67): Peleszécz (Váralja), 1870 (T34): Belesovecs (Váralja), 1884 

(Kat3): Pelesöc (Váralja).  

Etimológiáját lásd a Pelsőc hegye szócikknél. 

Pelsőc hegye ’előhegy, hegynyúlvány Halmi és Bábony határában, Váraljától 

D-re a Hódos patak partján’ 1476 (DL 88589), 1477 (Z. 11: 200, 206, Sz. 284 [itt 

az előbbire utalva Pelsewczyhegye áll]), 1477/1478 (Z. 11: 235): Pelsewczhegye, 

promo., 1477 (DL 81797): Pelsewezhegye, birtok, 1477 (DL 81794): Pelsewes-

hegye, 1477/1478 (Z. 11: 234): Pelsewchegye, promo. Mai népnyelvi alakja: 

2015 (Szilágyi-Varga 2015: 180): Pelesőüc ~ Pelecőüs ~ Pelesőüc-domb ~ 

Pelesőüc-erdő ~ Pelesőüc-hegy.  

A település határában a 15. sz. utolsó negyedétől Pelsőc hegye, a 17. sz. kö-

zepétől Pelsőc helynévi formát ismerünk. Névrendszertani tendenciák alapján az 

egyrészes Pelsőc lehet az elsődleges névforma, annak ellenére, hogy az adatolás 

nem ezt mutatja. A Pelsőc a későbbiekben egészülhetett ki a denotátum fajtájára 

utaló földrajzi köznév birtokos személyjeles alakjával: ez a változás az idegen 

eredetű helynevek esetében különösen gyakori. A Pelsőc szláv eredetű helynév, 

amelynek ősszláv töve a *plěchъ, plěšь ’csupasz, kopár hely’ (ŠMILAUER 1970: 

143) lexéma, amelyhez a szláv -ivьcь helynévképzőbokor járult (i. m. 28–29). 

Hegynevek esetében a növényzet hiányának kifejezése gyakori szemantikai jegy 

(vö. FNESz. Pelsőc, Pilis1, valamint Kopár-, Kopasz-hegy, Kopaszka, lásd még 

TÓTH 2001a: 227). KNIEZSA ISTVÁN a helynévnek a szláv plěšь > Plěšivьcь > 

Pelsőc fejlődési sorát vázolta (Sz. 284). A Pelsőc összes történeti adata a szó eleji 

mássalhangzó-torlódás feloldását, valamint a szláv -ivьcь formánsnak a magyar-

ban -őc-cé válását mutatja. Egyes adatokban a második szótagban palatális in-

etimologikus bontóhangot találunk (Pelesőc), amely lehet megőrzött régiség és 

később bekerült bontóhang is (vö. NYIRKOS 1993: 87–90). Mindezek elmagya-

rosodott formára utalnak, s magyar névhasználókhoz kötik a névalakokat.  

Pénzes-szőlő ’Gyula határában említett szőlőföld’ 1619 (Sz. 362): Penzes szőlő.  

Bizonyára a m. Pénzes személynévnek (1347: Pensees, RMCsSz.) és a szőlő 

’földterület, ahol szőlőt termesztenek’ (FKnT.) földrajzi köznévnek az össze-

tételével alakult. Az alapul szolgáló személynév a vármegyében is előfordul; vö. 

1572: Pinzes (Alsókaraszló, Sz. 276); 1622: Pinzes (Keresztúr, Sz. 502); 1673: 

Penzes (Sz. 530), 1775: Pénzes (Terebes, Sz. 531).  
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Pergős alja ’Keresztúr határában említett földterület’ 1560 (Sz. 503): Pergos 

allya, fen. Későbbi említése: 1865 (P. kézirat, P. 63 [itt Pengős allya alak áll], Sz. 

503): Pergős allya. Ma a falu északnyugati határában Pergős (2007: Perg¥s) 

szántó ismeretes.  

Névrendszertani tendenciák és a falu mai névkincsében megtalálható Perg¥s 

alapján egy Pergős helynévnek és a birtokos személyjeles alj ’valami alá tartozó 

területrész’ (TESz. al) jelentésű földrajzi köznévnek az összetételével alakult. Az 

előtag bizonyára a pereg ’gördül, gurul’ ige származéka, de a névadás motivá-

cióját nem ismerjük. Vö. Pergyes malma. 

Pergyes malma ’Keresztúr határában említett malom’ 1503 (Sz. 503): 

Pergyes malma, mol.  

Szintagmatikus szerkesztéssel alakult malomnév. Az előtag eredete bizony-

talan. Az utótag a malom földrajzi köznévnek a birtokos személyjeles alakja. 

SZABÓ ISTVÁN egy Pergyes ~ Pergős magyar személynévi előzményt valószí-

nűsít (Sz. 503), ezt azonban személynévi adatok nem támogatják: sem az Árpád-

korból, sem a kérdéses időszakból nem ismeretes ilyen személynév (vö. ÁSz., 

RMCsSz., N. FODOR 2010). Talán inkább egy m. perjés ’olyan földdarab, ahol 

sok a perje’ (FKnT.) földrajzi köznévvel hozható összefüggésbe, amely a Nyugat-

dunántúlon pergyés ~ pörgyés változatban él (i. h., vö. KMNySz. pernye). A név 

előtagja esetleg összefügg a Pergős alja helynév előtagjával.  

Pernec ’Feketepatak és Salánk határában említett mocsár, tó, amely Salánk 

DNy-i határában a Rothadt-patak medre, ingoványos része és annak közvetlen 

környéke’ 1295 (ÁÚO. 5: 136, Sz. 345, Ortvay, Vízr. 2: 130, Károlyi 1: 23 [itt 

Pernez]): Prenez, stag., 1295/1812 (L46): Pernez, stag. Későbbi említései: 1864 

(P. 44), 1865 (L20, P. 66): Pernyész, 1865 (K31): Pernisz, 1884 (Kat3), 1887 (Sz. 

466): Pernyés. Mai népnyelvi alakja: 2007: m. Perny½sz ~ Perny½s, sz.  

A település határában a 13. sz. végétől Pernec, a 15. sz. elejétől Pernec-tó 

szinonim helynévi formát ismerünk. Az adatok kronológiai viszonya azt mu-

tatja, hogy a Pernec forma lehet az elsődleges, amely másodlagosan kiegészül-

hetett a tó földrajzi köznévvel. A Pernec szláv eredetű helynév. Etimológiailag 

összefügg a Somogy megyei Pörnec határrésznévvel (vö. FNESz.), amely KISS 

LAJOS szerint a ma ismeretes Pernec-patak vízről kaphatta a nevét, a víznév 

pedig szláv etimonra vezethető vissza. Az ugocsai helynév is ezzel hozható kap-

csolatba: alapja egy déli (vagy nyugati) szláv *Prěnesъ tkp. ’átvivés, esetleg 

csónakok átvivése, átvonszolása’ jelentésű szó lehetett (FNESz.). Az Árpád-

kori adat szó eleji mássalhangzó-torlódása a 15. sz. elején feltűnő Pernec-tó 

víznévben már feloldott. SZABÓ ISTVÁN szerint, ha a Prenez ~ Pernecz ~ Per-

nyész nevek azonosak, akkor a szó eredete talán a magyar pernyé-ben keresen-

dő (Sz. 345), a mai névforma azonban inkább népetimológiás átalakulást mu-

tat.  



 297 

Pernec-tó ’Feketepatak és Salánk határában említett mocsár, tó, amely Salánk 

DNy-i határában a Rothadt-patak medre, ingoványos része és annak közvetlen 

környéke’ 1414 (Sz. 466): Pernecz to.  

Etimológiáját lásd a Pernec szócikknél. 

Petanta ? ’Szőlősvégardó K-DK-i határában említett hely’ 1643 (Sz. 491): 

Pettenta, 1644 (Sz. 491): Petanta, 1648 (Sz. 491): Petanda. Későbbi említése: 

1865 (K34): Petanka.  

A helynév olvasata és eredete ismeretlen (vö. Sz. 491). Az 1648-as adat t > d 

zöngésülésre utal, a 19. sz.-i formában e helyen k hangot találunk. A legkorábbi 

névelőfordulás a második szótagban alsó nyelvállású palatális e vokálissal ada-

tolt, amely a későbbiekben veláris a-val áll.  

Petecske ’Mátyfalva határában említett hely’ 1637 (Sz. 414): Peteczke 

mellett.  

Bizonytalan denotátumú és eredetű helynév. SZABÓ ISTVÁN szerint a helynév 

a németből való átvétel: ném. petetsche ’foltok; apró, vörös bőrfoltok’ > peticsen 

> Petecs; vö. Peticsen = Fleckfieber; esetleg a m. petecs – patécs szóból ered 

(Sz. 414). A német származtatása nem meggyőző, ui. más német eredetű nevet a 

megye névkincsében nem ismerünk. A SZABÓ által felvetett nyelvjárási petecs ~ 

patécs ’egyfajta kiütéses betegség’ fn.-vel való összekapcsolása a szó szeman-

tikai tartalma és területi elterjedtsége alapján bizonytalan, ui. az északkeleti régió-

ban, Szatmár megyében pepecs ’pestis’ formában csupán egyetlen gyűjtőpontról 

adatolható (ÚMTsz. patécs). Valószínűbbnek tartom a név személynévi származ-

tatását: egy Petecs-féle személynév (1462: Benedicto Pethecz, RMCsSz.) -ka/-ke 

képzős alakjából (vö. Peterke, Ivánka, Jánoska, NYITRAI 2009: 16–17, BÉNYEI 

2012: 115). Emellett hasonló valószínűséggel számolhatunk a név szláv eredeté-

vel is: vö. szláv pęta ’sarok; hegyláb’ és a -cske képző, vö. blg. Петичката, szb.-

hv. Petica hn. (ŠMILAUER 1970: 142). Vö. Petecske-hát. 

Petecske-hát ’Mátyfalva határában említett hely’ 1640 (Sz. 414): Peteczke Hat.  

A Petecske helynévnek és a hát ’vízből kiemelkedő, ill. a környezeténél ma-

gasabban fekvő földterület’ (FKnT.) földrajzi köznévnek a jelzős összetételével 

alakult. 

Peterd ’település Ugocsa vm. Ny-i részén a Tisza bal partján; Péterfalva 

említése’ 1303 (F. 8/1: 147, AOklt. 1: 242): Peturd, de.  

Péterfalva (2.) egyszeri említése, esetleg oklevélforma lehetett. 

Péterfalva 1. ’település Feketeardó szomszédságában a Tisza folyása mellett; 

Csepe egykori neve’ 1320 (Sz. 311, AOklt. 5: 307, ComMarmUg. 168, Kázmér 

1970: 180): Akusfalva alio nomine Peturfalva, 1471 (Sz. 311, Kázmér 1970: 180, 

ComMarmUg. 168): Chepe alio Petherfalva. L. Ákosfalva, Csepe, Telki. 

2. ’település Ugocsa vm. Ny-i részén a Tisza bal partján’ 1220/1550 (K. Fábián 
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1997: 112, Sz. 448 [itt 1220. évi kelettel], ComMarmUg. 200 [ua.], Cs. 1: 434 

[ua.], Kázmér 1970: 174 [ua.], Szirmay 31): villa Petur, 1369 (Sz. 448, Kázmér 

1970: 174): Peturfalva, 1377 (Szirmay 124, ComMarmUg. 200–201), 1453 (Szir-

may 124), 1479 (Szirmay 175), 1506 (Szirmay 58), 1520 (Szirmay 36, 37, 58), 

1547 (Szirmay 58), 1565 (Szirmay 58), 1591 (Szirmay 59), 1604 (Szirmay 59), 

1709 (ComMarmUg. 201): Péterfalva, de, 1389 (DocVal. 347, ComMarmUg. 

201): Peturfalua, de, 1409 (Zs. 2/2: 7105, ComMarmUg. 201), 1417 (Zs. 6: 839), 

1423 (DL 38597): Peterfalua, de, 1415 (Zs. 5: 828), 1417 (Zs. 6: 581), 1419 (Zs. 

7: 314, 580), 1420 (Zs. 7: 1953), 1451 (C. Tóth 2006: 40, Károlyi 2: 287, 

ComMarmUg. 201), 1453 (C. Tóth 2006: 42), 1461 (C. Tóth 2006: 48), 1468 

(C. Tóth 2006: 51, 52), 1469 (C. Tóth 2006: 54), 1474 (C. Tóth 2006: 58), 1476 

(DL 38626), 1478 (C. Tóth 2006: 60, 63), 1479 (DL 38412), 1509 (DL 36399), 

1514 (DL 38637), 1523 (C. Tóth 2006: 78), 1524 (C. Tóth 2006: 82, 83, DL 

38466): Peterfalwa, de, 1416 (Zs. 5: 2133): Peturfalwa, de, 1417 (Zs. 6: 613), 

1478 (Perényi 279), 1482 (DL 62350): Petherfalua, 1420 (F. 10/6: 261), 1423 

(C. Tóth 2006: 34), 1428 (C. Tóth 2006: 35, DL 38251), 1436 (C. Tóth 2006: 36), 

1479 (DL 38412), 1512 (C. Tóth 2006: 74, DL 65372 [itt Peterf[a]l[v]a], Szent-

IványLevt. 71 [itt Peterf[a]l[v]a]), 1514 (C. Tóth 2006: 74), 1516 (C. Tóth 2006: 

77), 1523 (C. Tóth 2006: 78), 1598 (Dávid 505), 1689 (UC 17: 5): Peterfalva, de, 

1431 (DL 38254), 1436 (DL 70878, Perényi 219), 1450 (DL 38300), 1451 (C. Tóth 

2006: 41, Károlyi 2: 289), 1453 (DL 38310, 38311), 1453/1454 (DL 38312), 

1454 (C. Tóth 2006: 43, DL 38312), 1456 (C. Tóth 2006: 89, DL 38319), 1459 

(DL 38327), 1461 (C. Tóth 2006: 48, Cs. 1: 434), 1462 (DL 38336, 38339), 1464 

(DL 70920, Perényi 248), 1465 (DL 38343, 38348), 1466 (DL 70929, Perényi 

252), 1468 (DL 38355), 1469 (DL 38360), 1472 (DL 38368), 1473 (C. Tóth 

2006: 57, Szirmay 50, 58 [itt Péterfalva]), 1475 (Z. 11: 164, 166, ComMarmUg. 

201), 1477 (DL 38390), 1478 (C. Tóth 2006: 62), 1479 (DL 62338), 1479/1485 

(DL 81927, Z. 11: 259), 1483 (DL 38422), 1484 (DL 38425, 62356), 1491 

(C. Tóth 2006: 68, DL 71033, Perényi 305), 1494 (DL 71052, Perényi 316), 1495 

(DL 71058, Perényi 325), *1496 (DL 38633), 1500 (DL 71077, Perényi 337, 

338), 1504 (Perényi 343), 1504/1506 (DL 71094), 1509 (DL 71106), 1514 (DL 

71130), 1515/1516 (C. Tóth 2006: 76), 1516 (Perényi 385), 1519 (DL 71154), 

1520 (C. Tóth 2006: 91), 1521 (C. Tóth 2006: 78), 1523 (DL 38465, C. Tóth 

2006: 79 [itt [Pether]falwa]), 1524 (C. Tóth 2006: 80): Petherfalwa, de, poss., 

1474 (DL 38379): Peterffalwa, 1475 (Z. 11: 166), 1478 (DL 70985, Z. 11: 231, 

Perényi 280), 1479 (DL 62338): Petherfalva, de, poss., 1476 (ComMarmUg. 

201): Pethefalwa, de, 1514 (Perényi 379), 1519 (DL 71154, Perényi 395): Pether-

ffalwa, XVI. közepe (UC 100: 20): Petefalva, 1670 (UC 157: 73): Páterfalva, 

1686 (UC 90: 58): Paterfalva. Későbbi említése: 1802–1811 (Görög), 1851 

(Fényes 3: 230), 1865 (P. 41, 57, 64, K20, L19, K38), 1884 (Kat3), 1900 (Hnt. 



 299 

614), 1937 (Hnt. 764): Péterfalva | Szl. 2003 (T36): Пийтерфолво. Mai népnyel-

vi alakja: 2007: P½terfalva. Vö. Péterfalvi-mező.  

A magyar Péter személynévnek és a falu földrajzi köznév birtokos személy-

jeles alakjának az összetétele (vö. FNESz. Péterfalva). A későbbi Csepe első 

említéseként szerepel a Péterfalva (1.) az Ákosfalva variánssal együtt. Mindkettő 

valós birtokosi viszonyra utal: „a falu birtoka felett Ákos fiai: Guba comes, Péter 

és Máté s Mikó (Péter fia) fia Miklós, továbbá Fertes fia Péter, akik az előző 

évben egymás között osztották fel az ugyancsak ugocsamegyei Csedreget és 

Almást, Kopasz Miklósnak, a Sásváry család ősének István nevű fiával osztoz-

kodnak” (Sz. 311). A mai Péterfalva (2.) adatsora kapcsán SZABÓ ISTVÁN meg-

jegyzi, hogy az 1220. évi adat talán egy tatárjárás során elpusztult települést 

jelölhetett, szerinte a mai település közvetlen előzménye későbbi keletkezésű (Sz. 

78). Az 1220-as adat puszta személynévből alakult Péter névváltozatot is takar-

hat, de a későbbi adatok alapján inkább a Péterfalva részben latinra fordított alak-

jának tarthatjuk. Egyszeri említéssel Peterd-ként is szerepel. A helynév alapjául 

szolgáló személynévhez vö. 1141–1161: Peter, 1199: Petur (ÁSz. 630). PESTY-

nél a következő névmagyarázat található: „monda szerint vette nevét bizonyos 

Pétertöl, kinek többen voltak testvérei, u. m. Péter, Tivadar, Forgolány, Csató és 

András” (P. 41). A Pete, Páter előtagú változatok hibás lejegyzés eredménye-

képpen jöhettek létre.  

Péterfalvi-mező ’Farkasfalva D-i határában említett földterület’ 1677 (Sz. 

335): Péterfalvi mező | Lat. 1689 (Sz. 335): campus versus Péterfalva.  

A Farkasfalvával szomszédos Péterfalva (2.) településnév -i melléknév-

képzős származékának és a mező ’a falu külterülete; (sík) terület; szántóterület; 

legelő; rét, kaszáló’ (FKnT., TESz., KMNySz.) földrajzi köznévnek az összetéte-

lével alakult. A latin szerkezet is feltehetőleg erre a helyre utalhat. 

Péter szege ’Batár belterülete mellett D-DNy-i irányban húzódó földterület’ 

1451 (C. Tóth 2006: 40, Károlyi 2: 286, 290, Sz. 290): Peterzege, t. ar. Későbbi 

említése: 1865 (P. 20), 1881 (L3), 1884 (Kat3): Péter szeg, 1880 (K47): Peter szég.  

A Péter személynévnek és a birtokos személyjeles szeg ’a falunak valamely 

része; folyókanyarban fekvő földterület’ (FKnT., TESz. szeg2) jelentésű földrajzi 

köznévnek az összetételével alakult. A személynévi névrészhez lásd a Péterfalva 

szócikkét.  

Péter vésze ’Szirma határában említett hely’ 1661/XVIII. (Sz. 488): Péter vésze.  

A m. Péter személynévnek (1401: Stephanum Peter, RMCsSz.) és a birtokos 

személyjeles vész ’elpusztult erdőrészlet; irtás’ (TESz., FKnT.) földrajzi köznév-

nek az összetételével alakult. A szomszédos Fancsika (1565: Peter, 1577: Petheor, 

Sz. 328), Csepe (1775: Péter, Sz. 314), Hetény (1673: Péter, Sz. 372) és a közeli 

Szászfalu (1513: Anthonio pether, N. FODOR 2010: 188; 1624: Peter, Sz. 481) 

családnévanyagában is találunk Péter nevű embert. 
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Picskor útja ’a Picskor-forráshoz vezető erdőszéli út Gyula D-i emelkedőin’ 

1692 (Sz. 362): Picskor uttya. Mai népnyelvi alakja: 2008: Picskor utja ~ Picskor 

uttya ~ Picskor ut, földút (lásd még Barta 2009: 221).  

Szintagmatikus szerkesztéssel alakult helynév. A 19. sz.-ból adatolt Picskor-

forrás (1865: Piczkor Fórás, P. 60, Sz. 362 [itt Pestyre utalva Picskor Forras alak 

áll]) név alapján egy elsődleges *Picskor ~ Piskor ~ Piskár alapnevet követ-

keztethetünk ki; a mai élőnyelvi névhasználatban is egymás mellett használatos 

a Picskor és a Picskor-forrás (vö. 2008: m. Picskor ~ Picskor-fōrás, forrás, lásd 

még BARTA 2009: 221). A Picskor névrész SZABÓ ISTVÁN szerint a szláv piskor, 

pyskôr ’csík, menyhal’-ra vezethető vissza (Sz. 362), tehát bizonyára elsődle-

gesen egy ’csíkban bővelkedő’ értelmű víznév lehetett. A megyében Csepe és 

Keresztúr határában Piskáros, Piskáros-tó mikrotoponimák ismertek. A helynév 

utótagja a birtokos személyjeles út földrajzi köznév.  

Piskáros ’a Kadarcs patak jobb oldali ága, Keresztúr határában említik’ 1408 

(Zs. 2/2: 6366): Pyskarus, riv., 1408 (Zs. 2/2: 6366): Piskarus, riv., 1483 (DL 

38422, 38424, Szirmay 74 [itt Piskáros]): Pyskaros. Későbbi említése: 1852 

(K1): Piszkaros Bach, 1875 (L45): Piskáros, mocsár, 1884 (Kat3): Piskaros p. 

Mai népnyelvi alakja: 2007: Piszkáros. Vö. Piskáros-tó (2.).  

A szláv eredetű m. piskár ’csík’ halfajtanévnek a valamivel való ellátottságot 

kifejező -s képzős származéka (vö. FNESz. Piskáros). Bizonyára ezzel azonos 

lehet a szomszédos Bereg megyei Sárosoroszi határában említett Piskáros-patak, 

vö. 1551: Piskáros nevü patak (SEBESTYÉN 2017: 254).  

Piskáros-szeg ’Keresztúr határában említett hely’ 1655 (Sz. 503): Piskaros-

szeg. Piskáros szege 1753 (Sz. 503): Piskáros szegi.  

A m. Piskáros pataknévnek és a szeg ’vízfolyás kanyarába benyúló három-

szög; sarok, zug’ (TESz. szeg2, FKnT.) földrajzi köznévnek az összetétele. A víz-

folyás melletti földterületet jelölhette.  

Piskáros-tó 1. ’Csepe határában említett állóvíz’ 1337 (Sz. 315): Piscaros-

thow, stag., 1473 (Sz. 315), 1473/1474 (DL 3081), 1583 [a. n.], 1584 [a. n.] (Sz. 

315): Pyskarostho, pisc. Ehhez lásd 1865 (P. 59): Piszkáros. 2. ’Keresztúr ÉNy-i 

határában említett állóvíz’ 1483 (Sz. 503): Pyskaros to. Vö. Piskáros.  

A szláv eredetű magyar piskár ’csík’ halfajta -s képzős származékának és a tó 

’mélyebb állóvíz; (mélyebben fekvő) vizenyős terület, rét’ (FKnT.) földrajzi köz-

névnek az összetételéből alakult (vö. FNESz. Piskáros). Szemantikai tartalma 

’csíkban bővelkedő állóvíz’ lehetett. KNIEZSA ISTVÁN az előtag etimonját bi-

zonytalanul ítéli meg, utal a szláv piskor ’csík (halfajta)’ vagy a román piscar 

’halász’ értelmezésére egyaránt, a névrész végződését ugyanakkor ő is magyar-

nak tartja (Sz. 315).  

Pócs ’Fancsika D-DNy-i határában, a Tisza és a Kis-Tisza közén említett hely’ 

[1550–1650] (Sz. 330): Poch, 1650 k., 1739 [a. n.], 1744 [a. n.], 1746 [a. n.] (Sz. 
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330): Pocs. A falu helynévanyagában a 18. sz. harmadik negyedében a Pócs útja 

(1780: Pócs uttya, Sz. 330), majd PESTYnél a Pócs-kapu (1865: Pócskapu, P. 60) 

mikrotoponimák szerkezeti tagjaként találjuk meg a helynevet.  

Bizonytalan eredetű helynév. Egyrészt keletkezhetett metonimikusan a R. 

pocs ’pocsolya, híg sár’ (TESz.) elvonással alakult fn.-ből. SZABÓ ISTVÁN is ez-

zel magyarázza a helynév eredetét (Sz. 330); ennek használatáról azonban nem 

tudok a vidéken. Másrészt eredetéhez lásd még a m. Pócs személynevet is, vö. 

1354: Jacobum Poch (RMCsSz.; legkorábbról szn.-ként 1217/1412: Poch, ÁSz. 

642). E forma a Pál személynév rövidülése és -cs kicsinyítő képzős származéka 

(RMCsSz.).  

Pohor ’Fancsika határában említett hely’ 1650 k. (Sz. 331): Pohor.  

Etimológiája bizonytalan. Egyrészt összefügghat a Pohár családnévvel, vö. 

1400: Nicolaum Pahar (RMCsSz.). Másrészt Ugocsa keleti, hegyvidéki területén 

a későbbiekből Pohár (1859: Pohar, Kat2; 1865: Pohár, P. 67, 69) helynév is 

ismeretes, amely ukrán eredetű, vö. hucul Погарi, Пoгарь hn. (PIPÁS–HALÁSZ 

2005: 238). Tövéhez lásd a hucul погарi ’kiégett erdő (hely)’, пoгарь ’(meg)égett 

erdő’ (i. m. 144–145, vö. BUSZEL 2003: 817).  

Pojána ’Veléte ÉNy-i határában, a Malom-patak bal partján említett határ-

rész’ 1772/Más. (Sz. 538): Polyána, az alsó mezőn. Későbbi említései: 1865 

(K39): Polyana, 1865 (K60), 1909 (K53): Polyána, 1865 (K39): Polana, 1923 

(Sz. 538): Poljana.  

A vármegye keleti hegyvidékén, a Velétével szomszédos települések modern 

kori helynévkincsében többször emítenek Pojána nevet. Ebben a térségben a 

ruszinok (ruténok) és a románok 14. sz.-i betelepülésével számol a történettudo-

mány (vö. Sz. 9, 95–96, 113, 116). SZABÓ ISTVÁN az Avas kimelkedésén lévő 

Velétét a 18. sz.-i személynévanyag alapján már „teljesen rutén” falunak tartja, 

amelyben a jobbágynevek nyelvi arculata még elszórtan az ősi magyar lakosságá-

ról is árulkodik (Sz. 536). A terület a szláv–román–magyar érintkezés egyik góc-

pontja. A Pojána helynév szláv, román és magyar névhasználatra egyaránt 

utalhat, a fellelhető adatok alapján nem ítélhető meg bizonyosan a névadók, illet-

ve névhasználó kiléte. Egyrészt vallhat a helynév szláv vagy román névadókról: 

ehhez lásd a szláv pojána; vö. or. поляна ’erdei tisztás; hegyi rét’ (Hadrovics–

Gáldi 2: 185; ŠMILAUER 1970: 145, itt több szláv nyelvben helynévi származéka), 

a rom. poiạnă ’erdei tisztás’ (Dicţ. 386, a román névforma gyakoriságára vö. rom. 

Poiana hn., IORDAN 1963: 23, 42). Másrészt a szláv–román eredetű magyar 

nyelvjárási pojána ’erdei tisztás; hegyi rét’ (TESz., FKnT.) földrajzi köznév is 

helynévvé válhatott jelentéshasadással. Az etnikai viszonyok alapján inkább az 

idegen névadással keletkezett jövevénynévként való értelmezése a valószínűbb, 

itt szláv és román átadó népre egyaránt gondolhatunk, ui. szoros együttélésükről 

írnak a történeti munkák e régióban.  
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Pók örménye ’Feketeardó ÉNy-i határában említett hely’ 1669 (Sz. 341): Pok 

örmenye. Későbbi említése: 1802 (Sz. 341): Pókörvénye, XIX. v. (Sz. 341): Pók 

örmény.  

A m. Pók személynévnek (1351: [Pók Móricz], RMCsSz.; vö. 1211: Puc szn., 

1269/1343: Pok szn., ÁSz. 657) és a birtokos személyjeles R. örmény ’vízforgás, 

forgó; mélyvíz’ (TESz. örvény) földrajzi köznévnek az összetételével alakult. A 

szomszédos Szőlős családnévanyagában a 18. sz. végén szerepel Pók név, 1787: 

Pók (Sz. 424).  

Pólya-szeg ’Feketeardó határában említett hely’ 1669 (Sz. 341): Polyaszegh. 

Későbbi említése: 1865 (P. 60): Pólya szeg.  

A m. Pólya személynévnek (1495: Franciscus et Jacobus Polya, RMCsSz. 

Póla) és a szeg ’szöglet; területrész’ (TESz. szeg2) földrajzi köznévnek az össze-

tételével alakult A helynév alapjául szolgáló személynév a szomszédos Szőlős 

személynévanyagában megtalálható, vö. 1668, 1671: Polya (Sz. 423, 424).  

Pongocs ’Terebes határában említett hely’ 1604 (Sz. 532): Pongoch vel 

Pasziget, nyomás, t. Mai népnyelvi alakja: 2008 (Bura 2: 335), 2014 (Kiss K. 

2014: 141): Ponkos, sz.  

A település határában már a 14. sz. első negyedében előfordul a Pongocs foka 

helynév, s a 17. sz. folyamán több helynévben is megtaláljuk a Pongocs névrészt: 

Pongocs dombja, Pongocs-mező. Etimológiáját lásd a Pongocs foka szócikké-

ben. L. Pást-sziget.  

Pongocs dombja ’Terebes határában említett hely’ 1679 (Sz. 533): Pongos 

dombja. A PESTY-gyűjtésben Ponkos-domb (1865: Ponkos domb, P. 68) formá-

ban szerepel, és mai élőnyelvi feljegyzései is ezt az alakot őrzik (2008: Ponkos-

domb, Ponkozs domb, dombos sz., Bura 2: 335; 2014: Ponkozs-domb, sz., Kiss 

K. 2014: 141).  

A Pongocs alapnévnek és a birtokos személyjeles domb földrajzi köznévnek 

az összetételével alakult. Az előtag magyarázatát lásd a Pongocs foka szócik-

kében.  

Pongocs foka ’Terebes határában említett víz’ 1319 (Z. 1: 164, Perényi 28, 

AOklt. 5: 181): punguchfuka, 1319 (Perényi 28): Pungruchfoka, 1319/XVI. sz. 

eleje (Perényi 28): Pongochfuka, Pongochfoka, Pungwczfoka, 1499 (Szirmay 

156): Pogacsfoka, lac.  

Összetétellel alakult helynév. Az előtag eredete bizonytalan, SZABÓ ISTVÁN 

szerint valószínűleg személynév (Sz. 532). A névszerkezet a személynévi eredez-

tetést támogatná, viszont a korai személynévtárakban nem szerepel ilyen név 

(ÁSz.), s a későbbi korok családnévanyagában sem tűnik fel (vö. RMCsSz.). Szó-

ba jöhet esetleg a régi egyházi Pongrác rövidült és -kos becéző képzős Ponkos 

alakja, illetve a belőle alakult családnév, vö. 1460: Luca Ponkos (RMCsSz.); a 
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helynév névbokrába tartozó adatokban azonban a szó belseji g ~ k megfelelés a 

régebbi és az újabb kori adatok között éppen fordított irányú. Utótagja a birtokos 

személyjeles fok ’nagyobb vízekből kifolyó ér vagy csatorna’ (TESz.) földrajzi 

köznév. Vö. Pongocs, Pongocs dombja, Pongocsi mezeje. 

Pongocsi mezeje ’Terebes É-ÉK-i határában említett hely’ 1604 (Sz. 532): 

Pongoczi mezei. Pongocs-mező 1679 (Sz. 532): Pongocs mező.  

A bizonytalan etimológiájú Pongocs előtagnak és a mező földrajzi köznévnek 

a jelölt és jelöletlen birtokos összetételével alakult. A Pongocs előtag több hely-

névben is előfordul: Pongocs, Pongocs dombja, magyarázatát lásd a Pongocs 

foka szócikkében. A Pongocsi mezeje forma talán analogikus változással magya-

rázható.  

Porasz-irtvány ’Szirma határában említett hely’ 1661/XVIII. (Sz. 488): Po-

rasz ortvany.  

Összetétellel alakult kétrészes helynév. Az előtag eredete ismeretlen. Utótagja 

az irtvány R. ortvány ’szántóterület, amelyet az erdő kiirtásával nyertek’ (FKnT.) 

földrajzi köznév. A megye korai helynévrendszerében az irtvány utótagú helyne-

vek két csoportja van jelen: (1.) személynév + irtvány: Kozma irtványa (1688, 

Szőlős); (2.) melléknév + irtvány: Alsó-irtvány (1645, Szőlős), Felső-irtvány 

(1645, Szőlős), Nagy-irtvány (1689, Királyháza). A Porasz-irtvány esetben a 

személynévi előtag jöhetne szóba, ilyen személynévről azonban nincs tudomá-

sunk.  

Porcsik ’Keresztúr DK-i határában említett patak’ 1655 (Sz. 504): Porchik. 

Vö. Porcsik-hát (1852: Porcsik-hát, K1). Későbbi említése: 1900 k. (Sz. 504): 

Porcsik, folyóvíz. Mai népnyelvi alakja: 2007: Porcsik, p., „d½lkeleten a Porcsik 

a Tekeresbe fojt bele Keresztur határába, Karácsfaláru jött”; 2007: Porcsik, sz. 

(Gerendely 2007: 27).  

Ismeretlen eredetű helynév (Sz. 504). Végződése alapján talán szláv eredetű 

lehet. A szláv helynévképzésben jellemző -ikъ formánssal alakult származékra 

gondolhatunk (ŠMILAUER 1970: 28–29), de ehhez hozzá kell azt is fűzni, hogy a 

kárpátukrán (és a szlovák) -ik hímnemű képzővel gyakran alkottak családnevet, 

vö. Bartik, Galik, Melik, Palyk csn. stb. KNIEZSA ISTVÁN szerint e formánst 

közszavak alkotására is számos esetben használták fel, vö. Czertik, Panyik stb. 

(1965/2003: 299–300). Vö. még m. N. porcsin ’kövérfű; keserűfű’ (TESz., 

ÚMTsz.). A 19. sz. közepétől Porcsik-hát (2007: m. Porcsik-hát, sz.) és a 21. sz. 

névanyagban Porcsik-part (2007: m. Porcsik-part, sz.) mikrotoponimát említe-

nek a falu határában.  

Porcsos ’Újlak K-i határában említett hely’ 1680, 1697 [a. n.], 1698 [a. n.], 

1739 [a. n.], 1749 [a. n.] (Sz. 516): Porcsos. Későbbi említése: 1865 (P. 69): 

Porcsos.  



304 

Etimológiája bizonytalan, többféle magyarázata is elképzelhető, a névalak 

ugyanis több közszói lexémával is kapcsolatba hozható. Egyrészt összefügghet a 

m. porcfű ~ porcsfű ’gyomnövényfajta’ (ÚMTsz., SzamSz. porcsfű, KMNySz. 

porcfű) lexéma előtagjával, azonban e feltételezést gyengíti, hogy a fenti növény-

fajta nevének puszta *porc ~ *porcs alakváltozata nem adatolható (i. h.). Emellett 

szóba jöhet még a helynévnek a parcs ~ porcs ’sügér, egy hal’ (MTsz.) lexémával 

való kapcsolata is. Másrészről — nagyobb valószínűséggel — személynévi 

eredetre is gondolhatunk, vö. 1437: Porchos ~ Porczos [Lőrincz] (RMCsSz.). A 

megye középső részén Szőlős (1544: Porcos, 1563: Porchos Sz. 421; 1574: 

Porchios ~ Porchos ~ Pochyos, Sz. 422), a déli részén Halmi (1567: Porchios, 

1572: Porchos, Sz. 365; 1631: Porczios, Sz. 367; 1689: Porcsos, Sz. 368) sze-

mélynévanyagában is adatolható ilyen családnév. A családnév valószínűleg be-

cézőnév, amely a Porch világi személynévnek -(o)s becéző képzős származéka 

lehet (RMCsSz. Porcsos).  

Porgolát-kapu 1. ’Újlak határában említett hely’ 1680, 1698 [a. n.] (Sz. 516): 

Porkolat kapu. 2. ’Verbőc határában említett hely’ 1716 (Sz. 543): Porgolad kapu.  

A m. nyelvjárási porgolát ’kerítés, különösen élősövény; letűzdelt vesszőkerí-

tés, gyepűkerítés a mezőn’ (TESz. porgolát, MTsz., ÚMTsz. porgolád) fn.-nek 

és a kapu ’olyan hely, amelyen át valamely zárt területre lehet jutni’ (TESz.) fn.-

nek az összetételével alakult.  

Potykás ’Fancsika DK-i határában, a Kis-Tisza és a Tisza közén említett hely’ 

1650 k., 1696 [a. n.], 1739 [a. n.], 1744 [a. n.] (Sz. 331): Potykás. Későbbi 

említései, a szomszédos Sásvár és Szirma határában is: 1865 (K16, L8, L21, P. 

45, 60): Potykás, sz., 1865 (K32, L8): Potykas, r., sz. Mai népnyelvi alakja: 2008: 

m.–ukr. Potykás, sz. (Fancsika, Szirma), 2008: ukr. Potyiká ~ m. Potykás, sz. 

(Sásvár).  

Egy korábbról nem adatolható, képzéssel alakult Potykás víznév metonimi-

kusan válhatott a terület nevévé. Az alapnév a m. potyka ’ponty’ (TESz.) halnév 

-s helynévképzős származéka. De lásd még a Potykás családnevet is, vö. 1720: 

Michaél Potykáss (RMCsSz.).  

Preko pataka ’Rákóc határában említett patak’ 1549 (Sz. 460): Prekopataka.  

Összetétellel alakult kétrészes helynév. A név előtagja bizonytalanul magya-

rázható. KNIEZSA ISTVÁN szerint talán egyszerejtéssel jöhetett létre egy régebbi 

Prekopa-pataká-ból (Sz. 460), s az előtagban a szláv prekopa ’árok’ szerepel. A 

név előtagjának töve emellett esetleg az ősszláv prěkъ ’átlós, ferde; keresztező; 

keresztben; szemben, átellenben’ lexémával is összekapcsolható (ŠMILAUER 

1970: 147). Ez esetben egy szl. *Prěka (voda, reka) névszerkezetből alakulhatott. 

A név ’Által-patak’ értelmű lehetett, amellyel megegyező magyar névadással ke-

letkezett víznév ismeretes a megye ómagyar kori névanyagában. A névszerkezet 
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továbbá az előtag személynévi eredeztetését is támogatná, ilyen személynévről 

azonban nincs tudomásom.  

Pród almája ’Szirma határában említett hely’ 1251/1433 (Sz. 487): Prod-

almaya.  

A szláv eredetű Pród személynévnek (vö. FNESz. Pród) és az ’almás(kert)’ 

értelmű, birtokos személyjeles alma főnévnek az összetételéből keletkezett (vö. 

FKnT. almás). A személynév legkorábbi adata: 1212: Prud (ÁSz. 656). Szeman-

tikai tartalma: ’egy Pród nevű ember birtokában lévő almafával beültetett gyü-

mölcsös’. Vö. 1506: Tria in loco Marthonalmay appellato (OklSz. alma).  

Pusztinca vize ’Szőlős határában említett patak’ 1336 (Perényi 45): Puztuicha-

wyze, fl., 1336/1342 (Sz. 426): Puztinchawyze, fl., 1351 (DL 70629, Perényi 62): 

Pustinchauize, fl., 1351/1385 (DL 38159, Sz. 426 [itt Pustinchavize]): Pustincha-

vyze, fl., 1351/1389 (Sz. 426): Pustinchevize.  

A helynév elsődleges szláv Pusztinca alakja az ősszláv *pustъ ’puszta’ szó 

szláv -nica képzős származékából való (vö. ŠMILAUER 1970: 29, 148, vö. Sz. 

426). Ebből a tőből az egyes szláv nyelvekben különféle képzőkkel alakultak 

helynevek. A Pusztinca név szláv és magyar beszélők ajkán egyaránt élhetett. A 

szláv nevet a magyarban a vize földrajzi köznévvel kapcsolták össze másod-

lagosan. SEBESTYÉN ZSOLT Szabó István monográfiája nyomán az itt tárgyalt 

nevet a megye északnyugati — Szőlőssel szomszédos — területén lokálizálható 

Pasonca vízfolyásnévvel azonosítja (2017: 270). Feltételezését gyengíti, hogy a 

víznevek töve eltérő.  

Rác füzese ’Szőlős határában említett hely’ 1645 (Sz. 433): Racz Fizesse.  

A m. Rác személynévnek (1401: Mathias Rach, RMCsSz.; lásd ehhez még 

1228/1491: Rach szn., ÁSz. 662) és a birtokos személyjeles füzes ’fűzfákkal 

benőtt terület; főként fűzfákból álló (ártéri) erdő’ (FKnT.) földrajzi köznévnek az 

összetételével alakult. A település személynévanyagában a 16. sz. harmadik ne-

gyedétől adatolt a név: 1574: Racz (Sz. 422), 1743: Rácz (Sz. 424). A helynév 

alapjául szolgáló családnév népnévi eredetű: rác ’szerb’ (RMCsSz.). Vö. Köz-

füzes. 

Rafajun-lugas pataka ’Terebes határában említett patak’ 1341 (Perényi 52), 

1341/1482 (DL 70998): Rofayunlugaspathaka, fl.  

A közvetlen adatokkal nem említett kétrészes *Rafajun-lugas helynévnek (vö. 

FNESz. Rafajnaújfalu) és a birtokos személyjeles patak földrajzi köznévnek az 

összetételével alakult. Az alapnév a Rafajun (1281/1341: Andreas, Thomas et 

Rofayun [!], ÁSz. 668; 1350: Rofayun de Karcha, ASz. 246) személynévnek és a 

lugas ’kúszónövénnyel, szőlővel benőtt kerti építmény; futószőlő’ (TESz.) 

földrajzi köznévnek az összetétele (vö. Lugas, Kétlugas hn., KMHsz. 1: 176, 

153).  
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Ragozna-hát ’Újlak határában említett hely’ 1648 (Sz. 515): Ragozna hát.  

Összetétellel alakult kétrészes helynév. KNIEZSA ISTVÁN szerint a Ragozna 

névrész a szláv rogozьna ’sásos’ szóból származik (Sz. 515), ehhez lásd az 

ősszláv rogozъ ’sás, nád, gyékény’ jelentésű tövet (vö. ukr. Poгозине hn., or. 

Рогозна hn.) és az -ьna helynévképzőt (ŠMILAUER 1970: 32, 153, itt további 

szláv helynévi származékok is). Utótagja a hát ’földhát’ földrajzi köznév (TESz. 

hát1). Más területen is találunk az előtaggal szerkesztett helynevet, ehhez lásd a 

szomszédos Szatmár megyei Kisszekeres határában említett Kis- és Nagy-Ragoz-

na patakneveket a 20. sz. második felében, vö. 1935–1936: Kisragozna, 1935–

1936: Nagyragozna (SzamSz.). Az említett névelőfordulások alapján az ugocsai 

mikrotoponima esetében is egy elsődleges Ragozna víznévre gondolhatunk. 

Rakasz ’település Ugocsa vm. ÉK-i határában a Holt-Tisza jobb partján’ 1300 

(Sz. 452, F. 6/2: 254, ComMarmUg. 204): Rokaz, poss., v., 1300 (Szirmay 71, 

ComMarmUg. 204), 1300>1417 (RegArp. 2/4: 248): Rokoz, 1322 (DL 50719, 

AOklt. 6: 235, A. 2: 22, ComMarmUg. 204), 1332–1337/Pp. Reg. (Ortvay, Egyh. 

1/1: 202, ComMarmUg. 204), 1351 (DL 38159, 38160, 38161, 38163, 70629, 

Perényi 60, 62, DocVal. 121, Sz. 96, ComMarmUg. 174), 1351/1388 (DL 38157), 

1351>1389 (DL 38160, DocVal. 353), 1351/1458 (DL 38162), 1353/1388 (DL 

38157), 1357 (DL 38170, Perényi 68), 1357/1379 (DL 38171), 1357>1389 (DL 

38160, DocVal. 350, 351, 352, 354), 1357/1399 (DL 70702), 1358 (Perényi 70), 

1358/1359 (DL 24804, 38175, 38584, 70637), 1359 (DL 38176, 70637, Perényi 

70, 71, A. 7: 535, 536, 538, ComMarmUg. 204), 1359/1365 (DL 38175), 1359/

1571 (DL 38584), 1359/Más. (DL 24804), 1373/1389 (DL 38160), 1385>1389 

(DocVal. 354), 1389 (Zs. 1: 1175, DocVal. 355), 1390 (Perényi 100, 101, Zs. 1: 

1554, 1511, Cs. 1: 434), 1393 (DocVal. 464), 1397 (DocVal. 496), 1399 (Perényi 

118), 1415 (Zs. 5: 1183, Cs. 1: 434), 1417 (Zs. 5: 1183), 1426 (DL 38249), 1434 

(DL 38262), 1439 (DL 38276), 1440 (C. Tóth 2006: 38, DL 38277), 1444 (DL 

38282), 1446 (DL 38284), 1448 (C. Tóth 2006: 38, DL 38292), 1450 (DL 38298, 

38300), 1451 (DL 38302), 1452 (DL 38304), 1454 (C. Tóth 2006: 43, DL 38612), 

1455 (DL 38315), 1458 (DL 38321), 1472 (DL 38367), 1474 (DL 38374), 1482 

(DL 38421), 1506 (DL 38443), 1511 (DL 38452), 1524 (C. Tóth 2006: 80, 82), 

1526 (DL 38468), 1552 (Szirmay 71), 1573 (Szirmay 71), 1598 (Dávid 505): 

Rakaz, poss., v., de, 1332–1337/Pp. Reg. (Ortvay, Egyh. 1/1: 202, ComMarmUg. 

204), 1475 (DL 38386): Bakaz [ƒ: Rakaz], 1351/1388 (DL 38158), 1351/1406 

(DL 38158), 1359/1571 (DL 38584), 1390/1402 (Perényi 102), 1393 (DocVal. 

459, ComMarmUg. 204), 1677 (UC 60: 18): Rakas, v., poss., 1359/1365 (DL 

70637, Perényi 70, 71): Rakaaz, v., 1367/1388 (DL 38130): Rakata, 1380/1388 

(DL 38130), 1451/1690 (DL 38130): Rakatz, 1389 (ComMarmUg. 204): Rakach, 

poss., 1399 (Perényi 119): Rachaz, 1466 (DL 70929, Perényi 252): Rakacz, 1471 

(DL 105506): Razak [ƒ: Rakaz], 1524 (DL 30351): Raka [ƒ: Rakaz], 1671 (UC 
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60: 17): Rakasz | ~i 1690 (UC 27: 7, 65: 55): Rakaszi. Későbbi említései: 1802–

1811 (Görög), 1851 (Fényes 3: 277), 1865 (K18, K41), 1889 (Gönczy), 1909 

(K52), 1944 (Hnt. 490): Rakasz, 1808 (Lip., Rep.), 1830 (Kat2): Rakász, 1863 

(L64): Rakazs. Mai népnyelvi alakja: 2008: Rakasz.  

Metonimikus névadással keletkezhetett, KISS LAJOS szerint személynévből 

alakult magyar névadással, az alapjául szolgáló személynév szláv eredetű; vö. 

cseh Rokos szn., le. Rokos szn. (FNESz. Rakasz). A 18. sz. végétől a Kisrakasz 

(1782–1785: Kis Rakos, Kat1) és Nagyrakasz (1864: Nagy Rakasz, L34, L36) 

helynevek a település differenciálódására utalnak. L. Rakaszov. Vö. Rakasz 

füzese, Rakasz utca. 

Rakasz füzese ’Rakasz határában említett terület’ 1570 (Sz. 456): Rakaz 

Fywzzesse.  

A Rakasz településnévnek és a birtokos személyjeles füzes nyelvjárási fizes 

’főként fűzfákból álló (ártéri) erdő’ (FKnT., TESz. fűz2) földrajzi köznévnek az 

összetételével alakult.  

Rakaszov ’település Ugocsa vm. ÉK-i határában a Holt-Tisza jobb partján; 

Rakasz szláv neve’ 1397 (Zs. 1: 4746, ComMarmUg. 204): Rakasow, v. Mai 

hivatalos neve: 2003 (T36): Рокосово.  

A Rakasz településnév szláv -ovъ formánssal alakult szláv formája. Figye-

lemre méltó, hogy a magyar Rakasz 1300-tól folyamatosan adatolható, míg a 

Rakaszov képzett forma legkorábban egyszeri említéssel csak a 14. sz. végén 

szerepel, s azon túl csak az újmagyar korban szaporodik fel az adatsora, vö. 1782–

1785 (Kat1): Rokoszov, 1873 (Hnt. 1079), 1882 (Hnt. 691), 1911 (Sz. 452): 

Rakoszov.  

Rakasz utca ’Szőlősön említett, Rakasz felé vezető út’ 1450 (DL 70896, Pe-

rényi 232, Sz. 428): Rakazwcza, plat. Rakasz utcája 1512 (Sz. 428): Rakaz-

wchaya, 1604 (Sz. 428): Rakaz uczia.  

A Rakasz településnévnek és az utca földrajzi köznévnek a jelzős összetétele. 

A Rakasz utcája névformája szerkezeti változással alakult: az utótag birtokos 

személyjellel bővült. 

Rákóc ’település Ugocsa vm. ÉK-i részén, Alsósáradtól ÉK-re, a Nagysző-

lősi-hegység É-i lejtőjén’ 1351 (DL 38161, DocVal. 121, Sz. 96, ComMarmUg. 

217), 1351/1458 (DL 38162), 1389 (DocVal. 355, ComMarmUg. 217), 1409 (Zs. 

2/2: 7105), 1469 (DL 38585): Rakoch, poss., 1351>1389 (DL 38160, DocVal. 

353), 1389 (DocVal. 345, 346, 349, ComMarmUg. 217): Rakouch, poss., 1357>

1389 (DocVal. 354), 1469 (C. Tóth 2006: 54): Rakach, poss., 1364 (DL 41592, 

DocVal. 176, ComMarmUg. 217), 1383 (DocVal. 304, ComMarmUg. 217), 

1435/1436 (DL 38210), 1436 (DL 38210, 38270), 1439 (DL 38276): Rakolch, 

poss., 1388/1417 (Zs. 6: 1018): Rakoz, 1390 (ComMarmUg. 217): Rakalouch, 
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poss., 1390 (DocVal. 383, 384, ComMarmUg. 217): Rakolouch, v., poss., 1393 

(DocVal. 467, ComMarmUg. 217): Racolch, poss., 1397 (Sz. 96, DocVal. 496, 

ComMarmUg. 217): Racoh, t., poss., 1399 (DocVal. 524, ComMarmUg. 217): 

Rokouch, poss., 1417 (Zs. 6: 529): Racalch, 1440 (DL 38278): Rakulch, 1446 

(DL 38284), 1453 (C. Tóth 2006: 42, DL 38310, 38311), 1453/1454 (DL 38312), 

1455 (DL 38315), 1459 (DL 38327), 1465 (DL 38343), 1483 (DL 105783), 1507 

(DL 38448): Rakolcz, 1453 (C. Tóth 2006: 42), 1454 (C. Tóth 2006: 43, DL 

38312), 1474 (DL 38374), 1475 (DL 38386), 1477 (DL 38396, 38398), 1478 (DL 

62906), 1482 (DL 38421), 1524 (DL 30351), 1598 (Dávid 505), 1673 (UC 27: 

6), [1674–1675] (UC 31: 1), 1679 (UC 15: 26), [1680 k.] (UC 65: 2), 1714 (UC 

145: 41, 156: 22), 1728 (UC 57: 48): Rakocz, poss., 1459 (DL 38327): Racholcz, 

1463 (ComMarmUg. 217): Rakoltz, de, 1467 (Szirmay 88, ComMarmUg. 217): 

Rákólcz, 1472 (DL 38368): Rakowcz, 1511 (DL 38452): Rachoch, 1564 

(ComMarmUg. 217): Raholch, 1670, 1671, 1673 (UC 157: 73), 1712 (UC 156: 

19), 1720 (UC 156: 23): Rakócz, 1671 (UC 60: 17), 1672 (UC 45: 42a), 1712 

(UC 161: 26 b), 1768 (UC 161: 26d), [é. n.] (UC 110: 76): Rákocz, 1672 (UC 8: 

3), 1712 (UC 161: 26 b), 1721 (UC 155: 16), [1730–1740] (UC 156: 26): Rákócz, 

1712 (UC 156: 19): Rakcz, 1720 (UC 3: 57): Rahóc, [1750] (ComMarmUg. 217): 

Rakotz, 1768 (ComMarmUg. 217): Rákoltz. Későbbi említése: 1773 (Lex. 284, 

ComMarmUg. 217), 1783 (UC 161: 26 a): Rákocz, 1805 (Szirmay 88, 89): 

Rákócz. Mai népnyelvi alakja: 2008: m. Rákïc.  

A település feltehetőleg egy elsődleges Rákóc víznévről kaphatta a nevét, me-

tonímia útján. A magyar névrendszerben az Ipoly vízrendszerében találunk Rákóc 

folyóvíznevet (vö. PÓCZOS 2004: 116). A víznév szláv eredetű (vö. FNESz. 

Rákóc), alapszava az ősszláv *ракъ ’rák’ közszó, a helynév ennek szláv -ovьcь 

képzős származéka; vö. ukr. Раковка, or. Рачище, le. Rakówka hn. (ŠMILAUER 

1970: 31, 32, 151, itt még más szláv helynévi párhuzamok is találhatók). Az 

ugocsai Rákóc víznév > településnév típusú átvitel kapcsán magyar és szláv név-

adókra egyaránt gondolhatunk. A településnév legkorábbi említése elmagyaro-

sodott formát mutat, mivel a szó végi szláv formáns már magyaros -óc-ként je-

lentkezik. A 14. sz. közepétől a névtestben az ó után egy inetimologikus l 

jelentkezik (vö. NYIRKOS 1987: 127–130, 134), amely a 15–16. sz.-i írott forrá-

sokban domináns névalak, és még a 17. sz.-ban is megtalálható. Néhány névadat-

ban Rákolóc forma is feltűnik. A 18. sz. második felétől szláv nyelvi névalakja 

Rakovec (1773: Rakowecz, Lex. 284). Vö. Rákóc-liget. 

Rákóc-liget ’Rákóc D-DK-i határában említett erdő’ 1570 (Sz. 460): Rakolcz 

Lyget, e. Rákóc ligete 1575 (Sz. 460): Rakolcz Lygethe.  

A Rákóc településnév és a liget ’kisebb, ritkás erdő, berek; kisebb mélyedés 

és környéke’ (TESz., FKnT.) földrajzi köznév jelölt, illetve jelöletlen birtokos 

jelzős összetétele.  
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Ráró ’Szirma és Szőlős határában említett sziget, amely Szirma É-ÉK-i hatá-

rában a Kis-Tisza bal partján található’ 1465 (Sz. 428, Szirmay 94, ComMarmUg. 

221): Raro, ins., 1692/XVIII., 1721 [a. n.] (Sz. 488): Ráro, 1721 (Sz. 488): Ráró, 

sziget. Későbbi említése: 1865 (P. 65, 66): Ráró, sziget, 1865 (K61): Raró, sz. 

Mai népnyelvi alakja: 2008: m.–ukr. Rárï, sz. (Szirma), 2008: ukr. Rárïv ~ 

Rárüva ~ Rárïv ~ Rárüv ~ Rárü ~ Rári ~ Rárovo, sz. (Szőlősvégardó), de itt 

még ukr. Rárová tonyá hn. — A két helység határában említett nevek biztosan 

egyazon helyre vonatkozhattak, ui. a Tisza választotta el e települések határát.  

Metonimikus névadással keletkezett helynév, vagy esetleg a Ráró-sziget név 

földrajzi köznévi utótagjának elhagyásával, ellipszissel alakult. A régi nyelvi 

ráró ’a sólyomalakúak rendjébe tartozó ragadozó madár, kerecsensólyom’ ma-

dárnév helynévi alkalmazása (TESz.), s arra utalhatott, hogy e helyen (esetleg a 

szigeten lévő erdőben) sok sólyom lehetett (vö. FNESz. Ráró-hegy). SZABÓ 

ISTVÁN is a helynév madárnévi eredetét valószínűsíti (Sz. 373). A magyar szó a 

12. sz. körüli átvétel a szlovákból vagy az ukránból, az átvett alak *raroÛ lehetett 

(TESz.). Felmerült a Ráró névrészt tartalmazó településnevek kapcsán a személy-

névi származtatás lehetősége is (vö. *Ráró szn. < ráró madárnév, KÁZMÉR 1957: 

46, FNESz. Ásványráró), ennek valószínűségét azonban gyengíti, hogy az Árpád-

korból mindössze egy Ráró személynév adatolható (vö. 1282/1427: Rarou, ÁSz. 

669), s későbbről is elvétve találkozunk vele (RMCsSz.-ből szintén egyetlen biz-

tos névelőfordulása van: 1720: Stephanus Ráro).  

Ráró-sziget ’Hetény határában említett sziget’ 1465, 1549 [a. n.], 1761 [a. n.] 

(Sz. 373): Ráro sziget.  

A szomszédos Szőlős és Szirma határában említett Ráró szigetnévvel lehet 

azonos. Az adatok kronológiai egybeesése alapján egymással párhuzamosan hasz-

nálatos névformák lehettek.  

Ravasz tövise ’Hetény határában említett hely’ 1476 (Sz. 373): Rawaz-

thowysse.  

A ravasz ’róka’ (TESz.) állatnévnek és a birtokos személyjeles tövis ’töviskes, 

harasztos, tüskés növénnyel benőtt hely’ (TESz., NEMES 2005: 189, de lásd 

FKnT. töviskes) földrajzi köznévnek az összetételével alakult. Olyan tövises nö-

vényekben gazdag helyet jelölhet a név, ahol rókák tanyáztak (vö. FNESz. Róka-

lyuk, Ravaszmező). A ravasz névalkotó szerepére lásd 1222: Rvozd, t., 1240 k.: 

Ruuoz zuguese, pr., 1275: Rowozmal, mo., 1437: Rauazwar, poss. (OklSz. ravasz, 

ravasz-mál). Az előtag esetleg az állatnévből alakult személynév is lehetett (vö. 

1279/1351: Rowaz, ÁSz. 681, ehhez lásd későbbről is gazdag adatolását: RMCsSz.). 

A Ravasz Ugocsa vármegye több pontján adatolt személynév: 1572: Rawaz (Ra-

kasz, Sz. 453), 1743: Ravasz (Kisgérce, Sz. 391). 

Rednek ’a Borsova bal oldali mellékága, Feketepatak, Salánk és Komját hatá-

rában említik’ 1295 (Károlyi 1: 23), 1295/1812 (L46): Radnuk, fl., [1411–1415] 
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(Zs. 3: 1481), 1414 (Sz. 465, Károlyi 2: 14, Zs. 4: 1948), 1414/1627 (Zs. 4: 2503), 

1551 [a. n.] (Sz. 465): Rednek, fl., 1414 (Zs. 4: 1948), 1414/1627 (Zs. 4: 2503): 

Reednek, 1434 (DL 70874, Perényi 215, Sz. 398): Radnok, fl., 1628 (Sz. 465): 

Redmecz. Mai népnyelvi alakja: 2007: m. Rednek ~ Rednek-patak, kanális (Salánk).  

A magyar nyelvterületen másutt is előfordul hasonló település- és víznév (vö. 

FNESz. Ajkarendek, Rendek, TÓTH 2001a: 127), így etimológiája is bizonyosan 

azokéval függ össze. Vö. még 1359: Rednek, fl., Rednektw, loc. (OklSz. tő, itt 

lokalizálatlanul). A Rednek (víz)név szláv eredetű, s eredetével kapcsolatosan két 

felfogás alakult ki: tövében talán az ősszláv *rudъ ’vörös’ vagy a *ruda ’érc’ (vö. 

FNESz. Ajkarendek, TÓTH 2001a: 127) lexéma kereshető (ŠMILAUER 1970: 154–

155). KNIEZSA ISTVÁN szerint az ugocsai víznév „nyilván a szláv rudnik < ruda 

’érc’ szóból” származik (Sz. 398). A folyóvíznév legkorábbi adatai szláv és ma-

gyar névhasználatra egyaránt utalhatnak, a víznév adatsorában a 15. századtól 

feltűnő Rednek névváltozat hangrendi átcsapással alakult ki, ez a forma magyar 

nyelvű névhasználókra utal. Vö. Rednek-hát. 

Rednek-hát ’Salánk ÉNy-i határában említett hely’ 1628 (Sz. 465): Redmecz 

hat. Későbbi említése: 1864 (P. 44), 1865 (K31, L20): Rednekhát, mocsár, r., sz. 

Mai népnyelvi alakja: 2007: Rednek-hát, sz.  

A Rednek pataknévnek és a hát ’vízből kiemelkedő, ill. a környezeténél ma-

gasabban fekvő földterület’ (FKnT.) földrajzi köznévnek a jelzős szerkezete.  

Régi-faluhely ’Szirma határában említett hely’ 1675/XVIII. (Sz. 488): Régi 

falu hely-en.  

A régi mn.-nek és az összetett faluhely ’egykori, elpusztult településhely’ 

(FKnT.) földrajzi köznévnek az összetételével alakult. 

Régi-gyepű ’Szirma határában említett hely’ 1690 (Sz. 488): Régi gyepü mellett.  

A régi mn.-nek és a gyepű ’szántatlan gyepszalag; eleven sövény vagy tüs-

kével magasan megrakott árokpart, kerítés’ (FKnT., TESz.) földrajzi köznévnek 

az összetételével alakult. A jelzői előtag az Új-gyepű differenciáló előtagjával áll 

korrelációban. 

Régi malom útja ’Bökény határában említett út’ 1754 (Sz. 305): Régi malom 

uttya.  

Szintagmatikus szerkesztéssel alakult kétrészes helynév. Előtagja egy közvet-

lenül nem adatolt Régi malom épületnév, utótagja a birtokos személyjeles út 

földrajzi köznév.  

Régi-Tisza-járás ’Újhely határában említett hely’ 1580–1590 k. (Sz. 509): 

Regi Tiza Jaras.  

Szintagmatikus szerkesztéssel alakult kétrészes helynév: egy közvetlenül nem 

adatolt Régi-Tisza víznévnek és a járás ’dűlő, határrész, nagyobb földtábla’ 

(FKnT.) földrajzi köznévnek az összetétele.  
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Rekely ? ’Fancsika határában említett hely’ [1550–1650] (Sz. 330): Rekely (?).  

Bizonytalan olvasatú, ismeretlen eredetű helynév. SZABÓ ISTVÁN szerint talán 

a rekettye növénynévvel hozható kapcsolatba (Sz. 330).  

Rekettye 1. ’Csepe határában említett hely’ 1473/1474 (DL 3081): Rekethyew, 

foenilia. A szomszédos Nevetlenfalu és Akli határában később Rekettye vízfo-

lyást is ismerünk, amely Nevetlenfalu É-i, ÉK-i határszélében húzódik, az Éger 

mellett; vö. 1865 (K28), 1884 (Kat3): Rekettye, 186[5] (K42): Reketye. L. Re-

kettyés (1.). 2. ’Feketeardó határában említett hely’ 1662, 1698 [a. n.] (Sz. 340): 

Rekettye. 3. ’Gyula határában említett hely’ 1692 (Sz. 362): Rekettye szelen 

szántóföld. Későbbi említése: 1865 (P. 60): Reketye; 2008: m. Rekettye, l., de lásd 

még 2009 (Barta 2009: 222): Rekettyés, sz. Vö. Rekettye-szél: 1865 (P. 61): 

Reketyeszél. 4. ’Mátyfalva határában említett hely’ 1580 k. (Sz. 412): Reketie 

mellett. Mai népnyelvi alakja: 2008: Rekettye ~ Vas rekettye, mező, emellett a 

Rekettye hely közepén — a Szemerdek tövében — egy Kis-Rekettye nevű forrás 

is. Vö. Rekettye-hát (1.), Rekettye-szeg. 5. ’Verbőc határában említett hely’ 

1716, 1730 [a. n.], 1755 [a. n.] (Sz. 542): Reketye. Vö. Kerek-rekettye (2.). — 

Több esetben is szomszédos vagy közeli települések határában azonos nevet 

említenek a forrásokban: a Tiszától északnyugatra lévő Mátyfalva és Verbőc 

közötti területen, valamint a Tisza vonalától délre eső Feketeardó, Gyula és Csepe 

határában szerepelnek azonos nevű határnevek. A területi közelség alapján eset-

leg összefüggést gyaníthatunk egyes adatok között.  

A rekettye növénynév metonimikus névátvitel útján vált helynévvé. Ehhez 

lásd a Rekettyés szócikkét. 

Rekettye-hát 1. ’Mátyfalva ÉNy-i határában, a Szemerdek bal partján említett 

hely’ 1570 k. (Sz. 412): Rekettye hat. Vö. Rekettye (4.). 2. ’Terebes határában 

említett hely’ 1679 (Sz. 533): Rekettye hat. Későbbi említése: 1865 (P. 68): 

Reketye hát. Vö. Rekettye: 1865 (P. 68): Reketye; 2008 (Bura 2: 321): Reketteháti 

sikátòr, u. Vö. Rekettye-hát szurdoka.  

A rekettye növénynévnek vagy a belőle alakult Rekettye helynévnek és a hát 

’földhát’ földrajzi köznévnek az összetételével alakult.  

Rekettye-hát szurdoka ’Terebes határában említett hely’ 1679 (Sz. 533): 

Rekettye hat szurdoka.  

A Rekettye-hát (2.) helynévnek és a birtokos személyjeles szurdok ’szoros, 

keskeny völgy, út; szűk hely’ (TESz.) földrajzi köznévnek az összetételével alakult.  

Rekettye-oldal ’Farkasfalva határában említett hely’ 1722 (Sz. 335): Rekettye 

oldal.  

A m. rekettye növénynévnek és az oldal ’határrész, tájrész oldalsó darabja, 

környéke’ (TESz.) földrajzi köznévnek az összetételével alakult. A 17. sz. végén 

Rekettyés (2.) mikrotoponima szerepel a falu határában.  
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Rekettyés 1. ’Csepe határában említett hely’ 1473 (Sz. 315): Rekethyes, 

fenilia. L. Rekettye (1.). Vö. Rekettyés-berek. 2. ’Farkasfalva határában emlí-

tett hely’ 1677 (Sz. 335): Rekettyés. Vö. Rekettyés-rét: 1797 (Sz. 335): Rekettyés 

rét, hely. 3. ’Forgolány határában említett patak’ 1299 (C. Tóth 2006: 26, RegArp. 

2/4: 233): Rakatias, fl.  

A rekettye ’egyfajta fűz, különösen kosárfonó fűz, hamvas fűz’ (TESz.) nö-

vénynév -s helynévképzős alakulata, amely rekettyés, füzes helyre vagy ilyen 

növényekkel övezett vízfolyásra utal. A növénynév a régiségben mély hangrendű 

rakattya alakváltozatban gyakori (vö. OklSz. rekëttye, TESz. rekettye).  

Rekettyés-berek ’Csepe határában említett erdő, liget’ 1337 (Sz. 315): 

Rakottyas berek, nem., 1583 (Sz. 315): Reketthjes Bereg.  

A magyar rekettye ’egyfajta fűz’ növénynév -s képzős származékának vagy 

az ebből alakult Rekettyés (1.) helynévnek és a berek ’liget’ jelentésű földrajzi 

köznévnek az összetétele (TESz. rekettye, berek). A rekettye a régiségben mély 

hangrendű (rakattya) alakban volt használatos (i. h.), ezt tükrözi a mikrotopo-

nima korai említése is.  

Rekettyés pataka ’Szőlős határában említett hely’ 1357 (DL 38170, Perényi 

69 [itt Rakatyaspatak alio nomine Kunchulpataka], Sz. 427 [itt Rakattyaspatak]), 

1357/1379 (DL 38171), 1357>1389 (DL 38160, DocVal. 352 [itt az előbbire 

utalva Rakachyespataka alio nomine Kunchulpataka]): Rakathyespataka, alio 

nomine Kunchulpataka, loc. viminosus. Rekettye-patak 1357/1399 (DL 70702 

[a regesztában tévesen: Rakatya atak alio nomine Kunhulpataka]): Rakasz patak 

alio nomine Kunchul-pataka, loc. A 18. sz. végéről adatolt Rekettyés-patak (1782: 

Rekettyés patak, Sz. 427) alakban vélhetően e helynév azonosítható.  

A rekettye fanévnek és a (birtokos személyjeles) patak földrajzi köznévnek az 

összetétele, s elsődlegesen olyan vízre utalhatott, amelynek partját rekettyefűz 

szegélyezte (vö. FNESz. Rekettyefalva, Rekettyés). L. Köncöl ? pataka. 

Rekettye-szeg ’Mátyfalva határában említett földterület’ 1580 k. (Sz. 412): 

Reketye seg, 1632, 1637 [a. n.], 1640 [a. n.] (Sz. 412): Rekettie szeg. Későbbi 

említése: 1864 (L62): Reketye szég (Karácsfalva), 1865 (P. 63, P. kézirat): Re-

kettye szeg (Mátyfalva).  

A Rekettye (4.) helynévnek és a szeg ’sarok, zug’ (TESz. szeg2) földrajzi 

köznévnek a jelzős összetétele.  

Répás-gyepű ’Mátyfalva határában említett hely’ 1570 k., 1620 k. [a. n.] (Sz. 

413): Repas giepw.  

A m. répa növénynév ellátottságot kifejező -s képzős származékának és a 

gyepű ’szántatlan gyepszalag; eleven sövény vagy tüskével magasan megrakott 

árokpart, kerítés’ (FKnT., TESz.) földrajzi köznévnek az összetételével alakult. 

Olyan helyre utalhatott, amely a névadáskor (vad)répában gazdag lehetett. A 
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közeli Salánk határában a 19. sz. harmadik negyedében Répa-patak (1864: Répa-

patak, P. 44; 1865: Ripa Patak, K31) helynevet említenek. 

Restás-hát ’Verbőc határában említett hely’ 1755 (Sz. 544): Restás hát. Ma a 

település határában Restás (2007: m. Restás, lapos) helynév ismeretes.  

Szintagmatikus szerkesztéssel alakult helynév. Az előtag bizonytalan eredetű, 

talán összefüggésben lehet a nyelvjárási restás ’hátralékban levő, adós’ (ÚMTsz.) 

mn.-vel. SZABÓ ISTVÁN az előtagot emellett a rostás szóval is kapcsolatba hozza 

(Sz. 544), amelynek az északkeleti területen resta alakváltozata is használatos 

(SzamSz. rosta); de ehhez vö. rostás ’egyenetlen felületű, rücskös, foltos (tojás, 

ill. tojáshéj)’ (ÚMTsz.). Emellett szóba jöhetne még a Restás személynévből való 

származtatása is, erre azonban régi nyelvi adatot nem ismerek. HAJDÚ MIHÁLY a 

magyar Rostás családnév változataként említi a Restás családnevet, s a modern 

kori családnévanyagban a Restás változat elterjedtségét az északkeleti nyelvte-

rületen (Borsod-Abaúj megyében), valamint Csanád megyében mutatja ki (2010: 

403). Az online telefonkönyv adatállományában a mai Magyarország több részén 

— Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Csongrád-Csanád, Békés, Pest megye terüle-

téről — adatolható a Restás családnév (https://www. telekom.hu/lakossagi/tuda-

kozo, de lásd még https://www.google.hu). Ugocsa vármegye történeti személy-

névanyagában 1679-től adatolható a Rostás név, vö. 1679: Rostas (Terebes, Sz. 

530); 1689: Rostas (Csepe, Sz. 314); 1715: Rostás (Sósújfalu, Sz. 476); 1743: 

Rostas, 1775: Rostás (Karácsfalva, Sz. 380); 1775: Rostás (Szászfalu, Sz. 482); 

1828: Rostás (Farkasfalva, Sz. 334). Utótagja a hát ’szélesebb tetejű magaslat, 

földhát’ (TESz. hát1) földrajzi köznév.  

Reszege ’Terebes határában említett birtok’ 1341 (Perényi 52), 1341/1482 

(DL 70998): Rezege, t.  

Etimológiája bizonytalan, többféle magyarázata is elképzelhető. Egyrészt 

összefüggésbe hozható a Bihar megyei Reszege település nevének eredetével. 

RÁCZ ANITA szerint a falu neve a Reszeg (1138/1329: Reuceg, ÁSz. 675) sze-

mélynév eredeti -e birtokos személyjellel alkotott formája, de az -e végződés itt 

vélhetően helynévképző szerepű (2007: 233, FNESz. Reszege). Másrészről — 

nagyobb valószínűséggel — személynévi eredetre is gondolhatunk, vö. 1423: 

Rezege (Szatmár m., RMCsSz. Reszegei). A Terebeshez közeli Batár személy-

névanyagában Reszege név adatolható: 1567: Rezege (Batár, Sz. 288).  

Rét alja ’Nevetlenfalu belterületétől Ny-i irányban hosszan elnyúló föld-

terület’ 1757 (Sz. 441): Rét alya. Későbbi említése: 1865 (K28, L18, P. 41): Rét 

allya, sz.  

A m. rét és a birtokos személyjeles alj köznevek összetétele, amely összetett 

földrajzi köznévként is használatos; vö. rétalj ’lápos, zsombékos terület széle; rét 

szélén húzódó legelő, szikes; kaszálón, legelőn levő hajlat, mélyedés; rét alsó, 

déli része’ (FKnT.). A szomszédos Batár határában a 19. sz. végén Rét (1880: 
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Rét, K47) mikrotoponimát említenek, elképzelhető, hogy az általa jelölt hely alsó 

részét jelölhette az itt vizsgált név. 

Révhely ’Halmi határában említett hely’ 1694 (Sz. 369): Révhely.  

A rév és a hely fn. összetétele, amely összetett földrajzi köznévként is hasz-

nálatos: révhely ’kikötőhely, átkelőhely’ (FKnT.).  

Rév-telek ’Újlak határában említett hely’ 1334 (AOklt. 18: 235, Sz. 515, F. 

8/3: 750): Teutelek [ɔ: Reutelek], vadum, 1341 (Sz. 515): Revtelek.  

SZABÓ ISTVÁN az 1334. évi adatot a Rév-telek téves lejegyzésének tekinti (Sz. 

515). Ezt valószínűsíti a név vadum (vadus) ’gázló’ minősítése is. Szintagmatikus 

szerkesztéssel alakult mikrotoponima: a magyar rév ’vízi átkelőhely, kikötő’ fő-

névnek és a telek ’szántásra alkalmas, trágyázott földterület’ földrajzi köznévnek 

az összetétele (TESz. rév, telek).  

Rév út ’Szőlős DK-i határában, a Tisza és a Szőlős-rév felé vezető út’ 1645 

(Sz. 432): Rhe ut. Rév útja 1668 (Sz. 432): Reh utja. Későbbi említése: 1782 (Sz. 

432): Rév uttya.  

A m. rév ’vízi átkelőhely’ fn. nyelvjárási ré alakváltozatának (ÚMTsz. rév1) 

és az út földrajzi köznévnek a jelölt, ill. jelöletlen birtokos jelzős összetétele. 

Ehhez lásd még a szomszédos Tekeháza határában említett későbbi Rév-part 

(1865: Répart, P. 68) helynevet. Vö. Szőlős-rév. 

Ricse ? ’Újhely határában említett hely’ 1620 k. (Sz. 510): Riczie-n kaszáló.  

Bizonytalan olvasatú helynév. Etimológiája talán összefügg a magyar nyelv-

területen ismeretes Ricse nevű településekével. Ezt KNIEZSA ISTVÁN és KISS 

LAJOS is szláv eredetűnek tartja, a magyarba egy *Rъvišče ~ Rovišče helynév 

kerülhetett át (KNIEZSA 1943/2003: 82, FNESz.). KISS LAJOS szerint a helynév 

olyan helyre, vízmederre utal, amely fel van tépve, szaggatva (FNESz. Ricse, 

ehhez vö. még rъvati ’szakít, tép’, cseh Rviště hn., ukr., or. Обірванка or. Рвенка 

hn. ŠMILAUER 1970: 156). KNIEZSA a nevet a szláv rovъ ’árok’ tő származékának 

tekinti, s a név változását a szláv *Rvišče > m. *Rivicse > RiÝcse > Ricse formá-

ban rekonstruálja (1943/2003: 82). De ehhez lásd még a szomszédos Szatmár vm. 

területén egyszeri említéssel adatolt Ricse személynevet is: 1449: Ladislaus riche 

(Rozsály, N. FODOR 2010: 196).  

Rigó-láz ’Salánk ÉK-i határában, a Borsova bal partján említett földterület’ 

1628 (Sz. 467): Rigo lass. Későbbi említése: 1829 (Kat2): Rigo Lasz., 1864 (P. 

44): Rigóláz. Mai népnyelvi alakja: 2007: Rigï-láz, sz.  

A rigó madárnévnek vagy az ebből alakult Rigó családnévnek és a láz ’tisztás; 

szénatermelő hely, rét’ (TESz. láz1) földrajzi köznévnek az összetételével alakult. 

A családnévi névrészre lásd a Rigó-szőlő szócikkét.  

Rigó pataka ’Salánk határában említett víz’ 1627 (Sz. 467): Rigo Pathaka, 

lac.  
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A rigó madárnévnek vagy az ebből alakult Rigó családnévnek és a patak 

földrajzi köznév birtokos személyjeles alakjának az összetételével alakult. A csa-

ládnévi névrészhez lásd Rigó-szőlő szócikkét. 

Rigó-szőlő ’Salánk határában említett szőlőföld’ 1612, 1628 [a. n.] (Sz. 466): 

Rigo szeőlő.  

A rigó madárnévnek vagy az ebből alakult m. Rigó családnévnek (XV.: Ste-

phanus rigo, RMCsSz.; lásd még korábbról: 1202–1203/cr 1500: Rigou, ÁSz. 676) 

és a szőlő ’földterület, ahol szőlőt termesztenek’ (FKnT.) földrajzi köznévnek az 

összetételével alakult. A település személynévanyagában a 18. sz. második felé-

ben szerepel a személynév, vö. 1775: Rigó (Sz. 465). Salánk helynévanyagában 

a 17. sz. első feléből ismeretes még a Rigó-láz és a Rigó pataka mikrotoponima.  

rókalyuk ’Újhely határában említett hely’ 1669 (Sz. 511): Róka lyuk-nál. 

Bizonyosan köznévi előfordulás, a rókalyuk ’terület, ahol róka tanyázik’ föld-

rajzi köznév említése (FKnT.).  

Rókás-csere ’Bökény határában említett hely’ 1630–1640 k. (Sz. 304): Rokas 

cseri. A szomszédos Farkasfalva határában Rókás (1796: Rókás, Sz. 336) mikro-

toponimát említenek a 18. sz. végén, amely területileg esetleg kapcsolatba hozha-

tó az itt tárgyalt névvel.  

A m. róka állatnév -s képzős származékának és a cser ’cserfákból álló erdő-

(rész); bokros, cserjés hely’ (FKnT., TESz. csere1) földrajzi köznév birtokos 

személyjeles alakjának az összetételével alakult. Olyan (tölgyfa)erdőre utal, ahol 

a névadáskor sok róka lehetett.  

Romlás ’Batár DNy-i határában, a Palád vize partján említett erdő’ 1451 

(C. Tóth 2006: 39, Károlyi 2: 286, 290, Sz. 290): Romlas, s., 1476/1582 (DL 

3081, Sz. 290 [itt a. n. az előbbire utalva 1476. évi kelettel áll]): Ramlas. Az 

OklSz.-ban lokalizálatlanul szerepel 1476: Romlas, s. (815), a forrásból ítélve ez 

bizonyosan az ugocsai Batár melletti erdőnév adata.  

Jelentésbeli névadással keletkezhetett a m. romlás ’omlás (?)’ földrajzi köz-

névből, amely a romlik ige -ás képzős származéka (TESz. romlik). Ehhez lásd 

még az Ilonok romlása szócikkét.  

Rosztoka 1. ’Csepe É-i határában említett vízfolyás’ 1337 (Sz. 316): Wztuke 

[ɔ: Ruztuke], fl. Későbbi említése: 1865 (P. 59): Rosztóka (Csepe), 1865 (L13, P. 

61): Rosztoka, sz. (Hetény); de 2008: ukr. Rosztoká (Hetény), 2008: m.–ukr. 

Rosztïké ~ Rosztïká, elágazás a Tiszán (Hetény). 2. ’a Túr egyik bal oldali 

mellékága Terebes DK-i határában, ill. a rajta lévő malom’ 1341 (Perényi 52): 

Ruzthuka, fl., 1341/1482 (DL 70998): Wuzthuka [ɔ: Ruzthuke], fl., 1604 (Sz. 

532): Reztaka, ma., 1631 (Sz. 532): Reszteka, 1772 (Sz. 532): Resztoká-ban való 

malom. Későbbi említése: 1775 (Sz. 532): Rostokai malom. Mai népnyelvi 

alakja: Rosztoka, átkelőhely a Túron (Kiss K. 2014: 142).  
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A két patakot területileg távoli községek határában említik, így összefüggésbe 

csak a nevük hozható egymással. KNIEZSA ISTVÁN szerint a Csepe határában 

említett helynév esetleg az Esztegő-vel azonos, ha nem, akkor a népnyelvi ma-

gyar ösztöke, régi magyar üsztöke ’a jószág ösztönzésére szolgáló vasvégű bot, 

ill. eketisztító vaseszköz’ jelentésű szóval hozza kapcsolatba (Sz. 316). A terület-

ről származó későbbi helynevek alapján a Wztuke, Wuzthuka adatok a Rosztoka 

romlott formái lehetnek. A Rosztoka típusú nevek Ugocsa modern kori név-

anyagában nagy számban jelentkeznek, főként a jelentősebb vízfolyások (Tisza, 

Túr, Borsova stb.) mentén lévő falvak névanyagában, s láthatóan különböző 

denotátumok jelölésére szolgálnak (de vö. ehhez SEBESTYÉN 2017: 280–281). A 

Rosztoka vízfolyásnevek szláv eredetűek, közelebbről talán keleti szlávok, vö. 

ukr. Розmoка hn., le. Roztoka hn. (FNESz. Kálnarosztoka), hucul Росmoка hn., 

Росmoки hn. (PIPÁS–HALÁSZ 2005: 238). KNIEZSA szerint a Rosztoka helynév 

alapja a szláv rosztoka ’vízelágazás, szétfolyás’, azaz két vízfolyás összefolyása 

(Sz. 385, FNESz. Kálnarosztoka, KNIEZSA 1943/2003: 79–80). 

Rothadt-patak ’a Szalva jobb oldali ága Salánk DNy-i határában’ 1627 (Sz. 

467): Rothat Pathak, lac. Későbbi említése: 1864 (L72), 1865 (L20): Rothat 

Patak, 1884 (Kat3): Rothat p. Mai népnyelvi alakja: 2005: Rothatt pataka, 2007: 

Rothatt-patak álló, sötét vizű patak.  

A m. rothad ige -t befejezett melléknéviigenév-képzős származékának és a 

patak földrajzi köznévnek az összetételével alakult. Olyan vízfolyásra utal, 

amelyben szerves anyag (pl. nád) bűzös gázokat fejlesztve bomlik.  

Rózsás-mező ’Feketeardó határában említett földterület’ 1662 (Sz. 340): 

Rosas mező. Mai említése: 1983 (Danku 46–47): Rózsás, sz., a Tisza bal partján 

lévő hely, ahol sok mezei virág nyílott.  

A családnévként is alkalmazott rózsa növénynév -s képzős származékának és 

a mező ’a falu külterülete; (sík) terület; szántóterület; legelő; rét, kaszáló’ (FKnT., 

TESz., KMNySz.) földrajzi köznévnek az összetételével alakult. A családnévre 

lásd: 1414: Rosas (RMCsSz.).  

Rövid-szer 1. ’Szőlős határában említett hely’ 1645, 1668 [a. n.], 1679 [a. n.], 

1770 [a. n.] (Sz. 433): Rövid szer. 2. ’Váralja határában említett hely’ 1694 (Sz. 

496): Rövid szer. Későbbi említése: 1865 (P. 67): Rövid szer. Vö. Hosszú-szer (5.).  

A rövid mn.-nek és a szer ’határrész, falurész’ (TESz.) földrajzi köznévnek a 

jelzős összetétele.  

Rudas-nyáras ’Nevetlenfalu D-i határában említett hely’ 1757 (Sz. 442): 

Rudós nyáros alias Var Berke. Későbbi említése: 1865 (P. 61): Rudas nyáras első.  

A többféle értelemben hasznát rudas mn.-nek (pl. ’rúddal felszerelt’, ’egyfajta 

területmérték’ stb., vö. ÚMTsz.) és a nyáras ’nyárfaerdő, nyárfákkal beültetett, 

benőtt hely’ (FKnT.) földrajzi köznévnek a jelzős összetétele. Az előtag esetében 
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emellett szóba jöhet a m. Rudas családnév is (1423: Michael Rudas, RMCsSz.). 

A szomszédos Halmi újabb kori helynévanyagában említett Rudas-kert (1865: 

rudas kert második, P. 61; de vö. 1864: Rudas, L51, Batarcs; 1865: Rúdas, P. 61, 

Hömlőc) helynév ezzel függhet össze. L. Vár berke.  

Sajtó ’Szőlős határában említett hely’ 1638 (Sz. 430): Kolompocz alias Saito 

nevű zőlő, akit most Tarnóczy zőlőnek hívnak.  

Talán szerkezeti változással, ellipszissel keletkezett: a Sajtó-szőlő mikrotopo-

nimából a beszélők elhagyhatták a fajtajelölő szőlő utótagot. De létrejöhetett a 

Sajtó-szőlő névvariánsával párhuzamosan vagy akár elsődleges névként is: ez 

esetben a sajtó ’prés’ (TESz.) metonímiával vált helynévvé. L. Kolompóc(-sző-

lő), Tarnóci-szőlő. 

Sajtós ~ Sajtos ’Terebes határában említett hely’ 1593, 1604 [a. n.] (Sz. 532): 

Saitos eleőth való gorondon szőlő.  

Bizonytalan azonosítású helynév. A Szőlősön említett Sajtó ~ Sajtó-szőlő 

nevek alapján esetleg ezt is a sajtó ’prés’ -s képzős származékának tarthatjuk. De 

szóba jöhet az is, hogy esetleg a sajt ’tejből, ill. túróból érleléssel készített 

tejtermék’ fn. (TESz.) -s képzős származéka (vö. FNESz. Sajtos). Ez utóbbi le-

xémát a vármegye déli területén (a szomszédos Halmin és Kökényesden) család-

névként is megtalálhatjuk: 1478: Saythos (Sz. 365, lásd még N. FODOR 2010: 

198); 1572: Saytos (Sz. 404). Tehát elképzelhető az is, hogy a helynév a foglalko-

zásnévi előzményű Sajtos ’sajtkészítő, esetleg sajtárus’ családnévből (RMCsSz.) 

metonimikus névadással keletkezhetett (vö. FNESz. Sajtoskál). A Sajtos helynév 

a későbbiekben más helynevekben is szerepel, vö. Kisebbik-Sajtós, Sajtós-völgy 

(1776: Sajtos völgy, Sz. 533). 

Sajtó-szőlő ’Szőlős határában említett hely’ 1606 (Sz. 430): Kolompocz 

zeoleo aliter Sayto zeoleo.  

A sajtó ’prés’ fn.-nek (TESz.) és a szőlő ’földterület, ahol szőlőt termesztenek’ 

(FKnT.) földrajzi köznévnek az összetételével alakult. Sajtó alakban is említik. 

L. Kolompóc-szőlő, Tarnóci-szőlő. 

Salánk ’település Ugocsa vm. ÉNy-i részén a Borsova folyásánál’ 1332−1335 

(Mező, Patr. 352, ComMarmUg. 204 [itt 1332/1337. évi kelet áll]): Kalank [ɔ: 

Salank], de, 1332−1335 (Mező, Patr. 352, ComMarmUg. 204 [itt 1332/1337. évi 

kelet áll]): Salanch, de, 1332–1337/Pp. Reg. (Ortvay, Egyh. 1/1: 202): Salanck, 

1332–1337/Pp. Reg. (Ortvay, Egyh. 1/1: 202, ComMarmUg. 204): Salant, 1365 

(C. Tóth 2006: 30, DL 70647, Perényi 78), [1411–1415] (Zs. 3: 1481), 1414 

(Károlyi 2: 13, 14, 16, ComMarmUg. 204, Zs. 4: 1948), 1414/1627 (Zs. 4: 2503), 

1431, 1462 (Cs. 1: 434), 1475 (DL 38381), 1490 (DL 71024, Perényi 300, 301), 

1498/1499 (DL 73534), 1509 (DL 71106, 71112, Perényi 351, 352, 357, 358), 

1598 (Dávid 505), 1670 (UC 9: 40 a), 1670, 1671, 1673 (UC 157: 73), 1671 (UC 
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9: 37, 54: 53), 1672 (UC 54: 55), 1674 (UC 9: 40d), [1680 k.] (UC 65: 2), 1684 

(UC 51: 47), 1689 (UC 17: 5), 1744 (T19): Salank, poss., t., de, 1414 (Szirmay 

85, 152), 1431 (Szirmay 94), 1483 (Szirmay 86), 1548 (Szirmay 86), 1564 

(ComMarmUg. 204–205), 1659 (Károlyi 4: 382), [1674–1675] (UC 31: 1), 1679 

(UC 15: 26), 1701 (UC 11: 26), 1713 (UC 12: 7): Salánk, 1470 (DL 65100), 1550 

(Károlyi 3: 257, 258, 260, ComMarmUg. 204): Salaank, poss., 1475 (DL 38382): 

Salaak, 1479 (DL 38412): Salanchk, de, 1509 (DL 71106): Sala.., poss., 1528 

(MND. 7: 40, ComMarmUg. 204): Salak, 1559 (ComMarmUg. 204): Galak [ƒ: 

Salank], 1672 (UC 45: 42a), 1673 (UC 157: 73): Szalánk | ~i 1659 (Károlyi 4: 

372, 378): Salánki | Lat. 1659 (Károlyi 4: 378): Salankiensium. Későbbi említése: 

1802–1811 (Görög), 1851 (Fényes 4: 5), 1864 (K9, P. 39, 43, 66), 1865 (L20, P. 

25), 1889 (Gönczy), 1900 (Hnt. 675), 1937 (Hnt. 737), 1944 (Hnt. 505): Salánk. 

Mai népnyelvi alakja: 2007: Salánk ~ Silánk.  

A Salánk helynév személynévből keletkezett metonimikusan, magyar név-

adással, KISS LAJOS már 1326-ból adatol Salank személynevet, amelyet a török 

nyelvekből származó m. csalán főnévvel, ill. a magyar Salamon személynévvel 

hoz kapcsolatba (FNESz. Salánk). PESTY adatközlője szerint a település Zalán ~ 

Szalán fejedelemtől kapta a nevét (P. 39); lásd még ehhez PAIS DEZSŐ Salán (tö-

rök) névfejtését (1935: 266, vö. Sz. 462). Legújabban BENKŐ LORÁND bizonyí-

totta, hogy a Szalán Anonymus által kitalált név (2003: 77, 80). Vö. Salánki-

szőlőhegy. 

Salánki-szőlőhegy ’Salánk K-i határában említett hely’ 1659 (Károlyi 4: 378, 

382): salánki szőllőhegy-en. Mai népnyelvi alakja: 2007: Salánki-hegy, h.  

A Salánk településnév -i melléknévképzős származékának és a szőlőhegy 

’dombos helyen levő szőlőskert’ (FKnT.) földrajzi köznévnek az összetételével 

alakult.  

Saláta-rét ’Újlak határában említett földterület’ 1750 (Sz. 518): Salata ret. 

Későbbi említése: 1865 (P. 69): Saláta rét.  

A m. saláta növénynév és a rét ’vízinövényekkel benőtt, lapos, mocsaras, 

vizenyős terület; széna termesztésére használt terület, kaszáló stb.’ (FKnT.) föld-

rajzi köznév összetételével alakult.  

Sám pagonya ’Keresztúr Ny-i határában, a Kadarcs partján említett határrész’ 

1483 (DL 38422, Sz. 503, Szirmay 74, OklSz. 190, 354 [itt 1482. évi kelettel 

Sampoczonya alak áll]): Sampogonya, t., 1655 (Sz. 503): Sampagonya. Későbbi 

említése: 1865 (P. 63): Sámpogonya, 1865 (K36), 1878 (K45), 1884 (Kat3): 

Sampagonya. Sám-pagony 1753 (Sz. 503): Sámpogony.  

Az adatok időbeli viszonya szerint a Sám pagonya lehet az elsődleges név-

forma. Ez a Sám személynévnek és a birtokos személyjeles pagony ’erdő; erdő-

kerület, erdődűlő’ (EWUng., TESz., FKnT.) földrajzi köznévnek az összetéte-
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lével alakult. Az alapjául szolgáló szolgáló személynév egyszeri említése isme-

retes az Árpád-korból: 1253!: Sam filium Moch (ÁSz. 689); bizonyára a Sámuel/ 

Sámson régi egyházi személynév megrövidült becézőneve (lásd ehhez Sz. 503, 

RMCsSz. Sámi, Samkó, Sámsa, Samu). A 18. sz. közepéről ismeretes a szerkezeti 

változással, redukcióval létrejött Sám-pagony mikotoponima is, amelynek utó-

tagján már nem szerepel a birtokos személyjel. 

Sánta Márton-szőlő ’Szőlős határában említett határrész’ 1604 (Sz. 429): 

Santa Marton zőlő.  

A m. Sánta Márton személynév (1387: Santa [János], RMCsSz.) és a szőlő 

’földterület, ahol szőlőt termesztenek’ (FKnT.) földrajzi köznév összetételével 

alakult. A helység személynévanyagában már a 16. sz. harmadik negyedétől is-

meretes a Sánta családnév, vö. 1574, 1787: Santa (Sz. 422, 424). 

Sárad 1. ’a Beberke bal oldali mellékága, Alsósárad határában említik’ 1338/

1339 (Gy. 1: 519, 533, ComMarmUg. 194, Doc. Val. 82): Sard, riv. Későbbi 

említései: 1865 (K10, K18): Sardik (Alsó- és Felsősárad), 1925 (Sz. 279): Šardik 

(Felsősárad), 1884 (Kat3): Sardik p., 2003 (T36): Сардик. L. Sár-patak, Sárad-

patak, Sárad pataka. Vö. Sárdik, Sáros-patak, Zab-patak. 2. ’település Ugo-

csa vm. É-i részén a Sárad patak mellett’ 1351 (DL 38161, Sz. 96, Gy. 1: 533, 

DocVal. 121, ComMarmUg. 194), 1351>1389 (DL 38160, DocVal. 353), 1351/

1458 (DL 38162), 1389 (ComMarmUg. 194), 1436 (DL 70878, Perényi 218), 

1458 (DL 38162, Cs. 1: 434): Sard, poss., 1389 (DocVal. 355, ComMarmUg. 

194): Saard, poss., 1430 (DL 70858, Perényi 203, F. 10/7: 232 [itt Sanayd]): 

Sarayd, poss., 1430 (Perényi 208), 1430/1431 (DL 70863, 70870, F. 10/7: 235 

[itt hibásan Saroydy áll]), 1431 (DL 70870, F. 10/7: 322): Saroydg, poss., 1431>

1498 (Perényi 209): Sarohydg, *1470 (Z. 11: 64): Swrd, de, 1471 (Perényi 262), 

XVII. vége (UC 32: 26): Sarod, 1670, 1671, 1673 (UC 157: 73), 1672–1673 (UC 

108: 10), 1673 (UC 27: 6, 57: 75), [1673 után] (UC 34: 37b), 1674 (UC 81: 3): 

Sarad, 1673 (UC 157: 73): Sárod. Mai népnyelvi alakja: 2008: m., m.–ukr. Sárad 

(Csepe, Tekeháza).  

Az azonos település- és víznév közül névrendszertani alapon — és az adatolás 

által is részben megtámogatva — a víznevet tarthatjuk az elsődlegesnek. A víznév 

a magyar sár köznévből alakult -d helynévképzővel, amelyben esetleg a kicsi-

nyítő képzői szerep is kifejeződhetett (vö. BÉNYEI 2012: 53–70, FNESz. Belső-

sárd, SEBESTYÉN 2017: 286). A név sáros folyóvízre, mocsaras területre utalha-

tott. Ez a fajta névalkotás nem egyedüli a magyar helynévadásban, vö. például 

Zala megyében 1389: Sárd patak (FNESz. i. h.). A Sárad víznév metonimikus 

névátvitellel vonódhatott át a partján lévő település jelölésére, s így szemantikai 

tartalma: ’a Sárad mellett fekvő hely (település)’. Később csak Alsó- és Felső-, 

ill. Kissárad településeket említenek, ezek viszonylag távolabb fekszenek egy-

mástól. A legkorábbi említések valószínűleg a későbbi Alsósáraddal lehetnek 
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azonosak, a későbbi névelőfordulások váltakozva utalhattak mindkét helységre. 

Erre utal SZABÓ ISTVÁN is: „Az első Sárad nyilvánvalóan az utóbb Alsósáradnak 

nevezett volt s Felsősáradot a Borsova völgyéből eredő s a völgyön át érkező 

újabb rutén kirajzások hozhatták létre” (Sz. 347). Térképe is ezt valószínűsíti (Sz. 

IV. sz. melléklet), a második katonai felmérés térképe azonban Felsősárad neve-

ként említi a Sárad névalakot. A pataknév különböző hangtani változatokban 

tűnik fel a forrásokban, ezek kronológiai viszonyai alapján az egyszótagos Sárd 

véghangzó nélküli alakja látszik régebbinek, ami később alakszerkezeti változá-

son ment keresztül, majd úgy rögzült (a 16. sz. közepétől), hogy a -d képző a 

tővéghangzós formához kapcsolódott (vö. BÉNYEI 2012: 68). De az adatolás 

esetlegessége alapján nem zárható ki, hogy a Sárd ~ Sárad névforma egymással 

párhuzamosan is használatban volt, majd a Sárad vált dominánssá a névhasz-

nálatban.  

Sárad pataka ’a Beberke bal oldali mellékága, Rákóc, Alsósárad, Rakasz és 

Szőlős határában említik’ 1359/1371 (Sz. 428), 1359/1571 (DL 38584): Sard-

pathaka, riv., 1657 (Sz. 279): Sardpataka, riv., 1570, 1575 [a. n.] (Sz. 460): Sarod 

pataka. Sárad-patak 1359 (Perényi 71, A. 7: 536), 1359/1365 (DL 38175), 1390 

(DocVal. 384, 385): Sardpatak, riv., 1603 (Sz. 460): Sárad patak.  

A Sárad víznév másodlagosan kiegészült a patak földrajzi köznévvel. Az utó-

tag alapalakban és birtokos személyjeles formában váltakozva fordul elő, köztük 

kronológiai eltérés nem mutatkozik. 

Sárdik ’Alsósárad D-DK-i határában említett kiemelkedés, a Sárd patak jobb 

partján, egyik mellékágának a forrásvidéke’ 1657 (Sz. 279): Sardik. Későbbi 

említése: 1884 (Kat3): Sardik ~ Sárdik.  

A hegynév névrendszertanilag és a név szemantikai jegye alapján a 19. sz. 

harmadik negyedétől adatolt Sárdik (1865: Sardik, K10, lásd még SEBESTYÉN 

2017: 286) víznévből alakulhatott metonimikusan. A víznév szláv eredetű, név-

szerkezete szláv képzést mutat: az elsődleges magyar Sárad víznév Sárd vál-

tozatának szláv -ьkъ kicsinyítő képzős származéka (vö. ŠMILAUER 1970: 28–29, 

de lásd még KNIEZSA 1965/2003: 299–300).  

Sáros-patak ’Veléte határában említett vízfolyás’ 1324/1478 (Sz. 538, Szir-

may 146 [itt 1324. évi kelettel Saruspatak áll]), 1324/1326/1478 (AOklt. 8: 241): 

Saruspathok, riv.  

A magyar sár fn. -s melléknévképzős formájának és a patak ’vízfolyás’ je-

lentésű földrajzi köznévnek az összetételével alakult. Agyagos, iszapos vízfolyás-

ra utalhat (vö. FNESz. Sárpatak). Az Árpád-kori patak nem azonos a Sárad 

patakkal. SZABÓ ISTVÁN Veléte határában említi a patakot, de nem lokalizálja 

pontosan. Feltehetőleg a Tisza valamelyik (holt)ága vagy rövid mellékvize, mivel 

kelet felől a településsel határos a folyó. A helynév első névrésze később az u > 
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o nyíltabbá válás tendenciáját mutatja, a patak névrész esetében pedig a második 

szótagbeli o > a nyíltabbá válást (lásd még erre TÓTH 2002: 295–302). 

Sáros-rév ’Csepe határában említett hely, víz’ 1476 (DL 70980, Perényi 274, 

Sz. 316, OklSz. 811), 1476/1582 (DL 3081), 1573 [a. n.] (Sz. 316): Sarasrew, 

loc., lac., 1476, 1573 [a. n.] (Sz. 316): Sarrusrev, lac.  

A sáros melléknévnek és a rév ’(vízi)átkelőhely; kikötő’ jelentésű földrajzi 

köznévnek az összetétele (TESz. rév, sár1).  

Sár-patak ’a Beberke bal oldali mellékága, Szőlős és Rákóc határában 

említik’ 1390 (Perényi 101, Sz. 428, Zs. 1: 1554), 1666, 1667 [a. n.] (Sz. 460): 

Saarpatak, riv.  

Feltehetőleg redukcióval alakult: a Sárd-patak víznév első névrészéből kies-

hetett a -d formáns. A helynév ’sáros vízfolyású patak’ tartalmat fejez ki.  

Sasar ’Szőlős határában említett szőlőföld’ 1689 (Sz. 434): Sasar.  

Etimológiáját lásd a Sasar-szőlő szócikknél. 

Sasar-szőlő ’Szőlős határában említett szőlőföld’ 1688 (Sz. 434): Sazar szőlő.  

A Sasar és a Sasar-szőlő szinonimaként használt névváltozatok keletkezés-

történeti viszonyát adatok híján nem tudjuk tisztázni. A Sasar-szőlő a bizonytalan 

eredetű Sasar családnévnek és a szőlő ’földterület, ahol szőlőt termesztenek’ 

(FKnT.) földrajzi köznévnek az összetételével alakult. A helység jobbágynév-

sorában már a 16. sz. harmadik negyedében találunk ilyen személynevet: 1574: 

Sasar (Sz. 422); vö. 1570: Sasar szn. (Csepe, Sz. 313).  

Sásas-ér ’Tivadar határában említett víz’ 1379 (Sz. 521, OklSz. 191, 835 [itt 

Er Sassas]): Sassas er.  

A sás növénynév valamivel való ellátottságot kifejező -s képzős származé-

kának és az ér ’patak, lusta folyású, iszapos medrű folyóvíz; rétek nedves időben 

süppedékes része’ (TESz. ér3, FKnT.) földrajzi köznévnek a jelzős összetétele. 

Esetleg azonos a szomszédos Batár településen említett Sás-ér-rel.  

Sásas-Mély-ér ’Rakasz határában említett patak’ 1636 (Sz. 456): Sassas mely 

er, 1636 (Sz. 456): Sasas mel er, riv., 1657 (Sz. 456): Sasas mily er.  

A sásas mn.-nek és egy közvetlen adatokkal nem említett *Mély-ér víznévnek 

az összetételeként alakulhatott, ez utóbbi a mély mn. és az ér földrajzi köznév 

összetétele.  

Sásas-patak ’Újhely határában említett patak’ 1610 k. (Sz. 510): Sasas patak. 

Mai népnyelvi alakja: 1982 (Szilágyi 1982: 80): Sásas, mocsár, a Tisza jobb 

partján lévő egykori folyómeder, mocsaras terület.  

A sás növénynév valamivel való ellátottságot kifejező -s képzős származé-

kának és a patak földrajzi köznévnek az összetételével alakult. Sással benőtt, ill. 

övezett vízfolyásra utal.  
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Sás-ér ’Batár határában említett hely’ 1451 (C. Tóth 2006: 40, Károlyi 2: 286, 

Sz. 290): Saseer, fenilibus, 1451 (Károlyi 2: 290): Saaseer, fenilibus. Mai élő-

nyelvi neve: 2008: m. Sás-½r, p., 2008: m. Sás-½r laposa, sz.  

A sás növénynévnek és az ér ’patak, lusta folyású, iszapos medrű folyóvíz; 

rétek nedves időben süppedékes része’ (TESz. ér3, FKnT.) földrajzi köznévnek 

az összetételével alakult. Esetleg azonos a szomszédos Tivadar településen em-

lített Sásas-ér-rel. 

Sas-szőlő ’Szőlős határában említett hely’ 1622 (Sz. 430): Sas Szeőleő.  

Bizonyára az állatnévből alakult m. Sas családnévnek (1412: Laurencio Sas, 

RMCsSz.; korábbról 1266/1274: Saas, ÁSz. 693) és a szőlő ’földterület, ahol 

szőlőt termesztenek’ (FKnT.) földrajzi köznévnek az összetételével alakult. Fel-

vethető, hogy az írásformák mögött a Szász népnévi eredetű személynév is húzód-

hat (vö. Szászfalu). A Sas Ugocsa vármegye több pontján adatolt családnév: 

1567: Sas (Gyula, Sz. 360), 1576: Sass (Halmi, Sz. 366), 1617: Saas (Batár, Sz. 

289), 1619: Sass (Szirma, Sz. 486), 1775: Sas (Újlak, Sz. 514).  

Sásvár ’település Ugocsa vm. Ny-i részén a Kis-Tisza közében, valamint ko-

rai vármegye, főesperesség az erdélyi egyházmegye területén’ 1220/1550 (K. Fá-

bián 1997: 123 [itt Saſuar], ComMarmUg. 18: 211 [itt 1220. évi kelettel castr. 

megjelöléssel szerepel]), 1352 (Szirmay 115, ComMarmUg. 211), 1365 (C. Tóth 

2006: 30, Perényi 78), 1367 (C. Tóth 2006: 31), 1375 (C. Tóth 2006: 31), 1388 

(C. Tóth 2006: 31), 1389 (C. Tóth 2006: 32), 1399 (C. Tóth 2006: 32, 33), 1406 

(C. Tóth 2006: 33), 1417 (Zs. 6: 613), 1423 (C. Tóth 2006: 34), 1425 (C. Tóth 

2006: 34), 1428 (C. Tóth 2006: 35, DL 38251), 1429 (C. Tóth 2006: 35), 1431 

(C. Tóth 2006: 35, DL 38256), 1434 (C. Tóth 2006: 36), 1436 (C. Tóth 2006: 36), 

1440 (C. Tóth 2006: 38), 1442 (C. Tóth 2006: 38), 1448 (C. Tóth 2006: 39), 1452 

(C. Tóth 2006: 88), 1454 (C. Tóth 2006: 43, 44), 1459 (C. Tóth 2006: 45), 1461 

(C. Tóth 2006: 49), 1462 (C. Tóth 2006: 50), 1465 (C. Tóth 2006: 50), 1468 

(C. Tóth 2006: 52, 53), 1469 (C. Tóth 2006: 53, 54), 1470 (C. Tóth 2006: 55, 56), 

1471 (C. Tóth 2006: 56), 1477 (Z. 11: 205), 1478 (DL 70985, Z. 11: 231, Perényi 

281), 1481 (C. Tóth 2006: 64), 1483 (ComMarmUg. 212), 1524 (C. Tóth 2006: 

82 [itt [Sa]svar], 83), 1671 (UC 47: 12), 1698 (ComMarmUg. 212): Sasvar, de, 

poss., *1229 (Sz. 81, ComMarmUg. 211), 1300 (RegArp. 2/4: 245, Cs. 1: 435), 

1319 (Perényi 27), 1323/1365 (Jakubovich 1931: 206, 207, Sz. 80, AOklt. 7: 86, 

109, 121), 1358 (C. Tóth 2006: 30, A. 7: 419, ComMarmUg. 211), , 1370 (Cs. 1: 

435): Saswar, 1374 (DL 38587), 1394 (DocVal. 474, 478), 1396 (DocVal. 490, 

Perényi 111), 1401 (C. Tóth 2006: 33), 1415 k. (Zs. 5: 36), 1425 (DL 38246), 

1427 (C. Tóth 2006: 34), 1428 (DL 38598), 1431 (DL 62257), 1433 (DL 38124), 

1436 (DL 70878, Perényi 219), 1438 (C. Tóth 2006: 37), 1443 (DL 70892), 1444 

(C. Tóth 2006: 38, DL 38604), 1445 (C. Tóth 2006: 38, 87, DL 38605), 1447 (DL 

38606), 1448 (C. Tóth 2006: 38), 1450 (DL 38608, 38609), 1450/1502 (C. Tóth 
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2006: 39), 1451 (C. Tóth 2006: 40, DL 64367, Károlyi 2: 288, 289, 290, Mező, 

Patr. 334, Cs. 1. 435), 1452 (C. Tóth 2006: 41), 1453 (C. Tóth 2006: 42, DL 

38310, 38311), 1454 (C. Tóth 2006: 42, 43, 44, DL 38312, 38313, 38612), 1455 

(C. Tóth 2006: 44, DL 38613, 38614), 1456 (C. Tóth 2006: 45, 89, DL 38319), 

1457 (C. Tóth 2006: 45, DL 38320), 1458 (DL 38615), 1459 (C. Tóth 2006: 45, 

DL 38327), 1460 (C. Tóth 2006: 46, DL 38616, 38331), 1461 (C. Tóth 2006: 47, 

49 [itt még [Sa]swar alakban is], DL 38332), 1462 (DL 38339), 1465 (DL 

38348), 1466 (C. Tóth 2006: 51, DL 38617, 70929, Perényi 252), 1468 (C. Tóth 

2006: 51, 52, 53, DL 38356, 38618), 1469 (C. Tóth 2006: 54), 1470 (C. Tóth 

2006: 54, 55, DL 38620, Z. 11: 58), 1471 (C. Tóth 2006: 57), 1472 (C. Tóth 2006: 

57), 1472/1478 (C. Tóth 2006: 60), 1473 (C. Tóth 2006: 57, 58, DL 38372), 1474 

(C. Tóth 2006: 58, DL 38379), 1475 (C. Tóth 2006: 59 [itt még [1]475. évi 

kelettel is], Z. 11: 165), 1476 (DL 38625, 38626), 1477/1582 (C. Tóth 2006: 59), 

1478 (C. Tóth 2006: 60, 61, 64, DL 38627, Z. 11: 224, Perényi 281), 1478/1582 

(C. Tóth 2006: 59), 1479 (DL 38412, Perényi 282), 1479/1485 (Z. 11: 260), 

1479>1498 (DL 71068), 1480 (DL 18353), 1481 (C. Tóth 2006: 64), 1482 

(C. Tóth 2006: 65), 1483 (C. Tóth 2006: 65), 1483/1582 (DL 3081), 1484 (DL 

36395, 38425), 1486/1582 (C. Tóth 2006: 65), 1487 (C. Tóth 2006: 66, DL 

71007), 1489 (C. Tóth 2006: 67), 1491 (C. Tóth 2006: 68, DL 71033, Perényi 

305), 1492 (C. Tóth 2006: 69), 1493 (C. Tóth 2006: 69), 1493/1501 (C. Tóth 

2006: 73), 1493/1501/1508 (C. Tóth 2006: 73), 1493/1501/1508/1509 (C. Tóth 

2006: 74), 1496 (C. Tóth 2006: 70), *1496 (DL 38633), 1497 (C. Tóth 2006: 70, 

71, 72, DL 71063, SzSzBML. 158), 1497/1506 (DL 71094), 1498 (DL 38634, 

38635), 1499 (DL 71074, Perényi 335), 1499/1505 (DL 71099), 1500 (DL 71077, 

Perényi 337), 1503 (DL 38441, 62377), 1504 (Perényi 343), 1504/1506 (DL 

71094), 1506 (DL 71101), 1507 (DL 38448), 1509 (C. Tóth 2006: 74, DL 36399, 

71106, Perényi 358), 1512 (C. Tóth 2006: 74, DL 65372, Szent-IványLevt. 71), 

1513 (DL 71126, 86743), 1514 (C. Tóth 2006: 74, DL 38637, 71131, 71133, 

86745, Perényi 379, 381), 1515 (C. Tóth 2006: 77), 1515/1516 (C. Tóth 2006: 

75, 76), 1516 (C. Tóth 2006: 77), 1517 (DL 71148), 1519 (DL 71154, Perényi 

395), 1521 (C. Tóth 2006: 78, Perényi 404), 1521/1525 (DL 71190), 1523 

(C. Tóth 2006: 78, DL 38465), 1524 (C. Tóth 2006: 80, DL 38466), 1526 

(C. Tóth 2006: 84), XVI. közepe (UC 100: 20), 1570 (UC 76: 18a): Saswar, de, 

v., poss., loc., [1264] (EO. 207): Sassvar, 1283/1375 (RegArp. 2/2–3: 326, 

ComMarmUg. 211 [itt 1283. évi kelettel]), 1319 (Z. 1: 163, AOklt. 5: 174 [itt 

bizonytalanul 1319. évi kelettel]), 1319/XVI. sz. eleje (Perényi 28), 1342 (Z. 2: 

7, ComMarmUg. 211), 1351 (Károlyi 1: 260), 1358 (DL 38174, A. 7: 301, 

DocVal. 140, ComMarmUg. 211), 1365 (DL 70647), 1380 (DL 38588), 1409 

(Perényi 157, Zs. 2/2: 7105), 1423 (DL 38597), 1429 (DL 38599), 1431 (DL 

38600), 1442 (DL 38601), 1450 (DL 38609), 1478 (Perényi 279): Sasuar, [1300 
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k.] (SzSzBML. 21): Saasuar, de, 1323 (AOklt. 7: 101), [1323] (AOklt. 7: 100, F. 

8/2: 423 [itt 1323. évi kelettel hibásan Saasvar szerepel]), 1323/1365 (Jakubovich 

1931: 207, AOklt. 7: 85), 1323>1365 (AOklt. 7: 86), 1359 (ComMarmUg. 211), 

1433 (Mező, Patr. 334), 1435 (DL 70877, Perényi 217), 1444 (DL 38602), 1450 

(DL 38607, 38609), 1464 (DL 70920, Perényi 247, Cs. 1: 435), 1484 (DL 38425), 

1497 (DL 98264), 1564 (ComMarmUg. 212): Saaswar, de, 1352 (Szirmay 11), 

1360 (Szirmay 165), 1381 (Szirmay 116, F. 9/5: 555), 1408 (Szirmay 131), 1416 

(Szirmay 50), 1419 (Szirmay 128), 1442 (Szirmay 51, 117), 1446 (Szirmay 116), 

1447 (Szirmay 117), 1470 (Szirmay 116), 1480 (Szirmay 116), 1490 (Szirmay 

116), 1499 (Szirmay 132), 1507 (Szirmay 14), 1513 (Szirmay 35), 1516 (Szirmay 

15), 1517 (Szirmay 116), 1548 (Szirmay 116, 117), 1571 (Szirmay 116), 1579 (Szir-

may 116), 1599 (Szirmay 53), 1612 (Szirmay 116), 1616 (Szirmay 59), 1623 (Szir-

may 59), 1624 (Szirmay 59), 1670 (UC 157: 73), 1671 (UC 15: 27), 1691 (UC 

11: 49f), 1700 (Szirmay 67), [XVII. második fele] (UC 108: 51): Sásvár, de, poss., 

1356 (DL 38864, F. 9/2: 26, 521 [itt Sásvár alak áll az utóbbi helyen 1336. évi 

téves kelettel]), 1498 (DL 71068): Sarwar, de, 1358 (A. 7: 383, 384, ComMarmUg. 

211): Sazwar, de, 1361 (ComMarmUg. 211): Saswaar, de, 1391 (DocVal. 408, 

ComMarmUg. 211): Sosuar, de, 1393 (DocVal. 439, 441, ComMarmUg. 211–

212), 1428 (DL 38598), 1493 (C. Tóth 2006: 69): Sasswar, de, 1447 (Mező, Patr. 

334): Sarvar, de, 1453/1454 (DL 38312): Sasawar, 1461 (Z. 10: 160): … uswar, 

1509 (DL 38636): Saawar, 1598 (Dávid 505), 1670, 1671, 1673 (UC 157: 73), 

[1674–1675] (UC 31: 1), 1692 (UC 11: 49h), [XVII. vége] (UC 38: 68): Sasvár, 

*1683 (T30): Szalzrar | Lat. 1323/1365 (Jakubovich 1931: 207, AOklt. 7: 86, Sz. 

80, Kristó 1988: 493 [itt 1323. évi kelettel áll]): Syculum in comitatu Saswariensi 

| ~i 1513 (Perényi 377): Saswari, 1672 (UC 10: 53): Portio Sasváry. Későbbi 

említése: 1773 (Lex. 284, ComMarmUg. 212), 1802–1811 (Görög), 1839 

(Fényes 4: 417), 1851 (Fényes 4: 17), 1864 (L52, L73), 1865 (K13, K16, K20, 

K38, L21, P. 65), 1884 (Kat3), 1910 (ComMarmUg. 212): Sásvár | Szl. 1930 

(ComMarmUg. 212): Trstník, 1942 (Hnt. 244): Trstnik, 1953 (T35): Trsztnyik, 

2003 (T36): Тросник. Mai népnyelvi alakja: 2008: m., m.–ukr. Sásvár.  

A település egy közvetlenül nem adatolt Sásvár nevű erősségről kaphatta a 

nevét jelentésátvitellel. Az elsődleges helynév a magyar sás növénynévnek és a 

vár ’erősség’ főnévnek az összetétele (FNESz. Tiszasásvár), s funkcionális-sze-

mantikai tartalma: ’olyan vár, amelyet sásas térség övez’ jelentésű. KISS LAJOS 

szerint elsődlegesen védelmi területet (gyepűőrséget) jelölt, amelyet a Tisza 

zsombékos, mocsaras, sásas mellékága övezett (i. h.). A Sásvár megnevezés a 

vár- és településnévi szerep mellett a 14. sz. első feléből megyenévként is szere-

pel. Újabban KRISTÓ GYULA Sásvár megye és főesperesség elsődlegességét bizo-

nyította, aminek a nyomdokaiba Ugocsa lépett (KMTL 596). Több — főleg újabb 

kori említés — Sasvár formát takarhat: e mögött talán az állatnév + vár típusú 
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nevek analógiás hatása rejlik, ám valós, helybeli névhasználatra ezek aligha utal-

nak. Vö. Alsó- és Felsősásvár, Kissásvár, Újsásvár, Vénsásvár, Sásvári út. 

Sásvári út ’Feketeardó ÉNy-i határában említett, Sásvárra vezető út’ 1662 

(Sz. 341): Sásvári út. Mai népnyelvi alakja: 2008: Sásvári ut.  

A Sásvár településnév -i melléknévképzős származékának és az út földrajzi 

köznévnek az összetételével alakult. 

Sebes-patak 1. ’Rakasz határában említett vízfolyás, amely a Tiszába torkol-

lik’ 1359 (DL 70637, Perényi 70, OklSz. 837, Sz. 454 [itt Sebuspathak]), 

1359/1365 (DL 38175), 1359/1571 (DL 38584): Sebuspatak, riv., 1359/1365 (Sz. 

454): Sebuspathak, riv., 1390 (Perényi 101, Sz. 454, Zs. 1: 1554), 1546 [a. n.], 

1570 [a. n.], 1573 [a. n.], 1574 [a. n.], 1603 [a. n.], 1636 [a. n.], 1656 [a. n.], 1657 

[a. n.], 1666, 1667 [a. n.] (Sz. 455): Sebespatak, riv. A 17. sz. harmadik negye-

dében Csengő-patak és Hukliva néven is szerepel. 2. ’a Beberke egyik mellék-

ága Ugocsa vm. ÉK-i részén, Rákóc határában említik’ 1639 (Sz. 461): Sebes 

Patak alias Boztrin patak. L. Bisztra-patak.  

A sebes ’gyors (folyású)’ (TESz.) melléknévnek és a patak földrajzi köznév-

nek a jelzős összetétele (vö. FNESz. Sebespatak), amely sebes folyású (hegyi) 

patakra utal.  

Sebes-vész ’Terebes határában a Kis-hegy D-i részén említett erdő’ 1772/

Más. (Sz. 533): Sebes visz, e. Későbbi említése: 1865 (P. 54, 69): Sebes vész, 

makke., 1884 (Kat3): Sebes rész. Mai népnyelvi alakja: 2014: Sebesvész, sz. 

(Kiss K. 2014: 142).  

A sebes melléknévnek és a vész ’elpusztult erdőrészlet; irtás’ (FKnT.) föld-

rajzi köznévnek az összetételével alakult. A PESTY-gyűjtésben a név magyaráza-

táról az alábbiakat találjuk: „a hegységekröl hirtelen le zuhanó s kártékony viz 

omlásoktól, hihetetlen gyorsasággal futván be az egész … erdőséget” (P. 54).  

Sile-szeg ’Fancsika határában említett földterület’ 1478 (C. Tóth 2006: 60): 

Sylezegh.  

A m. Sile ~ Silye személynévnek és a szeg ’a falunak valamely része; folyó-

kanyarban fekvő földterület’ (FKnT., TESz. szeg2) földrajzi köznévnek az össze-

tételével alakult. A helynév alapjául szolgáló személynévhez vö. 1113: Sile (ÁSz. 

714), később gyakori családnév lett. Ugocsa vármegye területén a 15. sz.-tól több 

településen adatolható a Sile ~ Silye nemesi és jobbágynév részeként: XV.: Syle 

(Csepe, Sz. 312); XVI.: Syle (Szirma, Sz. 485); 1570: Syle, 1589: Swlie (Hetény, 

Sz. 371); 1570: Syle (Farkasfalva, Sz. 333). Az előtagra lásd még a Silye bükke 

szócikkét. 

Silye bükke ’Váralja határában említett hely’ 1694 (Sz. 496): Sillye Biki.  

A m. Sile ~ Silye személynévnek és a birtokos személyjeles bükk ’bükkfákból 

álló erdő’ (FKnT.) jelentésű földrajzi köznévnek az összetételével alakult. Ugo-
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csa megyének a Tiszától délre eső térségben, a közeli Dabolc és Terebes telepü-

lésen is adatolható a Sile ~ Silye személynév: XVI.: Syle, Silye (Sz. 320), 1621: 

Sẅlye (Sz. 529, vö. RMCsSz. Sile). KÁZMÉR MIKLÓS szerint e név a Szilveszter 

régi egyházi személynév régi magyar Silester ~ Silyester stb. változatának 

rövidülése (RMCsSz. i. h., lásd még N. FODOR 2010: 202). Vö. Sile-szeg. 

Sóhaj ’Szirma határában említett hely’ 1691/XVIII. (Sz. 488): Sohaj.  

Onomatopoetikus helynév, a m. sóhaj fn. helynévi alkalmazása. Bizonyára 

összefüggésbe hozható a magyar nyelvterület más részén adatolt Sóhajtó mikro-

toponimával (vö. JUHÁSZ 1989: 118).  

Sólyom-kő ’Szőlős K-i határában, a Fekete-hegy D-i részén említett szőlő-

hegy’ 1541 (Sz. 429): Solyomkew, vin. in promo. subtus lap., 1673, 1688 [a. n.], 

1735 [a. n.] (Sz. 429): Syolom kő. Későbbi említése: 1865 (P. 66): Solom kő, ~ 

alatt, 1865 (L17): Sójomkő, szőkert, 1884 (Kat3): Solyomkö.  

A m. sólyom madárnévnek és a kő ’kiemelkedő szikla, esetleg sziklacsoport’ 

(FKnT.) földrajzi köznévnek az összetétele (vö. FNESz. Sólyomkő).  

Som-kerek ’Csepe határában említett hely’ 1476, 1481 [a. n.], 1766 [a. n.] 

(Sz. 316): Somkerek, lac.  

A név — a gyakori fanév + -kerek (KMHsz. 1: 150) szerkezetű nevek alapján 

— elsődlegesen erdőnév lehetett, amely a som fanévnek és a kerek ’erdő (vagy 

rét)’ (TESz., FKnT.) jelentésű földrajzi köznévnek a jelzős összetétele. Somfával 

benőtt erdőre utal (vö. FNESz. Somkerék). A forrásokban tónévként szerepel. 

Somodi ’Szőlős D-i határában említett hely’ 1645 (Sz. 433): Somody előtt, 

1770 (Sz. 433): Somodi. Későbbi említése: 1865 (P. 66): Somodi.  

Többféle magyarázata lehetséges. Egyrészt alakulhatott a som növénynév -di 

képzős (BÉNYEI 2012: 53–70) származékaként (vö. FNESz. Somodi). Másrészt 

feltehető a személynévből való keletkezése is: 1558: Petrus Somody (RMCsSz. 

Somodi). A település személynévanyagában már a 17. sz. első negyedében ada-

tolható a Somodi név, vö. 1604: Somodi (Sz. 422, de itt 1670-ből Somogy csn. 

szerepel); valamint a közeli Fancsika (1579: Somodj, Sz. 328) és Hetény (1592: 

Somodi, Sz. 371) jobbágynevei között is szerepel. Vö. Somodi útja. 

Somodi útja ’Szőlős határában említett út’ 1770 (Sz. 433): Somodi uttya. 

Későbbi említése: 1782 (Sz. 433): Somodi ut, 1802 (Sz. 433): Somogyi ut.  

A helység határában korábbról adatolt Somodi helynévnek és a birtokos sze-

mélyjeles út földrajzi köznévnek az összetételével alakult. A helynév által jelölt 

helyhez vagy azon átvezető utat jelölhette. 

Somos-bükk ’Váralja határában említett hely’ 1584 (Sz. 495): Somos Bykk.  

A som növénynév valamivel való ellátottságot kifejező -s képzős származé-

kának és a bükk ’bükkfaerdő’ jelentésű földrajzi köznévnek az összetételével 

alakult. Sombokrokkal benőtt bükkfaerdőt jelölhetett (vö. FNESz. Somos). Utó-
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tagja és földrajzi elhelyezkedése alapján bizonyosan kapcsolatban áll az azonos 

évi Bükkös-erdő mikrotoponimával, esetleg az erdő a része lehetett. 

Somos-patak ’Bábony határában említett patak’ 1319 (Perényi 27, Z. 1: 164, 

AOklt. 5: 181, Sz. 283): Sumuspothac, 1319/XV. (Sz. 283), 1319/XVI. sz. eleje 

(Perényi 28): Sumuspathak, 1319/1532 (Sz. 283), 1319/XVI. sz. eleje (Perényi 

28): Somospathak. 

A magyar som (TESz.) fanév -s képzős származékának és a patak földrajzi 

köznévnek az összetételével alakult. Funkcionális-szemantikai tartalma: ’olyan 

patak, amelynek partját somfák övezik’. A pataknév adata az átiratokban már 

nyíltabb magánhangzókkal szerepel.  

Sós-kátyú ’Terebes határában említett föld’ 1604 (Sz. 532): Soskotio, t. 

Később a közeli Csedreg határában említik: 1865 (P. 22): Sós kátyó.  

A m. Sós családnévnek (1332: Petrum Soos, RMCsSz.) és a kátyú ’vízjárta 

terület, rét; vízzel telt mélyedés; gödrös, sáros út’ (FKnT., TESz.) földrajzi köz-

névnek az összetételével alakult. A település családnévanyagában már a 16. sz. 

első negyedétől megtalálható a Sós családnév, vö. 1513, 1574: Soos (N. FODOR 

2010: 205, Sz. 528), 1567, 1604: Sos (Sz. 527, 529).  

Sósok útja ’Tekeháza É-i határában említett, a Tisza és a Szőlős-rév felé ve-

zető út’ 1693 (Sz. 499): Sosok uttya.  

A m. sós melléknév -k többes számú alakjának — amely ’sóval foglalkozó 

(személyek)’ értelmű lehetett — és a birtokos személyjeles út földrajzi köznév-

nek az összetételével alakult. SZABÓ ISTVÁN szerint a mikrotoponima a Márama-

rosból vezető sószállítók útjára utal (Sz. 499). Összefügghet a közeli Sósújfalu 

nevének jelzői részével is. 

Sósújfalu ’település Ugocsa vm. K-i részén, Csarnatőtől K-re a Batár forrás-

vidékén’ 1748 (Sz. 475, ComMarmUg. 195 [itt az előbbire hivatkozva Sós Ujfalu 

alak áll]): Sós Újfalu. Későbbi említései: 1773 (Lex. 284, ComMarmUg. 195): 

Sós-Uj Falu, Sos-Uj Falu, 1802–1811 (Görög): Sóosújfalu, 1851 (Fényes 4: 233): 

Ujfalu (Sós), 1865 (K25): Sosujfalú, 1907 (Sz. 476), 1913 (Hnt. 1132, ComMarmUg. 

195), 1926 (Hnt. 381), 1933 (Hnt. 762), 1944 (Hnt. 520): Sósfalu | Szl. 1773 (Lex. 

284, ComMarmUg. 195, Sz. 476 [itt Novo Selicza]): Nova Selicza, 1782–1785 

(Kat1): Novoſzelicze, 1806 (Lip., Mappa): Novoselicze, 1884 (Kat3), 1926 (Hnt. 

381), 1979 (ComMarmUg. 196): Novoselica, 2003 (T36): Новоселиця. Mai 

népnyelvi alakja: 2008: m. Sïsujfalu ~ Novoszelicá ~ Novoszelica, m.–ukr., ukr. 

Novoszelicá, Novoszelici, Novoszelicu.  

A sós melléknév és az Újfalu (3.) településnév összetételével alakult. A hely-

ségnévnek a 17. század első feléből fennmaradt adatai többszörös jelzői névcse-

rére utalnak (TÓTH 2008: 144). Korábban felváltva említették Csarnatőújfalu és 

Oláhújfalu alakban. SZABÓ ISTVÁN szerint: „A XVIII. sz.-ban ezt a nevet is 
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felcserélte a Sós jelzővel, melyhez a határában meginduló sóbányászat révén 

jutott” (Sz. 475). A jelző esetleg összefügg a közeli Tekeházán említett Sósok 

útja névvel is. 

Soszebi ? gaza ’pontosan nem lokalizálható birtok Ugocsa vm.-ben’ 1481 

(C. Tóth 2006: 64): Sozebigaza és Ibarun. 

Olvasata bizonytalan, etimológiája ismeretlen. Talán kétrészes helynév, 

amelynek utótagja a m. gaz ’dudvával, kóróval, bokorral benőtt terület; cserjés, 

bokros erdő’ (FKnT.) földrajzi köznév birtokos személyjeles alakja.  

Sovány ’Szőlős határában említett hely’ 1770 (Sz. 435): Sovány.  

A név bizonyára összefügg a helység határában a 18. sz. végén említett So-

ványos-kaszáló (1788: Soványos kaszáló, Sz. 435) mikrotoponimával, de ehhez 

érdemes figyelembe venni azt is, hogy a Szőlőssel szomszédos települések ha-

tárában, a Tisza jobb és bal partján vagy a közén Sovány(os) helynevek ismere-

tesek; vö. 1865: Soványos (P. 60), 2008: m. Soványos, sz. (Feketeardó, vö. Danku 

46); 1865: Soványos (K24, P. 62), 2008: ukr. Soványos, mező (Királyháza); 2008: 

m., m.–ukr. Soványos ~ Sóványos ~ Sovány, sz. (Szirma); 1865: Soványos 

(Szászfalu, P. 65), 1865: Sovány fizes, l., sz. (Szászfalu, K33, L22). Feltehető, 

hogy ebből, vagy a Sovány-kaszáló-hoz hasonló kétrészes névformából alakulha-

tott ki az itt vizsgált helynév alakszerkezeti változással; de közvetlenül jelentés-

beli névadással is formálódhatott a sovány ’silány, terméketlen talaj’ (TESz.) 

lexémának a helynévi alkalmazásaként, ehhez lásd még a soványföld ’víz által 

kimosott, tápanyagban igen szegény talaj’ (FKnT.) földrajzi köznevet.  

Soványos-oldal ’Újhely határában említett hely’ 1669 (Sz. 510): Soványos 

oldal.  

A sovány mn. -s melléknévképzős származékának és az oldal ’határrész, táj-

rész oldalsó darabja, környéke’ (FKnT.) földrajzi köznévnek az összetételével 

alakult. Sovány talajú, gyengén termő területet jelölhetett. Vö. Sovány-szer 

(3.). 

Sovány-sor ’Fancsika határában említett hely’ 1696 (Sz. 331): Sovány sor.  

A m. sovány ’silány, terméketlen talaj’ mn.-nek és a sor ’házsor; házsor a 

külterület felé eső utca egyik oldalán; szabályos alakú földdarabok a határban’ 

(FKnT.) földrajzi köznévnek az összetételével alakult. A megye modern kori 

helynévkincsében a Tisza bal partján lévő közeli Hetény határában ezzel azonos 

helynevet ismerünk, vö. 1865 (K22, L13): Sovan sor, Sován sor, sz., 2008: ukr. 

Sován-sor, Sovány-sor, m.–ukr. Sován-sor, mező, sz. 

Sovány-szer 1. ’Mátyfalva határában említett hely’ 1620 k., 1671 [a. n.] (Sz. 

414): Sovanj szer. Későbbi említése: 1865 (P. 63): Sovány szer. 2. ’Szirma 

határában említett hely’ 1661/XVIII., 1721 [a. n.] (Sz. 488): Sovány szer. 3. ’Új-

hely határában említett hely’ 1620 k. (Sz. 510): Sovanj szer. Vö. Soványos-oldal. 
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— A mátyfalvi és az újhelyi adatok egyazon denotátumra is utalhatnak, ui. 

szomszédos helységek.  

A sovány ’silány, terméketlen talaj’ mn.-nek és a szer ’utca, házsor; a település 

valamelyik része; a határ távol eső része’ (FKnT., TESz.) földrajzi köznévnek az 

összetételével alakult. A víz által kimosott, tápanyagban igen szegény talajú 

földterületre utal a név. 

Stulba ’Királyháza határában említett erdő’ 1272 (Perényi 17 [itt még Sculba 

olvasat is szerepel], F. 5/1: 176, Sz. 384): Stulba, s.  

SZABÓ ISTVÁN szerint a név eredete kapcsán gondolni lehet a német Stillbach-

ra vagy inkább az orosz Stolb ’oszlop’ szóra (Sz. 384). Német névfejtését a megye 

névanyaga nem támogatja, a fenti szláv származtatás viszont helynévi analógiák-

kal megerősíthetőnek tűnik. Ennek értelmében a név valószínűleg talán az 

*stъlpъ ~ stъlbъ ’oszlop, pillér, rúd; torony’ szóra vezethető vissza végső soron, 

vö. szln. Stolbica hn., ukr. Столбова hn., or. Столбище hn. (ŠMILAUER 1970: 

173). A név fonotaktikai szerkezete nem utal korra és etnikumra, akár szláv, akár 

magyar névhasználókhoz is köthető.  

Sugatag ’Bökény határában említett völgy’ 1481 (Sz. 303, OklSz. 864): 

Sugathag, vall. Mai népnyelvi alakja: 2007: Sugatag, sz.  

Az oklevélbeli adat bizonyára azt a völgyet (lásd Sugatag-völgy) jelölte, ame-

lyen a Sugatag nevű patak átfolyt. Etimológiája összefügg a Máramaros vm.-i 

Aknasugatag településnév alapjául szolgáló Sugatag víznévvel (FNESz. Aknas-

ugatag). KISS LAJOS szerint ez a víznév a m. súg ’suhog, zúg’ ige -atag képzős 

származéka (FNESz. Aknasugatag). A név motivácója a természet (vízfolyás) 

hangjelenségével lehet kapcsolatos (vö. JUHÁSZ 1989: 117). Emellett elképzel-

hető, hogy az ugocsai Sugatag víznév közvetlenül jelentéshasadással keletkez-

hetett egy sugatag ~ suhatag ’zúgó, nagyobb esésű vízfolyás’ földrajzi köznév-

ből, amelynek köznévi előzménye a KISS LAJOS által is említett suhog, suhan stb. 

igéknek (vö. TESz., FKnT.), illetőleg a suvad R. suhod változatának a tövéből 

alakult az -atag képzőbokorral. A modern kori földrajziköznév-állományban 

egész sor -atag formánssal szerkesztett fajtajelölő lexémát találunk — pl. duva-

tag, forgatag, gyomatag, sivatag, suhatag, zuhatag (ehhez lásd FKnT.) — vélhe-

tően a sugatag is e földrajzi köznevek sorát gyarapítja. Ehhez lásd még más terü-

leten, pl. a Dunántúlon a suhatag ’rendszerint legelőnek alkalmas sík terület a 

hegy lábánál a Balaton mellett’ (ÚMTsz. csiatag, FKnT.); Komárom megyében 

a m. súg ’sebes folyású víz, folyó, patak’ (ÚMTsz.). Sugatag típusú víznevek 

későbbről a megye délkeleti erdős hegyvidékén is ismeretesek; vö. 1859–1860 

(Kat2): Sugatár Patak, 1865 (P. 37): Suhatag (a Turc bal oldali mellékága, 

Nagygérce), 1884: Sugatag-vgy., Kat3 (a Sugatag-patak völgye, Nagygérce) (vö. 

még SEBESTYÉN 2017: 295 — itt a Felső-Tisza más részén is említ adatot a 

szerző). Vö. Sugatag-tő.  
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Sugatag-tő ’Bökény határában említett hely’ [1290–1300] (DL 56589, H. 7: 

342 [itt é. n. Sugatagtou áll], OklSz. 863, 992 [itt az előbbire utalva 1300 k. 

kelettel Sugatagtou], Sz. 303 [itt 1300 k. kelettel]): Sugatagteu, loc.  

A Sugatag víznévnek és a tő ’folyó, árok stb. torkolata, vége’ (TESz.) föld-

rajzi köznévnek az összetételével alakult. Zúgó hangot kibocsátó patak torkolat-

vidékére utal.  

Sugatag-völgy ’Bökény határában említett hely’ [1290–1300] (DL 56589, H. 

7: 342 [itt é. n. áll], Sz. 303 [itt 1300 k. kelettel], OklSz. 1103 [ua.]): Sugatagwelg, 

loc. Sugatag völgye 1484 (Sz. 303, OklSz. 864, 1105 [itt Svgathakvelge]): 

Sugathakvelge, vall.  

A Sugatag pataknévnek és a völgy ’kiszáradt folyómeder’ (FKnT.) földrajzi 

köznévnek a jelölt, illetve jelöletlen összetétele.  

Sulymos-tó ’Bökény határában említett állóvíz’ 1720 (Sz. 305): Sulymos tó.  

A m. sulyom ’vízi dió, illetőleg ennek szúrós termése’ (TESz., KMNySz.) nö-

vénynév -s képzős származékának és a tó ’mélyebb állóvíz; (mélyebben fekvő) 

vizenyős terület, rét’ (FKnT.) földrajzi köznévnek az összetételével alakult. A 

magyar nyelvterület más részein is előfordul ilyen szerkezetű helynév (vö. 

FNESz. Sulymos-tó).  

Sűrű ’Fancsika és Újhely határában említett erdő’ [1550–1650] (Sz. 330): 

Swreo, s., 1580–1590 k. (Sz. 509): Surü alat, 1620 k., 1651 [a. n.] (Sz. 509): Swrw 

alat.  

A m. sűrű ’erdő mélye, bozótos vadon’ (TESz.) földrajzi köznév jelentésha-

sadás útján válhatott helynévvé. A szomszédos Szatmár megyében a sűrű föld-

rajzi köznév ’mocsári erdő’ jelentésben is ismeretes (vö. FKnT.).  

Szakadék ’Szirma határában említett hely’ 1721 (Sz. 488): Szakadék mellett. 

Vö. 1865 (P. 60): Szakadék (Fancsika).  

Jelentéshasadással keletkezett helynév: a m. szakadék ’meredek, emelkedő 

terület; hirtelen mélység, sziklás falú mély árok; meredek, mély völgy’ vagy még 

inkább ’kis vízfolyás, ér; mellékág, holtág; leszakadt part’ (FKnT.) földrajzi 

köznév válhatott a hely nevévé.  

Szakállas-barázda ’Szőlős határában említett hely’ 1633 (Sz. 431): Szakallas 

barazda.  

A m. Szakállas személynévnek (1335: Petrus Zakalus, RMCsSz.; vö. ehhez 

1280: Zakalus szn., ÁSz. 836) és a barázda ’szőlőskerteken átvezető keskeny út; 

szántóföld két szélén, a mezsgye mellett húzódó kicsi árok’ (FKnT., KMNySz.) 

földrajzi köznévnek az összetétele. A szomszédos Királyháza személynévanya-

gában 1513-ban Petro Zakalos jobbágynév szerepel (N. FODOR 2010: 209).  

Száldobos 1. ’Feketeardó határában említett kiemelkedés’ 1672, 1720 (Sz. 

341): Szadapos. Mai népnyelvi alakja: 2008: Szádapos ~ Száldobos, u., hely. 
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Ehhez lásd még a szomszédos Gyula határában említett Száldobos (2009: Szal-

dapos, Barta 2009: 223) nevű legelőt. L. Száldobos-hegy. 2. ’Mátyfalva határá-

ban említett hely’ 1620 k. (Sz. 414): Szall Dobos, 1637 (Sz. 414): Szaldobos, 

1640 (Sz. 414): Szaldopos.  

A m. száldob ’hársfa’ (TESz.) fn. ellátottságot kifejező -s képzős származéka. 

A feketeardói Száldobos név ugyanakkor a Száldobos-hegy formából ellipszissel 

is kialakulhatott. A fanév hangalakja már a legkorábbi névelőfordulásban is b > 

p zöngétlenülést mutat, emellett a feketeardói adatokban az l kiesése is meg-

figyelhető.  

Száldobos-ágazat ? ’Váralja határában említett hely’ 1694 (Sz. 496): 

Száldobos Arrozat.  

Összetétellel alakult helynév. Előtagja a nyelvjárási száldob fanév -s képzős 

származéka. Ehhez lásd a Száldobos szócikkét. Az utótag olvasata, eredete tisztá-

zatlan, SZABÓ ISTVÁN írásban eltorzult alakként tárgyalja (Sz. 496); esetleg az 

ágazat ’völgy kezdeti részének több kis völgyágra való szétágazódása’ (FKnT.) 

földrajzi köznévnek írásban romlott alakja.  

Száldobos-hegy ’Feketeardó határában említett kiemelkedés’ 1672 (Sz. 341): 

Szaldokos hegy.  

Összetétellel alakult hegynév. Előtagja a m. száldob ’hársfa’ fn. nyelvjárási 

száldok alakváltozatának -s képzős származéka (TESz.), utótagja a hegy földrajzi 

köznév. A TESz. szerint a száldob erdélyi nyelvjárási szó; az ugocsai területen 

ma is használatos tájszó, vö. szádok(fa), szaldok(fa) (KMNyA. 3: 118–119), 

száldok, ill. száldokfát szednek pünkösdkor a római katolikus hívek (Nevetlen-

falu). L. Száldobos (1.).  

Száldobos köze ’Terebes határában említett hely’ 1679 (Sz. 533): Szaldokos 

keze.  

Egy közvetlenül nem adatolt Száldobos helynévnek és a birtokos személyjeles 

köz ’két terület közötti hely’ (FKnT.) földrajzi köznévnek az összetételével ala-

kult. A fanévi névrészre lásd a Száldobos szócikkét. Az utótag első szótagjában 

illabiális magánhangzó szerepel.  

Szalonnás ’Verbőc határában említett földterület’ 1740 (Sz. 543): Szallonnás, 

1755 (Sz. 543): Szalanás.  

Morfematikai szerkesztéssel keletkezett helynév, a m. szalonna ’bőr alatti 

zsírszövet’ fn. ellátottságot kifejező -s képzős származéka. Ehhez lásd még a Sza-

lonnás családnevet is, vö. 1443: Michael Zalannas (RMCsSz., vö. OklSz.). 

Szalva ’a Borsova bal oldali mellékága Ugocsa vm. ÉNy-i részén, amely a 

Felsősárad és Veresmart közötti területen ered; Rakasz, Szőlős és Feketepatak 

határában említik’ 1295 (ÁÚO. 5: 136, Károlyi 1: 23, Ortvay, Vízr. 2: 432, Sz. 

345 [itt Zalva]), 1351/1385 (DL 38159), 1357 (Perényi 69), 1357/1399 (DL 
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70702), 1359 (DL 70637, Perényi 71), 1390 (Perényi 101, Zs. 1: 1554, Sz. 426 

[a. n.]): Zalua, fl., riv., 1295/1812 (L46), 1390/1402 (Perényi 102): Zalwa, fl., 

riv., 1351 (DL 70629, Perényi 61): Zolua, fl., 1351/1385 (DL 38159), 1357 (DL 

38170), 1357/1379 (DL 38171), 1357>1389 (DL 38160, Sz. 426 [itt az előbbire 

utalva 1357/1389. évi kelettel a. n.], DocVal. 352 [itt Zalua]), 1359 (A. 7: 536): 

Zalna, fl., riv., 1359/1365 (DL 38175). Későbbi említései: 1782–1785 (Kat1): 

Salva bach (Verbőc, Feketepatak, Szőlős), 1806 (Lip., Mappa [itt Szalva R.]), 

1829 (Kat2 [itt Szalva B.]), 1864 (K9 [itt Szalva p.]), 1889 (Gönczy [itt Szalva 

p.]), 1934 (T8): Szalva (Feketepatak, Salánk, Szőlős), 1865 (K18), 1882 (L58): 

Salba (Felsősárad). Mai népnyelvi alakja: 2007: m. Szalva (Salánk, Feketepatak, 

Verbőc), 2008: m. Szalva (Újlak), 2008: ukr. Szálbá, Száľvá (Egres).  

Szláv eredetű víznév, a szláv *solь ’só’ szónak a szláv -ava, -ova képzős 

származéka: *Solova (KNIEZSA 1942: 9, BENKŐ 2003: 137), a szláv formáns gya-

kori helynévképző (ŠMILAUER 1970: 28–29). Az alapszóból a szláv nyelvekben 

különböző formánsokkal alakultak helynevek, vö. ukr. Coлoнa hn., or. Coлoнaя 

hn. (i. m. 167). A Szalva névvel etimológiailag összefügg a szomszédos Bereg 

megyében található Szolyva településnév, amelyet KISS LAJOS egy régi szláv 

pataknévre vezet vissza, a víznév etimonját pedig a fent említett tőből származ-

tatja (vö. FNESz. Szolyva). A Szalva legelső adatai is már elmagyarosodott alakra 

utalnak: a név szótagszerkezete a kétnyíltszótagos tendencia következtében kiala-

kult forma. A név alakváltozatai földrajzi köznévi utótaggal kiegészülve jöttek 

létre: Szalva-patak(a), Szalva vize. A vízfolyás névbokrosodással számos hely-

név alapját képezte a vármegye északi területén: Szalva-erdő, Szalva-fő, Szalva 

mezeje, Szalva mocsara. 

Szalva-erdő ’Salánk DNy-i határában, a Szalva jobb partján említett erdő’ 

1454 (Sz. 466): Zalva Erdeu, s. Későbbi említései: 1864 (P. 43), 1865 (P. 66): 

Szalva erdő, 1865 (K31): Salva Erdö, Salva Erdő, 1923 (Sz. 466): Solvo erdö. 

Mai népnyelvi alakja: 2007: Szalva-erd¥, e. (Feketepatak, Salánk). Szalva 

erdeje 1551, 1600 [a. n.] (Sz. 466): Zalwa erdeje. Mai népnyelvi alakja: 2007: 

Szalva erdeje, e.  

A Szalva víznévnek és az erdő földrajzi köznévnek az összetételével alakult. 

Bizonyára a patak menti erdőt jelölte.  

Szalva-fő ’a Szalva patak forrásvidéke Rakasz határában’ 1657, 1667 [a. n.] 

(Sz. 456): Szalva fű.  

A Szalva víznévnek és a fő nyelvjárási fű ’vízfolyásnak, főként pataknak a 

kezdete, forrása’ (FKnT., TESz. fej2) földrajzi köznévnek a jelzős összetétele, s a 

Szalva forrására (esetleg annak vidékre) utal.  

Szalva mezeje ’Salánk DNy-i határában, a Rothadt-patak és a Szalva közén 

említett hely’ 1671 (Sz. 468): Salva mezeje. Későbbi említése: Szalva-mező 

(1864: Szalva mező, forduló, P. 44). Mai népnyelvi alakja: 2007: Szalva-mez¥.  
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A Szalva víznév és a birtokos személyjeles mező földrajzi köznév összeté-

telével alakult.  

Szalva mocsara ’Szőlős É-ÉNy-i határában említett erdő’ 1509 (DL 71106, 

Perényi 356, 358, Sz. 428): Zalwamochara, s., 1509 (DL 71106): Zalca [ɔ: 

Zalva] Mochara.  

A Szalva pataknév és a birtokos személyjeles mocsár ’süppedékes, vízinövé-

nyekkel benőtt terület’ (TESz.) földrajzi köznév összetételével alakult. 

Szalva pataka ’a Borsova bal oldali mellékága Ugocsa vm. ÉNy-i részén, 

amely a Felsősárad és Veresmart közötti területen ered; Szőlős határában említik’ 

1357, 1359 [a. n.], 1390 [a. n.] (Sz. 426): Zalvapataka, riv., 1357 (DL 38170, Sz. 

427 [itt Zalvapataka alak áll]), 1357/1379 (DL 38171), 1357>1389 (DL 38160, 

DocVal. 351 [itt Zalwapataka]): Zalnapataka, vall., 1357 (Perényi 68), 1357>

1389 (DocVal. 351), 1357/1399 (DL 70702): Zaluapataka, riv., vall. Szalva-

patak 1463 (DL 45070): Zolwa patak. Későbbi említése: 1782–1785 (Kat1): 

Salwa Potok, Salva Potok (Felsősárad, Komját, Salánk, Veresmart), 1865 (K18): 

Salba Potok (Felsősárad), 1884 (Kat3): Szalve patak (Szőlős).  

A Szalva víznév a magyarban kiegészült a patak földrajzi köznév birtokos 

személyjeles, illetve jelöletlen alakjával.  

Szalva vize ’a Borsova bal oldali mellékága Ugocsa vm. ÉNy-i részén, amely 

a Felsősárad és Veresmart közötti területen ered; Szőlős és Salánk határában 

említik’ 1336 (Perényi 45): Zaluawyze, fl., 1336/1342, 1351/1385 [a. n.], 1351/

1389 [a. n.] (Sz. 426): Zalvawyze, fl., 1351 (DL 70629, Perényi 61): Zaluaui-

ze, fl., 1669 (Sz. 468): Szalva vize. Későbbi említése: 1780 (Sz. 426): Szálva 

vize.  

A Szalva pataknévnek és a birtokos személyjeles víz ’álló- vagy folyóvíz; 

vízállás, tó’ (FKnT.) földrajzi köznévnek az összetételével alakult. Analógiásan 

jöhetett létre a víznév + vize utótagú nevek mintájára.  

Szán út ’Feketeardó határában említett út’ 1698 (Sz. 341): Szan út.  

A m. szán ’két talpon csúszó jármű’ fn.-nek és az út (FKnT.) földrajzi köz-

névnek az összetételével alakult. A régiségben másutt is előfordul ilyen szer-

kezetű helynév, vö. 1263/1326: Zaanuth (OklSz. szán-út).  

Szányópatak ’Akli határában említett rét’ 1690 (Sz. 274): Szányopatak, prat.  

Az oklevélben rétként említett név bizonyára vízfolyást jelöl: a Szányó-patak 

a m. Szányó családnévnek és a patak földrajzi köznévnek az összetétele (lásd még 

SEBESTYÉN 2017: 298). A falu családnévanyagában már a 16. sz. végén találunk 

ilyen személynevet, vö. 1578: Szanio (Sz. 273). Ehhez lásd még a közeli tele-

pülések személynévanyagában említette Szanyó nevet is: 1572: Zanio (Batár, Sz. 

288); 1595: Zanio (Sz. 440), 1631: Sanyo (Nevetlenfalu, Sz. 441); 1638: Szanyo 

(Kökényesd, Sz. 405).  
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Szaporodott-szőlő ’Szőlős határában említett szőlőföld’ 1668 (Sz. 433): Sza-

porodot szeöleö.  

A m. szaporodik ’termékeny, gyorsan sokasodó’ ige -tt befejezett melléknévi-

igenév-képzős származékának és a szőlő ’földterület, ahol szőlőt termesztenek’ 

(FKnT.) földrajzi köznévnek az összetételével alakult. Az előtag pontosabb 

szemantikai tartalma nem ismert. 

Szappanos ’a Batár bal oldali mellékága, Kökényesd határában említik’ 1319 

(Z. 1: 164, AOklt. 5: 181, Perényi 28 [itt Soppanus], Sz. 406 [itt Soppoanos]), 

1319/XVI. sz. eleje (Perényi 28): Soppoanus, 1319/XV. (Sz. 406), 1319/XVI. sz. 

eleje (Perényi 28): Sappanus, 1319/1532 (Sz. 406): Zoppanos, 1319/XVI. sz. ele-

je (Perényi 28): Saponus. Későbbi említései: 1865 (P. 41): Szappányos, 1865 (P. 

58, 61, 62, 63): Szappanyos, 1884 (Kat3): Szappanós p., 1935–1936 (SzamSz. 

892): Szapányos. Mai népnyelvi alakja: 2001, 2003: Sapányos, Szapányos (~ 

Nadályos) (Kocán 2001: 35, 2003: 85), 2008: Szapányos ~ Szapányosi-árok, p., 

2008: Szapányos, lapos, mező (Batár, Nevetlenfalu).  

A magyar szappan főnév -s helynévképzős származéka; a lexémának a hely-

nevekben való felhasználásához vö. 1363: Ketsapanuskuzy, loc. (OklSz. szappa-

nos), é. n.: Szappanyos mocsár hn., 2003: Szopányos hn. (SEBESTYÉN 2003: 18). 

A helynév talán azt fejezhette ki, hogy a patak vizében a szappanra emlékeztető 

oldott anyag lehetett (vö. FNESz. Szappanpatak, Szappanos, itt további névadói 

motívumok is szerepelnek). Lásd esetleg még a Szappanos személynevet is 

(1422: Andrea Zappanos, OklSz., vö. RMCsSz.). A névalak módosulásai azt mu-

tatják, hogy a név szemantikai tartalma később elhomályosult. Vö. Szappanos-

palló, Szappanos oldala. 

Szappanos oldala ’Nevetlenfalu DNy-i határában, a Szappanos partján em-

lített hely’ 1757 (Sz. 442): Szopányos oldala.  

Az elhomályosult szemantikai tartalmú Szappanos víznévnek és a birtokos 

személyjeles oldal ’határrész, tájrész oldalsó darabja, környéke’ (FKnT.) föld-

rajzi köznévnek az összetételével alakult. 

Szappanos-palló ’Nevetlenfalu határában említett hely’ 1757 (Sz. 442): Szo-

pányos palló.  

Az elhomályosult szemantikai tartalmú Szappanos víznévnek és a nyelvjárási 

palló ’árkon vagy patakon keresztülfektetett deszka vagy gerenda; keskeny gya-

loghíd’ (FKnT.) földrajzi köznévnek az összetételével alakult.  

Szárazcsongova ’település Ugocsa vm. É-i részén a Csongova partján; Felső-

csongova neve’ 1430 (DL 70858, Perényi 204, F. 10/7: 232 [itt Sarasczimgwa 

alak áll]): Saarasczvngwa, poss., 1430 (Perényi 203): Saarasczungwa, 1430 

(Perényi 203): Sarasczungwa, 1430 (Perényi 208), 1431 (DL 70870, F. 10/7: 

322): Zarazchongwa, poss., 1430/1431 (DL 70863): Zarazchongwya, 1430/1431 



 335 

(DL 70863, 70870, F. 10/7: 235 [itt Zaraz-Chongwa]): Zarschongw, 1431>1498 

(Perényi 209): Zaraschongwa.  

A száraz ’nedvesség nélküli’ (TESz.) jelentésű melléknév és a végső soron 

szláv eredetű Csongova (2.) településnév minőségjelzős összetétele. SZABÓ 

ISTVÁN szerint: „Száraz Csongovát, melyről később nem hallunk, a már egy 

évszázaddal azelőtt keletkezett Alsócsongovával szemben kétségtelenül Felső-

csongovával tekinthetjük egynek, melynek neve szintén ez időben merül fel s 

melyet a Borsova árvizes völgyébe lenyúló alsó faluval szemben egyformán lehe-

tett száraz-nak vagy felső-nek nevezni” (Sz. 415). Elképzelhető, hogy Csongo-

vának azt a részét jelölte, amely egy *Száraz-Csongová-nak nevezett folyóág 

mellett feküdt (vö. Szárazpatak). Ha Felsőcsongova és Szárazcsongova azonos 

denotátumot jelöl, akkor a jelzői névrész cseréjét valószínűsíthetjük. A település-

név változása azt mutatja, hogy a 15. század közepétől a differenciáló névrész a 

felső jelzőre cserélődött fel (Felsőcsongova), amit a 16. század végétől végle-

gesen a nagy melléknévvel váltottak fel (Nagycsongova), ez a Kiscsongova 

előtagjával áll korrelációban.  

Száraz-erdő ’Tivadar határában említett erdő’ 1379 (Sz. 521, OklSz. 194, 887 

[itt Zarrazerdeu]): Zaraz erdeu, s.  

A száraz melléknévnek és az erdő ’fákkal és a köztük levő más vad nö-

vényekkel (sűrűn) benőtt terület’ (FKnT.) földrajzi köznévnek az összetétele (vö. 

FNESz. Szárazberek). A név kiszáradt erdőre utalhatott.  

Száraz-kertek ’Újlak határában említett hely’ 1698 (Sz. 517): Szaraz kertek 

felől.  

A száraz mn.-nek és a többesszám-jellel ellátott kert ’bekerített telek, föld-

terület; a házhoz tartozó telekrész; a gyümölcsös számára elkerített hely (a falun 

kívül); természetes vagy mesterséges módon elzárt legelő’ (FKnT.) földrajzi 

köznévnek az összetételével alakult. 

Száraz-mocsár ’Gődényháza határában említett erdő’ 1262 (Szirmay 149, F. 

7/3: 45, Sz. 358): Zarazmachar, s., 1262/1604 (Sz. 358): Zarhazmachar, s.  

A száraz melléknév és a mocsár ’(növényzettel benőtt) sekély állóvíz’ (FKnT.) 

földrajzi köznév összetétele, amely eredetileg bizonyára kiszáradt mocsárra, lápra 

utalhatott, a forrásban erdőként említik.  

Szárazpatak ’település Ugocsa vm. K-i részén, Komlóstól ÉK-re, a Tarna 

patak vidékén’ *1425 (Sz. 477, ComMarmUg. 215 [az előbbire utalva]), 1471 

(Cs. 1. 435): Zarazpatak, poss., 1430 (DL 70858, Perényi 203, 204): Saarus-

patak, poss., 1430 (Perényi 204): Saarospatak, 1430 (Perényi 203, F. 10/7: 232): 

Saruspatak, poss., 1450 (DL 70896), 1498 (DL 71070, 71072): Zaraspathak, 

poss., 1450 (DL 70896, Perényi 234), 1471 (DL 70952, 70961, Perényi 260, 264): 

Zarrazpathak, poss., 1450 (Perényi 235), 1471 (DL 70956, Perényi 262, 264), 
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1492 (DL 71039, Perényi 309), 1498 (DL 71072, Perényi 332, 334): Zara-

zpathak, 1548 (Szirmay 176), 1633 (ComMarmUg. 215), 1673 (UC 57: 75, 157: 

73), [1673 után] (UC 34: 37b), XVII. vége (UC 32: 26): Száraz Patak, 1598 

(Dávid 505, EH. 1104), 1674 (UC 81: 3), 1713 (UC 34: 45): Szaraz Patak, 1670, 

1671, 1673 (UC 157: 73), [1750] (ComMarmUg. 215): Szaraszpatak. Későbbi 

említése: 1802–1811 (Görög), 1851 (Fényes 4: 66, EH. 1104), 1865 (P. 65), 1889 

(Gönczy), 1910 (ComMarmUg. 215): Szárazpatak. Szárazpataka 1430 (Perényi 

208, Sz. 477, ComMarmUg. 215), 1430/1431 (DL 70863, 70870, F. 10/7: 235): 

Sarospathaka, poss., 1431 (F. 10/7: 321): Sarospaka, poss., 1431 (DL 70870): 

Sarospataka, 1454 (Cs. 1. 435): Zarraspathaka | Szl. 1773 (Lex. 283, ComMarmUg. 

215): Sucho Potok, 1852 (L43), 1860 (K7): Szucha.  

Metonimikus névadással alakult egyrészes településnév. Elsődlegesen egy 

feljegyzetlen Száraz-patak víznévvel számolhatunk, amely időszakos vízfolyást 

jelölhetett a falu határában (vö. FNESz. Kézdiszárazpatak). Az alapnév a száraz 

mn. és a patak földrajzi köznév összetételével alakult. A magyar nyelvterületen 

máshol is találunk ilyen szerkezetű folyóvíznevet a régiségben: 1227: Zaroz-

potok, 1264/1324: Zarazpothok, riv., 1299: Scarazpotok, 1306: Zarazpotok, riv., 

1311: Scaraspotok (OklSz. száraz, itt még további analóg példák). A 19. sz. 

végén a közeli Feketardó határában a Batár patak jobb oldali mellékágát Száraz-

patak víznévként említik (1884: Száraz p., Kat3), esetleg e vízfolyás szolgálhatott 

a névadás alapjául. A név alapformájával csaknem egy időben feltűnő Száraz-

pataka névváltozatot TÓTH VALÉRIA birtokos személyjellel való bővüléssel 

magyarázza (2008: 130). Redukcióval keletkezett az egyszeri említésű Patak (3.) 

névvariáns (i. m. 100). A 20. sz. elejétől hivatalos neve Avaspatak (1907: Avas-

patak, Sz. 477). Román névalakja: Valeszaka. 

Szár-Bábony ’Batarcs DK-i határában említett erdő, illetve hegy’ 1478 

(C. Tóth 2006: 64, Perényi 279, Sz. 294), 1479 [a. n.] (Sz. 294): Zarbabon, s. 

Későbbi említése: 1859–1860 (Kat2): Kaposz Babony (Batarcs).  

A szár ’világos színű, sárgás, vöröses (talajú); növényzet nélküli, tar (hegy 

stb.)’ (TESz. szár1) melléknévnek és a Bábony (2.) hegynévnek a jelzős össze-

tétele. A régiségben több névadat is található a hegynevek körében a szár + faj-

tajelölő köznévi vagy alapnévi névstruktúrára (lásd OklSz. szár2, KMHsz. 1: 249). 

A hegynév előtagjának a jelentéséhez érdemes figyelembe venni a Pelsőc (hegye) 

kiemelkedés nevét a szomszédos Bábony település határában, ui. ennek szláv 

eredetű előtagja ugyancsak a növényzet hiányával kapcsolatos. A kiemelkedés 

újabb korból ismeretes Kopasz-Bábony megnevezése is arra utal esetleg, hogy a 

Szár-Bábony név előtagja is a hegy kopasz, tar voltával lehetett kapcsolatos.  

Szarkás ’Forgolány határában említett hely’ 1475 (C. Tóth 2006: 59): Harkas 

[ɔ: Zarkas], 1498 (Sz. 355): Zarkas. Későbbi említése: Szarkás út (1865: Szar-

kásut, P. 60) és Szarkás-vápa (1865: szarkás vápa, sz., L11).  
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A szarka madárnévnek a valamivel való ellátottságot kifejező -s képzős szár-

mazéka; de vö. még szarkás ’hely, ahol sok szarka fészkel’ (FKnT.). Személy-

névből való metonimikus alakulással is számolhatunk, vö. [1077–1095]: Sarkas 

(ÁSz. 693), 1444: Zarkas (RMCsSz., itt további névelőfordulások is). A Szarka 

Ugocsa vármegye több pontján adatolt személynév, pl. a közeli Péterfalván 1645-

ből Szarka jobbágynevet említenek (Sz. 451).  

Szaró töviskje lásd Zsaró töviskje. 

Szarvas-kő ’Halmi és Váralja határában említett kiemlekedés’ 1634 (Sz. 

369): Sarvaskő alatt sző., 1735 (Sz. 496): Szarvaskő. Későbbi említése: 1865 (P. 

61): Szarvaskő-nél, 1935–1936 (SzamSz. 897): Szārvaskű (Dabolc), 1865 (P. 67): 

Szarvas kő hát, 1865 (P. 46): szarvas kő szirt. Mai népnyelvi alakja: 2003: Szar-

vaskű, kő (Kocán 2003: 56–57), 2008: Szàrvaskő (Bura 1: 158).  

A m. szarvas állatnévnek és a kő ’kiemelkedő szikla, esetleg sziklacsoport’ 

(FKnT.) földrajzi köznévnek az összetételével alakult. PESTYnél a következő 

névmagyarázatot találjuk: „ezen kő szirt nevezetét vette több szarv formájától” 

(P. 46). Az élőnyelvi közlések szerint azért nevezik így, mert valamikor egy 

szarvas tetemét vélték felfedezni a szakadékban (KOCÁN 2003: 56–57). A magyar 

helynévkincsben máshol is találunk ilyen szerkezetű helynevet, KISS LAJOS a He-

ves megyei Szarvaskő vár-, ill. helységnév előtagját állatnévi eredetűnek véli (vö. 

FNESz.). Az előtaghoz lásd még a Szarvas (1526: Ladislai Sarwas, RMCsSz.) 

családnevet is: a Halmi és Váralja határával szomszédos Batarcs település család-

névanyagában már a 16. sz. harmadik negyedében találunk Szarvas személy-

nevet: 1574: Szarwas (Sz. 292).  

Szász ’település Ugocsa vm. közepe táján a Tisza bal partján; Szászfalu egy-

kori megnevezése’ 1323 (AOklt. 7: 101, Sz. 46, F. 8/2: 423, 8/5: 140, ComMarmUg. 

205 [itt hibásan 1423. évi kelettel]), [1323] (AOklt. 7: 100), 1364 (Szirmay 139, 

140, F. 9/3: 20, 391, ComMarmUg. 205): Zaaz, 1405 (Perényi 141, Zs. 2/1: 3703, 

3709, ComMarmUg. 205): Zaz, v. | ~i 1332–1337/Pp. Reg. (Ortvay, Egyh. 1/2: 

666, ComMarmUg. 205): sac. de Sazi, 1332–1337/Pp. Reg. (Ortvay, Egyh. 1/2: 

666): Sari.  

Szász vendégek települése. SZABÓ ISTVÁN szerint: „az 1262. évi tornateleki 

oklevél szintén királyi hospeseknek nevezi s egy 1323. évi oklevélben is közösen 

szerepelnek szász-i (Nagyszász) és ardói hospesek” (Sz. 46). A településnév vál-

tozatai közül a legrégebbi névforma a népnév önálló településnévi alkalmazása 

lehet, annak ellenére, hogy csak a 14. sz. elejétől adatolható, amelyet a jelzős 

Felszász és Nagyszász nevek további adatokkal képviselnek. Később döntően 

Szászfalu néven szerepel, ritkábban Szászfalva-ként említik. Szláv neve Szaszo-

vo. A 14. század második felétől Ugocsaszász(a) alakban is feltűnik az okleve-

lekben. 
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Szász-éger ’Batár Ny-i határában említett erdő’ 1477 (Z. 11: 202, Sz. 290): 

Zazhegher, s.  

A személynévként is alkalmazott szász ’a németek egyik csoportjához tartozó 

személy’ (TESz.) jelentésű népnévnek és az éger ’égererdő’ földrajzi köznévnek 

a jelzős összetétele. Az utótaghoz lásd az Éger (1.) szócikket. A népnévi névrész 

személynévi előfordulásához lásd 1287: Zaz, 1266/1274: Saas (ÁSz. 693, 840). 

A Szász a közeli települések jobbágynévsorában is adatolt személynév a 15. sz. 

végétől; vö. 1478: Ladislao zaaz (N. FODOR 2010: 211, vö. 1478: Zaz, Sz. 365), 

1481: Zaz (Sz. 365), 1578: Szasz, 1591: Szaz (Halmi, Sz. 366); 1615: Zaz (Farkas-

falva, Sz. 333); 1743: Szaz (Almás, Sz. 351; további Ugocsa vm.-i előfordulására 

lásd még RMCsSz., N. FODOR 2010: 211). Felvethető, hogy az írásformák mö-

gött a Sas személynév is húzódhat (vö. Sas-szőlő). Elképzelhető, hogy az előtag 

a közeli Szász(falu) nevével van összefüggésben. 

Szászfalu ’település Ugocsa vm. közepe táján a Tisza bal partján’ 1378 (DL 

26566, ComMarmUg. 205, DocVal. 282, Cs. 2: 435, Kázmér 1970: 144 [itt a két 

utóbbiban a. n. Szászfalu áll]), 1405 (Perényi 141, 142, Zs. 2/1: 3703), 1430 

(Perényi 208), 1430/1431 (DL 70863, 70870, F. 10/7: 235), 1431 (DL 70870), 

1441 (Perényi 226), 1441/1450 (DL 70896), 1450 (DL 70896, Perényi 230, 233), 

1468 (Perényi 256), 1471 (DL 70952, 70961, Perényi 260, 262, 264), 1478 

(Perényi 277), 1478/1496 (DL 71061), 1479 (DL 38412, Perényi 282), 

1479>1498 (DL 71068), 1498 (DL 71068, 71070, 71072, Perényi 329, 332, 333), 

1499 (DL 71074, Perényi 334, 335), 1499/1505 (DL 71099), 1513 (DL 86743): 

Zazfalw, v., poss., 1405 (Perényi 142, Zs. 2/1: 3709), 1409 (Zs. 2/2: 7105), 1431 

(F. 10/7: 321), 1450 (Perényi 230), 1471/Más. (DL 24921), 1545 (Szirmay 52, 

ComMarmUg. 205), 1598 (Dávid 505): Zazfalu, v., poss., 1482 (DL 70997, 

Perényi 287): Zaazfalw, 1492 (DL 71039, Perényi 309): Zasfalw, 1545/1548 

(Szirmay 56, ComMarmUg. 206): Zázfalw, de, 1670, 1671 (UC 157: 73), 1670–

1689 (UC 159: 41), 1673 (UC 57: 75, 157: 73), 1706 (Károlyi 5: 434): Szászfalu, 

1674 (UC 81: 3): Szazfalu, 1674 (Károlyi 4: 503): Szass falu, 1689 (UC 34: 39): 

Százfalu. Későbbi említése: 1773 (Lex. 283, ComMarmUg. 206), 1802–1811 

(Görög), 1829 (Kat2), 1864 (K9), 1865 (K35, L22, P. 65), 1889 (Gönczy), 1910 

(ComMarmUg. 206): Szászfalu, 1864 (K8): Szazfalu. Mai népnyelvi alakja: 2008: 

m. Szászi ~ Szászfalu (Csepe, Feketeardó, Gődényháza, Királyháza, Tekeháza), 

2008: m.–ukr. Szászfalu, Szászovo (Tekeháza). Szászfalva 1430 (DL 70858, 

Perényi 204, F. 10/7: 232 [itt Szaszfalva, alio nomine Ugocha]): Sazfalua alio 

nomine Bgotha, poss., 1430 (Sz. 51): Zazfalva alio nomine Ugocha, 1430 (Pe-

rényi 203): Szasfalua, 1482 (DL 70997): Zaazfalwa, 1564 (ComMarmUg. 206): 

Zaazfalua, 1673 (UC 27: 6): Szatzfalva, [1673 után] (UC 34: 37b): Szazfalva, 

?1680 (T11), 1700 (T23): Zatzfalva. Későbbi említése: 1782–1785 (Kat1): Szász 

falva.  
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A 14. század második felében a Szász településnévből kiegészüléssel Szász-

falu, majd a 15. század elején Szászfalva névforma alakult ki (vö. TÓTH 2008: 77, 

de lásd még ehhez 79). Ez a folyamat beleillik a 13. századtól produktív falu 

településnévi alkalmazásába (KÁZMÉR 1970: 31–32). A hivatalos és népnyelvi 

névhasználatban is a Szászfalu forma őrződött meg. L. Felszász, Nagyszász, 

Szaszovo, Ugocsa, Ugocsaszász(a). Vö. Szászfalusi út. 

Szászfalusi út ’Tekeháza határában említett, Szászfalu felé vezető út’ 1693 

(Sz. 499): Szászfalusi ut.  

A Szászfalu helységnév -i melléknévképzős származékának és az út földrajzi 

köznévnek az összetételével alakult.  

Szászi-sziget ’Királyháza határában említett hely’ 1689 (Sz. 385): Szaszi 

sziget.  

Bizonyára a Szászfalu településnév régebbi Szász formájának az -i mellék-

névképzős származéka, illetve a sziget földrajzi köznév összetételével alakult. 

Szászfalu mai népnyelvi alakváltozatai között a Szászi forma is megtalálható. 

Emellett lásd még a m. Szászi (1509: Benedicto Zazÿ, RMCsSz.) személynevet 

is, amely a település családnévanyagában is szerepel: 1661: Szaszi (Sz. 384).  

Szaszovo ’Szászfalu szláv neve’ 1707 (ComMarmUg. 206): Sasova. Későbbi 

említése: 1930 (ComMarmUg. 206): Sasovo, 1972 (ComMarmUg. 206): Sasove, 

2003 (T36): Сасово.  

Az ukr. Szaszovo és a m. Szászfalu névpárok: a kései ómagyar kortól adatolt 

m. Szászfalu mintájára alakult ki a középmagyar kor végétől említett ruszin Sza-

szovo névforma. A szláv névalak morfematikai szerkesztéssel jött létre: az első 

névrész átvétele mellett a szláv -ova helynévképző alkalmazásával.  

Szász-vég ’Szőlősön említett utca’ 1512/1532 (Sz. 428, OklSz. 606, 1073 [itt 

1512. évi kelettel Zaazweg alak áll]): Zaaz wegh, plat.  

A differenciáló szerepű szász népnévnek és a vég ’faluvég’ (FKnT.) jelentésű 

földrajzi köznévnek a jelzős összetétele. Említésre méltó, hogy Szőlős személy-

névanyagában a 15. sz.-tól adatolt Szász név is: 1408: Zaaz (Sz. 420). A differen-

ciáló névelem a lakosság nemzetiségére utal, és a Magyar-vég előtagjával áll 

korrelációs viszonyban. L. Szász-vég utcája. Vö. Szász-vég-Ardó. 

Szász-vég-Ardó ’Szőlős határában említett utca’ 1512/1532 (Sz. 428): Zaz-

wegardo, plat.  

Az elsődleges Szász-vég településrésznévnek és az Ardó (2.) településnévnek 

az összetétele, s a (Szőlősvég)Ardó felé eső, szászok lakta részt jelölhette. 

Szász-vég utcája ’Szőlősön említett utca’ 1604 (Sz. 428): Zaz Vegh uczia.  

Szerkezeti változással keletkezett. Az elsődleges Szász-vég helynév másod-

lagosan kiegészült a denotátum fajtájára utaló utca köznév birtokos személyjeles 

alakjával. 
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Szatmár ’Forgolány határában említett völgy’ 1299 (C. Tóth 2006: 26): 

Zothmar, vall., 1299 (C. Tóth 2006: 26): Zathmar, vall.  

Bizonyára a Szatmár völgye név részben latinra fordított alakja lehet.  

Szatmár völgye ’Sásvár határában említett völgy’ 1498 (Sz. 474): Zathmar-

welgye.  

A Tisza két partján, az egymással szomszédos Sásvár és Forgolány helynév-

kincsében szerepelnek a Szatmár völgye, Szatmár, Szatmár völgye eleje helyne-

vek. A Szatmár névrész szemantikai szerepe és ezzel összefüggően eredete bi-

zonytalan. Esetleg a szomszédos Szatmár vármegye vagy annak központjának, 

Szatmár-nak a neve szerepel az itt elemzett nevekben. A névadás okát azonban 

nem ismerjük. A magyar helynévkincsben több Szatmár helynév is ismeretes: 

Szatmár vm.-ben (1213/1550: Zathmar, castr., FNESz. Szatmárnémeti), Bodrog 

vm.-ben (1237: Zotumart, KMHsz. 1: 250), Bács-Kiskun megyében (1299: 

Zothmar, FNESz. Szakmár), Vas vm.-ben (1428: Zathmer, FNESz. Szaknyér). 

KISS LAJOS ezeket személynévből eredezteti (vö. FNESz. Szatmárnémeti), vö. 

1138/1329: Sothmar (ÁSz. 726), 1406: Michaelis Zathmar (RMCsSz.). Az itt 

tárgyalt nevekben is esetleg ez a személynév szerepel.  

Szatmár völgye eleje ’Forgolány és Sásvár határában említett hely’ 1299 

(RegArp. 2/4: 233): Zathmarwolgeeleý, 1299 (C. Tóth 2006: 25, RegArp. 2/4: 

227 [itt Zothmareleý wogle (!)]): Zothmareley wogle (!). Szatmár-völgy eleje 

1479 (Sz. 474): Zathmarwelgheley.  

A Szatmár völgye mikronévnek és az elő ’valaminek elülső része; kezdete’ 

(TESz. elő1) jelentésű fn.-nek az összetételével alakult. Az alapjául szolgáló 

mikrotoponima legkorábbi említése a 15. sz. végéről ismeretes. A Szatmár eleje 

völgye formák romlott lejegyzésű adatok lehetnek. 

Szeben ’Újlak határában említett rét’ 1733 (Sz. 517): Szeben, r.  

Bizonytalan eredetű helynév. KNIEZSA ISTVÁN szerint talán a szláv svibьnъ 

’somos’ átvétele, amely a svibъ ’som’ származéka (Sz. 517, vö. még FNESz. 

Nagyszeben); ehhez lásd még az ősszláv *svida, *svidъ ’som’ tövet, amelynek 

svib-változatai is vannak: vö. szb.-hv. Svibje hn., szln. Svibovec hn., ukr. Cвидо-

вець hn. (ŠMILAUER 1970: 174, itt további szláv helynévi származékok is). Sze-

mélynévi származtatásával is számolhatunk, KISS LAJOS szerint a számításba 

jövő személynevek is talán a szb.-hv. siba ’som’ fn.-ből alakultak (FNESz.). A 

fenti etimonra visszavezetett név a szláv *Svibьnъ > magyar *Szvibin > Szeben 

hangváltozással nyerhette el magyaros alakját.  

Szederjes-korong ’Fancsika határában említett hely’ 1478 (C. Tóth 2006: 

60): Zederyeskorongh.  

Összetétellel alakult helynév. Előtagja a m. szeder ’földi szeder’ növénynév 

régi nyelvi szederj alakváltozatának ellátottságot kifejező -s képzős származéka. 
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Utótagja a m. korong ’kerek erdő; lapos, henger, illetve kör alakú hely’ (TESz., 

FKnT.) jelentésű földrajzi köznév. 

Szedlice ’Keresztúr határában említett mező’ 1332 (Sz. 503): Sedlice, camp.  

Szláv eredetű név. Alapja a *Sedlce (tkp. ’kis falu, falucska’) > *Sedlec ala-

kulású név, amely KISS LAJOS szerint az -ice végű szláv helységnevek analógiá-

jára módosult (vö. FNESz. Szedlice). KNIEZSA ISTVÁN a Sedlice-t a szláv seděti 

’ülni’ igéből eredezteti, a dl hangkapcsolat alapján nyugati szláv átvételre utal, 

kiemeli, hogy „nem lehet sem orosz, sem délszláv” (Sz. 503, KNIEZSA 1943/

2003: 105). Az itt tárgyalt helynév mezőnév ugyan, de (etimológiája alapján) 

eredetileg kisebb települést jelölhetett. A lejegyzett névalak nyelvileg semleges 

formát mutat, szláv és magyar névhasználókra egyaránt gondolhatunk.  

Szegés 1. ’Sásvár határában említett földterület’ 1548 (Sz. 474): Zegys, parti-

cula t., 1555 (Sz. 474): Szeges. Vö. Felső-Szegés, Nagy-Szegés. 2. ’Szirma hatá-

rában említett hely’ 1690, 1691 [a. n.], 1721 [a. n.] (Sz. 488): Szegés. 3. ’Szőlős-

végardó határában említett hely’ 1646 (Sz. 492): Szegés. 4. ’Újhely határában 

említett hely’ 1669 (Sz. 511): Varfel paraszt, melyet ujhelyi szegés-nek neveznek. 

Vö. a későbbi Szegési-füzes: 1865 (P. 58): Szegési Fűzes (Bökény). L. Várfel-

paraszt. — Sásvár, Szirma és Szőlősvégardó szomszédos települések, így elkép-

zelhető, hogy egyazon helyről lehet szó.  

Jelentésbeli névadással keletkezett helynév: a szegés ’újonnan művelésbe 

fogott terület’ (FKnT.) földrajzi köznév jelentéshasadás útján válhatott hely-

névvé.  

Székely-domb ’Szőlős határában a Fekete-hegy DNy-i részén említett szőlő-

hegy’ 1591, 1596 [a. n.], 1622 [a. n.] (Sz. 429): Szekel Domb, vin., 1673 (Sz. 

429): Szekely domb. Későbbi említése: 1865 (L17, P. 66), 1884 (Kat3): Székely 

Domb, sző.  

A nép(rész)névből alakult m. Székely családnévnek (1308 k.: Petrum Zecul, 

RMCsSz.) és a domb ’a hegynél kisebb természetes (vagy mesterséges) felszíni 

kiemelkedés’ (FKnT.) földrajzi köznévnek az összetételével alakult. A település 

személynévanyagában már a 15. sz. közepétől találunk ilyen családnevet, vö. 

1458: Zekel (Sz. 421).  

Szekerce-szőlő ’Szőlős határában említett hely’ 1653, 1668 [a. n.], 1688 

[a. n.], 1690 [a. n.] (Sz. 433): Szekercze szőlő. Későbbi említése: Kis-Szekerce 

(1805: Kis Szekertze, Sz. 433) és Nagy-Szekerce (1805: Nagy Szekertze, Sz. 433), 

Szekerce (1865: Szekercze, P. 66).  

A családnévként is alkalmazott szekerce ’rövid nyelű fafaragó szerszám’ fn.-

nek és a szőlő ’szőlővel beültetett terület’ földrajzi köznévnek az összetétele 

(TESz. szekerce, szőlő). Az előtagnak esetleg személynévi származtatása is fel-

tehető, Szőlős névállományában gyakran találunk családnév + -szőlő földrajzi 
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köznévvel szerkesztett mikrotoponimákat, elképzelhető, hogy e névmodell min-

tájára alakulhatott ez is (vö. Borbély-szőlő, Tarnóci-szőlő stb.). Azonban a Sze-

kerce személynévként meglehetősen ritka, vö. 1469: Andreas Zekerce (RMCsSz.). 

Esetleg szekercével kiirtott (szőlő)földre is utalhatott a helynév.  

Székes-Batarcs ’Bábony határában említett hely’ 1319 (Z. 1: 164, Perényi 28, 

AOklt. 5: 181, Sz. 283, OklSz. 904, ComMarmUg. 164, EH. 1: 97 [itt az előbbire 

utalva hibásan Zekesbatarch áll]): Zekesbatharch, 1319/XVI. sz. eleje (Perényi 

28): zykasbotharcz.  

A Batarcs víznév a székes ’sekély, zátonyos, mocsaras’ időszakos vízállás 

jelentésű első névrésszel egészült ki (vö. Sz. 283, OklSz. székës, FNESz., SzT. 

székes2). Bizonyosan a Batarcs patak (egyik) mellékágát jelölte. Vö. Székes-

Batarcs-fő. 

Székes-Batarcs-fő ’Bábony határában említett hely’ 1319 (Z. 1: 164, Perényi 

28, AOklt. 5: 181, Sz. 283, OklSz. 904): Zekesbatharchfeu, 1319/XVI. sz. eleje 

(Perényi 28): Zekasbatharchfew, Zekesbatharchfew.  

A Székes-Batarcs víznév és a fő ’vízfolyásnak, főként pataknak a kezdete, 

forrása’ (FKnT.) földrajzi köznév összetételével alakult (vö. Sz. 283). Minden 

bizonnyal a Székes-Batarcs időszakos vízállásnak a forrásvidékét jelölte (TESz. 

fej2, TÓTH 2001a: 15).  

Szele pataka ’Salánk határában említett víznév’ 1627 (Sz. 467): Szele-

pathaka, lac.  

Bizonyára a m. Szele családnévnek (1370: Zele, RMCsSz.) és a birtokos sze-

mélyjeles patak földrajzi köznévnek az összetétele (lásd még SEBESTYÉN 2017: 

300). A település személynévanyagában a 16. sz. első negyedében említenek 

ilyen nevű személyt, vö. 1509: Benedicto Zele (N. FODOR 2010: 213, lásd még 

Sz. 463).  

Szelep-szeg ’Bökény, Újlak és Újhely határában, Bökény ÉNy-i részén 

említett határrész’ 1630–1640 k. (Sz. 305), 1648 (Sz. 510, 515), 1671 [a. n.] (Sz. 

515): Szeleb szeg, 1669 (Sz. 510): Szelep szegh, 1677, 1722 [a. n.] (Sz. 510): 

Selep szög, 1698, 1699 [a. n.], 1709 [a. n.], 1733, 1738 [a. n.], 1740, 1754 [a. n.], 

1762 [a. n.] (Sz. 515): Szelepszeg, sziget. Későbbi említése: 1854 (K2), 1865 (P. 

21): Szelepszeg.  

A m. szelep fn.-nek és a szeg ’a falunak valamely része; folyókanyarban fekvő 

földterület’ (FKnT., TESz. szeg2) földrajzi köznévnek az összetételével alakult. 

Az előtag bizonyára azonos a szatmári nyelvjárásban ismeretes szelep ’félszer, 

szárnyék, szín, bármilyen födött hely’ (SzamSz.) jelentésű köznévvel. KNIEZSA 

ISTVÁN szerint a szelep a szláv slěpъ ’vak’ lexéma származéka, a helynév pedig 

’vak szeg, vak zug’ jelentésű (Sz. 305). Ez a magyarázat kevésbé valószínű. 

PESTYnél e területet „hajdan sürü fás hely”-ként említik (P. 21). 
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Széles általa ’Nevetlenfalu határában említett hely’ 1757 (Sz. 442): Szelyes 

átalyá-ba. Későbbi említése: 1782 (Sz. 442): Széles átaly-ban, 1865 (P. 41): 

Szeles által, 1865 (P. 63): Szélesáltal.  

A Széles családnévnek (1417: Benedictus Zeles, RMCsSz.) vagy az alapjául 

szolgáló széles ’széltében nagy kiterjedésű’ mn.-nek és a birtokos személyjeles 

által ’hegyoldal alsó része’ (FKnT.; vö. KMNySz.) földrajzi köznévnek az össze-

tételével alakult. Ugocsa megye több pontján is találkozunk a Széles személy-

névvel, legkorábban már a 15. sz.-tól: XV.: Szeles (Dabolc, Sz. 320); XV.: Széles 

(Péterfalva, Sásvár, Sz. 449, 469); 1567: Zeles, 1572: Sziles (Bökény, Sz. 299); 

1631: Zeles, 1680: Szeles (Csedreg, Sz. 310); 1685: Seles, 1686, 1689: Szeles 

(Kökényesd, Sz. 405, vö. még RMCsSz.). A földrajzi köznévi utótag egyetlen 

adattal szerepel az FKnT.-ben, de lásd ehhez még a Szamosháti helynévkincsben 

fellelhető Átāl, Átōl helyneveket (SzamSz. által). Az ugocsai helynévben a 

köznév más jelentéssel bírhat, mivel a falu sík területen fekszik.  

Széles-szőlő ’Szőlős határában említett szőlőföld’ 1689 (Sz. 434): Szelyes 

szőlő, 1690 (Sz. 434): Széles szőlő.  

A Széles családnévnek vagy az alapjául szolgáló széles ’széltében nagy kiter-

jedésű’ mn.-nek és a szőlő ’földterület, ahol szőlőt termesztenek’ (FKnT.) föld-

rajzi köznévnek az összetételével alakult. A családnév + -szőlő névmodellnek a 

település névanyagában való produktivitása az előtag személynévi eredete mellett 

szólhat. Ilyen családnevet ismerünk a régi Ugocsa vármegyében, ehhez lásd a 

Széles általa szócikkét. 

Szelis-fő ’Rakasz határában említett hely’ 1666 (Sz. 456): Szelis fő.  

Összetétellel alakult kétrészes név. SZABÓ ISTVÁN szerint az előtagjaként 

talán a széles szerepel (Sz. 456). Megítélésem szerint valószínűbb azonban, hogy 

a helynév inkább a szomszédos Rákóc határában található Szilestyei pataka víz 

forrásvidékére utalhat. Ennek korábbi szláv Szelisnyij potok formájából az előtag 

melléknévképzőjének elhagyásával alakult Szelis formához kapcsolhatták hozzá 

a fő ’vízfolyásnak a kezdete, forrása’ földrajzi köznevet (TESz., FKnT.).  

Szelistyei pataka ’Rákóc határában említett patak’ 1659 (Sz. 461): Szilestyey 

patakja. Későbbi említése: 1782–1785 (Kat1): Selesnÿ potok, 1865 (K63): Се-

лешній пот., Селешній по:, Селешн. пот., Селешній п:, Селешни пот., 1923 

(Sz. 461): Selišnyj.  

A név eredete bizonytalan. SZABÓ ISTVÁN szerint a „máramarosmegyei Sze-

listye neve után” nevezték el (Sz. 461). A Máramaros megyei Alsószelistye azon-

ban túl távol esik ettől a helytől, ráadásul a Husztnál a Tiszába ömlő Nagy-ág 

vízfolyás kettéválasztja a vízgyűjtő területét. A név előtagja a későbbi adatok 

alapján egyértelműen szláv eredetűnek mutatkozik: a *sedlo ’falu’ tövéből -išče 

képzővel alakult főnévből (lásd pl. ukr. Селище, vö. ŠMILAUER 1970: 31, 158–

159) hozták létre -n melléknévképzővel. Ebből a tőből több szláv eredetű magyar 
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településnév származik: Szeleste, Szelicse, illetve a fentebb említett máramarosi 

Szelistye, amely román közvetítő hatást tükröz (FNESz.). A magyarban Szelis-

tyei-patak és Szelistye pataka formák is használatosak lehettek, ezek alakve-

gyülésével alakulhatott ki a Szelistyei pataka forma. Ezt a magyarázatot erősítheti 

a jelölt víznév fekvése, ugyanis a település Rákóc D-i határában ered és ÉNy-i 

irányban a lakott helyet is átszeli (Kat1, K63). Vö. Szelis-fő.  

Szelpes-bükk ’Váralja ÉNy-i határában említett hegy, szikla, amely Gyula 

DNy-i határától ÉK-i irányban húzódik’ 1584 (Sz. 495): Zelpes Bykk aliter 

Hozzwhat, mo. seu promo.  

Összetétellel alakult hegynév. Előtagja bizonytalan eredetű, SZABÓ ISTVÁN 

ennek ellenére magyar eredetű szónak tartja (vö. Sz. 495). Talán a szelep ’félszer, 

szárnyék, szín, bármilyen födött hely’ (SzamSz.) tájszó valamivel való ellátott-

ságot kifejező -s képzős formája rejlik benne. (Ehhez lásd a Szelep-szeg szó-

cikkét.) De az sem lehetetlen, hogy a széles melléknévnek írásban eltorzult válto-

zata lehet, így esetleg széltében nagy kiterjedésű bükkerdővel borított hegyre, 

hegynyúlványra utalhatott a név. Utótagja a bükk fanévből keletkezett földrajzi 

köznév, amely a hegyet borító bükkössel kapcsolatos.  

Szemenye lásd Kis-Szemenye. 

Szemerdek 1. ’Ugocsa vm. ÉNy-i részén lévő vízfolyás, Szőlős és a Kis-Tisza 

között ered, Szőlősvégardó, Fancsika, Izsótelke, Mátyfalva, Újhely, Karácsfalva, 

Keresztúr és Verbőc határában említik’ 1333 (Perényi 39), 1336 [ƒ: 1356] (F. 9/2: 

522): Zumurduk, fl., riv., 1344 (DL 62701): Zemurduk, fl., 1354 (DL 70633, 

Perényi 65, A. 6: 223), 1410–1420 k. (Sz. 541), 1411 (Zs. 3: 709), 1424 (DL 

38245, Sz. 377), 1570 k., 1620 k. [a. n.], 1637 [a. n.] (Sz. 412), 1717 [a. n.] (Sz. 

541): Zemerdek, fl., 1410–1420 k. (Sz. 541), 1522 (Sz. 380), 1642 (Sz. 331), 1645 

(Sz. 425), 1655 (Sz. 504), 1717 [a. n.] (Sz. 541), 1755 (Sz. 541): Szemerdek, fl., 

1411 (Sz. 412): Zemewdeő, 1411/1639 (Zs. 3: 497): Zemvrdeő, fl., 1642 (Sz. 

491): Zeömerdeök, 1644 (Sz. 491), 1645 [a. n.], 1646 [a. n.] (Sz. 491): Zeömeör-

deök, 1644, 1645 [a. n.], 1646 [a. n.] (Sz. 491): Szömördök. Későbbi említése: 

1802–1811 (Görög), 1829 (Kat2), 1852 (K1), 1864 (L74), 1865 (K16, K23, K34), 

1875 (L45), 2007 (Gerendely 2007: 27): Szemerdek, 1864 (L56): Szemerdelk, 

1865 (K23): Szemendek, 1884 (Kat3): Szemérdek p., 1923 (Sz. 491): Simirdjug. 

Mai népnyelvi alakja: 2007, 2008: m. Szemerdek ~ Szemerdeg (Salánk, Verbőc, 

Keresztúr; Mátyfalva), 2008: m. Szemedek ~ Szemerdek (Karácsfalva), 2008: ukr. 

Szemerdek ~ Szemerdeg ~ Szemergyuk ~ Szemergyug (Szőlősvégardó). L. 

Szemerdek pataka, Szemerdek vize. Vö. Szemerdek forrása, Szemerdek-hát. 

2. ’Fancsika határában említett mező’ 1739 (Sz. 331): Szemerdek. Mai népnyelvi 

alakja: 1982 (Szilágyi 1982: 76): Szemerek, mező, kis mező a Tisza jobb partján, 

régen a folyó holtága volt.  
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Szláv eredetű víznév, amely morfematikai szerkesztéssel keletkezett. KNIEZSA 

ISTVÁN szerint a szláv smьrděti ’bűzleni’ szóból származik a *smьrdьkъ főnévi 

forma, amely névként a víz sajátosságát (szagát) fejezte ki, vö. szlk. Smrdáky hn., 

ukr. Cмepдиx hn., or. Cмepдячaя hn. (Sz. 331, ŠMILAUER 1970: 165, itt a köz-

szónak további szláv helynévi származékai is találhatók). A magyar nyelvterület 

más részén is találunk ezzel összefüggő eredetű nevet, vö. az erdélyi Szomordok 

helységnév alapját képező víznevet (vö. FNESz.). Az ugocsai víznév legkorábbi 

adatai elmagyarosodott alakot mutatnak, mivel a szó eleji mássalhangzó-torlódás 

feloldva szerepel bennük. A legkorábbi adatok labiális magánhangzós formát 

(Szömördök) mutatnak, majd a 14. sz. közepétől tűnnek fel az illabiális magán-

hangzót tartalmazók. A Fancsika határában említett mezőnév metonimikus név-

adással keletkezhetett másodlagosan, víznév > határnév változással. A patak 

mentén más terület újabb kori névanyagában is jelentkezik ez a metonimikus 

névátvonódás, lásd: Szemerdek: ’Keresztúr északnyugati határában a Szemerdek 

melletti földterület’ 2007 (Gerendely 2007: 27): Szemerdek.  

Szemerdek forrása ’Verbőc határában említett hely’ 1755 (Sz. 541): Sze-

merdek forrassa. Mai népnyelvi alakja: 2007: Szemerdek forrása, adatközlőim 

szerint a Szemerdek vízfolyásban több forrás is volt.  

A Szemerdek (1.) pataknévnek és a birtokos személyjeles forrás ’földből 

természetes úton előtörő víz és ennek helye, környéke’ (FKnT.) földrajzi köz-

névnek az összetételével alakult.  

Szemerdek-hát ’Szőlősvégardó határában említett hely’ 1648 (Sz. 491): 

Szemerdek hat. — Ma Keresztúr északkeleti határában Szemerdek-hát (2007: 

Szemerdek-hát, sz.) földterület ismeretes.  

A Szemerdek víznévnek és a hát ’szélesebb tetejű magaslat’ (TESz. hát1) 

földrajzi köznévnek az összetételével alakult. 

Szemerdek pataka ’Ugocsa vm. ÉNy-i részén lévő vízfolyás, Szőlős és a Kis-

Tisza között ered, Újhely határában említik’ 1550–1560 k. (Sz. 508), 1582 (Sz. 

508 [a. n.], Szirmay 73 [itt Szemerdek-pataka]): Szeomeordeok pataka, fl. 

Későbbi említése: 1864 (L37), 1865 (K40): Szemerdek patak, 1884 (Kat3): 

Szemérdek p., Szemérdek patak (Verbőc, Karácsfalva, Szőlősvégardó).  

Az elsődleges Szemerdek víznév másodlagosan kiegészült a hely fajtájára 

utaló birtokos személyjeles pataka földrajzi köznévi formával.  

Szemerdek vize ’Ugocsa vm. ÉNy-i részén lévő folyás, Szőlős és a Kis-Tisza 

között ered, Szőlős és Újhely határában említik’ 1336 (Perényi 44), 1336/1342 

(Sz. 425): Zumurdukwyze, fl., 1348 (Perényi 58), 1351 (DL 70629, Sz. 425 [itt 

Zemerdukvize]): Zemerdukuize, fl., 1351 (DL 70629, Perényi 61, Sz. 425 [itt 

Zemerdekvize]): Zemerdekuize, fl., 1351/1385 (DL 38159, Sz. 425): Scemerduk-

vyze, 1351/1389 (Sz. 425): Zemerdekwyze, 1390 (Perényi 101, Zs. 1: 1554, Sz. 
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425 [a. n.]): Zemerdekuyze, loc., 1390/1402 (Perényi 102, Sz. 425): Zmerdek vise, 

1522 (Sz. 508): Zemerdekvize.  

A Szemerdek pataknév másodlagosan egészült ki a víz ’vízfolyás’ földrajzi 

köznév birtokos személyjeles alakjával, amely talán csak oklevélírói forma volt. 

A legkorábbi adat első névrésze még labiális vokálisokkal szerepel, a 15. század 

eleji átirat szó eleji mássalhangzó-torlódást mutat.  

Szénamező ’birtok Ugocsa vm. DK-i részén, Csepétől D-re, a Batár partján’ 

1360 (Sz. 482, ComMarmUg. 226), 1381 (OklSz. 655, 909), 1476 (DL 70980, 

Perényi 274, OklSz. 655, 910), 1476/1582 (DL 3081): Zenamezew, poss., t., 1360 

(Szirmay 165, F. 9/3: 219), 1384 (Szirmay 165, ComMarmUg. 226): Zenamezeu, 

t., poss., 1573, 1582 (Sz. 316): Zenamezeo.  

SZABÓ ISTVÁN szerint „Korábban is csupán a »possessio« megjelölés úgy-

szólván az egyetlen s így elég erőtlen alap arra, hogy valaha is lakott helynek 

tekintessék [SZABÓ mégis a települések között említi a megye monográfiájában, 

K. B.], e feltevést legfeljebb még a »Szénamezőtelke«, tehát az egykori lakott 

helyet sejtető »-telke« támogathatja” (Sz. 482–483). A Szénamező birtoknév bi-

zonyára metonimikus névátvitellel alakult egy elsődleges Széna-mező határnév-

ből. Ez utóbbi a széna fn. és a mező földrajzi köznév összetétele. A 15. század 

második felében Szénamezőtelke formában említik. 

Szénamezőtelke ’birtok Ugocsa vm. DK-i részén, Csepétől D-re, a Batár partján; 

Szénamező neve’ 1476 (Sz. 316): Zenamezew thelke, 1476 (Sz. 482, ComMarmUg. 

226): Zenamezeutheleke, 1476/1582 (DL 3081): Zenamezewtheleke, k.  

Szerkezeti változással alakult névváltozat: a korábbról adatolható Szénamező 

településnév másodlagosan kiegészült a denotátum fajtájára utaló birtokos sze-

mélyjeles telek ’házhely; házhely és a hozzá tartozó földterület együttvéve; 

gazdasági műveléssel hasznosítható földterület, kisebb birtok’ (FKnT.) földrajzi 

köznévvel. 

Szentilona ’Újlak határában említett birtok, puszta’ 1638, 1671 [a. n.], 1693 

[a. n.], 1697 [a. n.] (Sz. 515): Sz. Ilona | Lat. 1300 (Szirmay 69, 71, Mező, Templ. 

89, ComMarmUg. 207): S. Helenae, t., pr. Későbbi említése: 1805 (Szirmay 69, 

Mező, Templ. 89, ComMarmUg. 207): Szent-Illona, sive Fanum S. Helenae.  

Metonimikus névadással keletkezett név. SZABÓ ISTVÁN szerint a név 

motiváltsága azzal kapcsolatos, hogy a szigeten a Szent Ilona tiszteletére épült 

kápolna állt, vö. 1372: Capella in hon. b. Elene constructa (Sz. 515, vö. DL 

38188, FNESz. Szent Ilona). Ma a falu római katolikus templomának védőszentje 

Szent Ilona. A személynévben a „gör.-lat. Helena m. Ilona formáit találjuk” 

(Mező, Templ. 89). A falu határában későbbről adatolt Szentilona szigete név 

alapját is ez a név képezi. MEZŐ ANDRÁS szerint „az ugocsai adatokban a -sziget 

utótag (6. sz.) a településnévi jelleg elhomályosulásával lehet kapcsolatban” (i. 

m. 90). 
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Szentilona szigete ’Újlak határában említett sziget’ 1334 (AOklt. 18: 235, Sz. 

515, Mező, Templ. 89, ComMarmUg. 207, F. 8/3: 750 [itt Scenen-Ilona Zigete]): 

Scenthilonazygete, ins. Mai népnyelvi alakja: [1970–1980] (Szilágyi 1970–1980: 

42), 1982 (Szilágyi 1982: 102): Szent Ilona sziget ~ Belső nagy szeg, belterület.  

A Szentilona birtoknév, illetve az alapjául szolgáló szentnév és a birtokos 

személyjeles sziget földrajzi köznév összetételével alakult. A modern kori hely-

névi adatok szerint a sziget ma már Újlak belterületének központja (a Belső-

Nagy-szeg-gel azonos), amelyet régen a Tisza folyása fogott közre. 

Szennyes ’Újhely határában említett hely’ 1610 k. (Sz. 510): Szenyes, 1620 k. 

(Sz. 510): Szennies.  

Kétféleképpen is magyarázhatjuk a név keletkezését. Egyrészt feltehető, hogy 

helynévképzéssel alakult: a m. szenny ’valamit elcsúfító piszok’ fn. -s képzős 

származéka (TESz. szennyes), s elsődlegesen talán víznév lehetett. Másrészt 

viszont létrejöhetett metonimikus névadással is családnévből (vö. FNESz. 

Szennyespuszta), vö. 1441: Zennyes (RMCsSz.; korábban személynévként 1211: 

Zennes, ÁSz. 847). Az Újhellyel szomszédos Fancsika (1594: Szennyes, Sz. 328; 

1632: Zenjes, 1695, 1715: Szennyes, Sz. 329), Mátyfalva (1610: Zennies, 1775: 

Szenyes, Sz. 411) és a közeli Verbőc (1500: Zennyes, Sz. 540; 1552, 1715: 

Szennyes, Sz. 540, 541; 1576: Sennies; 1632: Zenies, Sz. 540; 1775: Szenyes, Sz. 

541) települések családnévanyagában már a 16. sz. elejétől találunk ilyen sze-

mélyneveket. Vö. Szennyes folyókája. 

Szennyes folyókája ’Újhely határában említett víznév’ 1620 k. (Sz. 510): 

Szennies foliokaja.  

A Szennyes helynévnek és a birtokos személyjeles folyóka ’kis vízfolyás, 

vízmosás’ (KMNySz.) földrajzi köznévnek az összetételével alakult.  

Szép-hegy 1. ’Ugocsa vm. K-i részén, Gődényháza és Széphegy határában 

említett kiemelkedés’ 1262 (Szirmay 149, F. 7/3: 45, Sz. 483, 358, ComMarmUg. 

208): Ziphigh, mo., 1262/1604 (Sz. 358): Suphyg, mo. Vö. 1859 (Kat2): Szép-

hegy, h. (Kistarna ÉK-i határában). 2. ’település Ugocsa vármegye DK-i részén 

az Avas hegység K-i oldalában’ 1378 (DL 26566, DocVal. 282, ComMarmUg. 

208), 1405 (Perényi 142, Zs. 2/1: 3709, Cs. 1: 435), 1430 (Perényi 208), 1430/

1431 (DL 70863, 70870, F. 10/7: 235), 1450 (DL 70896, Perényi 234), 1454 (Cs. 

1: 435), 1471 (DL 70952, 70961, Perényi 260, 264), 1478 (Perényi 277), 1478/

1496 (DL 71061), 1498 (DL 71072), 1498/1505 (Perényi 332, 334), 1499/1505 

(Perényi 335): Zephegh, poss., v., 1393 (DocVal. 442, ComMarmUg. 208), 

1431>1498 (Perényi 209), 1450 (DL 70896), 1492 (DL 71039, Perényi 309), 

1498 (DL 71068, 71072, Perényi 329, 332, 334), 1499 (DL 71074, Perényi 334, 

335), 1499/1505 (DL 71099): Zepheg, poss., de, 1398 (DocVal. 501, ComMarmUg. 

208): Zephel, 1405 (Perényi 141, 142, Zs. 2/1: 3703, ComMarmUg. 209): Zepzeg, 

1430 (DL 70858, Perényi 203, F. 10/7: 232): Sephegh, poss., 1430 (Perényi 204): 
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Sepheg, 1431 (DL 70870, F. 10/7: 322 [itt Zephgh]): Zephagh, 1449 (Szirmay 176, 

ComMarmUg. 208): Zéphegy, v., 1471 (DL 70956, Perényi 262): Zepyegh, 1498 

(DL 71070, Perényi 332): Zeephegh, 1579/1586/1598 (Szirmay 95, ComMarmUg. 

208 [itt az előbbire utalva 1579/1598. évi átirattal szerepel]): Széphegy, pr. 

Későbbi említése: 1865 (P. 67): Széphegy vagy Virfore, hely (Kis- és Nagytarna).  

A 13. sz. közepétől adatolható Szép-hegy domborzati név a szép melléknév és 

a hegy földrajzi köznév összetételével alakult. A 14. század második felétől je-

lentkező Széphegy településnév a hegynévből metonimikusan alakult. A tele-

pülésnév adatsorában a hegy utótag hely és szeg alakban lejegyzett formái 

bizonyára tévesztések. A hegynév adatai í-ző formát mutatnak. 

Szepse ’település Ugocsa vm. É-i határában a Borsova folyó mellett’ 1300 

(Szirmay 87, ComMarmUg. 224): utraque Karaszló terra Zepse vocabatur, guam.  

A helynév eredete ismeretlen. Az egyszeri említésben szereplő név a 

ComMarmUg. közlése szerint Karaszló településnévvel függ össze (ehhez lásd 

még SEBESTYÉN 2020: 21). SZABÓ ISTVÁN monográfiájában ilyen nevű lakott 

helyet nem említ (vö. Sz.). 

Szép-szőlő ’Szőlős határában említett szőlőföld’ 1668 (Sz. 433): Szep szeöleö.  

A településen gyakori családnév + -szőlő szerkezetű helynevek mintájára 

valószínűleg a m. Szép családnévnek (1346: Zep [Pál], RMCsSz.) és a szőlő ’az 

a föld, ahol ilyen növényt termesztenek’ (TESz.) földrajzi köznévnek az össze-

tételével alakult. A 16. sz. második negyedétől többször szerepel a település 

személynévanyagában Szép családnév, vö. 1544: Zeph (Sz. 421), 1574: Szep, 

1574: Zyp (Sz. 422). Emellett az előtag esetében nem zárható ki a szép ’gyönyör-

ködtető, tetszetős’ mn. szerepe sem (vö. Széles-szőlő). 

Szerdékes ’Verbőc határában említett rét’ 1755 (Sz. 544): Szérdékos, r. Ké-

sőbbi említése: 1800 k. (Sz. 544): Szerdékes.  

Bizonytalan eredetű helynév, talán a m. R. szerdék ~ szérdék ’szerzemény, 

zsákmány’ (TESz. szerdék2, SzamSz. szérdék) fn. -s képzős származéka. Ehhez 

lásd még a nyelvjárási szerdék ’aludttejszerű, megsűrűsödött tejtermék’ szót is 

(TESz. szerdék1). Személynévtárainkban egyetlen adattal Bihar megyéből szere-

pel a Szerdékes névforma, vö. 1507: Zerdekes (RMCsSz.). 

Szered ’Gyula határában említett hely’ 1692 (Sz. 362): Szered-ben.  

Bizonytalan eredetű helynév, kétféleképpen is magyarázható, ezzel összefüg-

gésben a névadókat is bizonytalanság övezi. SZABÓ ISTVÁN szerint valószínűleg 

a szláv srêd ’középső’ szóból alakult a név (Sz. 362, ehhez vö. Hadrovics–Gáldi 

2: 550–551, 657). Ez a tő az ugocsai névanyagban csak a 19. sz. közepétől fordul 

elő melléknévi formában, kétrészes nevek előtagjaként (vö. 1865: Szerední Horb, 

P. 67; 1865: Szered Tisza, P. 64; 1865: Szeredni Zavrb, P. kézirat [P. 64-ről 

kimaradt]). Felmerült továbbá — a felvidéki Szered helységnév kapcsán — a 
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személynévből való alakulás lehetősége is (vö. FNESz.), vö. 1208/1359: Zered 

(ÁSz. 848). A személynév későbbről viszont már nem adatolható (vö. RMCsSz.).  

Szerém-hegy ’Veresmart határában említett szőlőhegy’ 1590 (Sz. 549): Ze-

remhegh, vin.  

Talán egy Szerém személynévnek és a hegy földrajzi köznévnek az össze-

tételével alakult. A személynévnek azonban csak két Árpád-kori adata ismert (vö. 

1171: Zerem, ÁSz. 848, nem szerepel az RMCsSz.-ben).  

Sziget 1. ’Bökény határában említett erdő’ 1436 (DL 38269): Siketh [ƒ: 

Sygeth]. Későbbi említése: 1854 (K5), 1865 (L19, P. 64), 1917 (K55): Sziget 

(Péterfalva). Ma a szomszédos Péterfalva határában: 2007: m. Sziget, sz. Vö. Al-

sziget. 2. ’Királyháza határában említett hely’ 1689 (Sz. 385): Sziget. Későbbi 

említése: 1865 (P. 62): Szigetyi. 3.  Rakasz D-i határában, a Holt-Tisza és a Tisza 

közén említett hely’ 1636 (Sz. 456): Bartha Laza seu Szigeth. L. Barta láza. Vö. 

Barta-[sziget], Kis-sziget (2.). 4. ’Sásvár határában említett hely’ 1540 (Sz. 

474): Sziget, 1553, 1581 [a. n.] (Sz. 474): Zyget, 1585 (Sz. 474): Ziget-re valo 

nyomas. Mai népnyelvi alakja: 2008: m.–ukr. Sziget, sző. Vö. Sziget-mező. 

5. ’Szőlősvégardó határában említett hely’ 1644, 1648 [a. n.] (Sz. 492): Sziget. 

Későbbi említése: 1865 (L23): Sziget, sz., l., e., 1865 (P. 58): Szigethi. Vö. Alsó-

sziget (3.).  

Jelentéshasadással alakult helynevek lehetnek. A sziget ’minden oldalról 

vízzel körülvett kisebb-nagyobb szárazföld; félsziget’ (FKnT.) földrajzi köznév 

formai változás nélkül válhatott helynévvé, s folyó- vagy állóvízben, mocsárban 

körülvett szárazföldre utal (TESz.).  

Sziget alja ’Akli határában említett hely’ 1690 (Sz. 274): Szigetallya. Későbbi 

említése a szomszédos Dabolc határában: 1865 (P. kézirat): Sziget allya.  

A sziget földrajzi köznév vagy ennek tulajdonnévi megfelelője és a birtokos 

személyjeles alj földrajzi köznév összetételével alakult. A név a folyó- vagy 

állóvíz által körülfogott területnek az alsó részét jelölhette. 

Sziget-domb ’Szirma határában említett hely’ 1721 (Sz. 488): Szigetdomb a 

Ráró nevű szigeten.  

A sziget és a domb földrajzi köznév összetételével alakult.  

Sziget-hát ’Újlak határában említett hely’ 1707 (Sz. 517): Szigethát.  

A sziget és a hát ’vízből kiemelkedő, ill. a környezeténél magasabban fekvő 

földterület’ (FKnT.) földrajzi köznév összetételével alakult.  

Sziget-mező ’Sásvár határában említett földterület’ 1581 (Sz. 475): Zigeth 

mező, cal.  

Bizonyára a Sziget (4.) mikrotoponima és a mező ’a falu külterülete; (sík) 

terület; szántóterület; legelő; rét, kaszáló’ (FKnT., TESz., KMNySz.) földrajzi 

köznév összetételével alakult. 
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Sziget-szőlő ’Szőlős határában említett hely’ 1668 (Sz. 434): Sziget szeleö.  

A sziget köznévnek és a szőlő ’földterület, ahol szőlőt termesztenek’ (FKnT.) 

földrajzi köznévnek a jelzős összetétele. Bizonyosan a Tisza folyásával lehet 

kapcsolatos: olyan vízzel körülhatárolt területre utal, ahol szőlőt termesztenek 

(vö. TESz. szőlő). Vö. Alsó- és Felső-sziget (2.). 

Szilas 1. ’Csepe D-i határában említett erdő’ 1337, 1473 (Sz. 315), 1473/1474 

(DL 3081), 1583 [a. n.] (Sz. 315): Zylas, s., t. 2. ’Hetény határában említett 

szántó’ 1524 (C. Tóth 2006: 82, Sz. 373): Zylas. 3. ’Keresztúr D-i határában 

említett hely’ 1655 (Sz. 503): Szilas. Mai népnyelvi alakja: 2007: Szilas, sz. Vö. 

Szilas-meg-mocsár. 4. ’Újlak É-i határában említett hely’ 1680, 1698 [a. n.], 

1756 [a. n.] (Sz. 516): Szilas. Későbbi említése: 1884 (Kat3): Szilas. Mai 

népnyelvi alakja: 2008: Szilas, sz. (Újhely Ny-ÉNy-i részén). Vö. Szilas alja. — 

A helynévi adatok két gócpontot rajzolnak ki a Tisza mentén: az egyik Csepe és 

Hetény, a másik Keresztúr, Újhely és Újlak határában lokalizálható. Az itt em-

lített helyek azonos helyre is vonatkozhatnak.  

Morfematikai szerkesztéssel keletkezett név: a magyar szil (TESz. szil2) fanév 

-s (helynév)képzős származéka, amely szilfával benőtt helyre utal (vö. még 

FKnT. szilas). 

Szilas alja ’Karácsfalva és Újlak határában említett hely’ 1610 k. (Sz. 380), 

1620 k. (Sz. 510): Szilas alatt, 1671 (Sz. 380): Szilas allya. Későbbi említése: 

1865 (P. 69): Szillas allya, 1865 (K37): Szillos aljo.  

A Szilas (4.) helynévnek és a birtokos személyjeles alj földrajzi köznévnek az 

összetétele, s egy szilfás terület alsó részére vagy a mellette fekvő területre 

utalhatott. 

Szilas-meg-mocsár ’Keresztúr határában említett erdő’ 1483 (DL 38422, Sz. 

503, OklSz. 151, 661, 925 [itt 1482. évi kelettel ZylasmegyMochar alak áll]): 

Zylasmeghmochar, s., 1483 (DL 38424): Zylasmegmochar, s.  

A közvetlen adatokkal nem említett *Szilas meg melletti süppedékes vízi-

növényekkel benőtt terület megjelölése lehetett. Az alapnév a szil fanév vala-

mivel való ellátottságot kifejezős -s képzős származékának és a régi nyelvi mög 

’valami mögött lévő terület’ (TESz., vö. még FKnT. meg[e]) jelentésű főnévnek 

az összetétele; hasonló meg (~ mög) névrésszel szerkesztett helynevek gyakoriak 

az ómagyar korban (vö. OklSz. mög, KMHsz. 1: 184). A falu határában a 17. sz. 

közepén említenek egy Szilas (3.) mikrotoponimát, amely késői előfordulása 

ellenére helynévi alapja is lehetett az itt tárgyalt névnek. Az utótag a denotátum 

fajtájára utaló mocsár földrajzi köznév (vö. TESz. mocsár). 

Szilas-palaj ’Bökény határában említett hely’ 1622 (Sz. 304): Zilas palay.  

A szil fanév -s képzős származékának és a nyelvjárási palaj ’vizenyős völgy; 

iszapos hely’ (TESz., FKnT.) földrajzi köznévnek az összetételével alakult. A 
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szomszédos Újhely és Újlak határában a 17. sz. elején említenek Szilas (4.), 

Szilas alja helynevet, ez is alapja lehetett az itt tárgyalt névnek.  

Szilas ? pataka ’Tivadar határában említett patak’ 1379 (Szirmay 125): 

Zuzyulaspataka, aqua.  

Az előtag olvasata bizonytalan. Tivadar modern kori névanyagában több szi-

las névrésszel szerkesztett helynevet találunk; vö. 1884: Szilas, Kat3; 2007: 

Szilas, sz.; 2007: m. Szilas-patak, sz. Ha helyes az azonosítás, akkor a víznév a 

szil fanév -s képzős származékának és a birtokos személyjeles patak földrajzi 

köznévnek az összetételével alakult.  

szilfa 1324/1478 (Veléte; Sz. 538, Szirmay 146 [itt 1324. évi kelettel Zilfa 

alak áll], F. 8/5: 149 [ua.]), 1324/1326/1478 (AOklt. 8: 241): Zylfa, a., 1424 (Izsó; 

DL 38245, Sz. 377): zylfa, a.  

Köznévi említés. Az erdőben, vízparton élő fa az oklevélben határjelként szerepel. 

Szilvás 1. ’Csepe határában említett hely’ 1579 (Sz. 317): Szilvas-ra menőben. 

Mai népnyelvi alakja: 2008: Szilvás, hely (Csepe, Csoma). 2. ’Szőlős határában 

említett hely’ 1645 (Sz. 432): Szilvas. Későbbi említése: 1782 (Sz. 432): Szilvás. 

Vö. Szilvás útja.  

A m. szilva fn.-ből alakult -s képzővel, s szilvafákkal beültetett területre utal; 

vö. szilvás ’szilvafával beültetett terület, gyümölcsös’ földrajzi köznév (FKnT.). 

Szilvás útja ’Szőlős határában említett út’ 1761 (Sz. 432): Szilvás uttya.  

A Szilvás (2.) mikrotoponimának és a birtokos személyjeles út földrajzi köz-

névnek az összetételével alakult.  

Szirma ’település Ugocsa vm. Ny-i területén a Tisza és a Kis-Tisza közén’ 

1251 (Sz. 484, ComMarmUg. 176 [itt az előbbire utalva tévesen 1281. évi kelet 

áll]), 1300 (Szirmay 111), 1337 (Szirmay 31, Perényi 47, F. 8/4: 294), 1351 

(C. Tóth 2006: 30), 1352 (Szirmay 32, 33), 1356 (Szirmay 32, 77, F. 9/2: 568 [itt 

Zirma]), 1361 (Szirmay 144), 1381 (F. 9/5: 555), 1399 (Perényi 118, 119), 1404 

(Szirmay 29), 1405 (Szirmay 13), 1409 (Perényi 157 , Zs. 2/2: 7105), 1414 

(Károlyi 2: 15), 1415 (Zs. 5: 828, 1183), 1416 (Zs. 5: 1426, 2269), 1417 (Szirmay 

58, Zs. 6: 582), 1427/1433 (DL 38124), 1428 (C. Tóth 2006: 35, Szirmay 51, F. 

10/6: 950), 1431 (DL 38254, 38256), 1433 (DL 38124), 1434 (DL 38263), 1435 

(DL 38265), 1436 (DL 70878), 1447 (Szirmay 51), 1450 (DL 38609), 1453 

(C. Tóth 2006: 42, DL 38310, 38311), 1453/1454 (DL 38312), 1454 (C. Tóth 

2006: 43, DL 38312), 1459 (DL 36392), 1462 (DL 38336), 1464 (DL 70920, 

Perényi 248), 1465 (DL 38347), 1468 (DL 38353, 38355), 1470 (C. Tóth 2006: 

55), 1472 (DL 38368), 1473 (C. Tóth 2006: 57, DL 38372, Szirmay 50, 58 [itt 

tévesen 1413. évi kelettel]), 1475 (Z. 11: 165), 1476 (DL 70981, Perényi 275), 

1477 (DL 38390, 38396, Z. 11: 201), 1478 (C. Tóth 2006: 61, 63, DL 70985, 

Perényi 278, 279, 281, Z. 11: 222), 1478/1496 (DL 71061), 1479 (DL 38408, 
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62338, 70989, Károlyi 2: 479, Z. 11: 239, 266), 1479/1485 (DL 81927, Z. 11: 

259), 1481 (C. Tóth 2006: 65), 1483 (DL 38422), 1483/1568 (DL 13959), 1484 (DL 

38425), 1487 (DL 71007), 1492 (C. Tóth 2006: 69, DL 38427), 1493 (C. Tóth 

2006: 69, DL 71041), 1496 (C. Tóth 2006: 70, DL 38433, 38633), 1497 (C. Tóth 

2006: 72), 1498 (DL 38634, 71068), 1500 (DL 71077, Perényi 337, 338), 1504 (Pe-

rényi 343), 1504/1506 (DL 71094), 1547 (Szirmay 58), 1573 (Szirmay 71), 1604 

(Szirmay 59), 1744 (Szirmay 135): Zyrma, de, v., poss., 1251 (Cs. 1: 435), 1319 

(Szirmay 112), 1339 (Szirmay 112), 1352 (Szirmay 112, 130), 1391 (Szirmay 131), 

1399 (C. Tóth 2006: 32), 1404 (Szirmay 112), 1408 (Szirmay 131), 1409 (Szir-

may 107, 113, ComMarmUg. 176 [itt az előzőbbire utalva 1407. évi kelet áll]), 

1419 (Szirmay 128), 1436 (C. Tóth 2006: 37), 1440 (C. Tóth 2006: 38, DL 

38277), 1447 (Szirmay 61), 1450 (DL 38300), 1451 (C. Tóth 2006: 41, Károlyi 

2: 290, Szirmay 144), 1456 (C. Tóth 2006: 89, DL 38319), 1457 (C. Tóth 2006: 

45, DL 38320), 1458 (Szirmay 112), 1461/1462 (DL 38336), 1462 (DL 38339), 

1465 (C. Tóth 2006: 50, DL 38345), 1468 (C. Tóth 2006: 52), 1471 (Szirmay 

121), 1478 (Szirmay 96, 172), 1479 (C. Tóth 2006: 89, DL 38301, 38412, Szirmay 

175), 1505 (Szirmay 51), 1526 (Szirmay 52), 1545 (Szirmay 16, 60, 162), 1548 

(Szirmay 128), 1559 (Szirmay 17, 121), 1560 (Szirmay 18), 1573 (Szirmay 76), 

1598 (Dávid 505), 1610 (Szirmay 130), 1612 (Szirmay 116), 1613 (Szirmay 39), 

1716 (Szirmay 23, ComMarmUg. 177): Zirma, de, poss., 1388/1417 (Zs. 6: 1018), 

1476 (DL 38626), 1496 (DL 38633): Syrma, de, 1415 (Zs. 5: 1258): Sirma, de, 

1433 (DL 38124): Zyrna [ƒ: Zyrma], 1435 (Szirmay 128), 1479 (DL 45799), 1636 

(Szirmay 60), 1691 (UC 11: 49f), 1692 (UC 11: 49h), 1697 (Szirmay 60): Szirma, 

de, 1470 (ComMarmUg. 176–177): Zijrma, de, 1483/1582 (DL 3081): Zyma, XVI. 

közepe (UC 100: 20): Syrmar, 1584 (ComMarmUg. 177): Szyrma, 1703 (Révay 

2003: 33): βirmá-ban. Későbbi említése: 1773 (Lex. 284, ComMarmUg. 177), 

1802–1811 (Görög), 1829 (Kat2), 1865 (K13, K34, P. 45, 65), 1889 (Gönczy), 1910 

(ComMarmUg. 177), 1953 (T35): Szirma, 1926 (Hnt. 388): Szírma, 1942 (Hnt. 

245): Szirmá. Mai népnyelvi alakja: 2008: m. Szirma (Csepe), m.–ukr. Szirma, 

Tiszaszirma (Fancsika, Sásvár, Szirma), ukr. Szirmu (Szőlősvégardó).  

Eredete ismeretlen, többen török etimont sejtenek a névalak mögött, KISS 

LAJOS szerint talán török személynév rejlik benne, ehhez lásd ótörök *sϊrϊma 

’kutyaszar’ (vö. FNESz. Szirmabesenyő). KNIEZSA ISTVÁN szintén ismeretlennek 

tartja az eredetét, megjegyzi, hogy az oszmán-török syrma ’arany- vagy ezüst-

fonál’ (a régi m.-ban ebből: szirom) szóra kronológiai és jelentéstani okokból nem 

lehet gondolni (Sz. 485). SZABÓ ISTVÁN a kisnemesi vidék etnikai jellemzése 

során említi, hogy: „Dabolc és Szirma neve ellenben bizonyosan szláv nyelvi 

eredetet sejtet” (Sz. 90). Mai hivatalos szláv neve Drotinci (2003: Дротинці, 

T36), de a 20. sz. első felében a Tiszaszirma hivatalos nevet viselte (1907: Tisza-

szirma, Sz. 485). Vö. Szirmai járó, Szirmai út. 
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Szirmai járó 1. ’Fancsika határában említett hely’ 1739 (Sz. 331): Szirmai 

járó. 2. ’Szőlős határában említett hely’ 1668 (Sz. 434): Szirmai jaro.  

A Szirma helységnév -i melléknévképzős származékának és a járó ’valahon-

nan levezető, lekanyarodó út; út, ahol állatok járnak; meredek parton a folyóhoz 

vezető lejtős út, lejárat; gáton átvezető út; valahová nyúló szántóföld’ (FKnT.) 

földrajzi köznévnek az összetételével alakult. 

Szirmai-szőlő ’Váralja és Halmi határában említett hely’ 1613 (Sz. 496), 1624 

(Sz. 369): Zirmay szőlő.  

A m. Szirmai családnévnek (1459: Zyrmai [Kristófot], RMCsSz.) és a szőlő 

’földterület, ahol szőlőt termesztenek’ (FKnT.) földrajzi köznévnek az összetéte-

lével alakult. A szomszédos Terebesen 1720. évi kelettel Szirmai jobbágynevet 

említenek (Sz. 531).  

Szirmai út ’Szőlős határában említett, a Szirmára vezető út’ 1770 (Sz. 435): 

Szirmai ut.  

A Szirma településnév -i melléknévképzős származékának és az út földrajzi 

köznévnek az összetételével alakult. 

Sziuza ’Újhely és Bökény között említett határrész’ 1507 (DL 38445, Sz. 

507): Zywza, t., 1580–1590 k. (Sz. 507): Ziuza, 1630–1640 k. (Sz. 304), 1722 (Sz. 

508): Sziuza, 1719 (Sz. 304): Szijuza.  

A helynév etimológiája bizonytalan. SZABÓ ISTVÁN ismeretlen eredetűnek 

véli (Sz. 304). A középmagyar korban adatolt Sziuza dombja és a Sziuza vápája 

mikrotoponimák előtagjában is e névrészt találhatjuk meg, e helynevek birtokos 

szerkezete talán az itt vizsgált név családnévi eredetét valószínűsíti. Az Ugocsa 

vm.-i Salánk település családnévállományában a 17. sz. második negyedében 

Ziuz nevű embert említenek: 1616: Ziuz (Sz. 464). Az adatok egy részében j 

hiátustöltő hang ékelődik be a névtestbe. 

Sziuza dombja ’Újhely határában említett hely’ 1669, 1671 [a. n.], 1677 

[a. n.] (Sz. 508): Szijuza dombja.  

A Sziuza helynévnek és a birtokos személyjeles domb földrajzi köznévnek az 

összetételével alakult. 

Sziuza vápája ’Újhely határában említett hely’ 1669, 1671 [a. n.], 1677 [a. n.] 

(Sz. 508): Szijuza vápája.  

A Sziuza helynévnek és a birtokos személyjeles nyelvjárási vápa ’tócsa, 

mocsár’ (TESz., FKnT.) földrajzi köznévnek az összetételével alakult. 

Szokrata ? szege ’Feketeardó határában említett hely’ 1337 (Sz. 340): Socra-

tascigy.  

Olvasata, lexikális felépítése és eredete bizonytalan. Előtagja feltehetőleg el-

torzult személynévi forma lehet. Utótagja a szeg ’szöglet, csúcs, kiszögellés; a 
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falunak valamely része; folyókanyarban fekvő földterület’ (TESz. szeg2, FKnT.) 

birtokos személyjeles alakja. 

Szomoga 1. ’Bábony K-i határában, a belterülethez közel említett hely’ 1749 

(Sz. 284): a régi Csomoga folyását Tatár Geczi Forásnak nevezik, 1751 (Sz. 284): 

Czomoga. Későbbi említése: 1887 (Sz. 284): Sumuga bănieĭ, 1935–1936 (SzamSz. 

130): Comoga, 2008 (Bura 1: 346), 2015 (Szilágyi-Varga 2015: 162): Comoga, 

lapos terület, legelő. Vö. Forró-Szomoga, Szomoga folyása. 2. ’Csepe belte-

rületétől D-DK-i irányban az Esztegő partjáig hosszan elnyúló földterület’ 1579 

(Sz. 317): Somogá-ra menő. Későbbi említése: 1865 (K13, L5): Szomoga, d., 

1865 (P. 59): Szamoga Piszkárós. 3. ’Dabolc határában említett hely’ 1506 (Sz. 

321): Zomoga. Későbbi említése: 1865 (P. 23): Négy hát vagy Szomoga mezö, 

1935–1936 (SzamSz. 927): SzomogadüllőÝ. A szomszédos Bábony és Dabolc 

határában említett helynevek bizonyára egyazon denotátumot jelölhettek. Az 

újabb kori helynévanyag tanúsága alapján a megye déli területén (Nevetlenfalu–

Akli–Bábony–Dabolc–Váralja–Turc térségében) a Szomoga alapnévből több 

helynév is keletkezett: Akliban Szomoga feneke (186[5]: Somoga Feneke, K42), 

Nevetlenfaluban Szomoga-hát (2008: m. Szomoga-hát, sz.), Turcon Kis-Szomoga 

(1859–1860: Sumuga mika, Kat2; 1865: Kis Sumoga ez ís Kíssebb Ingoványos 

erdő, P. 51) és Nagy-Szomoga (1859–1860: Sumuga mare, Kat2; 1865: Nagy 

Szomoga Ingoványos erdő, P. 51), Váralján Szomoga-patak (1884: Szomoga 

patak, Kat3). A névbokor a Szomoga név által jelölt hely egykori nagy kiterje-

désére utal. A modern kori Szomoga feneke elhelyezkedése alapján valószínűleg 

az Éger (1.), Nagy-Éger (1860–1861, 186[5]: Nagy Éger, Kat2, K42; 186[5]: 

Nagy Eger, K42) hellyel függhet össze.  

Jelentéshasadással alakult helynév: a magyar népnyelvi szomoga ’lapályos, 

vizenyős, kákatermő hely; csermely’ jelentésű köznév helynévi alkalmazása (vö. 

KNIEZSA 1935: 231–237, FKnT.). CSŰRY BÁLINT a Szamosháton is gyakori szo-

moga fn.-ről a következőket írja: „egy Szomogán vagyis folyamon (= ’bach‘) 

felfelé” (SzamSz.). Szamosháton több település helynévanyagában is szerepel a 

Szomoga név, vö. 1935–1936: Szomoga hn. (i. h.). 

Szomoga folyása ’Bábony határában említett hely’ 1479 (DL 70990, Perényi 

283, Sz. 284, OklSz. 256): Czomogafolyasa, loc.  

A Szomoga (1., 3.) helynévnek és a birtokos személyjeles népnyelvi folyás 

’kisebb (időszakos) vízfolyás, patak’ (FKnT.) földrajzi köznévnek az összetétele 

(vö. FNESz. Folyás, Szomoga). Vö. Tatár Geci-forrás. 

Szomoga-hát ’Nevetlenfalu ÉNy-i határában említett hely’ 1757 (Sz. 441): 

Szomoga hat. Későbbi említése: Szomoga-hát-mező (1775: Tsomoga hát mező, 

cal., Sz. 441), Szomoga-háti-mező (1782: Szomoga háti mező, Sz. 441). Mai 

népnyelvi alakja: 2003 (Kocán 2001: 34, 2003: 85–86): Szomoga-hát, sz.  
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A Szomoga (1., 3.) helynévnek és a hát ’vízből kiemelkedő, ill. a környezeté-

nél magasabban fekvő földterület’ (FKnT.) földrajzi köznévnek az összetételével 

alakult.  

Szomoga-palló ’Nevetlenfalu határában említett hely’ 1757 (Sz. 441): 

Szomoga palló.  

A Szomoga (1., 3.) helynévnek és a palló ’híd, gyaloghíd’ (TESz. padló) 

földrajzi köznévnek az összetételével alakult.  

Szőlős ’település Ugocsa vm. középső részén a Tisza jobb partján, a megye 

központja; a mai Nagyszőlős’ 1262 (Perényi 15), 1264 (Szirmay 93, ComMarmUg. 

220), 1280 (Perényi 20, ÁÚO. 12: 292, ComMarmUg. 220), 1290–1300 (H. 7: 

308), 1301 (AOklt. 1: 54, SzSzBML. 22), 1313 (Mező, Patr. 443), 1313/1321 

(AOklt. 3: 262), 1315 (Perényi 25), 1315/1320 (AOklt. 4: 49), 1315/1320/1324 

(AOklt. 4: 49), 1315/1320/1325 (AOklt. 4: 50), 1315/1325/1360 (AOklt. 4: 50), 

1315/1360 (AOklt. 4: 50), 1317 (AOklt. 4: 160), 1319 (Perényi 27 [itt (Zeuleu)s]), 

1320 (AOklt. 5: 306), 1321 (AOklt. 6: 58, Mező, Patr. 443), 1344 (DL 62701), 

1351 (DL 38159, 38160, 38161, 38163, 70629, DocVal. 121, ComMarmUg. 

221), 1351/1385 (DL 38159), 1351>1389 (DL 38160), 1351/1458 (DL 38162), 

1355 (DL 38165, 70634, A. 6: 409), 1355/1379 (DL 38166, 38167), 1355/1379/

1387 (Zs. 1: 291), 1357 (DL 38170, Perényi 67, 68, 69), 1357/1364 (DL 70645), 

1357/1379 (DL 38171), 1357>1389 (DL 38160, DocVal. 352, 354), 1357/1399 

(DL 70702), 1358 (C. Tóth 2006: 30, DL 38174, Perényi 70, A. 7: 301, DocVal. 

139, 140, ComMarmUg. 221), 1358/1359 (DL 70637), 1359 (DL 38176, 70637, 

Perényi 70, A. 7: 534, 535, 536, 538, 593,), 1359/1365 (DL 38175, 70637), 1365 

(Perényi 79), 1370 (Perényi 83), 1383 (Szirmay 94, F. 10/1: 93, 135 [itt Zeulus 

alak is]), 1385>1389 (DocVal. 354), 1387 (Zs. 1: 291), 1390 (Perényi 100, 101, 

Zs. 1: 1554, 1511), 1394 (Zs. 1: 3428, F. 10/2: 193, [Szirmay 13-ra utal, ott pedig 

Zeoleos áll, ehhez lásd még ComMarmUg. 221]), 1399 (Perényi 118, 119, Sz. 

420), 1547 (Szirmay 94): Zeuleus, t., v., de, civ., 1262/1319/1329 (RegArp. 2/1: 

11, ComMarmUg. 220 [itt az előbbire utalva 1262. évi kelettel]), 1294 (Perényi 

22): Zceuleus, v., 1262/1329 (ÁÚO. 8: 31, Cs. 1: 430 [itt az előzőre hivatkozva 

1262. évi kelettel], Sz. 419 [itt a. n.], ComMarmUg. 220 [itt 1262. évi kelettel 

Zeuleus alak szerepel, szintén az ÁÚÓ. említett oldalára hivatkozva]), 1280 

(ComMarmUg. 220), 1329 (Perényi 36, 37), 1332/1337 (ComMarmUg. 221), 

1336 (Perényi 42, 44, 45), 1342 (DL 70622, Perényi 53), 1348 (Perényi 58), 1351 

(DL 70629, Perényi 60, 61), 1351/1385 (DL 38159), 1355 (A. 6: 409, Perényi 

66), 1357>1389 (DocVal. 351, ComMarmUg. 221 [itt az előbbire utalva 1389. 

évi kelettel]), 1358/1359 (DL 38175), 1359 (DL 38176, Perényi 70), 1359/1365 

(DL 38175), 1365/1390 (DL 38175), 1420 (Zs. 7: 1782), 1439 (DL 38276), 1516 

(Mező, Patr. 128, vö. 79), é. n. (A. 1: 646): Zeleus, v., civ., opp., de, 1264 (Szir-
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may 94, ComMarmUg. 220 [itt Zeolos]): Zeolosum, t., 1301 (C. Tóth 2006: 26), 

1313 (Mező, Patr. 443), 1315 (ComMarmUg. 221), 1389 (Perényi 98, Zs. 1: 

1175, ComMarmUg. 221), 1390 (Perényi 100, DocVal. 384), 1396 (DocVal. 488, 

ComMarmUg. 196, 221), 1431 (Szirmay 94), 1458 (Szirmay 72), 1465 (Szirmay 

94, ComMarmUg. 221): Zeules, v., civ., opp., castr., 1307 (A. 1: 132, ComMarmUg. 

220), 1357 (DL 38160, 38170, 38171): sceleus, v., 1308 (DL 50644, A. 1: 149, 

ComMarmUg. 220–221), 1357>1389 (DocVal. 350, 351): Sceuleus, de, 1313 

(AOklt. 3: 262), [1320] (Szirmay 95, ComMarmUg. 221 [itt Zeuleus]), 1321 

(Szirmay 95), 1330 (Szirmay 96), 1389 (ComMarmUg. 221): Zeulus, civ., de, 

1319 (AOklt. 5: 161): Zceeuleus, 1351 (DL 38163): Zeueleus, 1351 (DocVal. 

121, ComMarmUg. 221), 1356 (Szirmay 77, ComMarmUg. 221 [itt az előbbire 

utalva 1358. kelettel]), 1358/1359 (DL 38584), 1359/1571 (DL 38584), 1399 

(Perényi 122, 123, 124, 125), 1399/1400 (Perényi 122), 1429 (DL 38599), 1471 

(DL 38622): Zewleus, de, civ., opp., 1356 (F. 9/2: 568), 1399 (DocVal. 522, 

ComMarmUg. 221), 1409 (Zs. 2/2: 7105), 1451 (C. Tóth 2006: 40, Károlyi 2: 

289): Zewlus, civ., opp., poss., 1357>1389 (DocVal. 350, ComMarmUg. 221 [itt 

az előbbire utalva 1389. évi kelettel]): Sceulleus, de, 1358/1359 (DL 38175), 

1396 (Perényi 111, DocVal. 487), 1396>1498 (DL 71068), 1399 (Perényi 111, 

DocVal. 520, ComMarmUg. 221), 1399>1498 (DL 71068), 1402 (Perényi 133), 

1402/1498 (Zs. 2/1: 1751), 1431>1498 (Perényi 209), 1451 (C. Tóth 2006: 88), 

1466 (DL 70929, Perényi 252), 1478 (DL 70984), 1479 (Perényi 281), 1479>

1498 (DL 71068), 1514 (DL 71132, Perényi 380), 1516 (DL 71140), é. n. (A. 1: 

646): Zelews, civ., opp., 1358/1359 (DL 24804), 1359/Más. (DL 24804), 1394 

(Szirmay 13, 94, ComMarmUg. 221), 1478 (Szirmay 96), 1566 (ComMarmUg. 

221), 1573 (Szirmay 95): Zeoleos, civ., poss., opp., 1359 (DL 70637): Zeulous, 

1390/1402 (Perényi 100), 1399 (Perényi 124, DocVal. 522, 523, ComMarmUg. 

221), 1419 (ComMarmUg. 221), 1435 (DL 70877), 1436 (DL 70878, Perényi 

218), 1441 (Perényi 226), 1450 (DL 70896, Perényi 229, 230, 232, 235), 1463 

(DL 45070), 1471 (Perényi 260, 264), 1472 (DL 38367), 1475 (DL 38382), 1478 

(C. Tóth 2006: 60), 1479 (C. Tóth 2006: 90, DL 38301), 1490 (DL 71026, 

Perényi 302), 1495 (Perényi 324), 1495/1499 (DL 71076, Perényi 325), 1499 (DL 

71076), 1509 (DL 71106, Perényi 356, 358), 1512>1547 (DL 24869), 1513 (DL 

86743), 1514 (DL 71131, Perényi 379), 1516 (DL 71142, Perényi 385), 1525 (DL 

71189, Perényi 423), 1526 (C. Tóth 2006: 84 [itt [Z]ewlews]): Zewlews, opp., 

poss., 1390/1402 (Perényi 100, 102), 1399 (Perényi 122): Zeulews, opp., 1399 

(DocVal. 522, ComMarmUg. 221): Zevlews, de, 1411 (Perényi 169), 1414 (Zs. 

7: 1108), 1416 (Zs. 5: 1701), 1419 (Zs. 7: 949, Mező, Patr. 443), 1427 (DL 70844, 

Perényi 197), 1428 (DL 70845, Perényi 198), 1428/1430 (DL 70845), 1429 

(C. Tóth 2006: 35), 1430 (Perényi 208), 1430/1423 (DL 70845), 1430/1431 (DL 

70863, 70870, F. 10/7: 235), 1430/1493 (DL 71048), 1431 (F. 10/7: 322), 



 357 

1441/1450 (Perényi 227), 1450 (DL 70896, Perényi 230, 235), 1454 (C. Tóth 

2006: 44, DL 38314), 1466 (DL 70933, Perényi 254), 1467 (Perényi 255), 

1467/1468 (DL 70940), 1471 (DL 70952, 70956, 70961, Perényi 262), 1479 (DL 

38412), 1506 (DL 71101, Perényi 350), 1526 (C. Tóth 2006: 84): Zewles, opp., 

poss., de, civ., 1416 (Zs. 5: 1690), 1430 (DL 70858, Perényi 203, F. 10/7: 232): 

Sewles, de, poss., 1417 (Zs. 6: 581), 1450 (DL 70896, Perényi 235), 1496 (DL 

71060): Zevles, opp., civ., *[1419] (Zs. 7: 1214): Zewloz, 1431 (DL 70870): 

Lewles, 1441/1450 (DL 70896): Zewlws, 1447 (Perényi 229): Zewlevs, civ., 1447 

(DL 70894), 1495 (DL 71058, Perényi 324), 1496 (Perényi 325): Zevlevs, opp., 

1449 (Szirmay 176): Szöllfs, 1458 (DL 55622): Zeolus, opp., 1465 (DL 38347), 

1472 (ComMarmUg. 221): Zewllews, 1478 (Szirmay 96): Zfllfs, opp., 1495 (DL 

71058): Kevlevs, 1516 (Perényi 384): Zelewes, opp., 1528 (MND. 7: 42, 

ComMarmUg. 221), 1585 (T25), 1635 (T6), 1636 (T21), 1662 (T27), 1664 (T9): 

Siles, 1551 (Szirmay 96): Zöllös, opp., *1559 (Szirmay 98): Zfllös, opp., 1564 

(ComMarmUg. 221): Zeoleoss, 1600 (ComMarmUg. 221): Soloes, 1662 (Szir-

may 95), 1805 (Szirmay 75): Szfllfs, 1662 (Szirmay 160): Szöllös, 1672–1673 

(UC 108: 10): Szőlős, 1674 (Károlyi 4: 503): Szőllős | Lat. 1551 (Szirmay 96): 

Zfllfsiensi, 1559 (Szirmay 94, ComMarmUg. 221): Zolosium, 1699 (Szirmay 

101): Comitatus Szfllfssini. Későbbi szláv nyelvi említései: 1773 (Lex. 284): 

Welikoj Sőllyűs, 1873 (Hnt. 1300), 1892 (Hnt. 1398), 1900 (Hnt. 741), 1910 

(ComMarmUg. 222): Szevlyus, 1911 (Sz. 419): Sevljus Velikyj, 1933 (Hnt. 719), 

1937 (Hnt. 705, K57): Sevluš, 1972 (ComMarmUg. 222): Vynogradiv. Mai nép-

nyelvi alakja: 2008: m. Sz¥ll¥s ~ Szőlős, ukr. Szevlus ~ Vinográdovo, Vino-

hrádové.  

Az általánosan elfogadott magyarázat szerint a régi magyar szőlős ’szőlő-

műves’ foglalkozásnévből alakult településnév, amelynek funkcionális-szeman-

tikai tartalma: ’szőlőművesek települése’, amit több analóg példa is bizonyít (Sz. 

50, FNESz. Nagyszőlős, vö. BÉNYEI 2012: 95–100). Ezt igazolja a Szőlős ha-

tárában, a Tisza partján található Szőlősi-hegy, amely kitűnő szőlőtermelő hely 

volt már az ómagyar korban is. A szőlős foglalkozásnév a szőlő növénynév -s 

képzős származéka. A magyar szakirodalomban a Szőlős típusú helynevek ma-

gyarázatában egyesek emellett más lehetőségekkel is számolnak, további két 

névkeletkezéssel kapcsolatos motivációt kiemelve: utalhat növényzetre, vagy 

személynév is lehet (REUTER 1978: 63–66, vö. KRISTÓ 1976: 81–82). A magyar 

nyelvterületen számos Szőlős településnév ismeretes (lásd alább Cs. monográ-

fiája alapján): (1) Somogy vm. (1082), (2) Vas vm. (1244), (3) Fejér vm. (1264), 

(4) Veszprém vm. három (a legkorábbi: 1266), (5) Komárom vm. kettő (a 

legkorábbi: 1316), (6) Abaúj vm. (1339), (7) Baranya vm. három (a legkorábbi: 

1341), (8) Krassó vm. (1341), (9) Nógrád vm. (1348), (10) Csanád vm. három (a 

legkorábbi: 1359), (11) Heves vm. (1359), (12) Küküllő vm. (1392), (13) Valkó 
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vm. kettő (a legkorábbi: 1395), (14) Bihar vm. (14. sz.), (15) Bodrog vm. (1416), 

(16) Zemplén vm. (1416), (17) Torna vm. (1423), (18) Keve vm. (1456), (19) 

Bács vm. (1457), (20) Zala vm. (1463), (21) Arad vm. (1477), (22) Tolna vm. 

(1480) és (23) Zaránd vm. (1489). A különböző szerkezetű ugocsai adatok időbeli 

viszonya határozottan mutatja, hogy közülük a Szőlős forma az elsődleges, 

amelynek előtaggal való kiegészülése kétféleképpen jelentkezik: a 13. század 

végén Asszonyságszőlős (egyszeri említésként), a 16. századtól pedig Nagysző-

lős alakban, ez utóbbi vált hivatalos formájává. Vö. Szőlősi ösvény, Szőlősi vám, 

Szőlős-rév, Szőlős réve, Szőlősvégardó. 

Szőlősardó ’település Ugocsa vm. közepe táján Szőlőstől Ny-ra a Tisza jobb 

partján; a mai Szőlősvégardó’ 1478 (Cs. 1: 431): Zeles Ardo, 1545 (Szirmay 76, 

79): Szfllfs-ardó, poss., 1553 (ComMarmUg. 201): Zewlews-Ardó, 1564 

(ComMarmUg. 201): Zeoleos Ardo, de, 1573 (Szirmay 76, ComMarmUg. 202 

[itt Zöllös-ardó]): Zfllfs-ardó, 1683 (UC 30: 34): Szölös Ardo.  

Az Ardó (2.) településnévhez a szomszédos Szőlős — a vármegye központja 

— neve jelzőként járult a korábbi fekete névrészt felváltva, így jelentése: ’a 

Szőlős mellett fekvő Ardó nevű település’. L. Szőlősvégardó.  

Szőlős felől való nyomás ’Szőlősvégardó határában említett hely’ 1646 (Sz. 

492): Szőlős felől valo nyomas.  

A Szőlős helynévvel alakult körülírásszerű névszerkezet, amelynek valós 

névhasználati értéke bizonytalan.  

Szőlősi-hegy ’Nagyszőlős K-i határában, a Tisza jobb partján É–D-i irányban 

húzódó hegyvonulat’ 1674 (Károlyi 4: 503): szőllősi hegy. Mai népnyelvi alakja: 

2008: Sz¥ll¥si-hegy (Gődényháza). De lásd ehhez a későbbi Fekete-hegy 

névváltozatát: 1787 (Sz. 435), 1865 (P. 66), 1884 (Kat3), 1944 (Hnt. 429): 

Feketehegy, promo.  

A Szőlős településnév -i képzős származékának és a hegy földrajzi köznévnek 

az összetételével alakult.  

Szőlősi ösvény ’Mátyfalva és Szőlősvégardó határában említett ösvény’ 1620 

k. (Sz. 414), 1648 (Sz. 492): Szőlősi eösven.  

Szintagmatikus szerkesztéssel alakult helynév: a Szőlős helységnév -i mellék-

névképzős származékának és az ösvény földrajzi köznévnek az összetétele. Olyan 

gyalogútra utal, amely Szőlős felé vezet. 

Szőlősi vám ’révhely a Tiszán, Tekeháza határában említik’ 1498 (DL 71072, 

Perényi 332, 333): Zewlewsywam, 1498 (DL 71070, 71072, Perényi 332): 

Zewlewsywan, 1498 (Perényi 332): Zelewsywan, 1498/1505 (Perényi 332): 

Zelewsywam.  

A Szőlős helységnév -i melléknévképzős származékának és a vám földrajzi 

köznévnek az összetételével alakult. Vámszedő helyet jelöl Szőlős határában (vö. 
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FNESz. Nemesvámos, Szárazvám). Bizonyosan a Szőlős-rév helynévvel egyazon 

helyre vonatkozhat, a révvámmal kapcsolatos lehet.  

Szőlős-rév ’a Tisza partján, a Fekete-hegy D-i lábánál említett hely, Nagy-

szász, Tekeháza és Szőlős között’ 1378 (DL 26566, Sz. 428 [itt az előbbire utalva 

Zewlews rev áll], OklSz. 811, DocVal. 282, ComMarmUg. 221): Zewlewsrew, 

port., 1405 (Perényi 141, Zs. 2/1: 3703, ComMarmUg. 205 [itt az előbbire utalva 

Zeulesrew áll], Sz. 428 [itt a. n.]): Zeleusrew, 1405 (Zs. 2/1: 3709): Zevleusrew, 

1405 (Perényi 141), 1478 (Perényi 277), 1478/1496 (DL 71061), 1498 (DL 

71068, Perényi 329, Sz. 428 [itt a. n.]), 1499 (DL 71074, Perényi 334), 1499/1505 

(DL 71099): Zelewsrew, portus, 1405 (Perényi 141): Zeuleusrew. Szőlős réve 

1492 (DL 71039, Perényi 309), 1499 (DL 71074, Perényi 335), 1499/1505 (DL 

71099): Zewlewsrywe, 1492/1505 (Perényi 309), 1499/1505 (Perényi 335): 

ZewlewsRewe.  

A Szőlős településnévnek és a rév ’(vízi) átkelőhely; kikötő’ (TESz., FKnT.) 

jelentésű földrajzi köznévnek a jelzős összetétele. A 15. sz. végén Szőlős réve 

változata is előfordul, amelynek -í-ző formájú utótagja birtokos személyjellel 

bővült. Talán a Szőlősi vám helynév is ezzel lehet azonos. L. Király réve. Vö. 

Rév út, Tekeházi-rév.  

Szőlősvég ’település Ugocsa vm. közepe táján Szőlőstől Ny-ra a Tisza jobb 

partján; a mai Szőlősvégardó’ 1673 (UC 27: 6): Szőlősvégh, [1750] (ComMarmUg. 

202): Szelesvég.  

E névforma ellipszissel keletkezhetett a korábbi Szőlősvégardó ~ Szőlős-

végeardó ~ Szőlősvégiardó névformákból. Oklevélbeli írott forma is lehetett, 

mivel általános elterjedtségét nem mutatják a névalakok.  

Szőlősvégardó ’település Ugocsa vm. közepe táján Szőlőstől Ny-ra a Tisza 

jobb partján; a mai Szőlősvégardó’ 1471 (DL 38622): Zewlewsvegardo, de, 1573 

(Szirmay 85): Zöllös-vég-ardó, poss., 1582 (Szirmay 73): Szfllfs-végardó, 1596/

1597 (ComMarmUg. 202): Zeőleőswegh Ardo, 1598 (Dávid 505): Szólósvegh 

Ardo, 1670, 1671, 1673 (UC 157: 73): Ardó (Szőllős-Vég), 1672 (UC 8: 3): 

Szőlős-Végh-Ardo, 1672 (UC 45: 42a), [1680 k.] (UC 65: 2): Szőlős Végh-Ardó, 

1677 (UC 60: 18): Sőlősvégh Ardo, 1679 (UC 15: 26): Szőlő-Vég-Ardó, [XVII. 

vége] (UC 38: 68): Szőlős Vág Ardó, 1737 (ComMarmUg. 202): Szőlős Vég Ardo, 

poss. Későbbi említése: 1782–1785 (Kat1), 1839 (Fényes 4: 412, 417), 1889 

(Gönczy), 1897 (ComMarmUg. 202): Szőlős-Vég-Ardó, 1802–1811 (Görög): 

Szfllfs Végardó, 1805 (Szirmay 85), 1873 (Hnt. 1300), 1900 (Hnt. 754), 1926 

(Hnt. 385): Szöllösvég Ardó, 1864 (L74), 1865 (K16): Szőllős végh Ardó, 1870 

(T34): Szölösvég Ardó. Szőlősvégeardó ~ Szőlősvégiardó 1472 (Cs. 1: 431), 

1506 (DL 38443): Zewlewswegyardo, 1551 (Szirmay 80, ComMarmUg. 201): 

Zewlewsvegjardó, poss., 1735 (UC 56: 30): Szőlősvigy Ardó.  
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A településnév egy évnyi eltéréssel Szőlősvégardó és Szőlősvégeardó ~ Sző-

lősvégiardó formában kerül elő. A Szőlős mellett fekvő 13. sz. végétől adatolható 

Ardó (2.) település neve többszöri változáson esett át. A 14. sz.-ban megjelenő 

Feketeardó (2.) névváltozat jelzői előtagja a 15. sz. közepétől felcserélődött 

(névrészcserével), s a névváltozás átmeneti időszakában a Szőlősvégardó ~ 

Szőlősvégeardó ~ Szőlősvégiardó ~ Szőlősardó párhuzamos nevek jöttek létre, 

később pedig a Szőlősvég és a Végardó forma is megjelenik. A Szőlősvég-, Szőlős-

végi-, Szőlősvége- előtag arra utalhat, hogy ez az Ardó nevű helység Szőlős tele-

pülés mellett található, ott, ahol vége van a szőlősi határnak. Hasonló névmeg-

felelést mutatnak a Bereg vm.-i Ardó későbbi Szászardó, ill. Beregszászvégardó 

megnevezései is (ehhez lásd FNESz. Beregardó). A változás hátterében a korábbi 

Feketeardó névváltozatnak a megyebeli másik, ugyanilyen nevű helységétől való 

elkülönítése állhatott. 

Szőlő út ’Nevetlenfalu határában említett út’ 1757 (Sz. 442): Szőlő ut. Ké-

sőbbi említése: Szőlőpalló útja (1782: Szőllő palló uttya, Sz. 442).  

A szőlő ’az a földterület, ahol szőlőt termesztenek’ (TESz.) fn. és az út föld-

rajzi köznév jelzős összetétele. A szomszédos Akli (1865: Szöllö ut, P. 15) és 

Kökényesd (1776: Szőlő út, Sz. 407) határában későbbről említenek ezzel azonos 

szerkezetű neveket, elképzelhető, hogy e nevek összefüggnek. 

Szukova-patak ’Rákóc határában említett vízfolyás’ 1667 (Sz. 461): Szukova 

patak.  

Szláv helynévi előzményből magyar névalkotással létrejött kétrészes víznév. 

KNIEZSA ISTVÁN szerint a Szukova szlávnak látszik, de az alapszava nem világos 

(Sz. 461). A szláv névrendszerben találunk ehhez hasonló típusú helyneveket, vö. 

szb.-hv. Sukovo hn., szlk. Sukov hn., or. Cукoвo hn., amelyek az ősszláv *sYkъ 

’ág, elágazás; csomó, bog, görcs’ származékai (ŠMILAUER 1970: 168, itt további 

helynévi származékok is). Az itt a vizsgált névrész ennek a szláv -ova birtokos 

képzős származéka lehet (a szuffixumra lásd i. m. 28–29). HOFFMANN ISTVÁN az 

előtagjukban szláv eredetű, patak utótagú nevek kérdését vizsgálva kiemelte, 

hogy „Ezek majd mindegyike azt mutatja, hogy az előtagok önmagukban vál-

hattak csakis a magyar névrendszer részévé, mivel a nembeli egyeztetés a szláv 

alakokban nem tűrné a potok-ot: Bela-patak, Szuha-patak, Luzsna-patak, Hlu-

boka pataka utótagja a szlávban leginkább a rěka lehetne” (2003: 670). Ez alapján 

egy elsődleges Szukova jövevénynevet következtethetünk ki, amely fonotaktikai 

szerkezete alapján szláv és magyar névhasználókhoz egyaránt köthető. Utótagja 

a patak ’a folyónál kisebb folyóvíz’ (TESz.) földrajzi köznév, amely másod-

lagosan, kiegészüléssel kapcsolódott a névhez: a kétrészes Szukova-patak forma 

kétségkívül magyar névadás eredménye.  

S[z]unyara ? ’Forgolány és Tivadar között említett erdő’ 1524 (C. Tóth 2006: 

83): Swnyara, s.  
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Olvasata, morfológiai felépítése nem világos, etimológiája is tisztázhatatlan.  

Szurdok ’Nevetlenfalu belterületétől DNy-i irányban, a Rét aljától D-re hú-

zódó földterület’ 1757 (Sz. 442): Szurdok. Későbbi említése: 1865 (K28, L18, P. 

63), 1879 (K46): Szurdok, sz., d. Mai népnyelvi alakja: 2003: Szurdok, egy kicsi 

sarok vït (Kocán 2003: 86).  

Jelentéshasadással keletkezett a m. szurdok ’(víztől kivájt) meredek falú, 

keskeny völgy; szűk zug’ (FKnT., TESz.) földrajzi köznévből. A szurdok lexéma 

a régiségben gyakori mind helynévi, mind köznévi alkalmazásban (vö. OklSz. 

szurdék, KMHsz. 1: 269).  

Táborhely ’Szőlős határában említett hely’ 1770 (Sz. 435): Táborhely. Ké-

sőbbi említése: 1865 (P. 66): Tábor hely, ill. szláv 1923 (Sz. 435): Taboryšče.  

A táborhely (vö. FKnT. hely) összetett földrajzi köznévből jelentéshasadással 

válhatott helynévvé. Az alapul szolgáló földrajzi köznév a tábor ’ideiglenes telep; 

egybegyűlt vagy összetartozó emberek, embercsoportok sokasága’ (TESz.) és a 

hely (vö. FKnT.) lexéma összetétele. A magyar névrendszerben másutt is elő-

fordul ezzel azonos helynév, pl. a Bereg megyei Oroszi határában Táborhely 

mikrotoponimát találunk (1935–1936: Tábōrhejj, SzamSz.). A táborhely jelenté-

séhez talán érdemes figyelembe venni az Ugocsa megye modern kori névanya-

gában fellelhető, -tábor lexémát tartalmazó helyneveket, vö. 2008: m. Cigántá-

bor, településrész (Feketeardó), 2008: ukr. Cihánszkej tábor ~ CÏhánszkoha 

táborá, településrész (Szőlősvégardó, Szőlős határában!). A szőlősi mikrotopo-

nima szemantikai tartalma — a szomszédos szőlővégardai helynév alapján — 

talán ’a falu, város cigányok lakta külső része’ jelentésű cigánytelep földrajzi 

köznévhez közeli lehetett (KMNySz., vö. FKnT.).  

Tálagy alja ’Nevetlenfalu É-i határában, a Rekettye vízfolyás partján említett 

földterület’ 1757 (Sz. 442): Tálagy alya, forduló. Későbbi említése: 1775 (Sz. 

442): Talok mező, 1855 (K6), 1865 (P. 63): Tálagy. Mai népnyelvi alakja: 2008: 

Tálagy, szántó, mocsaras terület.  

Egy közvetlenül nem adatolt Tálagy helynévnek és az alj birtokos személy-

jeles alakjának az összetételével alakult. Az előtag magyarázata bizonytalan. 

SZABÓ ISTVÁN Tálagy olvasatát valószínűsíti, és a talug ’piscatura’ jelentésű 

lexémával hozza összefüggésbe (Sz. 442), vö. 1297: Piscatura Talug uocata cum 

quatuor piscaturis Weyzhel uocatis, 1344: Thalagh, s. (OklSz.). Az OklSz.-ban 

ez a tályog? ~ tályag ? ’kelés, kelevény, fekély’ jelentésű címszó alatt szerepel. 

Esetleg a tál ’lapos edény’ fn. -gy képzős alakjának metaforikus használatát is 

sejthetjük benne (ehhez lásd FNESz. Halmágy, Kövegy; BÉNYEI 2012: 70–74; 

Sarkagy, KMHsz. 1: 237).  

Tamásfalva ’település Ugocsa vm. DK-i részén Turc szomszédságában; Ta-

másváralja neve’ 1348 (EH. 2: 1012): Tamasfalva, 1364 (Cs. 1: 435), *1476 (DL 

70981): Thamasfalwa.  
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A Tamás személynév és a denotátum fajtáját megnevező birtokos személy-

jeles falva földrajzi köznév összetételével alakult. Bizonytalanul azonosítható 

Tamásváralja településsel, amennyiben az azonosítás jó, akkor a Tamás névrész 

Tamásvára névadójára utal. 

Tamás-szeg ’Hetény határában említett hely’ 1524 (Sz. 373): Thomas Zegh.  

A Tamás személynévnek és a szeg ’a falunak valamely része; folyókanyarban 

fekvő földterület’ (FKnT., TESz. szeg2) jelentésű földrajzi köznévnek a jelöletlen 

birtokos jelzős összetétele. Az alapjául szolgáló személynévhez lásd Tamásvára 

szócikkét. 

Tamásvára ’vár és birtok Ugocsa vm. DK-i részén Turc szomszédságában; 

Váralja neve’ 1375 (DL 72387): Tahamaswara, poss. | Lat. 1284 (Z. 1: 56, Sz. 

493 [itt az előbbire utalva 1294. évi kelettel], ComMarmUg. 208 [ua.], EH. 2: 

1012 ua.]): cum monte in t. Babun existenti, in quo per magistrum Thomam 

antedictum Castrum est constructum.  

A Tamás személynév és a birtokos személyjeles vár földrajzi köznév össze-

tétele (FNESz. Tamásváralja, KNIEZSA 1943–1944/2001: 169). A személynév-

hez vö. +1082/[XIII]: Thome, +1102/XII: Thomas (ÁSz. 761). A latin szövegrész 

feltehetőleg a Káta nemzetségbeli Tamás mester birtokában levő erősséget 

jelölte. SZABÓ ISTVÁN szerint a vár valószínűleg a 15. században elpusztult (Sz. 

493). Az alatta épült falu a Tamásváralja, Tamásfalva, Váralja, Kőváralja 

neveket viselte. 

Tamásváralja ’település Ugocsa vm. DK-i részén Turc szomszédságában’ 

1464 (DL 70920, Perényi 247, Cs. 1: 435): Thamaswaralya, 1473 (Z. 11: 135, 

ComMarmUg. 209), XVII. (UC 114: 45), 1602/1768 (UC 99: 62): Thamas-

varallya, poss., 1525 (DL 71193, Perényi 424), 1546 (ComMarmUg. 209): 

ThamasWarallya, 1525/1551 (DL 26332): Thamas Warallia, 1526 (DL 82725): 

Tamaswarallya, poss., 1590 (Károlyi 3: 466, ComMarmUg. 209): Thomas-

warallya, 1598 (Dávid 505, EH. 2: 1012): Thamas var allia, poss., 1602 (UC 87: 

46), 1694 (UC 149: 42): Thamas Várallya, 1626 (Károlyi 4: 211), 1659 (Károlyi 

4: 377), [XVII. második fele] (UC 108: 51), 1670 (UC 157: 73), 1672 (UC 10: 

53, 45: 42a), 1691 (UC 11: 49f), 1692 (UC 11: 49h), [1696] (UC 3: 17), [XVII. 

vége] (UC 38: 68): Tamás-várallya, 1670, 1671, 1673 (UC 157: 73), 1706 

(Károlyi 5: 416): Tamásváralya, 1673 (UC 27: 6): Tamas Váralja, [1674–1675] 

(UC 31: 1), 1696 (UC 47: 19), 1704 (UC 64: 17): Thamás Várallya, [1674–1675] 

(UC 31: 1): Tamas-Varallya, 1675 (UC 6: 77c): Tamás-Várallja, 1688/1689 

(Károlyi 4: 566): Tamás váralja. Későbbi említése: 1782–1785 (Kat1): Tamás 

Váralÿa, 1802–1811 (Görög), 1865 (P. 46, 49): Tamásváralya, 1839 (Fényes 4: 

422), 1865 (P. 57), 1889 (Gönczy), 1910 (ComMarmUg. 209), 1941–1944 (Hnt. 

212): Tamás-Váralja. Mai népnyelvi alakja: 2008: Tamásvárajja (ehhez lásd még 

Kocán 2003: 57, 2004a: 104).  
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A Tamásvára alatt fekvő település Váralja névalakja a vár birtokosát jelölő 

Tamás névrésszel egészült ki. PESTY gyűjtése szerint: „a’ felette kerűlt várról 

vette ujjabb nevezetét 1200. végén. Az előtt ezen község Vansok falvá-nak nevez-

tetett” (P. 48). Említik néhányszor Tamásfalva-ként, ill. Kőváralja néven is. 

Hivatalos nevét Tamásváralja formában rögzítették. 

Táncos-nyáras ’Verbőc határában említett hely’ 1755 (Sz. 544): Tánczos 

nyáros.  

A m. Táncos személynévnek (1347: Tanchus, RMCsSz.) és a nyáras ’nyárfa-

erdő, nyárfákkal beültetett, benőtt hely’ (FKnT.) földrajzi köznévnek az össze-

tételével alakult. A Táncos Ugocsa vármegye több pontján adatolt személynév: 

1450: Franciscus Thanczos (Tekeháza, N. FODOR 2010: 220, Sz. 497); 1635: 

Tanczos (Újlak, 514); 1775: Tanczos (Szászfalu, Sz. 482).  

Tarna 1. ’a Batár baloldali mellékvize, Gődényháza és Nagytarna határában 

említik’ 1262 (Szirmay 149, Sz. 358, EH. 2: 1008, F. 7/3: 45 [itt Thornio alakban 

is], Ortvay, Vízr. 2: 265 [itt Thornio és Tornia alak is szerepel]): Thornia, aqua. 

Későbbi említése: 1802 (Sz. 438): Tarna p., 1805 (Szirmay 148): Torna, riv., 

1805 (Szirmay 151, 152): Tarna, 1859 (Kat2), 1864 (K8, L40), 1865 (K17, L22): 

Tarna patak. Mai népnyelvi alakja: 2008: Torna, p. (Gődényháza), 2008 (Bura 2: 

107): Tàrna, p. (Nagytarna). 2. ’település Ugocsa vm. K-i részén, Szárazpataktól 

ÉK-re, a Tarna patak mentén’ 1430 (DL 70858, Perényi 204), 1433 (DL 70999, 

Perényi 213), 1433/1482 (DL 70999), 1450 (DL 70896), 1478 (Perényi 277), 

1478/1496 (DL 71061), 1482 (Perényi 288), 1486 (Cs. 1. 435), 1492 (DL 71039, 

Perényi 309), 1498 (DL 71072, Perényi 332), 1498/1505 (Perényi 332), 1499 (DL 

71074, Perényi 334, 335), 1499/1505 (DL 71099): Thorna, poss., 1430 (Perényi 

203, 208, F. 10/7: 232, Sz. 436, ComMarmUg. 209), 1430/1431 (DL 70863, 

70870, F. 10/7: 235), 1431 (DL 70870, F. 10/7: 322), 1433 (DL 70999): Torna, 

poss., 1431>1498 (Perényi 209): Thorma, 1450 (DL 70896, Perényi 234, EH. 2: 

1008), 1455 (Szirmay 153, ComMarmUg. 209), 1471 (DL 70956, 70961, Perényi 

262, 264, Cs. 1. 435), 1492 (Perényi 308), 1492/1493 (DL 71047), 1492/1498 

(DL 71068), 1492/1506 (DL 71101), 1493/1498 (DL 71068), 1493>1506 (DL 

71101), 1498 (DL 71070, 71072, Perényi 332, 334), 1499/1505 (Perényi 335): 

Tharna, poss., loc., 1492/1493 (DL 46222), 1598 (Dávid 505, EH. 2: 1008): 

Tarna, 1498 (DL 71068, Perényi 329): Thora [ƒ: Thorna].  

A Tarna víznév szláv eredetű: egy szláv *Tьrnava víznév átvétele, töve a 

szláv *tьrnъ ’tüske, tövis, kökény’ közszó, amely valamennyi szláv nyelv hely-

névi származékai között megtalálható, vö. ukr. Tepн hn., or. Tepнoвкa hn. (vö. 

FNESz. Torna, KNIEZSA 1942: 26, ŠMILAUER 1970: 186). A Tarna patak partján 

— a 15. század elején — megtelepült Tarna falu a szláv eredetű víznév alapján 

kapta a nevét (FNESz. Nagytarna), metonimikusan, mivel ez mindkét névrend-

szerre jellemző névadási mód, magyar és szláv névadókra egyaránt gondolha-
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tunk. A településnév 15. sz.-i említései még első szótagbeli középső nyelvállású 

vokálissal szerepelnek, e század második felétől a névalakban o > a nyíltabbá 

válási folyamat figyelhető meg. SZABÓ ISTVÁN szerint a Tarna anyaközségtől a 

„XVI. sz. első felében külön községgé vált le határából a vele csaknem össze-

függően települt Kistarna s ettől fogva az anyaközség a Nagytarna nevet visel-

te” (Sz. 436, vö. még 394). Ez utóbbi település Nagyótarna néven is szerepel.  

Tarnaitelke ’település a mai Gődényháza helyén a Tisza és a Batár közében; 

Tarnatelek neve’ 1390 (Szirmay 150, ComMarmUg. 182, F. 10/1: 660), 1391 

(Szirmay 150): Nobiles de Geudenhaza, ax eadem, alias Tornai-teleke.  

Névszerkezeti változásokkal alakult névvariáns: a Tarnatelek előtagja -i kép-

zővel (TÓTH 2008: 120), illetve utótagja birtokos személyjellel bővült. Vö. Gő-

dényháza. 

Tarnatelek ’település a mai Gődényháza helyén a Tisza és a Batár közében’ 

1241 (Szirmay 148, ComMarmUg. 182), 1262 (Szirmay 148, Ortvay, Vízr. 2: 

424, F. 7/3: 44, ComMarmUg. 182 [itt F.-re hivatkozva Tarnytelek is szerepel]): 

Torna-telek, t.  

A Tarna pataknévnek és a telek ’megművelt, trágyás földterület’ (TESz. 

telek1) jelentésű földrajzi köznévnek az összetételével alakult. Az első névrészhez 

vö. a Tarna címszónál mondottakat. A 14. század végén adatolt Tarnaitelke 

előfordulás arra utalhat, hogy az említett helynév már nem produktív részét 

képezi az akkori névanyagnak, mivel a 13. század harmadik negyedében említett 

formája az elő- és utótagon formánssal bővült (vö. BÁTORI 2015).  

Tarnavidéke ’a Tarna folyó, ill. település körüli román faluk összefoglaló 

neve’ 1564 (ComMarmUg. 209): Tharna wydeke. Tarnavidék 1567, 1570, 1572 

(Sz. 437): Tarnavidék.  

A 16. sz.-i oklevelekben az Avas hegységi Kis- és Nagytarnát, valamint az 

annak közvetlen szomszédságába tartozó Batarcs, Bocskó, Csarnatő, Szárazpatak 

településeket összefoglalóan Tarnavidék(e) néven említik (vö. Sz. 295, 306, 400, 

436, 437). A név a Tarna víz- vagy településnév és a vidék ’bizonyos szempont-

ból sajátos egységet képező táj, terület’ (TESz., FKnT.) földrajzi köznév jelölt, 

ill. jelöletlen birtokos összetételével alakult.  

Tarnóci-szőlő ’Szőlős határában említett szőlőföld’ 1638 (Sz. 430): Kolom-

pocz alias Saito nevű zőlő, akit most Tarnóczy zőlő-nek hívnak.  

A m. Tarnóci családnévnek (1530: Tharnoczy Andras, RMCsSz.) és a szőlő 

’szőlőföld’ földrajzi köznévnek az összetételével alakult. A Sajtó(-szőlő), más 

néven Kolompóc(-szőlő) újabb megnevezése lehetett. Az alapul szolgáló sze-

mélynév a vármegyében is előfordul, vö. 1775: Tarnóczi (Csarnatő, Sz. 307). 

Tatár Geci-forrás ’Bábony K-i határában, a belterülethez közel említett hely’ 

1749 (Sz. 284): a régi Csomoga folyását Tatár Geczi Forás-nak nevezik, mivel 
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egy Gércen lakó oláh a tatárjáráskor (1717) itt húzódott meg. Későbbi említése: 

1865 (P. 37, Sz. 284 [itt P.-re utalva Getzi forrás alak áll]): Getri forás (Nagy-

gérce).  

A szövegkörnyezet bizonyára úgy értelmezhető, hogy az itt tárgyalt név a 

Szomoga nevű víz forrását és annak környékét jelölhette. A forrásnév össze-

tétellel alakult kétrészes helynév. Előtagja a Tatár családnévnek (1358: Petrum 

Tatarar, RMCsSz.) és a Gergely keresztnév Geci becéző változatának az össze-

tétele (TESz. geci). A közeli Kökényesd (1585: Tatar, Sz. 404; 1775: Tatár, Sz. 

406) és Nagygérce (1638: Tatár, Sz. 418) dézsmajegyzékeiben is szerepel a Tatár 

jobbágynév. Utótagja a forrás ’a földből természetes úton előtörő víz’ (TESz.) 

földrajzi köznév. Az 1749-es forrás magyarázata népetimológiás értelmezésre 

vezethető vissza.  

Tatár járó ’Rakasz határában említett földterület’ 1636 (Sz. 456): Tatar jaro, t.  

A családnévként is alkalmazott tatár ’eredetileg mongol, később török 

néptörzshöz tartozó, velük kapcsolatos, rájuk vonatkozó’ (TESz., vö. FNESz. 

Tatár-kő) népnévnek és a járó ’valahonnan levezető, lekanyarodó út; út, ahol 

állatok járnak; meredek parton a folyóhoz vezető lejtős út, lejárat; gáton átvezető 

út’ (FKnT.) földrajzi köznévnek az összetételével alakult. A személynévhez lásd 

Tatár Geci-forrás. SZABÓ ISTVÁN szerint a Keleti-Kárpátokon bejáró tatárok 

útját jelöli a szűk Tisza-völgyben (Sz. 456). 

Tekeháza ’település Ugocsa vm. közepe táján, Szászfalutól ÉK-re, a Tisza 

bal partján’ 1405 (Cs. 1: 435), 1430 (Perényi 208), 1430/1431 (DL 70863, 70870, 

F. 10/7: 235 [itt Thekahaza]), 1431 (DL 70870, F. 10/7: 321), 1441 (Perényi 226), 

1441/1450 (DL 70896), 1450 (DL 70896, Perényi 230, 232), 1454 (Cs. 1: 435), 

1471 (DL 70952, 70956, 70961, Perényi 260, 262, 264, Cs. 1: 435), 1492/1505 

(Perényi 309), 1498 (DL 71070, 71071, 71072, Perényi 332, 333), 1513 (DL 

86743), 1564 (ComMarmUg. 210): Thekehaza, poss., v., 1405 (Perényi 141, 142, 

Zs. 2/1: 443, 3703, 3709, ComMarmUg. 210), 1430 (DL 70858, Perényi 203, F. 

10/7: 232), 1492 (DL 71039, Perényi 309), 1498/Más. (DL 26070, 26071), 1515/

1516 (C. Tóth 2006: 76), 1598 (Dávid 505), 1689 (UC 34: 39): Tekehaza, poss., 

1491 (C. Tóth 2006: 67, DL 71033, Perényi 304): Thekaza [ƒ: Thekehaza], poss., 

1498/1505 (Perényi 332): Thegezhaza, 1528 (MND. 7: 45, ComMarmUg. 210): 

Tekehatza, 1585 (T25), 1636 (T21), 1664 (T9): Tekahalza, 1670–1689 (UC 159: 

41): Feketeháza, 1672 (Szirmay 21, 67), 1673 (UC 57: 75, 157: 73): Tekeháza, 

poss., 1673 (UC 27: 6): Felsőháza, 1673 (UC 27: 6): (Fekőháza), [1673 után] 

(UC 34: 37b): Felsőhaza, 1674 (UC 81: 3): Tekőháza, XVII. vége (UC 32: 26): 

Feketehaza. Későbbi említése: 1773 (Lex. 283), 1802–1811 (Görög), 1851 

(Fényes 4: 192), 1865 (K33, L24, P. 68), 1897 (ComMarmUg. 210), 1902 (Hnt. 

1364), 1913 (Hnt. 1218), 1934 (T8), 1944 (Hnt. 572): Tekeháza, 1782–1785 

(Kat1): Tőkeháza, 1805 (Szirmay 140, ComMarmUg. 210): Tekiháza, 1911 
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(ComMarmUg. 210): Tekegaza. Mai népnyelvi alakja: 2008: m., m.–ukr. Teke-

háza, ukr. Tekovo, Tekovi.  

SZABÓ ISTVÁN szerint: „A XIII. sz. első évtizedeiben települt a Tisza völ-

gyében” (Sz. 496, lásd még IV. számú térképmellékletét, amelyen 1335-től datál-

ja a falut). Adatállományomban nem található a településnek korai ómagyar kori 

említése, SZABÓ sem közöl adatokat a korai megtelepülés bizonyítékaként. A 15. 

sz.-ban Tekeháza mellett Bekeházá-t is említenek az oklevelekben, amely a Teke-

háza szinonimája lehetett: Tekehaza al. nom. Bekehaza szerkezetű említésben 

találjuk, amely valószínűleg a 14. sz.-ban a hetényiek és a tekeháziak között 

lezajló per emlékét őrizhette (erről a Benedekháza alatt). A 16–17. sz.-i térképi 

anyagban írásban eltorzult alakok találhatók, akárcsak az urbáriumi összeírások 

sorában említett Feketeháza ~ Felsőháza adatok esetében. E névalakok bizo-

nyosan Tekeháza adatsorába tartoznak, ui. ezzel szomszédos ugocsai települések 

között szerepelnek a fenti téves formák. A településnév a m. Teke személynév 

(vö. 1198: Theke, 1285: Teke, ÁSz. 742, 743) és a településnév-formáns szerepű 

birtokos személyjellel ellátott ház köznév összetétele (FNESz. Tekeháza). A név-

szerkezet arra utal, hogy a hely egy Teke nevű ember birtokában van (ehhez vö. 

1324: Joannes, filius Thekee de Eadem inter homines Regios nominatur, Szirmay 

141, ComMarmUg. 210). KISS LAJOS szerint a személynév etimonja talán a török 

tekä ’kecskebak’, esetleg a magyar teke ’golyó’ fn.-vel vagy a tök növénynévvel 

hozható kapcsolatba (FNESz. Tekeháza). Vö. Tekeházi-rév. 

Tekeházi-rév ’Szőlős határában említett rév’ 1645 (Sz. 433): Thekeházy Rhe.  

A Tekeháza településnév -i melléknévképzős származékának és a rév ’(vízi) 

átkelőhely’ földrajzi köznévnek az összetételével alakult. A rév névrész nyelv-

járási ré alakváltozatban szerepel az említésben (vö. ÚMTsz. rév1, FKnT.). Vö. 

Szőlős-rév.  

Tekeres 1. ’a Batár folyásának egy része, Batár és Csepe határában említik’ 

1458 (Szirmay 138), 1465 (Sz. 290), 1476 (Perényi 274), 1476/1582 (DL 3081): 

Thekeres, fl., 1476, 1573 [a. n.] (Sz. 316): Tkekeres, fl. Későbbi említése: 1865 

(P. 59): Tekeres. Ehhez lásd 2008: Tekeres, sz. (Csepe, Csoma). 2. ’a Kadarcs 

patak egyik szakasza, ága Keresztúr D-i részén, Keresztúr és Újlak határában 

említik’ 1655 (Sz. 504), 1713, 1749 [a. n.], 1758 [a. n.] (Sz. 517): Tekeres. Ké-

sőbbi említése: 1829 (Kat2): Tekeres P., 1865 (K36), 1875 (L45), 1884 (Kat3), 

1900 k. (Sz. 504): Tekeres. Mai népnyelvi alakja: 2007: Tekeres, ma kanális: 

„kanyargott össze-vissza, az½rt mottāk Tekeres-nek, Ben½né a Borzsába úgy 

ment le”. Vö. Tekeres-hát, Tekeres köze.  

Kétféleképpen is magyarázhatjuk a név keletkezését. Egyrészt feltehető, hogy 

helynévképzéssel alakult: a m. teker ’körben vagy valami köré csavar’ (TESz.) 

ige -s képzős származéka; vö. m. R., N. tekeres ’facsaros, összetekeredett’ mn. 

(SzamSz., FNESz. Tekeres, Tekerő). Másrészt viszont létrejöhetett jelentéshasa-
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dással is a tekeres ’görbe, kanyargós’ földrajzi köznévből (FKnT., vö. még 

FNESz. i. h.). Kanyargós, tekervényes alakú vízfolyásra utal. Az 1. név Tekeres-

Batár formában a Batár egy szakaszát jelölhette.  

Tekeres-Batár ’a Batár folyásának egy része, Batár és Csepe határában em-

lítik’ 1476 (Sz. 290): Tekeresbathar, 1476 (OklSz. 386, 971, Sz. 316), 1476/1582 

(DL 3081), 1573 [a. n.] (Sz. 316): Thekeresbathar, fl.  

A magyar népnyelvi tekeres ’görbe, kanyargós’ melléknévnek és a Batár víz-

névnek a jelzős összetétele (vö. FNESz. Tekeres, SEBESTYÉN 2017: 333, OklSz. 

tekerës). A víznév a Batár patak tekergős, kanyargós részére utalhatott. Batár és 

Csepe határában egy évtizeddel korábbról ismeretes a Tekeres (1.) helynév is, 

amely ugyanezt a folyószakaszt jelölhette. 

Tekeres-hát ’Újlak határában említett földterület’ 1698 (Sz. 517): Tekeres 

hat. Későbbi említése: 1852 (K1), 1865 (L25), 1878/2007 (Gerendely 2007): 

Tekeres-hát, sz., r. (Keresztúr D-i részén).  

A Tekeres (2.) pataknévnek és a hát ’földhát’ földrajzi köznévnek az össze-

tételével alakult. 

Tekeres köze ’Karácsfalva és Keresztúr határában említett hely’ 1610 k. (Sz. 

380): Tekeres keözöt, 1655 (Sz. 504): Tekeres között.  

A Tekeres (2.) víznévnek és a birtokos személyjeles köz ’két vízfolyás által 

határolt terület’ (FKnT.) földrajzi köznévnek az összetételével alakult.  

Tekeres-láz ’Váralja határában említett rét’ 1584 (Sz. 496): Thekeres Laz, 

1584 (Sz. 496): Thekeres Lazz aliter Nagh Leorincz Lazza, prat.  

A Tekeres-patak víznév előtagjának és a láz ’erdei tisztás, irtás, hegyi legelő 

v. kaszáló’ (FKnT.) földrajzi köznévnek az összetételével alakult. Nagy Lőrinc 

láza néven is említik. 

Tekeres-part ’a Tekeres-patak partja Váralja ÉNy-i határában’ 1771 (Sz. 

495): Tekeres part.  

A Tekeres-patak víznév előtagjának és a part ’a szárazföldnek vízmeder 

vagy árok melletti szegélye’ (TESz.) földrajzi köznévnek a jelzős összetétele.  

Tekeres-patak ’a Batár folyó bal oldali mellékága, amely Ugocsa vm. DK-i 

részén ered, Váralja határában említik’ 1584 (Sz. 495): Thekeres Patak aliter Ba-

tharch, riv. Tekeres pataka 1584 (Sz. 495): Hidegh forras pathaka aliter Thekeres 

pathaka.  

A terület névrendszerében szereplő Tekeres-láz és Tekeres-part helynevek 

alapján arra következtethetünk, hogy a névbokrosodás alapjául a vízfolyásnév — 

talán egy elsődleges Tekeres változata — szolgálhatott. Etimológiáját lásd a me-

gye más részén ismeretes Tekeres nevek szócikkében. A Tekeres víznév később 

kiegészülhetett a patak(a) fajtajelölő névrésszel, de a két névforma egymással 

párhuzamosan is létrejöhetett. L. Batarcs (1.), Hideg-forrás pataka. 
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Tekerület ’Újhely határában említett kaszáló’ 1669 (Sz. 509): Tiszajárás 

avagy tekerület.  

A m. tekerület ’a vízfolyásnak az a része, ahol kanyarulat van’ (FKnT., vö. TESz. 

teker) földrajzi köznév jelentéshasadással válhatott helynévvé. L. Tisza-járás. 

Teknős folyása ’Újhely határában említett vízfolyás’ 1580–1590 k. (Sz. 508): 

Tekenos foliasa.  

A település határában Teknős előtaggal szerkesztett helynevek névbokrát ta-

láljuk: Teknős köze, Teknős-hát, valamint a Tisza bal partján lévő, szomszédos 

Péterfalva É-i határában, a Tisza jobb partján Teknő-szeg (1854: Tekenő szeg, sz. 

l., K5; 2007: Teken¥-szeg, sz., vö. még Danku 62, Szilágyi 1982: 65), Kis-

Teknő-szeg (1865: Kis Tekenö szeg, P. 42), Nagy-Teknő-szeg (1865: Nagy Tekenö 

szeg, P. 42), Kis-Teknő-szeg alja (1865: Kis tekenő szeg alja, P. 64) és Nagy-

Teknő-szeg alja (1865: Nagy Tekenő szeg-alja, P. 64) helynevek ismertek. A te-

rület történeti és modern kori névanyaga alapján egy korábbról feljegyzetlenül 

maradt elsődleges *Teknős alapnév következtethető ki; vö. Bars vm.-i Tekenős 

([1272–1290]: Tekeneus, vall., KMHsz. 1: 274) völgynév, de másutt is találunk 

ilyen helynevet (lásd ehhez FNESz. Tekenős, OklSz. teknő). Az alapnév jelentés-

beli névadással keletkezett: a m. teknős ’földdarab, amelyben teknő alakú mélye-

dés van’ (FKnT.) földrajzi köznév jelentéshasadással vált helynévvé. A lexéma 

az ugocsai névadatokban tekenős formában szerepel. Az alakmeghatározó lexé-

ma a teknő m. N. tekenő ’mélyen fekvő földterület két hegy vagy domb között; 

kisebb mélyedés’ (FKnT., TESz., vö. még KMNySz.) fn. -s képzős származéka. 

A Teknős folyása helynév a feljegyzetlen Teknős mikrotoponimának és a birtokos 

személyjeles folyás ’kisebb (időszakos) vízfolyás, patak’ (FKnT.) földrajzi 

köznévnek az összetételével alakult.  

Teknős-hát ’Újhely határában említett hely’ 1610 k., 1620 k. [a. n.], 1671 

[a. n.] (Sz. 508): Tekenős hat.  

Egy Teknős helynévnek és a hát ’vízből kiemelkedő, ill. a környezeténél ma-

gasabban fekvő földterület’ (FKnT.) földrajzi köznévnek az összetételével 

alakult. Vö. Teknős folyása. 

Teknős köze ’Újhely határában említett hely’ 1580–1590 k. (Sz. 508): Te-

keneos kozot.  

Egy Teknős helynévnek és a birtokos személyjeles köz ’két terület közötti 

hely; két vízfolyás által határolt terület’ (FKnT., TESz.) földrajzi köznévnek az 

összetételével alakult. Vö. Teknős folyása. 

Telek 1. ’település Feketeardó szomszédságában a Tisza folyása mellett; 

Csepe egykori neve’ 1476 (Cs. 1: 432): Theluk, 1478 (Sz. 311, Cs. 1: 432, 

ComMarmUg. 168, Szirmay 136): Chepe alias Thelek. 2. ’Rakasz határában 

említett hely’ 1546, 1570, 1636 [a. n.], 1656 [a. n.], 1657 (Sz. 455): Telek, t., prat., 
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fenile et t. ar. L. Telekföld. 3. ’Veréce határában említett hely’ 1661 (Sz. 546): 

Telek. Vö. Alsó-telek.  

A három azonos névforma három különböző úton jött létre. A Feketeardó 

melletti Telek (1.) helynév az adatok kronológiai viszonyai szerint a Telki névből 

alakulhatott redukcióval, az -i helynévképző elhagyásával, a nevek alaku-

lásmódját az adatok időbeli közelsége miatt azonban nehéz megítélni. A Rakasz 

határában említett Telek (2.) mikrotoponima — az adatok időbeli viszonya alap-

ján — feltehetőleg redukcióval magyarázható másodlagosan a Telekföld névből. 

A Verécén szereplő Telek (3.) helynév jelentéshasadással alakulhatott, s talán 

összefüggésben van a mintegy három évtizeddel korábbról adatolható Alsó-telek-

kel.  

Telekföld ’Rakasz határában említett hely’ 1466 (DL 70929, Perényi 252, Sz. 

455): Thelekfeld, t. ar.  

A -föld utótagú földrajzi köznevek mintájára (pl. gyepföld, irtásföld, táblaföld, 

tanyaföld stb., lásd FKnT.) létrejött telekföld összetett földrajzi köznév lehetett a 

helynév előzménye, ebből alakulhatott jelentéshasadással. Az összetett köznév a 

telek ’földterület’ fn.-nek és a föld köznévnek a jelzős összetétele. A 16. sz. 

közepétől adatolható Telek (2.) névforma az itt vizsgált helynévvel azonos 

denotátumra utal.  

Telki ’település Feketeardó szomszédságában a Tisza folyása mellett; Csepe 

egykori neve’ 1378 (DL 26566, DocVal. 281, ComMarmUg. 168), 1476 (Sz. 311, 

ComMarmUg. 168): Thelky, de, 1393 (Cs. 1: 432, Kázmér 1970: 295), 1473/1474 

(DL 3081), 1476 (DL 70980, Perényi 274), 1476/1582 (DL 3081): Chepe al. nom. 

Theleky, poss., de, 1397 (Cs. 1: 432): Thelki.  

Morfematikai szerkesztéssel keletkezett helynév: a magyar telek ’szántásra 

alkalmas, trágyázott föld’ jelentésű főnév -i képzős származéka (vö. FNESz. 

Teleki, TESz. telek1). Alakváltozata: Telek (1.). L. Csepe. 

Telek-tó pataka ’Tivadar határában említett patak’ 1512 (Sz. 521): Thelektho 

pathaka.  

Egy közvetlen adatokkal nem említett *Telek-tó-ból kifolyó patak neve le-

hetett. PESTY gyűjtésében a szomszédos Forgolány határában Telek (1865: Telek, 

P. 60) mikrotoponimát találunk, amely esetleg kapcsolatba hozható az itt tárgyalt 

név előzményével. 

temető 1645, 1668 [a. n.], 1679 [a. n.] (Szőlős; Sz. 432): Temetheő, 1688 

(Szőlős; Sz. 432): Temető-n kívül, 1766 (Gődényháza; Sz. 358): Temető-n felül. 

Ehhez lásd Gődényházán a mai Régi temető-t (2008: m. R½gi temet¥, egykori 

temetkezési hely a Malom-mocsár helyén) és a Temető-t (2008: m. Temet¥, 

köztemető a falu D-i határában).  

A m. temető ’temetkezőhely’ (TESz.) köznévi említése. Vö. Temető utca. 
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Temető utca ’Szőlősön említett, a Temető felé vezető utca’ 1651, 1668 [a. n.] 

(Sz. 433): Temeteő ucza.  

A m. temető fn.-nek és az utca földrajzi köznévnek az összetételével alakult.  

Tengeri-tó ’Feketeardó határában említett állóvíz’ 1698 (Sz. 341): Tengeri tó. 

Későbbi említése: 1802 (Sz. 341): Tengeri tó vápája.  

Összetétellel alakult helynév. Az előtag többféleképpen magyarázható. Gon-

dolhatunk a m. tenger ’nagy kiterjedésű sós állóvíz’ (TESz.) fn. -i képzős szár-

mazékára, ennek motivációját azonban nehéz lenne megvilágítani. Nagyobb va-

lószínűséggel láthatjuk benne a m. Tengeri családnevet (1548: Ladislaus Then-

geri, RMCsSz.). A m. N. tengeri ’kukorica’ fn. aligha jöhet szóba, mivel Ugocsa 

megyében a kukorica növényt a málé (és fonetikai variánsai) lexémával nevezik 

meg (KMNyA. 2: 346–347, SzamSz., MTsz. tengëri). Utótagja a tó ’állóvíz’ 

földrajzi köznév.  

Terebes ’település Ugocsa vm. D-i részén a Túr jobb partján’ 1216 (F. 7/3: 

20, Kniezsa 1943–1944/2001: 169, EH. 2: 1061), 1250 (Perényi 15), 1315 

(Perényi 25, EH. 2: 1061), 1315/1320/1325 (AOklt. 4: 50), 1315/1325/1360 

(AOklt. 4: 50), 1315/1360 (AOklt. 4: 50), 1319 (Perényi 28, AOklt. 5: 181), 1320 

(Perényi 29), 1325 (Perényi 35, AOklt. 9: 230), 1360 (Perényi 72), 1374 (Perényi 

87), 1397>1498 (Zs. 1: 4743, 4801), 1405 (Perényi 144, Zs. 2/1: 4006, ComMarmUg. 

213), 1409 (Zs. 2/2: 7105), 1429 (Szirmay 157), 1449 (Szirmay 143), 1464 (DL 

70920, Perényi 248), 1479 (DL 45792), 1492/1493 (DL 46222), 1492/1498 (DL 

71068), 1492/1506 (DL 71101), 1493 (DL 46222), 1493/1498 (DL 71068), 

1493>1506 (DL 71101), 1498 (DL 71068, 71072, Perényi 329, 332), 1571 (Szir-

may 156), 1598 (Dávid 505, EH. 2: 1061), 1618 (Sz. 369), 1652 (Szirmay 156), 

1683 (T30), 1691 (UC 11: 49f), 1692 (UC 11: 49h): Terebes, t., v., poss., 1219 

(Szirmay 130, ComMarmUg. 213 [itt Terebes]): Terebus, v., 1319 (Z. 1: 164, 

Perényi 28, AOklt. 5: 181, ComMarmUg. 213, EH. 2: 1061): Therebe, poss., 

1319 (Z. 1: 164, Perényi 28, AOklt. 5: 181, ComMarmUg. 213, Cs. 1. 435 [itt 

Terebes alakban], EH. 2: 1061), 1325 (AOklt. 9: 230), 1341 (Perényi 51, 52) 

1341/1342 (DL 70998, Perényi 53), 1341/1482 (DL 70998), 1342 (DL 70998), 

1393 (Perényi 108, DocVal. 466, ComMarmUg. 213), 1393>1498 (DL 71068), 

1397 (Perényi 112, 113, DocVal. 493, 495), 1397>1498 (DL 71068), 1402/1498 

(Zs. 2/1: 1740), 1417 (Zs. 6: 521, 1018), 1423 (Perényi 190), 1425 (DL 70838, 

Perényi 194, 195), 1441 (Perényi 226), 1441/1450 (DL 70896), 1450 (DL 70896, 

Perényi 230, 233), 1478 (DL 70985, Z. 11: 227, 229, Perényi 277 [itt [There]bes], 

279, 280, 281), 1478/1496 (DL 71061 [itt [There]bes]), 1479 (DL 70990, Perényi 

283), 1482 (DL 70997, Perényi 287), 1491 (C. Tóth 2006: 68, DL 71033, Perényi 

304), 1492 (Perényi 308), 1492/1493 (DL 71047), 1493 (Perényi 313), 1493/–

1513 (DL 71047), 1497 (C. Tóth 2006: 70, 71), 1498 (DL 71070, 71072, Perényi 

332, 333), 1499 (DL 71074, Perényi 334), 1499/1505 (DL 71099), 1506 (DL 
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71101, Perényi 350), 1513 (DL 86743), 1523 (DL 71174, Perényi 410), *XVI. 

közepe (UC 100: 20): Therebes, poss., v., opp., 1528 (MND. 7: 47, ComMarmUg. 

213, EH. 2: 1061): Terbes, 1564 (ComMarmUg. 213): Therebess, 1585 (T25), 

1636 (T21), 1662 (T27), 1664 (T9): Trebes, *?1680 (T11), *1690 (T31), *1700 

(T23), *1760 (T7): Derebes | Lat. 1462 (Szirmay 159): Terebessienses. Későbbi 

említése: 1773 (Lex. 283, ComMarmUg. 213), 1782–1785 (Kat1): Terebes. Mai 

népnyelvi alakja: 2008: m. Terebes.  

Szláv névátvétel. A helynév alapja a szláv Trěbešь, a trěbiti ’irtani’ szó 

származéka, tulajdonképpen ’irtvány’ értelmű (KNIEZSA 1943–1944/2001: 169, 

FNESz. Túrterebes). Más névfejtések tévesen személynévre (Sz. 95, 526), ill. 

ruszin szóalakra vezetik vissza a helységnevet (P. 68). A településnév hangalakja 

magyar etnikumra utal, mivel már a legkorábbi adatokban is feloldódva jelenik 

meg a szó eleji mássalhangzó-torlódás. A 16–17. sz.-ban azonban feltűnik szó 

eleji mássalhangzó-torlódásos formában, sőt Terbes alakban is, a Trebes akár az 

utóbbi alakból, akár a korábbról adadolható Terebes formából kétnyíltszótagos 

tendenciával is kialakulhatott. A 14. sz. elején már Túrterebes, Túriterebes 

alakban is szerepel, a település hivatalos neveként is ez a Túr mellékére utaló 

névszerkezet rögzült. A 15. sz.-ban Tőketerebes néven is említik. A m. Terebes 

~ rom. Turulung (lásd 1921, 1926: Turul lung, EH. 2: 1061, Hnt. 390; 1932, 1933: 

Turulung, EH. 2: 1061, Hnt. 785) névpárok között nincs lexikális megfelelés, ui. 

a hivatalos úton keletkezett rom. Turulung a Túr víznév és a rom. lung ’hosszú’ 

mn. összetétele (Dicţ. 302), tkp. ’Túrhosszú’ (FNESz. Túrterebes). Vö. Terebesi-

liget, Terebesi-mezőszél. 

Terebesi-liget ’Bábony K-i határában említett hely’ 1749 (Sz. 283–284): 

Hoszszy vesz, másként Terebesi liget.  

A Terebes helységnév -i melléknévképzős származékának és a liget ’kisebb, 

ritkás erdő, berek; mező’ földrajzi köznévnek az összetétele (TESz. liget). L. 

Hosszú-vész. 

Terebesi-mezőszél ’Bábony K-i határában említett föld’ 1319 (Z. 1: 164, 

Perényi 28, AOklt. 5: 181, Sz. 283 [itt Therebes mezeuzil]), 1319/XVI. sz. eleje 

(Perényi 28): Therebesimezeuzil, 1319/1532 (Sz. 283): Therebessy mezewzyl, 

1319/XVI. sz. eleje (Perényi 28): Therebesymezezyl. Terebes-mezőszél 1319/

XV. (Sz. 283), 1319/XVI. sz. eleje (Perényi 28): Therebes mezezil.  

A Terebes helynév -i melléknévképzős származékának, illetve képző nélküli 

alakjának és a mezőszél összetett földrajzi köznévnek az összetételével alakult. 

Terebes határával érintkező földterületet jelölhetett (TESz. szél1). A szél névelem 

í-ző formában szerepel.  

Tiberis ’Salánk határában említett szőlőföld’ 1661 (Sz. 468): Tyberis, sző. 

Későbbi említése: 1864 (P. 44): Tiberís, sző., 1865 (P. 67): Tiberis Oldal.  
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Névfejtése bizonytalan. Máshonnan is ismerünk hasonló helynevet a magyar 

nyelvterületről: 2003: Tibéres, a beregi Csoma helység északi része (SEBESTYÉN 

2003: 21). A Tiberis határnév talán családnévből alakult metonímiával. Az alapul 

szolgáló személynév megtalálható a falu korai jobbágynévanyagában, vö. 1574: 

Thiberis (Sz. 464).  

Tice ’a Tisza egyik jobb oldali mellékága, Bökény és Szőlős határában 

említik’ [1290–1300] (DL 56589, H. 7: 342 [itt é. n.], Sz. 303 [itt 1300 k. 

kelettel]): Tycche, fl., [1290–1300] (DL 56589, H. 7: 342 [itt é. n.]): Tyche, fl., 

1483 (Sz. 303): Thycze, 1622 (Sz. 303): Ticze mellett, 1645 (Sz. 432): Tittczie.  

A víznév eredete ismeretlen. A magyar nyelvterületen, a Tisza folyásának más 

részén is említenek ilyen nevű folyóágat, pl. a Bodrogközben (MELICH 1909: 

369–370, MELICH 1925‒1929: 65, MIZSER 2009: 226), Szabolcs megyében a 

Kis-Tiszát nevezik így (MELICH 1923: 38). Feltehetőleg a Tisza folyónévből 

alakult, MELICH JÁNOS a Tisza > *Tisze > Tice fejlődést tételezi fel, másutt a Tica 

> Tice változásra utal (1909: 369–370, 1925‒1929: 65, 69). SZABÓ ISTVÁN 

szerint az oklevelekben a Tice és Tisza bizonyosan nem azonosak, szerinte az 

előbbi az utóbbitól vehette a nevét, talán valamilyen régies kicsinyítéssel (Sz. 

303, 432). Lokalizálásából kitűnik, hogy a Tice a későbbi Kis-Tisza mellékággal 

azonos. A megye területén a víznév bokrosodása következtében keletkezett több 

határnév: Tice-hát, Tice tövise, Tice útja, Tice vápája.  

Tice-hát ’Újhely határában említett hely’ 1669 (Sz. 511): Ticze hát.  

A Tice víznév és a hát (FKnT.) földrajzi köznév jelzős összetétele, amely 

dombos vízparti (szántó)területre utal.  

Tice tövise ’Szőlős határában említett hely’ 1645 (Sz. 432): Titczie teövisse, 

1668 (Sz. 432): Ticze tövisse.  

A Tice víznévnek és a birtokos személyjeles tövis ’szúrós, tüskés növény’ 

(TESz. tövis, de lásd FKnT. töviske) gyűjtő értelemben (’ilyen növénnyel benőtt 

hely’) használt fn.-nek az összetételével alakult.  

Tice útja ’Szőlős határában említett út’ 1673 (Sz. 434): Ticze utja.  

A Tice víznévnek és a birtokos személyjeles út földrajzi köznévnek az össze-

tételével alakult. 

Tice vápája ’Szőlős határában említett hely’ 1673 (Sz. 434): Ticze vápája. 

Későbbi említése: 1802, 1807 [a. n.] (Sz. 434): Kittcze [ƒ: Titcze] vápája.  

A Tice víznévnek és a birtokos személyjeles vápa ’vizenyős, mocsaras terület’ 

(FKnT.) földrajzi köznévnek az összetételével alakult. 

Tisn(y)icő ’pontosan nem lokalizálható birtok Ugocsa vm.-ben, Rakasz és 

Rákóc között említik’ 1475 (DL 38386): Thysnyczew.  

A név etimológiája bizonytalan, hangalakja alapján szláv eredetűnek tűnik. 

Több ősszláv tővel is kapcsolatba hozható, így a *tichъ ’csendes, nyugodt, moz-
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dulatlan, halk’ és a *těsnъ ’szoros, belső, közeli; feszes, szűk; tikkasztó, rekkenő’, 

esetleg a *tisъ ’1. tiszafa; 2. (közönséges) boróka’ szavak valamelyikének -inьcь 

képzős származéka lehet, vö. szlk. Tišňovy hn., ukr. Tихий hn., or. Тихая hn. 

(ŠMILAUER 1970: 28–29, 181–182).  

Tisza ’a Duna legnagyobb bal oldali mellékfolyója a Kárpát-medencében’ 

1336 (Perényi 45), 1351 (DL 70629, Perényi 62), 1372 (DL 38188): Tyza, fl., 

1450 (DL 70896, Perényi 233): Thyza, fl., 1604 (Sz. 430): Tiza, 1643, 1644 

[a. n.], 1646 [a. n.], 1648 (Sz. 491), 1667 (Sz. 433), 1673 (Sz. 430), 1674 (Károlyi 

4: 503), 1676 (Sz. 335), 1677 [a. n.] (Sz. 335), 1690 (Sz. 430), 1699 [a. n.] (Sz. 

335), 1703 (Károlyi 5: 14), 1723, 1740 [a. n.] (Sz. 517), 1747 (UC 15: 58), 1757 

[a. n.] (Sz. 517): Tisza | Lat. 1262 (Perényi 16), 1484 (OklSz. 386, 1003): Ticiam, 

1271 (Perényi 17), 1351/1385 (DL 38159), 1498 (DL 71068): Ticia, fl., [1290–

1300] (DL 56589, H. 7: 342), 1334 (AOklt. 18: 235, F. 8/3: 750, 751 [itt Tyciae]), 

1473 (DL 38369): Tycia, fl., 1304 (AOklt. 1: 296), 1465 (DL 38343): Thicia, 

1324 (Szirmay 146, F. 8/5: 150), 1324/1326/1478 (AOklt. 8: 241), 1461 (C. Tóth 

2006: 47), 1470 (C. Tóth 2006: 55): Thicie, fl., 1324 (Szirmay 146, F. 8/5: 149), 

1460 (DL 38616), 1461 (DL 84947), 1481 (OklSz. 864), 1549 (Sz. 304): Thycie, 

fl., 1327 (Z. 1: 298, ComMarmUg. 197): Thychyam, 1336 [ƒ: 1356] (F. 9/2: 522): 

Thyciae, fl., 1341 (DL 38153), 1355 (Perényi 66, A. 6: 409, ComMarmUg. 188), 

1357 (Perényi 68), 1357>1389 (DocVal. 351), 1357/1399 (DL 70702), 1359 (DL 

70637, Perényi 70, A. 7: 536), 1359/1365 (DL 38175), 1359/1571 (DL 38584), 

1390 (Perényi 101), 1405 (Zs. 2/1: 3703, 3709), 1450 (Perényi 235), 1470 (DL 

38621): Tycie, fl., 1351 (DL 70629, Perényi 61), 1372 (F. 9/5: 175 [itt tévesen 

1377]. évi kelettel): Ticye, fl., 1357 (DL 38170), 1357/1379 (DL 38171), 1357>

1389 (DL 38160), 1378 (DocVal. 282, Sz. 428, OklSz. 811, ComMarmUg. 221), 

1425 (C. Tóth 2006: 34, DL 38632 [itt 1495. évi kelettel]), 1477 (DL 38390), 

1478 (C. Tóth 2006: 60, Perényi 277), 1478/1496 (DL 71061): Ticie, fl., 1357/

1364 (DL 70645), 1498 (DL 71070, 71072), 1499 (DL 71074), 1499/1505 (DL 

71099): Titia, fl., 1357/1399 (DL 70702), 1498 (Perényi 329, 332): Titie, fl., 

1357>1389 (DocVal. 352): Thytye, fl., 1359 (DL 70637), 1390 (Zs. 1: 1554), 1450 

(DL 70896): Tytie, fl., 1393 (DocVal. 464): Thitie, fl., 1409 (Szirmay 108): Thyczie, 

1450 (DL 70896, Perényi 233): Thiczie, fl., 1450 (DL 38609): Thycya, fl., 1458 

(Szirmay 72): Ticiae, 1462 (C. Tóth 2006: 50): Thiczye, fl., 1481 (C. Tóth 2006: 

65): Tycye, 1498 (DL 71071): Thitia, fl., 1546 (Sz. 455): Tise, ?1662 (T22), 1700 

(T3): Tibiſcus flu., 1716 (Sz. 446): Tibisci, 1716 (Sz. 446): Tybisci | Ném. 1735 

(T1): Teysse R., 1760 (T7): Teyss Fl. Későbbi említése: 1782–1785 (Kat1): Tiſsa 

vel Theis Fl:, 1802–1811 (Görög), 1848 (T15), 1851 (Fényes 1: 220, 222, 210, 

L38), 1864 (K9), 1865 (K12, K32, K33, K35, K37, K38, L4, L5, L8, L11, L13, 

L15, L19, L22, L24, L27, P. 21, 27, 41, 50, 66, 68), 1884 (Kat3), 1889 (Gönczy), 

1899 (L16), 1909 (K52, K53, L35, L41), 1917 (K54, K55, K56), 1934 (T8), 
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1935–1936 (SzamSz. 964), 1953 (T35): Tisza F. | Ném. 1782–1785 (Kat1), 1822 

(T5), 1863 (L42, L64): Theis Fluſs, 1782–1785 (Kat1): Theís Fl:, 1829 (Kat2), 

1864 (L55), 1865 (K12, K30, K35, K37): Theisz Fluss, 1884 (Kat3): Teiss fl. Mai 

népnyelvi alakja: 2008: m., m.–ukr. Tisza (Bökény, Csepe, Csoma, Fancsika, 

Feketeardó, Gődényháza, Hetény, Királyháza, Mátyfalva, Sásvár, Szirma, Teke-

háza, Tivadar, Újhely, Újlak), 2008: ukr. TÏszá, TÏca, Tiszá, Tiszé, Tiszu, Tiszi 

(Hetény, Királyháza, Rákospatak, Szászfalu, Szirma, Szőlősvégardó, Tekeháza, 

Újhely, Veréce), 2008: ukr. Veliká TÏszá, Veliká-Tiszá (Hetény, Szőlősvégardó), 

2008: m.–ukr. TiszÏ, Naty-Tisza (Fancsika), 2007, 2008: m. Nagy-Tisza (Bökény, 

Feketeardó, Forgolány).  

Ősi indoeurópai folyónév, a magyarba szláv közvetítéssel kerülhetett be 

(FNESz. Tisza1). KISS LAJOS szerint az ősi ie. folyónév talán az ’iszapos, sáros’ 

értelmű *Tīsjo- szóból keletkezhetett (FNESz. i. h., lásd még SEBESTYÉN 2017: 

338). A helynév adatsorából kitűnik a latin változatok dominanciája, ami a na-

gyobb folyók neve kapcsán általános gyakorlat volt, s a folyónév (európai) 

ismertségével lehet kapcsolatos (HOFFMANN 2004: 16–18). A vármegye területén 

meghatározó vízrendszerével számos helynév alaptagjaként újabb nevek szerves 

részévé vált. L. Tisza vize. Vö. Holt-Tisza, Kis-Tisza, Maloda-Tisza, Nagy-

Tisza, Régi-Tisza-járás, Tice, Tisza-hagyás, Tisza-járás, Tisza-hát, Tisza 

köze, Tiszán túl, Tisza sora, Tisza-szedő, Tiszaújhely, Tiszaújlak, Tisza utca. 

Tisza-hagyás ’Újhely határában említett hely’ 1638 (Sz. 510): Tisza ha-

gyas.  

A Tisza víznév és a hagyás ’vmely meghatározott időben megműveletlenül 

maradt terület’ (KMNySz.) földrajzi köznév összetételével alakult. De elképzel-

hető az is, hogy a név a Tisza egykori, elhagyott medrére utal; vö. vízhagyás 

’folyónak, pataknak fölhagyott medre’ (NEMES 2005: 196). 

Tisza-hát 1. ’Bökény Ny-ÉNy-i határában említett hely’ 1630–1640 k. (Sz. 

304): Tisza hat. Ma a közeli Tivadar határában Tisza-hát (2007: Tisza-hát) nevű 

legelő ismeretes. 2. ’Szirma határában említett hely’ 1721 (Sz. 488): Tiszahát, t. 

3. ’Újhely és Újlak határában említett hely’ 1580–1590 k. (Sz. 509): Tiza hat-on 

eodulo fold, 1735 (Sz. 518): Tisza hát.  

A Tisza folyónévnek és a hát ’vízből kiemelkedő, ill. a környezeténél maga-

sabban fekvő földterület; dombos vízparti terület’ (FKnT.) földrajzi köznévnek a 

jelzős összetétele.  

Tisza-járás ’Újhely határában említett kaszáló’ 1669, 1671 (Sz. 509): Tisza-

járás, avagy tekerület, k.  

A Tisza víznév és a járás ’nagyobb földtábla; folyónak az a része, ahol a 

csónak vagy komp közlekedik’ (FKnT.) földrajzi köznév összetételével alakult 

helynév. L. Tekerület. 



 375 

Tisza köze ’Újhely határában említett hely’ 1671 (Sz. 511): Tisza közi.  

A Tisza folyónév és a birtokos személyjeles köz ’két vízfolyás által határolt 

terület’ (FKnT.) földrajzi köznév összetételével alakult.  

Tiszán túl ’Szirma D-i határában, a Tisza bal partján Öszödfalva közelében 

említett hely’ 1691/XVIII. (Sz. 488): Tiszántúl.  

A Tisza víznévnek és a túl ’szemközti, távolabb lévő terület’ (TESz.) névutó-

nak az összetételéből keletkezett határnév. Ehhez lásd még a Tiszántúl tájnevet is 

(vö. FNESz., JUHÁSZ 1988: 103). 

Tisza sora ’Újlak határában említett hely’ 1718 (Sz. 517): Tisza sorja.  

A Tisza víznévnek és a birtokos személyjeles sor ’házsor, falurész; szabályos 

alakú földdarabok a határban’ (FKnT.) földrajzi köznévnek az összetételével 

alakult.  

Tisza-szedő ’Szőlős határában említett szőlőföld’ 1616 (Sz. 430): Tiszaszedő, 

sző.  

A Tisza víznévnek és a szedő köznévnek az összetételével alakult. Az utótag-

ban a szed ’gyömölcsöt, virágot stb. egyenként leszakítva vagy fölemelve, több 

dolgot egyenként kézbe fogva, sorra véve gyűjt’ (TESz.) ige igenévi származéka 

szerepel; ha ehhez figyelembe vesszük, hogy a név szőlőföldet jelöl, akkor vél-

hetően a névrész olyan termőhelyre utal, amely szőlőszedésre alkalmas (vö. 

SzlavSz. szedő). 

Tiszaújhely ’település Ugocsa vm. Ny-i részén, Újlak szomszédságában’ 

1671 (UC 60: 17, 64: 40), 1677 (UC 60: 18), 1679 (UC 15: 26), 1688 (Szirmay 

56), 1706 (Szirmay 54): Tisza Ujhely, de. Későbbi említése: 1773 (Lex. 284, 

ComMarmUg. 195): Tisza Ujhely, 1802–1811 (Görög), 1902 (Hnt. 1379), 1913 

(Hnt. 1233–1234, ComMarmUg. 195), 1934 (T8), 1944 (Hnt. 580): Tisza Újhely, 

1865 (P. 69): Tisza Uj helly.  

Az Újhely településnév kiegészült a folyó mellékére utaló Tisza bővít-

ményrésszel, a ’Tisza mellett lévő Újhely’ jelentést hordozza (FNESz. Tiszaúj-

hely).  

Tiszaújlak ’település Ugocsa vm. Ny-i részén a Tisza jobb partján’ [XVII. 

második fele] (UC 108: 51): Tisza Uylak, 1677 (UC 60: 18), 1690 (UC 98: 39), 

1734 (UC 168: 15), 1767 (UC 122: 39): Tisza Ujlak, [XVII. vége] (UC 38: 68): 

Tiszta Ujlak, 1709 (ComMarmUg. 220): Tisza Uilak. Későbbi említése: 1773 

(Lex. 284, ComMarmUg. 220), 1797 (UC 168: 13 a), 1805 (Szirmay 68, 70, 74, 

ComMarmUg. 220), 1865 (K37, P. 50, 69), 1889 (Gönczy), 1900 (Hnt. 780), 

1910 (ComMarmUg. 220): Tisza Ujlak, 1865 (P. 24): T. Ujlak, 1865 (P. 50): T. 

Új lak-tól.  

Az Újlak településnév kiegészült a folyó mellékére utaló Tisza bővítmény-

résszel, a ’Tisza mellett lévő Újlak’ jelentést hordozza (FNESz. Tiszaújlak). 
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Tisza utca ’Szőlősön említett utca’ 1450 (DL 70896, Perényi 232, Sz. 428): 

Thyzawcza, plat., plaga, 1512 (Sz. 428): Tyzaucza | Lat. 1513 (Sz. 428): platea 

Tycie.  

A Tisza folyónévnek és az utca ’városban, faluban házakkal szegélyezett (az 

útnál általában kisebb és rövidebb) közlekedési útvonal’ (FKnT.) jelentésű föld-

rajzi köznévnek a jelzős összetétele. Később a helység határában Tisza út (1782: 

Tisza ut, Sz. 435) és Tisza útja (1782: Tisza uttya, Sz. 435) helynévi előfordulások 

ismeretesek. 

Tisza vize ’a Duna legnagyobb bal oldali mellékfolyója a Kárpát-medencé-

ben’ 1336 (Perényi 44, 45), 1336/1342 (Sz. 425): Tyzawyze, port. aquae, 1348 

(Perényi 58), 1351 (DL 70629): Tyzauize, aqua.  

Az elsődleges Tisza víznév kiegészült a víz ’vízfolyás’ földrajzi köznév bir-

tokos személyjeles alakjával. Ugocsa víznevei között gyakori ez a névszerkezeti 

modell (lásd Beberke vize stb.). 

Tivadar ’település Ugocsa vm. DNy-i részén, Forgolánytól ÉNy-ra, a Tisza 

bal partján’ 1454 (DL 38312), 1470 (C. Tóth 2006: 56), 1523 (C. Tóth 2006: 79), 

1524 (C. Tóth 2006: 83): Thyvadar, de, poss., 1454 (C. Tóth 2006: 43), 1475 (Z. 

11: 165, ComMarmUg. 179), 1503 (DL 62377), 1509 (DL 36399), 1524 (C. Tóth 

2006: 83): Thywadar, de, 1465 (C. Tóth 2006: 50, 51, DL 70928 [itt Tiuadar], 

Perényi 251 [ua.]), 1598 (Dávid 505), 1670 (UC 157: 73), 1686 (UC 90: 58), 

1707 (Kázmér 1970: 293): Tivadar, de, 1470 (C. Tóth 2006: 55, DL 38620): 

Thivadar, 1511 (Szirmay 126), 1612 (Szirmay 126), 1750 (Szirmay 124): Tyvadar, 

poss., de, 1564 (ComMarmUg. 179): Thÿwadar. Későbbi említése: 1773 (Lex. 

283), 1802–1811 (Görög), 1851 (Fényes 4: 205), 1864 (L61), 1865 (K20, K30, 

K32, L27, P. 50, 68), 1889 (Gönczy), 1898 (Hnt. 722), 1902 (Hnt. 1380), 1910 

(ComMarmUg. 179): Tivadar, 1782–1785 (Kat1), 1870 (T34): Tivadár, 1865 (P. 

57): Tívadar.  

Az adatok kronológiai viszonya arra utal, hogy ellipszissel alakulhatott az 

elsődleges Tivadarfalva névalakból, s a 15. sz. közepétől Tivadarfalva ~ Tivadar 

váltakozó névhasználat figyelhető meg a forrásokban. Ez a tendencia beleillik a 

KÁZMÉR MIKLÓS által körvonalazott, de kronológiai határokkal nem jellemzett 

falva > Ø váltakozási folyamatba (1970: 97–99). Vö. Tivadari országútja.  

Tivadarfalva ’település Ugocsa vm. DNy-i részén, Forgolánytól ÉNy-ra, a 

Tisza bal partján; Tivadar említése’ 1356 (DL 38864): Tyvadrfalua, de, 1358 (A. 

7: 419, ComMarmUg. 179): Thywadurfalua, de, 1378 (DL 26566, DocVal. 281, 

ComMarmUg. 179), 1433 (DL 70872, Perényi 214), 1436 (DL 70878, Perényi 

219), 1460 (C. Tóth 2006: 46, DL 38331), 1461 (C. Tóth 2006: 47, 48), 1462 (DL 

38339), 1465 (DL 38348), 1467 (DL 38350), 1478 (C. Tóth 2006: 62), 1478/1496 

(DL 71061), 1479 (DL 38412), 1484 (DL 36395, 38425), 1497 (C. Tóth 2006: 

72), 1509 (DL 38636), 1523 (C. Tóth 2006: 79), 1524 (C. Tóth 2006: 82, DL 
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30351), XVI. közepe (UC 100: 20): Thywadarfalwa, de, poss., 1379 (Szirmay 

125, ComMarmUg. 179), 1410 (Szirmay 125, ComMarmUg. 179), 1426 (Szir-

may 165, F. 10/6: 801), 1447 (Szirmay 61, 126), 1478 (Perényi 281), 1511 (Szir-

may 146): Thyvadarfalva, poss., de, 1409 (Zs. 2/2: 266, 7105, Kázmér 1970: 293, 

ComMarmUg. 179): Theodorfalua, de, 1411 (Zs. 3: 140): Thiuadarfalua, 1411 

(Zs. 3: 140): Thyuadarfalua, 1414 (Károlyi 2: 15), 1459 (Cs. 1: 436, Kázmér 

1970: 293): Tywadarfalwa, 1415 (Zs. 5: 828), 1417 (Zs. 6: 839): Tyuadarfalua, 

de, 1416 (Zs. 5: 2133): Thiuadarfalwa, 1423 (C. Tóth 2006: 87): Tiuadarfalva, 

de, 1436 (C. Tóth 2006: 37), 1487 (DL 62364): Tivadarfalva, de, 1438 (C. Tóth 

2006: 37): Thivadarfalva, 1460 (DL 38330, 38331): Thyuadarfalwa, 1460 (DL 

38329): Thywadarfawa, 1460 (C. Tóth 2006: 46), 1461 (C. Tóth 2006: 47): 

Thyvadarfalwa, de, 1465 (DL 38345): Tiuadarfalwa, 1478 (Perényi 278): Thywadar-

ffalwa, 1487 (ComMarmUg. 179): Thijwadarfalwa, de, 1493/1501/1508/1509 

(C. Tóth 2006: 74), 1509 (C. Tóth 2006: 74): Thywadarfalva. Későbbi említése: 

1808 (Lip., Rep.), 1907 (Sz. 518), 1917 (K56, L26), 1933 (Hnt. 780), 1942 (Hnt. 

245), 1944 (Hnt. 581): Tivadarfalva. Mai népnyelvi alakja: 2008: Tivadar. 

Tivadarfalu 1415 (Zs. 5: 1183): Thyvadarfallu-s, de. Későbbi említése: 1839 

(Fényes 4: 423), 1851 (Fényes 4: 205): Tivadarfalu, v. Tivadar. Tivadarfala 

1465 (C. Tóth 2006: 50): Tivadarfala (!).  

A Tivadarfalva névforma a Tivadar személynévnek ([1132]/KrónKomp: 

Tyodor, ÁSz. 746) és a falu földrajzi köznév birtokos személyjeles falva alak-

jának az összetételével alakult (FNESz. Tivadarfalva). A településnév arra utal, 

hogy a hely Tivadar birtokában volt (ehhez lásd még 1300: Abram filius Tyuodor 

nobiles de Vgacha, ÁSz. 746, vö. Sz. 518, ComMarmUg. 179 [itt Tywodor szere-

pel]). Az adatok kronológiai viszonyai szerint az elsődleges településnévi forma 

a Tivadarfalva volt, a 15. sz. közepétől ez a Tivadar névváltozattal váltakozva 

szerepel, de feltűnik a név Tivadarfalu és Tivadarfala változata is. A Tivadarfalu 

névalak szerkezeti változással keletkezhetett: -falva > -falu redukcióval alakult a 

Tivadarfalva névből (vö. TÓTH 2008: 104–108). Az 1465-ös Ugocsa megyei 

hatósági oklevelekben Gyakfala, Farkasfala és Tivadarfala helynévi említések 

a falva > -fala változást tükrözik. Tivadar adatsora az egyszeri említésen túl nem 

utal ilyen váltakozásra (lásd még KÁZMÉR 1970: 85–86, TÓTH 2008: 218). Ma az 

idősebb korosztály a kétrészes Tivadarfalva formát használja elsősorban, míg a 

fiatalabbak az egyrészes alakot.  

Tivadari országútja ’Forgolány ÉNy-i határában említett, Tivadarra vezető 

út’ 1741 (Sz. 355): Tivadari országuttya. Későbbi említése: 185[1] (L31): Ti-

vadari ország ut (Nagypalád).  

A Tivadar településnév -i képzős származékának és a birtokos személyjeles 

országút földrajzi köznévnek az összetételével alakult.  

Tó ’Mátyfalva határában említett hely’ 1570 k. (Sz. 412): Toh feleol.  
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A m. tó ’mélyebb állóvíz; (mélyebben fekvő) vizenyős terület, rét’ (FKnT.) 

földrajzi köznévből jelentéshasadással keletkezett helynév. Később, a 17. sz.-ban 

Tó-ág helyet említenek a falu határában. 

Tó-ág ’Mátyfalva határában említett hely’ 1637 (Sz. 414): To agh.  

A Tó víznévnek és az ág ’folyóvízből kiszakadó és abba visszatérő elágazás; 

kisebb csatorna’ (FKnT., TESz.) földrajzi köznévnek az összetételével alakult.  

Toborzik ? ’Újhely határában említett föld’ 1651 (Sz. 511): Toborzik.  

A helynév eredete ismeretlen (Sz. 511). Végződése alapján esetleg szláv ere-

detű lehet. Ehhez lásd az or. топор ’fejsze, szekerce’ tő szláv -ik főnévképzővel 

alakult származékát, топoрик ’kis fejsze’ (Hadrovics–Gáldi 2: 750–751), vö. 

szlk. Toporec hn., ukr. Топорівці hn., or. Топорoк hn. (ŠMILAUER 1970: 183).  

Tód ’Tivadar határában említett víz’ 1379 (Sz. 521): Told, aqua. Mai nép-

nyelvi alakja: 2007: Tïd, sz. Péterfalva Ny-i részén.  

A tó földrajzi köznévből alakult a -d helynévképzővel. A régiségben a tó -d 

képzős alakja gyakran -l-betoldással szerepel, ezt a formát a Told helynevek is 

fenntartották. Az itt részletezett név etimológiailag azonos a Bihar vm.-i Told-

dal, melynek kapcsán KISS LAJOS elutasítja a puszta személynévi eredeztetés le-

hetőségét (vö. FNESz., TESz. tó). PAIS DEZSŐ az ország különböző részein ada-

tolt Told helyneveket a török tol- ’telik’ ige származékának tekinti (1929: 124).  

Tó-erdő ’Salánk ÉK-i határában, a Borsova bal partján említett hely’ 1669 

(Sz. 468): Too erdő. Tó erdeje 1671, 1672 [a. n.] (Sz. 468): To erdeje.  

A tó és az erdő földrajzi köznév alapalakjának, illetve birtokos személyjeles 

alakjának az összetétele.  

Tó-fark ’Sásvár határában említett hely’ 1660 (Sz. 475): To fark.  

A tó köznév és a fark földrajzi köznév összetételével alakult. Az utótagra lásd 

a Tó farka szócikkét.  

Tó farka ’Újlak határában említett hely’ 1698, 1707 [a. n.], 1713 [a. n.], 1762 

[a. n.] (Sz. 517): To farká-ban.  

A tó földrajzi köznévnek vagy a belőle alakult helynévnek és a birtokos 

személyjeles fark ’valaminek a kinyúló része, vége, végződése, elkeskenyedő 

része’ (TESz., FKnT.) földrajzi köznévnek az összetételével alakult. Vö. Tó-hát. 

Tó-hát ’Újlak határában említett hely’ 1680, 1697 [a. n.], 1713 [a. n.], 1718 

[a. n.], 1725 [a. n.], 1739 [a. n.], 1744 [a. n.] (Sz. 516): Tó hát. Később a közeli 

Farkasfalva határában is említenek Tó-hát helynevet: 1796 (Sz. 336): Tóó hát.  

A tó földrajzi köznévnek vagy a belőle alakult helynévnek és a hát ’vízből 

kiemelkedő, ill. a környezeténél magasabban fekvő földterület; dombos vízparti 

terület’ (FKnT.) földrajzi köznévnek az összetételéből alakult, de ehhez lásd még 

a tóhát ’tó közelében levő elnyúló kiemelkedés a tájban’ (FKnT.) földrajzi közne-

vet is. Vö. Kerek-tó-hát, Nagy-Tó-hát, Tó farka.  
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Tokon-hajtó ’Feketeardó határában említett hely’ 1698 (Sz. 341): Tokon hajto.  

A név magyarázata bizonytalan. A hajtó utótag valószínűleg olyan utat jelölt, 

amelyen az állatokat kihajtják a legelőre (vö. TESz. hajt2, FKnT. hajtóút). A név 

bővétményrésze ismeretlen eredetű. 

Tormás-völgy ’Bökény határában említett völgy’ [1290–1300] (DL 56589, 

H. 7: 342 [é. n.], Sz. 302 [itt 1300 k.]): Turmaswelg, vall., 1483, 1484 [a. n.] (Sz. 

302): Thormasvelgh. Ma Bökény határában Tormás (1982: Tormás, Szilágyi 

1982: 88) a Tisza bal partján lévő régi folyómeder.  

A magyar torma növénynév -s képzős származékának vagy az abból alakult 

Tormás helynévnek és a völgy földrajzi köznévnek az összetételével alakult. Az 

Árpád-kori névadatok sora az előtagban első szótagi u > o nyíltabbá válást mutat.  

Tó-szeg ’Bökény határában említett hely’ 1622 (Sz. 304): Toszegh.  

A tó földrajzi köznévnek vagy a belőle alakult helynévnek és a szeg ’sarok, 

zug’ (TESz. szeg2, FKnT.) földrajzi köznévnek az összetételével alakult. Vö. Tó-

hát.  

Tót hídja ’Farkasfalva határában említett hely’ 1679 (Sz. 335): Tótth hídgyá-

nál.  

SZABÓ ISTVÁN feltételezése szerint e helynév előtagja Tó lehetett (Sz. 335). 

Megállapítását a 18. sz. végén a falu határában található több ilyen előtaggal szer-

kesztett mikrotoponimára alapozza (vö. Tó-hát). A lejegyzett névforma azonban 

inkább azt mutatja, hogy a helynév a népnévi előzményű m. Tót családnévnek 

(1320: Nicolaus Touth, RMCsSz.) és a birtokos személyjeles híd ’(folyó)víz stb. 

fölött áthaladást biztosító építmény’ földrajzi köznévnek az összetételével ala-

kult. Ezt a feltételezést erősíti az is, hogy a település családnévanyagában már a 

17. sz. közepén szerepel Tót név, vö. 1664: Tott (Sz. 333), 1828: Tóth (Sz. 334). 

Vö. Tót-oldal. 

Tót-oldal ’Farkasfalva határában említett hely’ 1689 (Sz. 335): Totoldal.  

A Tót családnév és az oldal ’határrész, tájrész oldalsó darabja, környéke’ 

(FKnT.) földrajzi köznév összetételével alakult. Az előtaghoz lásd a Tót hídja 

szócikkét.  

Tőke forrása útja ’Szőlős határában említett hely’ 1688 (Sz. 434): Tőke 

forrása uttya. Későbbi említése: 1805 [a. n.] (Sz. 434): Tőke forrása uttya.  

Egy adatokkal nem említett *Tőke forrása helynévnek és a birtokos személy-

jeles út földrajzi köznévnek az összetételével alakult. Az alapnév a családnévként 

is alkalmazott tőke ’fatörzs’ fn. és a birtokos személyjeles forrás ’a földből 

természetes úton előtörő víz’ (TESz.)  földrajzi köznév összetételéből alakulhatott, 

vö. 1391: Matheus Teuke csn. (RMCsSz.). Ugocsa vármegye területén 1567-től 

több településen adatolható ez a családnév: 1567: Thewke (Gyula, Sz. 360), 1572: 

Tőke (Halmi, Sz. 366), 1670: Tőke (Csepe, Sz. 314). 
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Tőkés ’Nevetlenfalu D-i határszélében említett földterület’ 1757 (Sz. 442): 

Tőkés. Későbbi említése: 1855 (K6): Tőkés, 1800 k. (Sz. 442): Tökös, 1935–1936 

(SzamSz. 972): TőÝkés (Halmi). Mai népnyelvi alakja: 2008: Tőükés, dombos e. 

(Halmi, Bura 1: 289).  

A családnévként is alkalmazott m. tőkés ’kivágott fának a talajban maradó 

részével teli irtásföld’ (FKnT.) földrajzi köznév jelentéshasadás útján válhatott 

helynévvé. De esetleg számolhatunk a személynévből való alakulásával is, vö. 

1408: Teokes csn. (RMCsSz.). A Tőkés Ugocsa vármegye több pontján adatolt 

családnév: 1574: Theokes (Szászfalu, Sz. 480), 1574: Thewkews (Gyula, Sz. 

360).  

Tőketerebes ’település Ugocsa vm. D-i részén a Túr jobb partján; Túrterebes 

említése’ 1471 (DL 70952, 70960 [a regesztában tévesen: Theke], 70961, Perényi 

260, 262, 264, Cs. 1: 435 [itt Theketerebes]): Theketherebes.  

A magyar tőke ’fatörzs’ (TESz.) fn. és a Terebes településnév összetételével 

alakult. Olyan irtvány földterületre utal, amelyen fatörzsek látszhattak. A tőke 

előtag talán olyan korai időkre mutathat vissza, amikor még a helybéli szláv és 

magyar népesség tudatában nem homályosult el a szláv eredetű utótag ’irtás’ 

jelentése, de emellett a közeli Szatmár megyei Tőketerebes analógiás hatására is 

gyanakodhatunk (vö. FNESz. Krasznaterebes, Tőketerebes). A magyar névkincs-

ben több területen is előfordul ilyen névszerkezet, pl. a szomszédos Szatmár 

megyei Terebes (1446: Theketherebes, Cs. 1: 486, vö. FNESz. i. h.) és a Zemplén 

megyei Terebes említései között (1799: Tfke Terebes, FNESz. Tőketerebes). L. 

Túrterebes. 

Tölgyes-ér ’Tivadar határában említett víz’ 1379 (Sz. 521): Telges er.  

A tölgy fanév valamivel való ellátottságot kifejező -s (név)képzős származé-

kának és az ér ’keskeny, esetleg csak időszakos vízfolyás; széles medrű időszakos 

patak, amelyet árvíz vagy talajvíz táplál, illetve a mellette elterülő vizenyős, mo-

csaras terület’ (FKnT., TESz. ér3) jelentésű földrajzi köznévnek a jelzős össze-

tétele, s arra utal, hogy a patak partját tölgyfák (esetleg tölgyfaerdő) szegélyezték. 

Tölgyes-palaj ’Újhely határában említett hely’ 1669 (Sz. 511): Tügyes palaj.  

A tölgy fanév -s képzős származékának és a nyelvjárási palaj ’folyó homokos, 

hordalékos, sekély vizű lapos partja; part menti homokzátony’ (FKnT., TESz.) 

földrajzi köznévnek az összetételével alakult. A helynév első névrészben az l 

kiesése figyelhető meg.  

Tölgyes-völgy ’Csepe határában említett völgy’ 1337 (Sz. 315): Thewlges 

wlgh, vall.  

A tölgy fanév -s képzős származékának és a völgy ’hegyek, magaslatok közötti 

terület; kiszáradt folyómeder’ (FKnT.) földrajzi köznévnek az összetételéből 

keletkezett név.  
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tölgyfa 1479 (Bábony; DL 70990, Perényi 283, Sz. 285), 1751 [a. n.] (Sz. 

285): Thevlghfa, a.  

Köznévi említés.  

töltés 1757 (Újlak; Sz. 517): Töltés-en belül, 1637 (Mátyfalva; Sz. 414): 

Teötes-nél. Ma Mátyfalván Töltés (2008: Tölt½s) néven a Tisza gátját ismerik.  

A töltés ’gát’ (FKnT.) köznévi említése.  

Töltés-sor ’Újlak határában említett hely’ 1710 (Sz. 517): Tőtés sor. Mai nép-

nyelvi alakja: 1982: Tőtéssor, gát, „az 1933-as árvíz után emelték a kubikosok” 

(Szilágyi 1982: 98).  

A töltés köznévnek és a sor ’szabályos alakú földdarabok a határban’ (FKnT.) 

földrajzi köznévnek az összetételéből alakult, talán a Tisza töltése melletti helyre 

utalhat. Ehhez lásd még esetleg töltéslánc (FKnT.).  

Törés ’Szirma határában említett hely’ 1721 (Sz. 488): Törés előtt.  

A m. törés ’egykori rétből felszántott terület’ (FKnT.) földrajzi köznév vált 

jelentéshasadással helynévvé. Vö. Új-Törés. 

Tőrös telke ’Keresztúr DK-i határában említett hely’ 1655 (Sz. 504): Törös 

teleké-ben. Későbbi említése: 1852 (K1): Tőrőstelek, 1865 (P. 63): Törős te-

lek.  

Bizonyára a m. Tőrös családnévnek (1416: Teres [Mátyás], RMCsSz.) és a 

birtokos személyjeles telek ’földterület’ (TESz. telek1) földrajzi köznévnek az 

összetételével alakult. A Tőrös személynév Ugocsa vármegyében is előfordul, 

vö. 1775: Töröss (Péterfalva, Sz. 451).  

törvényfa 1757 (Nevetlenfalu; Sz. 442): Törvény fá-nál.  

Közszói említés.  

Tövis ’Szőlős határában említett hely’ 1770 (Sz. 431): Tövis mellett. Későbbi 

említése: 1805 [a. n.] (Sz. 431): Tövis mellett.  

A magyar tövis ’szúrós növény’ fn. metonimikusan vonódott át a hely meg-

jelölésére, ilyen növényeket termő helyre utalhat. Elképzelhető azonban az is, 

hogy szerkezeti változással, ellipszissel alakult a Tövis-kert helynévből. Vö. 

Tövises, Laskai tövise, Tice tövise.  

Tövised ’Csepe határában említett föld’ 1441 (Sz. 316): Twyssed, t.  

A tövis ’tüskés növény’ köznévből alakult -d helynévképzővel (vö. PÓCZOS 

2001: 116).  

Tövises ’Szőlős határában említett hely’ 1636, 1667 [a. n.] (Sz. 431): Tövises 

közt.  

A m. tövis fn. -s képzős származéka, s tüskés helyre utal; vö. tövises ’töviskes, 

tüskés, harasztos hely’ (NEMES 2005: 189). SZABÓ ISTVÁN adatközlése szerint a 

később adatolt Tövis mikrotoponimával egyazon denotátumra utalhat. 
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Tövises-láz ’Tivadar határában említett hely’ 1512 (Sz. 521, OklSz. 1015 [itt 

Thewysseslaz alak áll]): Thewisses laz. Később a közeli Nagypalád Ny-i határá-

ban Tövises-szeg nevet találunk; vö. 1884 (Kat3), 1953 (T35): Tövises szeg.  

A tövises melléknévnek és a szláv eredetű magyar láz ’tisztás; szénatermelő 

hely, rét; irtvány’ (TESz. láz1, FKnT.) földrajzi köznévnek a jelzős összetételével 

alakult, s tüskés növénnyel benőtt helyre utal.  

Tövis-kert ’Szőlős határában említett hely’ 1668 (Sz. 434): Töviskert.  

A m. tövis ’tüskés növény’ (TESz.) fn.-nek és a kert ’bekerített telek, föld-

terület; a házhoz tartozó telekrész; a gyümölcsös számára elkerített hely (a falun 

kívül); természetes vagy mesterséges módon elzárt legelő’ (FKnT.) földrajzi 

köznévnek az összetételével alakult. Vö. Tövis. 

Túr ’Ugocsa vm. D-i részén lévő folyó, a Tisza baloldali mellékvize’ 1181/

1288/1366/XVI. (RegArp. 1: 44), 1216 (F. 7/3: 20), 1250 (Perényi 15), ?1745 

(T29): Tur, aqua, 1251 (F. 4/2: 94), +1294/1550 (RegArp. 2/4: 130), 1315 (F. 8/1: 

576, 579, 580), 1319 (Z. 1: 164, Perényi 28, AOklt. 5: 181), 1602 (UC 87: 46): 

Thur, fl., 1341 (Perényi 51, 52), 1341/1482 (DL 70998), 1450 (DL 70896, 

Perényi 233), 1461 (C. Tóth 2006: 48, Z. 10: 159), 1468 (Z. 10: 444), 1476/1478 

(Z. 11: 179), 1478 (Z. 11: 217, 218), 1483 (Z. 11: 368): Thwr, fl., 1462 (Szirmay 

159): Thúr, fl., 1462 (Szirmay 159), 1688/1689 (Károlyi 4: 566): Túr, fl. Későbbi 

említése: 1802–1811 (Görög), 1839 (Fényes 4: 411, 419, 420, 423), 1854 (K3), 

1865 (P. 56, L10), 1876 (L30), 1889 (Gönczy), 1934 (T8), 1935–1936 (SzamSz. 

980), 1953 (T35): Túr, 1782–1785 (Kat1), 1884 (Kat3), 1908 (K51): Tur Patak, 

1908 (K51): Túr patak. Mai népnyelvi alakja: 2007, 2008: Tur (Almás, Palád, 

Gődényháza), 2008 (Bura 1: 138, 289, 376, 2: 322): Túr (Halmi, Kökényesd, 

Terebes).  

Szláv eredetű víznév; az ősszláv *turъ ’őstulok’ fn.-ből alakult birtokképzős 

*Turjь helynév tulajdonképpeni értelme az ’őstuloknak a [patakja]’ (FNESz. Túr, 

KNIEZSA 1943/2003: 74–78, SEBESTYÉN 2017: 344–345). Alapszava a szláv 

nyelvekben többféle helynévi származékban kimutatható, pl. ukr. Tуpeць hn., or. 

Tуpoвкa hn. (ŠMILAUER 1970: 185). A helynév hangtani jellege nem kor- és 

etnikumjelző, így az sem állapítható meg pontosan, hogy a magyarba mikor 

kerülhetett át. Emellett azt sem tudjuk meghatározni, hogy a folyásának melyik 

szakaszán kaphatta a nevét. A fenti névfejtéstől eltérően MELICH JÁNOS úgy 

vélte, hogy „Nem szlávok e terület kisebb folyóinak a nevei sem, amilyenek 

Kórógy, Túr …” (1925‒1929: 220). Később Túr vize formában is említik. Vö. 

Turc, Túrra függő, Túrterebes.  

Turc 1. ’a Túr jobb oldali mellékága Ugocsa vm. DK-i részén’ 1319 (Z. 1: 

164, Perényi 28, AOklt. 5: 181, Sz. 283, 522, ComMarmUg. 212 [itt Turuch], 

EH. 2: 1061 [itt a ComMarmUg.-ból átvett Turuch alakban]): Thuruch, fl., 

1319/XV. (Sz. 283), 1319/XVI. sz. eleje (Perényi 28): Thwrcz, fl., 1319/1532 (Sz. 
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283), 1319/XVI. sz. eleje (Perényi 28): Thurch, fl., 1319/XVI. sz. eleje (Perényi 

28): thwrch, 1349 (Szirmay 158, F. 9/1: 755): Thurcz, fl. Későbbi említése: 1802–

1811 (Görög): Turtz P., 1805 (Szirmay 154, 157, 164), 1806 (Lip., Mappa), 

1859–1860 (Kat2): Turcz R., 1805 (Szirmay 154, 156): Túrcz, riv., 1865 (P. 55): 

Turc, 1870 (T34): Turiz p., 1935–1936 (SzamSz. 980): Tūrc. Mai népnyelvi 

alakja: 2004 (Kocán 2004a: 104): Turci-patak, 2008 (Bura 2: 322): Tùrci-patak, 

p. L. Turc pataka. 2. ’település Ugocsa vm. DK-i részén a Turc partján’ 1375 

(DL 72387), 1499 (Perényi 334), 1499/1505 (DL 71099): Twrcz, poss., 1378 (DL 

26566, DocVal. 282, ComMarmUg. 212), 1446/1483 (DL 13959), 1500 (DL 

38436): Thwrch, poss., 1385 (Sz. 522, Z. 4: 299, 302, 303, DocVal. 320), 1670, 

1671, 1673 (UC 157: 73): Turch, poss., 1446/1483 (DL 13959, Cs. 1: 436 [itt 

1446–1483. évi kelettel]), 1471 (Z. 11: 84, ComMarmUg. 212), 1473 (Z. 11: 

135), 1477/1478 (Z. 11: 236), 1478 (Perényi 277, 278), 1478/1496 (DL 71061), 

1482 (Perényi 287), 1488 (Károlyi 2: 531, Cs. 1: 436, ComMarmUg. 212), 1489 

(DL 71018, Perényi 297), 1492 (Károlyi 3: 7), 1498 (DL 71068, Perényi 329), 

1499 (DL 71074), 1499/1505 (Perényi 335), 1525 (DL 71193, Perényi 424), 1526 

(DL 82725), 1564 (ComMarmUg. 212): Thwrcz, poss., v., 1478 (C. Tóth 2006: 

63, Z. 11: 223): [T]hurch, 1478 (DL 70985, Perényi 280, Z. 11: 229, ComMarmUg. 

212): Thvrch, 1483/1568 (DL 13959): Thyrch, 1488 (Károlyi 2: 532, ComMarmUg. 

212), 1493 (DL 24590), 1494/1519 (DL 24590), 1500/1519 (DL 24590), 1602 

(UC 87: 46), 1602/1768 (UC 99: 62), XVII. (UC 114: 45): Thurcz, poss., 1489 

(DL 71018): Thwrocz, 1550 (Szirmay 160), 1598 (Dávid 505, EH. 2: 1061), 1670 

(UC 157: 73), 1670–1689 (UC 159: 41), 1672 (UC 6: 77b, 46: 33), 1673 (UC 27: 

6), [1674–1675] (UC 31: 1), 1675 (UC 6: 77c, 44: 74, 118: 13), 1676 (UC 39: 

71), 1678 (UC 90: 45), 1680 (UC 44: 72), [1680 k.] (UC 6: 77d), 1691 (UC 11: 

49f), 1692 (UC 11: 49h), [1696] (UC 3: 17), [XVII. vége] (UC 46: 39, 40), 1704 

(UC 64: 17), 1713 (UC 34: 45), 1715 (UC 89: 55), [é. n.] (UC 147: 33): Turcz, 

1670 (UC 157: 73): Turtz, 1670, 1671, 1673 (UC 157: 73): Furcz [ƒ: Turcz], 1670 

k. (UC 44: 58): Turocz, [XVII. második fele] (UC 108: 51): Sturcz, 1694 (UC 

149: 42): Turcs, 1696 (UC 47: 19): Tures, [1750] (ComMarmUg. 212): Turetz. 

Későbbi említése: 1782–1785 (Kat1): Turoz, 1802–1811 (Görög): Turtz, 1806 

(Lip., Mappa), 1839 (Fényes 4: 412, 423), 1865 (P. 45): Túrcz, 1865 (P. 57): 

Túrtz, 1865 (P. 55), 1889 (Gönczy), 1909 (EH. 2: 1061), 1921 (EH. 2: 1061), 

1937 (Hnt. 767), 1944 (Hnt. 589): Turc, 1935–1936 (SzamSz. 980): Tūrc | Rom. 

1909 (EH. 2: 1061), 1926 (Hnt. 389), 1937 (Hnt. 767), 1974 (ComMarmUg. 213): 

Turţ, 1942 (Hnt. 248, EH. 2: 1061): Turt | Szl. 2003 (T36): Турц. Mai népnyelvi 

alakja: 2008: Turc.  

A szláv eredetű víznév helynévképzéssel alakult: egy *Turьcь alakra vezet-

hető vissza (FNESz. Turc, KNIEZSA 1943–1944/2001: 169), amely a szintén szláv 

eredetű Túr folyónévnek az ősszláv -ьcь kicsinyítő képzős származéka (ŠMI-
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LAUER 1970: 28–29, itt jól látszik, hogy több szláv nyelvben produktív helynév-

képző volt), azaz a helynév a ’Kis-Túr’ szemantikai tartalmat fejezi ki (lásd még 

Sz. 283, 522). A településnév metonimikus névátvitellel alakult másodlagosan, 

ez a névátvitel akár magyar, akár szláv beszélőközösségben végbemehetett. Né-

hány adatban az r és a c között o bontóhang jelenik meg.  

Turc pataka ’a Túr jobb oldali mellékága Ugocsa vm. DK-i részén’ 1341 

(Perényi 52), 1341/1482 (DL 70998): Thuruchpathaka, fl.  

A Turc víznév másodlagosan kiegészült a birtokos személyjeles patak föld-

rajzi köznévvel. Az r és a c között u bontóhang szerepel. 

Turkal ’Hetény határában említett rét’ 1549 (Sz. 374): Thwrkal, prat.  

Etimológiája bizonytalan. SZABÓ ISTVÁN szerint talán a faluban ismert 

Turkoly családnév az alapja (Sz. 374); vö. 1597: Twrkolj (i. m. 372; Kökényes-

den 1478: Alberto et Stephano Thvrkolÿ csn., N. FODOR 2010: 232, lásd még 

Sz. 403). 

Túrra függő ’Terebes határában említett szőlőföld’ 1612 (Sz. 532): Thurra 

fwgeo, sző.  

A szláv eredetű Túr folyónév -ra határozóragos alakjának és a függ ’lóg, 

hozzákapcsolódik’ (TESz.) ige -ő melléknéviigenév-képzős származékának az 

összetételével alakult. A Túr folyóra hajló területet jelölhetett. 

Túrterebes ’település Ugocsa vm. D-i részén a Túr jobb partján’ 1321 (Cs. 1: 

435, EH. 2: 1061 [Sz. 525-re utal, de ott a. n.]), 1430 (Perényi 203, F. 10/7: 232), 

1604/1754 (UC 89: 8), [XVII. második fele] (UC 108: 51), 1709 (ComMarmUg. 

213), 1717 (T13), ?1730 (T26), 1737 (T16), 1744 (T19): Turterebes, poss., 1430 

(DL 70858, Perényi 204): Turtherebes, poss., 1430 (Perényi 208), 1431 (DL 

70870), 1471 (DL 70956, Perényi 262), 1494 (DL 71052, Perényi 316): 

Thwrtherebes, poss., 1430 (Perényi 204): Tyrterebes, 1430/1431 (F. 10/7: 235 [itt 

Thwrtherebes alak áll]), 1431 (F. 10/7: 322), 1460/1701–1800 (DL 70909): 

Thurtherebes, poss., 1430/1431 (DL 70863, 70870): Sthwrtherebes, 1431>1498 

(Perényi 209): Thewterebes, 1492 (DL 71039, Perényi 309), 1499 (DL 71074, 

Perényi 335), 1499/1505 (DL 71099): Twrtherebes, 1570 (UC 76: 18a): Thwr 

Terebes, 1604 (UC 59: 15b): Thur Terebes, 1707 (T17), ?1720 (T33): Turterre-

bes, 1740 (T20): Túrturebes, ?1745 (T29): Turturebes. Későbbi említése: 1802–

1811 (Görög), 1805 (Szirmay 154, 155, 157), 1806 (Lip., Mappa, ComMarmUg. 

213), 1865 (P. 68), 1870 (T34), 1884 (Kat3), 1926 (Hnt. 390), 1934 (T8), 1944 

(Hnt. 590): Túr-Terebes, 1865 (P. 37): T. Terebes-nél, 1873 (Hnt. 1340), 1877 

(Hnt. 916), 1882 (Hnt. 875): Terebes (Tur-). Túriterebes 1321 (Perényi 30), 

1321/1324 (Perényi 30, AOklt. 6: 91), 1321/1324/1360 (AOklt. 6: 91), 1324 

(AOklt. 8: 18), 1360 (Perényi 73), 1373 (DL 52214, ComMarmUg. 213): Turi-

terebes, poss., v.  
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A Túrterebes névformában a Terebes településnév a Túr folyó mellékére 

utaló előtaggal egészült ki (FNESz. Túrterebes). Népnyelvi alakja az Árpád-kori 

egyrészes névformával azonos, hivatalos neve Túrterebes. Hosszabb-rövidebb 

ideig párhuzamos névhasználat állhatott fenn a Túrterebes és a Tőketerebes — 

időszakos névrészcserére utaló — névalak között, a 14. sz.-ban pedig néhányszor 

Túriterebes formában is említik, ahol az első névrész egy -i formánssal bővült ki 

(lásd még TÓTH 2008: 120).  

Túr vize ’Ugocsa vm. D-i részén lévő folyó, a Tisza baloldali mellékvize’ 

1499 (Szirmay 156), 1625 (Károlyi 4: 200 [itt Túr vizé-n]): Túrvize, fl.  

A szláv eredetű Túr vízfolyásnév másodlagosan kiegészült a denotátum faj-

tájára utaló víz ’vízfolyás’ birtokos személyjeles vize földrajzi köznévvel.  

Ugar ’Szőlős határában említett hely’ 1638, 1770 (Sz. 432): Ugar előtt.  

A m. ugar ’pihentetésre bevetetlenül hagyott terület’ (FKnT., TESz.) jelentésű 

földrajzi köznév jelentéshasadás útján válhatott helynévvé. A helység névanya-

gában Kis-Ugar és Ugar-oldal neveket is említenek.  

Ugar-oldal ’Szőlős határában említett hely’ 1688, 1690 [a. n.], 1770 (Sz. 

432): Ugar oldal.  

Az Ugar helynévnek és az oldal ’határrész, tájrész oldalsó darabja, környéke’ 

(FKnT.) földrajzi köznévnek a jelzős összetételével alakult. 

Ugató ’Dabolc határában említett erdő’ 1506 (Sz. 321): Wgato, e.  

Metonimikus névadással keletkezett onomatopoetikus helynév: az ugat ’(ál-

lat, főként kutya) több egymást követő éles hangot ad’ (TESz.) jelentésű ige -ó 

melléknéviigenév-képzős származéka (vö. JUHÁSZ 1989: 116–119). A névadás 

motivációját nem ismerjük.  

Ugocsa 1. ’település és vár Ugocsa középső részén’ 1210 (Benkő 1998: 97, 

An. 14 [a FNESz. 1150/XIII–XIV. évi datálással], ComMarmUg. 213 [itt bizony-

talanul 1150. évi kelettel]: uſq[ue] ad vgoſam, 1313 (Sz. 534, ComMarmUg. 214): 

Ugacha, 1321 (Szirmay 2, ComMarmUg. 214): Ugacha, castr., 1325 (AOklt. 9: 

183): Vgucha, 1332–1337/Pp. Reg. (Ortvay, Egyh. 1/1: 202, Cs. 1: 436 [itt 1332–

1337. évi kelettel], ComMarmUg. 214): plebanus de Hugacha, 1332–1337/

Pp. Reg. (Ortvay, Egyh. 1/1: 201): plebanus de Hugocha, 1332–1337/Pp. Reg. 

(Ortvay, Egyh. 1/1: 201, ComMarmUg. 214): Vngucha, 1332–1337/Pp. Reg. 

(Ortvay, Egyh. 1/1: 201): Vugucha, 1430 (DL 70858, Perényi 204): Sazfalua alio 

nomine Bgotha, poss., 1430 (Sz. 51, 535, F. 10/7: 232): Ugocha, 1430 (Perényi 

203): Vgocha, 1430 (Perényi 208), 1430/1431 (DL 70863, 70870, F. 10/7: 235), 

1431 (DL 70870, F. 10/7: 321): Wgocza, poss., 1680 (T12): Ugoza, ?1730 (T26), 

1740 (T24): Ugocz, [1750] (ComMarmUg. 214): Kánko (olim Ugatha). Későbbi 

említések: 1805 (Szirmay 93, 140, 141): Kankó, olim Ugócha, 1808 (Lip., Rep.): 

Ugátha, arx desol, 1865 (P. 65, K33, L22): Ugocsa, Szászfalu belterületének Ny-



386 

ÉNy-É-i részén húzódó szántóföld. L. Kankó, Szászfalu. 2. ’a történelmi Ma-

gyarország vármegyéje’ 1210 (Szirmay 30, ComMarmUg. 213): Hugosa, de, 1215 

(Szirmay 30, ComMarmUg. 213–214): Ugosi, de, 1216/1550 (K. Fábián 1997: 

79, ÁSz. 291): HugoÐa, 1217/1550 (K. Fábián 1997: 79, ÁSz. 291): VgoÐi, 

1220/1550 (K. Fábián 1997: 79, Szirmay 31 [itt 1220. évi kelettel], ComMarmUg. 

214 [itt 1220. évi kelettel]): Ogocha, 1230/1368 (H. 7: 19, ComMarmUg. 165 [itt 

1230. évi kelettel]), 1264/1291 (RegArp. 2/4: 62), 1271 (Perényi 17), 1283 

(ComMarmUg. 211), 1288 (EO. 275, F. 5/3: 408, ComMarmUg. 214), [1290 k.] 

(C. Tóth 2006: 25), 1299 (RegArp. 2/4: 233), 1300 (RegArp. 2/4: 245), 1301 

(AOklt. 1: 54, 57, SzSzBML. 22), 1303 (AOklt. 1: 242, F. 8/1: 147 [itt Ugocha ~ 

Ugocsa]), 1307 (A. 1: 132, F. 8/1: 227, ComMarmUg. 220), 1313 (Mező, Patr. 

443), 1313/1321 (AOklt. 3: 262), 1317 (AOklt. 4: 233, 244 [az utóbbi oldalon 

valószínűsített kelettel]), [1318] (AOklt. 5: 9), 1320 (AOklt. 5: 306), 1320. k. 

(HOkl. 193), 1320/1324 (Perényi 29), 1321 (AOklt. 6: 9, 58, Mező, Patr. 443), 

1321/1324 (AOklt. 6: 91), 1321/1324/1360 (AOklt. 6: 91), 1322 (AOklt. 6: 172), 

1324 (AOklt. 8: 18), 1325 (AOklt. 9: 129, 142, 198, 294), 1327 (AOklt. 11: 

147, 209), 1332–1337/Pp. Reg. (Ortvay, Egyh. 1/1: 157), 1341 (Z. 1: 624), 1342 

(Z. 2: 7, ComMarmUg. 165, 211), 1351 (DL 70629, Károlyi 1: 188, Z. 2: 460, 

ComMarmUg. 174), 1354 (DL 70633, A. 6: 223), 1355 (A. 6: 408), 1357/1364 

(DL 70645, A. 6: 634), 1357 (A. 6: 528), 1358 (A. 7: 300, DocVal. 139), 1358/

1378 (A. 7: 54), 1367 (HOkl. 282), é. n. (ÁÚO. 9: 417): Vgacha, de, 1251 

(ComMarmUg. 218), 1262 (F. 7/3: 44), 1264 (F. 4/3: 207), 1271 (Mező, Patr. 

379), 1274 (F. 5/2: 167), 1319/XVI. sz. eleje (Perényi 28), 1356 (F. 9/2: 493, 521 

[az utóbbi helyen tévesen 1336. évi kelettel]), 1357 (A. 6: 547), 1360 (F. 9/3: 

219), 1365 (F. 9/3: 491), 1377 [ɔ: 1372] (F. 9/5: 174), 1378 (DocVal. 281, 

ComMarmUg. 196), 1392 (DocVal. 432), 1396 (F. 10/2: 378, 10/8: 413), 1409 

(Zs. 2/2: 6716), 1418 (Zs. 6: 2497), 1427 (DL 70844), 1428 (DL 70845), 1429 

(F. 10/7: 111), 1439 (DL 70887), 1447 (DL 70894), 1461 (Z. 10: 159), 1471 (Z. 

11: 84), 1473 (Z. 11: 135), 1479 (DL 70990), 1480 (DL 18353), 1498 (DL 71070, 

71072), 1513 (DL 86743): Vgocha, 1262 (Szirmay 148, ComMarmUg. 182 

[itt az előbbire hivatkozva Ugocsa]), 1272 (Sz. 44, Cs. 1. 435 [itt Vgacha], 

ComMarmUg. 205 [itt Ugocsa], F. 5/1: 176 [Vgocha]), 1273 (Szirmay 110), 1274 

(Szirmay 70), 1294 (Szirmay 31), 1295 (Szirmay 110), 1300 (Szirmay 71), 1301 

(Szirmay 29), 1323 (F. 8/5: 140), 1337 (Szirmay 31–32, F. 8/4: 29, 294 [itt az 

előbbire utalva Vgocha]), 1341 (DL 38153), 1343 (DL 38154), 1345 (C. Tóth 

2006: 29), 1351 (DL 38161, 38163, Károlyi 1: 260), 1351/1388 (DL 38157, 

38158), 1351/1406 (DL 38158), 1351/1458 (DL 38162), 1355 (DL 38165), 

1355/1379 (DL 38166, 38167), 1356 (DL 38864), 1358 (DL 38174), 1359/1365 

(DL 38175), 1359/1571 (DL 38584), 1360 (Szirmay 165), 1361 (DL 38178), 

1368 (DL 30700), 1369 (DL 38181), 1370 (DL 38184), 1372 (DL 38188), 1379 
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(DL 38166), 1379/1387 (DL 38167), 1410 (F. 10/5: 53), 1413 (Szirmay 50), 1414 

(F. 10/5: 461, 10/5: 550 [itt Ugocsa]), 1416 (F. 10/5: 675), 1421 (DL 38243), 

1423 (DL 38597), 1425 (DL 38246), 1426 (DL 38249), 1428 (DL 38251, 38598, 

F. 10/6: 924), 1429 (DL 38252, 38599, Mező, Patr. 380), 1431 (DL 38254, 

38600), 1433 (DL 38124), 1434 (DL 38263), 1435 (DL 38265), 1436 (DL 38210, 

38269), 1437 (DL 38272), 1440 (DL 38277, 38278), 1442 (DL 38601, 38604), 

1444 (DL 38282), 1445 (DL 38605), 1446 (DL 38286), 1448 (DL 38292), 1450 

(DL 38300, 38608), [1450] (ComMarmUg. 205), 1451 (DL 38302), 1452 (DL 

38304), 1453 (DL 38310, 38311), 1453/1454 (DL 38312), 1454 (C. Tóth 2006: 

43, DL 38312, 38313, 38314), 1455 (DL 38315), 1456 (DL 38319), 1457 (DL 

38320), 1458 (DL 38321), 1459 (DL 38323, 38327, 38328), 1460 (DL 38616), 

1461 (C. Tóth 2006: 47, 48, DL 38332), 1461/1462 (DL 38336), 1462 (DL 

38339), 1465 (DL 38343, 38345), 1467 (DL 26896), 1468 (DL 38356, 38357), 

1469 (DL 38359), 1470 (DL 38620), 1471 (DL 38622, Szirmay 175), 1472 (DL 

38367), 1473 (DL 38369), 1474 (DL 38374, 38377), 1475 (DL 38384, 38386), 

1476 (DL 38388, 38625, 38626, 70981), 1478 (DL 38628, Szirmay 51), 1479 

(DL 38301, 38412), 1481 (DL 38420), 1482 (DL 38421), 1483 (DL 38422), 1487 

(Szirmay 51), 1488 (Károlyi 2: 532), 1489 (DL 38426), 1492 (DL 38427), 1494 

(DL 38430), 1495 (DL 38431, 38632), 1500 (DL 38436), 1500/1501 (DL 38437), 

1501 (DL 38437), 1502 (DL 38439), 1503 (DL 38440, 38441), 1506 (DL 38443), 

1507 (DL 38444), 1509 (DL 38636), 1511 (DL 38452), 1514 (DL 38637), 1523 

(DL 38465), 1524 (C. Tóth 2006: 81, DL 30351, 38466), 1559 (Szirmay 17), 

1573 (Szirmay 71), 1584 (UC 38: 42), 1616 (Szirmay 115), 1669 (Szirmay 98), 

1714 (Szirmay 65, 66): Ugocha, de, 1271 (Szirmay 31, ComMarmUg. 214): 

Ogosa, 1272/1511 (H. 8: 438), 1295 (ÁÚO. 5: 135, Károlyi 1: 22 [itt Wgacha], 

ComMarmUg. 170, 201), 1295/1478 (RegArp. 2/4: 151, F. 6/1: 348 [az előbbi 

erre utal, itt 1295. évi kelettel Vgocha áll], Szirmay 110 [a RegArp. erre is utal, 

itt 1295 Ugocha áll]), 1319 (AOklt. 5: 206), [1319] (AOklt. 5: 208), 1337 (Z. 1: 

517), 1366 (DL 30105), 1372 (DL 30706), 1387/1393 (Károlyi 1: 427), 1393 

(DocVal. 466, ComMarmUg. 213), 1397 (DocVal. 493, 495), 1406 (Z. 5: 448), 

1409 (Z. 5: 614), 1417 (Zs. 6: 1164), 1418 (Károlyi 2: 39), 1428/1430 (DL 

70845), 1430/1493 (DL 71048), 1431 (DL 70863, 70870, F. 10/7: 322, 365), 

1433 (DL 70872, 70999), 1436 (DL 70878), 1443 (DL 70892), 1451 (Károlyi 2: 

286), 1453 (DL 70903), 1461 (Z. 10: 174), 1464 (DL 70920), 1466 (DL 70933), 

1467/1468 (DL 70940), 1468 (Z. 10: 444), 1470 (Z. 11: 57), 1471 (DL 70956, 

70960, 105506), 1472 (Z. 11: 112), 1473 (DL 38372), 1475 (DL 70975, 70976, 

Z. 11: 165, 166), 1476 (DL 70979, 70981), 1476/1478 (Z. 11: 179), 1477 (DL 

38390, Z. 11: 197, 206), 1477/1478 (Z. 11: 234, 235, 236), 1478 (DL 70985, Z. 

11: 217, 222, 226), 1479 (DL 70988, Z. 11: 238), 1479/1485 (Z. 11: 260), 1481 

(C. Tóth 2006: 65), 1482 (DL 71000), 1483 (Z. 11: 368), 1488 (Károlyi 2: 531, 
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ComMarmUg. 212), 1489 (DL 71018), 1490 (DL 71024, DL 71026, H. 5: 375), 

1491 (C. Tóth 2006: 67, 69, DL 36398, 71033), 1492/1493 (DL 71047), 

1492/1498 (DL 71068), 1492/1506 (DL 71101), 1493 (DL 71040, Károlyi 3: 13), 

1493/1498 (DL 71068), 1493>1506 (DL 71101), 1494 (DL 71052), 1495 (DL 

71058), 1495/1499 (DL 71076), 1496 (DL 30939, 71060), 1497 (DL 71063, 

SzSzBML. 158), 1497/1506 (DL 71094), 1498 (DL 71068, 71071, 71072, Pe-

rényi 329), 1499 (DL 71074), 1499/1505 (DL 71099), 1500 (DL 71077, Perényi 

336, 337), 1504/1506 (DL 71094), 1505 (DL 39335), 1506 (DL 71101), 1507 

(DL 38445), 1509 (DL 71106, 71112), 1512 (DL 65372, Szent-IványLevt. 71), 

1513 (Károlyi 3: 90), 1514 (DL 71133, 71135, 86745), 1516 (DL 71141, 71142), 

1517 (DL 71148), 1519 (DL 71154, Perényi 395), 1521 (DL 71167, 71169), 

1521/1525 (DL 71190), 1522 (Károlyi 3: 137), 1523 (DL 71174), 1523/1524 (DL 

71187), 1524 (DL 71182), 1525 (DL 71185, 71189), 1526 (DL 71200), 1550 

(Károlyi 3: 257, 258, 259, 260, ComMarmUg. 170), 1589 (Károlyi 3: 457), 1590 

(Károlyi 3: 466): Wgocha, 1274 (ÁÚO. 12: 108, ComMarmUg. 202, F. 5/2: 164), 

1274/1323 (Z. 1: 34), 1299 (RegArp. 2/4: 227, 233), 1323 (F. 8/2: 423), 1349 

(DL 51529), 1351 (DocVal. 120, 121, ComMarmUg. 166, 187, 217), 1358 (A. 7: 

33), 1386/1387 (DL 70674), 1387 (Zs. 1: 291), 1393 (Károlyi 1: 467), 1394 (Zs. 

1: 3428, F. 10/2: 193 [itt Vgocha], Szirmay 13 [itt Ugócha]), 1402 (Károlyi 1: 

517, 518, Z. 5: 294), 1403 (Károlyi 1: 520), 1406 (Károlyi 1: 534, 536, Z. 5: 447), 

1409 (Zs. 2/2: 7105), 1411 (Károlyi 1: 579, 581), 1425 (DL 70838), 1432 (Z. 7: 

482), 1435 (Károlyi 2: 155, ComMarmUg. 167), 1440 (H. 2: 290), 1465 (DL 

70928): Vgucha, 1274/1291 (Z. 1: 36, ComMarmUg. 183 [itt 1274. évi kelettel]), 

1291 (Z. 1: 73, RegArp. 2/4: 76), 1300 (RegArp. 2/4: 239, F. 6/2: 252, 253 [itt 

Vgocha]), [1334] (AOklt. 18: 319), 1351 (DL 70629), 1380 (Károlyi 1: 379), 

1389 (DocVal. 345, 349), 1390 (DocVal. 383), 1399 (DocVal. 522, 524), 1406 

(SzSzBML. 86), 1408 (Zs. 2/2: 6022), 1410 (Zs. 2/2: 7494), 1451 (Károlyi 2: 

286, 287), 1454 (Z. 9: 442): Wgucha, 1280 (Perényi 20), [1290 k.] (C. Tóth 2006: 

25), 1296/1299 (H. 8: 448, RegArp. 2/4: 171), 1300>1417 (RegArp. 2/4: 248), 

1303 (AOklt. 1: 242 [ehhez lásd még Vgacha 1303. évinél hivatkozott forrá-

sokat]), 1304 (AOklt. 1: 296, F. 8/1: 174 [az előbbi erre hivatkozik, itt Vgocha 

áll]), 1315/1360 (AOklt. 4: 50), 1319/1323/1570/1572 (AOklt. 5: 228), 1320 

(Perényi 29), [1320] (AOklt. 5: 354), 1320>1353 (AOklt. 5: 356), 1321 (AOklt. 

6: 19, 106, 107, A. 1: 632), 1322 (AOklt. 6: 172, 204, 235, A. 2: 22, 

ComMarmUg. 169, 194, 204), [1322] (AOklt. 6: 200), 1323 (AOklt. 7: 87, 90, 

101, Z. 1: 240), [1323] (AOklt. 7: 99), 1332–1337/Pp. Reg. (Ortvay, Egyh. 1/1: 

157, 201, ComMarmUg. 214), 1325 (AOklt. 9: 180), 1334 (AOklt. 18: 235, F. 

8/3: 750 [itt Vgocha]), 1348 (DL 70627, Z. 2: 315), 1351 (DL 70629, Perényi 

60), 1355 (DL 70634, Perényi 65), 1359 (DL 70637, A. 7: 535, 593), 1370 

(Károlyi 1: 315) 1372 (Sz. 294), 1461 (DL 84947), 1464 (DL 70924), 1472 (DL 
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70963), 1475 (SzSzBML. 134), 1491 (C. Tóth 2006: 68), 1499 (DL 71074), 

1499/1505 (DL 71099): Wgacha, de, 1280 (ÁÚO. 12: 292, ComMarmUg. 220): 

Wgatha, +1294/1550 (RegArp. 2/4: 130), 1391 (ComMarmUg. 214): Ugotsa, 

[1298] (H. 8: 454 [itt é. n. áll], RegArp. 2/4: 208 [az előbbire utalva 1298. évi 

bizonytalan datálással Vgacha áll]), 1300 (Sz. 78, ComMarmUg. 174, 179, 197), 

1321 (Szirmay 95), 1351 (ComMarmUg. 200), 1364 (Szirmay 140), 1404 (Szir-

may 29): Ugacha, 1312 [ƒ: 1342] (AOklt. 3: 163): Agatha, 1315 (Perényi 25), 

1315/1320 (AOklt. 4: 49), 1315/1320/1324 (AOklt. 4: 49), 1319 (Z. 1: 163, Peré-

nyi 27, ComMarmUg. 164, 199, 202, EH. 1: 84, AOklt. 5: 174 [itt bizonytalan 

datálással], 181), 1320 (Perényi 28), 1320/1324 (AOklt. 5: 261), 1323 (Z. 1: 248, 

ComMarmUg. 208), 1365 (DL 70647, Perényi 78), 1405 (Perényi 141): Hugacha, 

1319/XVI. sz. eleje (Perényi 28), 1442 (Z. 9: 42): Wgwcha, 1320 (Szirmay 95, 

ComMarmUg. 221 [itt az előbbire utalva ?1320 évi kelettel]), 1356 (Szirmay 32): 

Ugatha, 1320. k. (HOkl. 193): vgaka, 1323 (F. 8/2: 423, 8/5: 139), 1349 (DL 

38156), 1351 (DL 38160), 1468 (C. Tóth 2006: 52): Ugucha, de, 1332–1337/Pp. 

Reg. (Ortvay, Egyh. 1/1: 157): Vgcha, 1349 (Szirmay 153, 158, ComMarmUg. 

208, F. 9/1: 755), 1367 (DL 5980), 1382 (Z. 4: 232, ComMarmUg. 214), 1397 

(DocVal. 496): Hugucha, de, 1352 (Szirmay 33), 1373 (DL 30398), 1414 

(Szirmay 34): Ugoch, 1352 (Szirmay 33, ComMarmUg. 214 [itt Ugogh áll]): 

Ugogch, 1356 (F. 9/2: 568): Vgochen, 1356 (DL 38864): Wgecha, 1405 (Zs. 2/1: 

3703): Hwgucha, 1430 (DL 70858, F. 10/7: 232), 1575 (Heltai 4v): Vgocza, 

1430/1431 (DL 70863, F. 10/7: 235), 1433 (DL 70872): Wgocza, 1447 (Szirmay 

51, ComMarmUg. 214 [itt Hugocha]): Hugócha, de, 1493 (DL 71046), 1514 (DL 

71130): Wgocsa, 1509 (DL 71106): Wghocha, 1513 (DL 71126): Wgocya, 

1520/1520–1600 (DL 71166), 1521 (DL 71169): Wgochya, 1534 (Maróthi 1902: 

110): Wgyocha, XVI. közepe (UC 100: 20), 1625 (Károlyi 4: 200), 1626 (Károlyi 

4: 211), 1659 (Károlyi 4: 372), 1688/1689 (Károlyi 4: 566), 1696 (Révay 2003: 

130), 1698 (Károlyi 4: 590), 1703 (Károlyi 5: 15, 27, Révay 2003: 15, 33), 1705 

(Károlyi 5: 188, 215, 231, 278, 350), 1706 (Károlyi 5: 380, 391, 407, 411, 415, 

416, 424, 427, 430, 432, 433, 434), 1707 (Károlyi 5: 727, 734, 722), é. n. (F. 7/4: 

63): Ugocsa, 1688 (T10): Ugoza, 1688 (T10), 1735 (T1), 1737 (T16), 1740 (T24), 

1760 (T7), 1798 (T14): Ugogh, 1703 (Károlyi 5: 18): Ugocza, 1717 (T13), ?1730 

(T26), 1744 (T19): Ugocz, 1770 (Révay 2003: 50): Ugocsha | Lat. 1497/1633 

(DL 36564): Ugochiensis, 1564 (ComMarmUg. 164, 165, 166, 167, 168, 170, 

172, 175, 176, 177 [itt tévesen 1584. évi kelettel], 179, 181, 182, 184, 185, 187, 

188, 189, 194, 195, 198, 203, 204–205, 206, 207, 209 [itt tévesen 1546. évi 

kelettel], 210, 212, 213, 217, 218, 219, 220, 223, 224, 225): Wgochia, 1566 

(ComMarmUg. 165): Wgochija, 1585 (T25), 1662 (T27): Vgo :ghienſ., 1635 

(T6), 1636 (T21), 1664 (T9): Vgo ghienſis, ?1680 (T11), 1690 (T31), 1700 (T23), 

1740 (T28): UGOGHIENSIS, 1683 (T30): Ugocsiens, 1687 (Károlyi 4: 560): 
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Ugocziensis, ?1690 (T18), 1707 (T17), ?1720 (T33): UGOGHENSIS, ?1745 

(T29): UGOGHEN. Későbbi említése: 1802–1811 (Görög): Ugotsa vára, 1805 

(Révay 2003: 138), 1839 (Fényes 4: 410, 411, 414), 1870 (T34), 1898 (Hnt. 6, 

15, 21), 1900 (Hnt. 58, 67, 73), 1902 (Hnt. 343, 355, 363), 1926 (Hnt. 309, 310, 

311), 1933 (659, 669, 675), 1937 (Hnt. 584, 586, 587), 1941–1944 (Hnt. 5, 14, 

21), 1944 (Hnt. 71, 91, 109): Ugocsa. Mai népnyelvi alakja: Ugocsa.  

Az Árpád-kori vármegyének nevet adó Ugocsa vár, illetve település a későbbi 

Szászfalu határában feküdt, azonban hamar elpusztásodott, és már a 13. sz. 

közepétől Királyházára helyeződött át az ispáni székhely. Később több esetben 

Szászfalura is Ugocsa néven utalnak. Várának maradványát hol Szászfalu határá-

ban említik, hol pedig a Nagyszőlős területén lévő Kankó várával azonosítják. 

Ugocsa vármegye és nevének létrejötte a 12. sz. második felébe nyúlik vissza. 

SZABÓ ISTVÁN megjegyzi, hogy feltehetőleg nevében az „első királyi ispán nevét 

őrzi” (Sz. 534), ezt az etimológiát fogadta el KISS LAJOS is (FNESz. Ugocsa), vö. 

cr 1247: Vgocha pro villa [testis] Oucha (ÁSz. 773). A FNESz. szerint az alapjául 

szolgáló személynév az Ugrin ~ Ugron személynévből rövidült és -sa ~ -csa 

képzőbokorral alakult forma. A helynév személynévi eredete biztosan állítható, 

arra azonban nincs bizonyíték, hogy a vár első ispánjától kapta volna a nevét. Vö. 

Ugocsaszásza. 

Ugocsaszásza ’település Ugocsa vm. közepe táján a Tisza bal partján; Szász-

falu neve’ 1362 (DL 51952, ComMarmUg. 205): Hugachazaza. Ugocsaszász 1364 

(DL 70645, Perényi 77, Cs. 1. 435 [itt Ugachazaaz], Kázmér 1970: 144 [ua.]): 

Vgachazaaz.  

Szerkezeti változással alakult névváltozat: az elsődleges Szász településnév 

kiegészült a vármegyére utaló Ugocsa megkülönböztető előtaggal. Az utótag bir-

tokos személyjeles és a nélküli formában is szerepel. 

Újfalu 1. ’pontosan nem lokalizálható település Ugocsa vm.-ben, valahol Te-

rebes és Veresmart között’ *1470 (Cs. 1: 436), 1478 (Perényi 277 [itt [Wyfa]lw]), 

1478/1496 (DL 71061 [itt [Wyfa]lw]), 1492 (Perényi 308), 1492/1493 (DL 

71047), 1492/1498 (DL 71068), 1492/1506 (DL 71101), 1493/1498 (DL 71068), 

1493>1506 (DL 71101), 1498 (DL 71068, Perényi 329, Sz. 374), 1499 (DL 

71074, Perényi 334), 1499/1505 (DL 71099): Wyfalw, 1492/1493 (DL 46222): 

Ujfalu. 2. ’település Ugocsa vm. É-i részén az Ilonok patak mentén’ 1558 

(Kázmér 1970: 154), 1673 (UC 57: 75, 157: 73), *1673 (UC 27: 6): Ujfalu, 1598 

(Dávid 505), 1670, 1671, 1673 (UC 157: 73), [1673 után] (UC 34: 37b), 1674 

(UC 81: 3): Uyfalu. A 16. század végétől Ilonokújfalu alakban említik a források. 

3. ’település Ugocsa vm. K-i részén, Csarnatőtől K-re a Batár forrásvidékén; a 

mai Sósújfalu’ 1633 (ComMarmUg. 195), 1670, 1671, 1673 (UC 157: 73), 1673 

(UC 57: 75), 1674 (UC 81: 3), 1689 (UC 34: 39), XVII. vége (UC 32: 26): Uyfalu, 
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1670–1689 (UC 159: 41), 1673 (UC 157: 73), *1673 (UC 27: 6), 1720 (Kázmér 

1970: 154): Ujfalu. L. Csarnatőújfalu, Oláhújfalu, Sósújfalu.  

Az új melléknév és a falu földrajzi köznév összetételével alakult. A névszer-

kezet újonnan megtelepült falura utal (vö. FNESz. Sósújfalu). SZABÓ ISTVÁN sze-

rint a 15. század második felétől Terebes és Veresmart között említett Újfalu 1. 

nem lehet azonos a vármegye területén említett északi Újfalu-val, illetőleg a ke-

leti részén fekvő másik Újfalu-val sem, mivel ezek megtelepülése későbbi időkre 

tehető (Sz. 374). A 16. század végén az Újfalu 2. az Ilonok mellékére utaló név-

résszel (Ilonokújfalu), míg a 17. század elején az Újfalu 3. Csarnatő közelségére 

utaló jelzői névrésszel egészült ki (Csarnatőújfalu).  

Újfalusi út ’Szőlős határában említett út’ 1770 (Sz. 435): Újfalusi út.  

Az Ilonokújfalut jelölő elsődleges Újfalu (2.) településnév -i képzős szárma-

zékának és az út földrajzi köznévnek az összetételével alakult. 

Új-gyepű ’Szirma határában említett hely’ 1690 (Sz. 488): Új gyepü mellett.  

A differenciáló szerepű új mn.-nek és a gyepű ’szántatlan gyepszalag; eleven 

sövény vagy tüskével magasan megrakott árokpart, kerítés’ (FKnT., TESz.) föld-

rajzi köznévnek az összetételével alakult. A jelzői előtag a Régi-gyepű helynév 

előtagjával áll korrelációban.  

Újhely ’település Ugocsa vm. Ny-i részén, Újlak szomszédságában’ 1332–

1337/Pp. Reg. (Ortvay, Egyh. 1/1: 202, ComMarmUg. 194): Huihel, 1334 (AOklt. 

18: 235, F. 8/3: 750 [itt Uyhel]), 1349 (DL 38156), 1351 (DL 38161, DocVal. 

120, ComMarmUg. 194), 1351>1389 (DocVal. 353), 1351/1458 (DL 38162), 

1390 (DocVal. 383, 384), 1409 (Zs. 2/2: 7105), 1411 (Zs. 3: 250, 709, F. 10/5: 

220 [a Zs. 3: 709 erre utal, itt viszont Vyhely alak áll]), 1417 (C. Tóth 2006: 86, 

Zs. 6: 529, 950, 1164), 1418 (Zs. 6: 2341), 1417>1436 (DL 38210), 1421 (DL 

38243), 1424 (DL 38245), 1426 (DL 38249), 1435/1436 (DL 38210), 1436 (DL 

38210, 38270), 1439 (DL 38276), 1446 (DL 38285), 1448 (C. Tóth 2006: 38, DL 

38293), 1450 (DL 38298, DL 38300), 1451 (C. Tóth 2006: 87, 88, DL 38302), 

1452 (DL 38304), 1453 (C. Tóth 2006: 42, DL 38310, 38311), 1453/1454 (DL 

38312), 1454 (C. Tóth 2006: 44, DL 38312, 38314), 1455 (DL 38315), 1456 

(C. Tóth 2006: 88, 89, DL 38319), 1458 (DL 38162, 38321, 38322, 38615, Cs. 

1: 436), 1459 (C. Tóth 2006: 45, DL 36392, 38323, 38324), 1460 (C. Tóth 2006: 

46, DL 38329, 38331), 1462 (DL 38339), 1465 (DL 38343), 1466 (DL 70929, 

Perényi 252), 1468 (DL 38354, 38355), 1469 (DL 38360), 1472 (DL 38368), 

1474 (DL 38374), 1475 (DL 38381, 38385), 1476 (DL 38389), 1477 (DL 38390, 

38392, 38398, Z. 11: 206), 1478 (C. Tóth 2006: 61, DL 62906), 1479 (DL 38301, 

38408, 38412), 1479/1485 (Z. 11: 261), 1480 (DL 18353), 1483 (DL 38422, 

38424), 1489 (C. Tóth 2006: 67), 1492 (DL 71039), *1496 (DL 38633), 1498 

(DL 71072), 1499 (DL 71074), 1499/1505 (DL 71099), 1505 (DL 39335), 1507 

(DL 38445, 38448), 1511 (DL 38452), 1514 (DL 71133, 86745), 1519 (DL 
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71154, Perényi 396), 1553 (ComMarmUg. 195): Wyhel, de, poss., 1341 (DL 

38153): Wywhel, 1351>1389 (DL 38160), 1416 (F. 10/5: 674, 677), 1462 (DL 

38336): Ujhel, de, 1354 (DL 70633), 1389 (ComMarmUg. 195), 1415 (Zs. 5: 

828), 1417 (Zs. 6: 581, 839, 1029), 1419 (Zs. 7: 314, 456), 1436 (C. Tóth 2006: 

36, DL 38270), 1440 (C. Tóth 2006: 38, DL 38277), 1444 (DL 38282), 1448 (DL 

38292), 1454 (DL 38612), 1460 (C. Tóth 2006: 46), 1469 (C. Tóth 2006: 54, DL 

38585), 1479 (DL 38412), 1481 (DL 38420): Vyhel, de, 1354 (A. 6: 223, 

ComMarmUg. 194–195), 1360 (Sz. 505), 1411/1639 (Zs. 3: 497), 1440 (DL 

38278), 1461/1462 (DL 38336), 1462 (DL 38336), 1478 (C. Tóth 2006: 60): 

Uyhel, de, 1411/1639 (Zs. 3: 497), 1577 (ComMarmUg. 195), 1598 (Dávid 505): 

Uyhely, *1420 (F. 10/6: 261): Ujhd, de, 1448 (C. Tóth 2006: 39, DL 38294 [itt 

Hwyhel]): Hvyhel (!), de, 1451/1690 (DL 38130), 1458 (Szirmay 72), 1467 

(Szirmay 72, 88), 1483 (Szirmay 74), 1505 (Szirmay 61), 1513 (Szirmay 35), 

1550 (Szirmay 69), 1552 (Szirmay 71), 1559 (Szirmay 73), 1572 (Szirmay 38), 

1573 (Szirmay 71, 76), 1582 (Szirmay 61, 73), 1637 (Szirmay 61), 1655 (Szirmay 

61), 1706 (Károlyi 5: 430), 1729 (Szirmay 61), 1736 (Szirmay 55): Ujhely, poss., 

de, 1454 (DL 38314), 1456 (DL 38319): Wyjhel, 1459 (DL 38327): Wyhyel, 1564 

(ComMarmUg. 195): Wÿhel, 1699 (ComMarmUg. 195): Uÿhelÿ, poss. | Lat. 

1332/1337 (ComMarmUg. 194): Nova Plantatione, de. Későbbi említése: 1782–

1785 (Kat1): Ujhellÿ, 1933 (Hnt. 780), 1937 (Hnt. 764): Újhely. Mai népnyelvi 

alakja: 2008: m., m.–ukr. Ujhej (Fancsika, Karácsfalva, Újhely, Újlak).  

A magyar új melléknévnek és a hely ’helység’ főnévnek az összetételével 

alakult (FNESz. Tiszaújhely), arra utal, hogy a község újabb keletkezésű, mint a 

szomszédos falvak (lásd Karácsfalva, Keresztúr). A 17. század második felétől 

a településnév a Tisza mellékére utaló névrésszel egészült ki (lásd Tiszaújhely), 

ami hivatalos névként is rögzült. Vö. Újhelyi útra. 

Újhelyi útra ’Fancsika határában említett hely’ [1550–1650] (Sz. 330): Uyheli 

uttra.  

Amennyiben valóban ebben a formában használt névalakról van szó, a nem 

adatolható *Újhelyi út helynév -ra határozóragos alakja, amely esetleg egy 

korábbi *Újhelyi útra járó névformából jött létre ellipszissel. Ezek analógiájára 

a határozóragok névformánsi szerepe is kialakult a nyelvterület bizonyos részein 

(vö. HOFFMANN 1993: 86–88), de Ugocsa megyében a vizsgált időszakban 

csupán elenyésző helynévi adattal képviselt e típus: Gátnál, Képnél. Az alapnév 

az Újhely településnév -i formánssal képzett származékának és az út földrajzi 

köznévnek az összetételével alakult.  

Újlak ’település Ugocsa vm. Ny-i részén a Tisza jobb partján’ 1304 (AOklt. 

1: 296, F. 8/1: 174 [itt Tisza-Ujlak alak áll], Sz. 511–512, Szirmay 69 [itt Tissa-

Ujlak], ComMarmUg. 220 [itt Szirmayra hivatkozva Tissa-Ujlak alak is sze-

repel], Cs. 1: 436 [itt F. 8/1: 174-re utalva Wylak alak szerepel]): Wylach, poss., 
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1333 (Perényi 39), 1372 (DL 38188), 1417 (Zs. 6: 1164), 1418 (Zs. 6: 2497), 

1426 (DL 38249), 1445 (Cs. 1: 436), 1446 (DL 38284), 1459 (C. Tóth 2006: 45, 

DL 38323), 1461 (C. Tóth 2006: 47, DL 84947, Cs. 1: 436), 1472 (Z. 11: 117), 

1474 (DL 38374), 1492 (DL 71039), 1498 (DL 71072), 1499 (DL 71074), 

1499/1505 (DL 71099), 1507 (DL 38444), 1511 (DL 38452), 1524 (C. Tóth 

2006: 80, 81, DL 30351, 38466), 1526 (DL 38468), *XVI. közepe (UC 100: 20), 

1553 (ComMarmUg. 220): Wylak, poss., de, 1334 (AOklt. 18: 235, F. 8/3: 750 

[itt Uylak]): Wylok, poss., 1341 (DL 38153): Wyulak, 1414 (Károlyi 2: 15), 1417 

(Zs. 6: 1029), 1418 (Zs. 6: 2497), 1436 (C. Tóth 2006: 36), 1461 (C. Tóth 2006: 

47), 1478 (DL 70985, Perényi 280, Z. 11: 231): Vylak, de, 1417 (Szirmay 69, 

ComMarmUg. 220), 1552 (Szirmay 71), 1573 (Szirmay 71), 1671 (UC 60: 17, 

64: 40), 1679 (UC 15: 26): Ujlak, poss., 1455 (DL 38315), 1465 (DL 38343): 

Wyjlak, 1461 (C. Tóth 2006: 47), 1598 (Dávid 505): Uylak, 1564 (ComMarmUg. 

220): Wÿlak, 1699 (ComMarmUg. 220): Uÿlak, 1744 (T19): Uilak. Későbbi em-

lítése: 1782–1785 (Kat1), 1805 (Szirmay 73, 93), 1808 (Lip., Rep.), 1842 (T4): 

Ujlak. Mai népnyelvi alakja: 2008: m. Ujlak (Keresztúr, Újhely, Újlak), 2008: 

ukr. Ujlaká ~ Vilok (Hetény).  

Az új mn.-nek és a lexikális településnév-formánsként használt lak ’lakóház, 

udvarház’ fn.-nek az összetételével alakult (FNESz. Tiszaújlak). Funkcionális-sze-

mantikai tartalma: ’újabban megtelepült falu’. A 17. század második felétől a te-

lepülésnév a Tisza melletti fekvésre utaló előtaggal egészült ki, amit mai hiva-

talos névformája is mutat (lásd Tiszaújlak). Szláv neve Vilok. Vö. Újlaki-gyepű. 

Újlaki-Gyepű ’Újlak határában említett hely’ 1713 (Sz. 516): Ujlaki gyepü.  

Az Újlak településnév -i képzős származékának és a Gyepű (4.) helynévnek 

vagy az alapjául szolgáló gyepű földrajzi köznévnek az összetételével alakult.  

Új-láz ’Nevetlenfalu É-i részén említett határrész’ 1482 (C. Tóth 2006: 65): 

Wylaz, 1757 (Sz. 441): Ujj Láz. Későbbi említése: 1855 (K6), 1865 (P. 41): Uj 

láz. Ma talán ezzel azonos lehet az Irtás határnév, ui. a település északi részén 

található (Kocán 2003: 81).  

Az új melléknévnek és a láz ’erdei tisztás, irtás’ (FKnT.) földrajzi köznévnek 

az összetételével alakult. Vö. Láz-kapu.  

Újsásvár ’Sásvár település része’ 1690 (Sz. 474): Új Sasvár.  

A differenciáló szerepű új mn.-nek és a Sásvár településnévnek az össze-

tételével alakult. Korrelatív párja a Vénsásvár név. Nem tudjuk, hogy azonos-e 

esetleg Alsó- vagy Felsősásvár-ral, ill. Kissásvár-ral. 

Új-Törés ’Szirma határában említett hely’ 1721 (Sz. 488): Új Törés. A szom-

szédos Péterfalva határában említik később: 1865 (P. 42): Uj törés.  

Az új mn.-nek és a Törés helynévnek az összetételével alakult. Korrelatív 

párja nem adatolható.  
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Ungoró lásd Ongoró. 

Úr kertje ’Salánk határában említett hely’ 1628 (Sz. 467): Ur kerte.  

Az Úr személynévnek vagy az alapjául szolgáló úr ’a hatalom és a vagyon 

birtokosa’ (TESz.) fn.-nek és a birtokos személyjeles kert ’bekerített telek, föld-

terület; a házhoz tartozó telekrész; a gyümölcsös számára elkerített hely (a falun 

kívül); természetes vagy mesterséges módon elzárt legelő’ (FKnT.) földrajzi 

köznévnek az összetételével alakult. Az Úr (1346: ? Vr [Mátyás], RMCsSz.) 

személynév Ugocsa nyugati részén lévő Újhely (1579: Urr, Sz. 506) és Sásvár 

(1694: Ur, Sz. 473), valamint a déli-délnyugati részén fekvő Terebes (1572: Wr, 

Sz. 527), Kökényesd (1667, 1689: Ur, Sz. 405) és Halmi (1775: Ur, Sz. 368) 

családnévanyagában is adatolható.  

Utas ’Keresztúr határában említett hely’ 1655 (Sz. 504): Utas.  

A magyar helynévkincsben másutt is ismeretes Utas településnév (vö. FNESz. 

Alsóutaspuszta), melynek kapcsán a személynévi eredeztetés merült fel (i. h.). 

Elképzelhető, hogy az ugocsai Utas mikrotoponima is családnévből alakult me-

tonimikus névadással; vö. 1564: Wtas (RMCsSz.; ehhez lásd még korábbról 

1138/1329: Vtos, ÁSz. 786).  

Vadalmás ’Feketeardó határában említett hely’ 1669 (Sz. 341): Vadalmás.  

Kétféleképpen is magyarázhatjuk a név keletkezését. Egyrészt feltehető, hogy 

helynévképzéssel alakult: a m. vadalma fn. -s képzős származéka. Másrészt vi-

szont létrejöhetett jelentéshasadással is a vadalmás ’terület, amelyen sok a vad-

almafa’ földrajzi köznévből (FKnT.). A névadáskor feltűnően sok vadalmafa 

lehetett e területen.  

Vadászi sor ’Nevetlenfalu határában említett hely’ 1757 (Sz. 442): Vadászi 

sor. Későbbi említése: 1793 (Sz. 442 [a. n.]): Vadászi sor.  

A m. Vadászi személynévnek (1570: Ladislaus Wadazÿ, RMCsSz.) és a sor 

’házsor; házsor a külterület felé eső utca egyik oldalán; szabályos alakú föld-

darabok a határban’ (FKnT.) földrajzi köznévnek az összetételével alakult. SZABÓ 

ISTVÁN szerint a Vadásziak itt birtokos, később egytelkes nemesek voltak (Sz. 

442), vö. 1670: Vadászi (Sz. 440). Az alapul szolgáló családnév származási hely-

re utal (vö. RMCsSz. Vadászi).  

Vadkert ’Királyháza határában említett hely’ 1675, 1689 [a. n.] (Sz. 385): 

Vadkert.  

Jelentéshasadással keletkezett a m. vadkert ’a vadak védelmére bekerített te-

rület; vadászható állatok számára elkerített erdőrész’ (FKnT., TESz. vad-) össze-

tett földrajzi köznévből.  

Vajda dombja ’Szőlős határában említett kiemelkedés’ 1688 (Sz. 434): 

Vajda dombja. Későbbi említése: 1865 (P. 66): Vajda Domb.  
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A m. Vajda családnévnek (1415: Andreas Wayda, RMCsSz.) és a birtokos 

személyjeles domb földrajzi köznévnek az összetételével alakult. A Szőlőssel 

szomszédos települések jobbágynévsorában 1513-tól adatolt a Vajda személy-

név: 1513: Michaele wayta ~ waÿda (Királyháza, N. FODOR 2010: 239), 1579: 

Wajda (Hetény, Sz. 371).  

Vajna ’Salánk határában említett szőlőhegy’ 1628, 1661 [a. n.] (Sz. 467): 

Vajna, szőh.  

A név eredete bizonytalan. Kétféle magyarázatra gondolhatunk. Talán egy 

szláv *Volьna < *volъ ’ökör’ fn. szláv -ьna melléknévképzős származékának az 

átvétele lehet. SZABÓ ISTVÁN szerint a Vajna valószínűleg személynévből kelet-

kezett (Sz. 467). Salánk történeti és jelenkori családnévanyagában azonban nincs 

tudomásom ilyen névről (vö. Sz. 462–465, SzTV 281–284, TD 167–168). Ha 

családnévi eredetre vezethető vissza, abban az esetben az alapul szolgáló család-

név szláv eredetű lehet. Ehhez lásd a Vojna-fő szócikkét. 

Valajó ? -szer ’Akli határában említett szántó’ 1690 (Sz. 274): Valaioszer.  

Talán összetétellel alakult helynév, amelynek Valaio előtagja ismeretlen ere-

detű (Sz. 274). Utótagja esetleg a szer ’utca, házsor; a település valamelyik része; 

a határ távol eső része’ (FKnT., TESz.) földrajzi köznév lehet.  

Valeszaka ’település Ugocsa vm. K-i részén, Komlóstól ÉK-re, a Tarna patak 

vidékén; Szárazpatak román neve’ [1750] (ComMarmUg. 215): Szarasz Patak 

vel Vale Szak. Későbbi említése: 1974 (ComMarmUg. 215): Valea Seacă.  

A m. Szárazpatak és a rom. Valeszaka névpárok között teljes lexikális meg-

felelés van, a magyar név mintájára alakult ki a román névforma; vö. rom. vạle 

’völgy; patak’ (Dicţ. 522, FNESz. Vále) és rom. seacă < rom. sec ’száraz, 

kiszáradt’ (Dicţ. 448). 

Valkán ’Mátyfalva határában említett hely’ 1570 k. (Sz. 413): Valkan-ban 

egy kiczin falka czere.  

A név eredete bizonytalan, SZABÓ ISTVÁN szerint talán elírás is lehet (Sz. 

413). Amennyiben elírás, etimológiája összefügghet a Csanád megyei Valkány-

nyal (1332–1337/PR.: Wolkan), vö. még Kül- és Végvalkány (+1256: Kyuolkan, 

+1256: Weguolkan), később Hegyes- és Tompavalkány (1274>1340: Heyus-

uolkan, 1274>1340: Tumpawolkan, KMHsz. 1: 126, 169, 279, 291, 297), amit 

KISS LAJOS szláv személynévből magyaráz (FNESz.), vö. [1272–1290]/XVIII: 

Valkan (ÁSz. 819).  

Valóc ’Tekeháza É-ÉNy-i határában, a Tisza bal partján és annak egyik szi-

getén említett hely’ 1696 (Sz. 499): Valócz. Későbbi említése: 1865 (K24, L24, 

P. 62, 68): Valócz, r., sz., 1865 (K24, K35): Valocz, 1923 (Sz. 385): Valovc. Mai 

népnyelvi alakja: 2008: m.–ukr., ukr. Valïc, mező, sz., bokros hely (Királyháza, 

Tekeháza; vö. Szilágyi 1982: 58).  
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Szláv eredetű név. KNIEZSA ISTVÁN kétféle magyarázatát közli: egyrészt 

visszavezethető a szláv val ’töltés’ szóra, s Királyháza határában valóban voltak 

sáncok, töltések (Sz. 385); másrészt az ’ökör’ jelentésű szláv volъ -ov-ьcь képzős 

származékából is alakulhatott, vö. szlk. Volovec hn., ukr. Воловець hn., or. 

Воловка hn. (ŠMILAUER 1970: 28–29, 192, itt további szláv helynévi szárma-

zékok). A név hangalakja alapján KNIEZSA inkább a második származtatást való-

színűsíti. A névadat fonotaktikai szerkezete magyar nyelvű névhasználókra utal, 

ugyanis a szláv -ov-ьcь képző magyaros -óc formában szerepel.  

Valóc-közép ’Királyháza határában említett hely’ 1689 (Sz. 385): Valocz 

kezep.  

A Valóc helynévnek és a közép ’valaminek a középső része’ (TESz.) fn.-nek 

az összetételével alakult. 

Vápa 1. ’Csepe határában említett hely’ 1762 (Sz. 317): Vápa felől, ~ -n in-

nen. Mai népnyelvi alakja: 2008: Vápa, p. Vö. Füzes-szeg vápája. 2. ’Szirma 

határában említett hely’ 1690, 1691 (Sz. 488): Vápa szélen. Mai népnyelvi alakja: 

2008: Vápa, p. és mező. Vö. Hagyó vápája, Horgas-vápa. 3. ’Szőlős határában 

említett hely’ 1638 (Sz. 432): Vapa mellett. Vö. Kövecses vápája, Palók vápája.  

Mindhárom határnév a nyelvjárási vápa ’tócsa, mocsár, árok, gödör; vizenyős 

talaj, amely nem szárad ki’ (TESz., KMNyA. 2: 734–735) földrajzi köznévből 

alakulhatott jelentéshasadással. E tájszó Ugocsa vm. névkincsében produktív 

elem volt.  

Váralja ’település Ugocsa vm. DK-i részén Turc szomszédságában’ +1294/

1550 (RegArp. 2/4: 130), 1478 (DL 70985, Perényi 280, Z. 11: 228), 1483 (Z. 

11: 368), 1671 (UC 47: 12), 1713 (UC 12: 7): Varallya, +1294/1550 (RegArp. 

2/4: 130), 1671 (UC 15: 27), [é. n.] (UC 147: 33): Várallya, poss., 1323 (AOklt. 

7: 303, Z. 1: 248, EH. 2: 1012, ComMarmUg. 208 [itt még Z. 1: 248-ra hivat-

kozva tévesen Warallya alak is szerepel]), 1375 (DL 72387), 1385 (Z. 4: 303), 

1446/1483 (DL 13959, Cs. 1: 435 [itt 1446–1483. évi kelettel]), 1447 (Károlyi 2: 

263, 264, Cs. 1: 435), 1468 (Z. 10: 444), 1471 (Z. 11: 84), 1475 (Z. 11: 166), 

1476 (DL 38389), 1477 (Z. 11: 197), 1488 (Károlyi 2: 531, Cs. 1: 435): Waralya, 

poss., 1323 (EH. 2: 1012), 1385 (Z. 4: 299, 303, DocVal. 320, ComMarmUg. 

208–209), 1399 (C. Tóth 2006: 32), 1475 (Z. 11: 166), 1478 (Perényi 278, 

C. Tóth 2006: 63 [itt [Var]alya], Z. 11: 223 [ua.]), 1492 (Károlyi 3: 7), 1494/1519 

(DL 24590), 1500/1519 (DL 24590): Varalya, poss., 1347 (DL 96287): Vaaralia, 

poss., 1349 (Szirmay 158, F. 9/1: 755): Varallia, poss., 1349 (Szirmay 153, 

ComMarmUg. 208, F. 9/1: 755), 1423 (Szirmay 158, ComMarmUg. 209): War-

allia, poss., 1385 (Z. 4: 302, 303): varalia, 1472 (Z. 11: 112), 1475 (Z. 11: 165), 

1476/1478 (Z. 11: 179), 1477 (Z. 11: 198, 206), 1477/1478 (Z. 11: 234, 235, 236), 

1478 (Z. 11: 217, 218), 1488 (Károlyi 2: 532), 1500 (DL 38436): Warallya, poss., 

1483/1568 (DL 13959): Baralya [ƒ: Waralya], [1680 k.] (UC 6: 77d): Várallja. 
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Későbbi említése: 1805 (Szirmay 153, ComMarmUg. 209): Varallyiü (rom.), 1808 

(Lip., Rep.): Varalyia (rom.), 1882 (EH. 2: 1012): Váralyia. Mai népnyelvi alak-

ja: 2008: Várajja (Gyula).  

A magyar nyelvterület más részén is találkozunk a vár köznév és a birtokos 

személyjeles alja köznév összetételével alakult településnévvel (vö. FNESz. Vár-

alja, RÁCZ 2007: 304, KMHsz. 1: 294, OklSz. vár-alja). Ezek várak közelében 

létesült, többnyire hozzájuk tartozó településeket jelölnek. Az itt tárgyalt név 

Tamásvára közelségére utalt. Később Tamásváralja, Tamásfalva és Kővár-

alja néven is szerepel.  

Váraljai-határ ’Akli határában említett hely’ 1703 (Sz. 274): Várallyai határ 

mellett.  

A közeli Váralja településnév -i képzős származékának és a határ ’valamely 

terület szélső része; a falu külterülete’ (TESz., FKnT.) földrajzi köznévnek az 

összetételével alakult. A Váralja név a szomszédos Kávás várra utalhat, a mel-

lette fekvő területet jelölhette. L. Vár berke. 

Váras-kerek ’Forgolány belterületétől ÉNy-i irányban fekvő határrész, Tiva-

dar és Forgolány között említik’ 1299 (C. Tóth 2006: 26, RegArp. 2/4: 227), 1497 

(C. Tóth 2006: 72): Waraskerek, s. Későbbi említése: 1865 (K20, P. 60): Város 

kerek, 1865 (K20): Varos Kerek, 1865 (L11): Város kerék, sz., 1865 (L11): Varos 

kerék, sz. Vö. még 1865: Város Retek (P. 27). Mai népnyelvi alakja: 2007: Város-

kerek, sz. (Forgolány). Váras kereke 1479 (Sz. 521): Waraskereke, t. ar.  

A vár fn. -s képzős származékának és a kerek ’erdő’ földrajzi köznévnek az 

összetételével alakult. A jelöletlen szerkezet utótagja utóbb birtokos személy-

jellel bővült. 1481-ből a közeli Bökény mellett Vár-szeg helynevet említenek, a 

két név előtagja bizonyára ugyanarra az erődítményre utal.  

Várbeli-paraszt ’Újhely határában említett hely’ 1671 (Sz. 511): Varbeli 

paraszt.  

L. Várfel(i)-paraszt. 

Vár berke ’Nevetlenfalu D-i határában említett hely’ 1757 (Sz. 442): Rudós 

nyáros alias Var Berke. Későbbi említése: 1855 (K6), 1865 (P. 41): Várberke.  

A m. vár ’erősség’ fn. és a birtokos személyjeles berek ’liget; vizenyős hely; 

fás, vizes határrész’ (TESz., FKnT.) földrajzi köznév összetételével alakult. A 

PESTY-feljegyzés szerint „a helység határa szélén azon hellyen van hol a’ Kávás 

vára Halmi határ szélbe vólt – ezen Vár berke nevü hely a’ vár alatt terült el 

valami berkás cserés forma hely – ettöl vette nevezetét” (P. 41). Az előtag Kávás 

várral kapcsolatos. L. Rudas-nyáras. 

Várfali-paraszt ’Bökény határában említett hely’ 1622 (Sz. 304): Varfali 

parazt.  

L. Várfel(i)-paraszt.  
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Várfel-paraszt ’Újhely DNy-i határában említett hely’ 1669 (Sz. 511): Varfel 

paraszt, melyet ujhelyi szegésnek neveznek. L. Szegés (4.). Várfeli-paraszt 

1722 (Sz. 511): Varfeli paraszt.  

Összetétellel alakult kétrészes helynév: előtagja a vár és a fel ’valaminek a 

felső része’ fn. (TESz. föl1) összetétele, utótagja a paraszt névrész. Az -i képző-

vel, ill. a képző nélkül alkotott névszerkezet egy vár felett, annál magasabban 

fekvő megműveletlen földterületre utalhatott. Az előtag jelentéséhez lásd Vár-

szeg, az utótag szerepéhez: Vár-paraszt. A szokatlan névszerkezet romlott for-

mái lehetnek a Várfali-paraszt és Várbeli-paraszt névváltozatok, amelyek 

azonban a valós nyelvhasználatban is létezhettek, esetleg beleértés változással 

jöhettek létre. 

Várhegy ’Szőlős K-i határában említett hely’ 1673 (Sz. 434): Várhegy.  

Jelentéshasadással alakulhatott az összetett m. várhegy ’hegy, amelyre vár 

épült valaha’ (FKnT.) földrajzi köznévből. Azonos lehet a Kankói-hegy-gyel, 

ezen állhatott Kankó vára, lásd még Hegy (2.).  

Vár-paraszt ’Bökény határában említett hely’ 1630 k. (Sz. 304): Var Pa-

raszt.  

A m. vár ’erősség’ fn. és a m. paraszt ’megműveletlenül hagyott föld’ (OklSz., 

FKnT., TESz.) köznév összetételével alakult. Feltehetőleg egy erődítmény körüli 

műveletlen területre utal. Vö. Vár-szeg, Várfeli-paraszt.  

Vár-szeg ’Bökény É-i határában, a Tisza jobb partján a Halvány szigetén 

említett hely’ 1481 (OklSz. 705, 747, 1059): Warzegh, ins., 1481 (Sz. 303, OklSz. 

443, 1059), 1483 (DL 62351, Sz. 303), 1484 (DL 62355, Sz. 303 [a. n.]): Warzeg 

alio nomine Kamorazygeth, ins. Későbbi említése: 1854 (K2), 1865 (L4, P. 58): 

Várszeg.  

A vár ’erősség’ fn.-nek és a szeg ’szöglet, csúcs, kiszögellés; sarok, zug; szi-

get’ (TESz. vár2, szeg2) jelentésű földrajzi köznévnek a jelzős összetételével 

alakult. Az ómagyar kori Váras-berek és a középmagyar korból adatolt Vár-

paraszt határnevek is arra utalnak, hogy a falu határában lévő szigeten földvár, 

erődítmény, (uralkodói, főúri) kastély állhatott (vö. FNESz. Várfölde, Várdomb, 

Váraszó szerkezetű hn.-kel). PESTYnél a név egy bizonyos dombos helyet jelöl 

(P. 22). A szomszédos település újabb kori névanyagában fellelhető Vár-erdő 

helynév is talán erősíti a korábbi építmény meglétét (Batár: 1884: Várerdö, Kat3; 

Nagypalád: 1896, 1908: Várerdő, K50, K51; Almás–Tivadar: 2007: Vár-erd¥, 

sz., e.). L. Kamara-sziget.  

Vár útja ’Feketepatak határában említett út’ 1295 (ÁÚO. 5: 136, Károlyi 1: 

23, Sz. 344), 1295/1812 (L46): Warutha, via.  

A magyar vár ’erősség’ főnévnek és a birtokos személyjeles út földrajzi köz-

névnek az összetételével alakult. Szemantikai tartalma bizonyosan: ’olyan út, 
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amelyik a vár felé vezet’; SZABÓ ISTVÁN szerint ez esetben a Borsova vagy 

Baranka várról lehet szó (Sz. 344). 

Vásáros út ’Csepe határában említett út’ 1583 (Sz. 317): Wasaros wth.  

A m. vásár ’vásárhely’ (TESz.) fn. -s képzős származékának és az út földrajzi 

köznévnek az összetételével alakult. Vásártartási helyre vezető útvonalra utal. A 

település környékén a szomszédos Feketeardó vásártartási joggal bírt (Sz. 337).  

Vaskapu ’Verbőc határában említett hely’ 1749, 1757 [a. n.] (Sz. 543): 

Vaskapu. Mai népnyelvi alakja: 2007: Vaskapu.  

A vaskapu ’hegyszoros; mély út, horhos bejárata; két nagyobb rétség között 

elkeskenyedő vízmeder’ (FKnT.) összetett földrajzi köznév jelentéshasadással 

válhatott helynévvé. A magyar nyelvterületen máshol is előfordul ilyen névforma 

(vö. FNESz. Vaskapu). KISS LAJOS szerint ezek gyakran az egykori gyepűvé-

delemnek lehetnek az emlékei (FNESz. Vaskapu).  

Vaszók ’Szőlős határában említett hely’ 1645 (Sz. 433): Vaszok.  

Etimológiája ismeretlen. SZABÓ ISTVÁN a Tiszántúl egyes részein ismert 

vaszók ’aszalt gyümölcs’, vaszóka ’aszalt körte’ tájszóval hozza kapcsolatba a 

helynevet (Sz. 433, vö. MTsz.).  

Vedra oldala ’Verbőc határában említett hely’ 1755 (Sz. 541): Vedra ol-

dala.  

A Vedre pataknévnek és a birtokos személyjeles oldal ’határrész, tájrész 

oldalsó darabja, környéke’ (FKnT.) földrajzi köznévnek a jelzős összetételével 

alakult. A Vedra patak melletti földterületre utalhatott. A Vedre második szótag-

beli magánhangzójának elhasonulását (Vedra) talán az oldal utótag veláris jellege 

váltotta ki.  

Vedre ’a Szemerdek patak mellékága, Izsó és Verbőc határában említik’ 1424 

(DL 38245, Sz. 377): Wedere, riv., 1717 (Sz. 541): Vedre. Későbbi említése: 

Vedre-fok (1865: Vedrefog, K23, Karácsfalva), Vidrás ~ Vidrás-erdő (1864: 

Vidrás erdő, P. 34, 44, Salánk). Mai népnyelvi alakja: 2007: m. Vedre, vizes, 

lapos hely, kis patak volt, beszántották (Verbőc).  

Etimológiája bizonytalan. KNIEZSA ISTVÁN szerint talán az ősszláv *vydra 

’vidra’ szóból képzett szláv vydrьje formából alakult helynév, vö. cseh Vydří hn., 

szerb Vidre hn., le. Wydrze hn. (Sz. 377, ehhez vö. ŠMILAUER 1970: 28–29, 194, 

itt egyéb szláv nyelvi helynévi származékok is). A magyar nyelvterület más 

részén is találhatunk hasonló eredetű helynevet (vö. FNESz. Vidernik, lásd még 

TÓTH 2001a: 248: Vidric, Vidricki). Az adatok tanúsága szerint a szláv -dr- hang-

kapcsolat a magyarban magánhangzó betoldásával feloldódott (Vedere), majd 

ugyanez a hang a kétnyíltszótagos tendencia következtében eltűnt a névből. 

Ugyanezt a változást mutatják a név származékai is: Vedre-patak(a), Vedra 

oldala. 
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Vedre pataka ’a Szemerdek patak mellékága, Verbőc határában említik’ 

1410–1420 k. (Sz. 541): Vedere pathaka, riv. Vedre-patak 1755 (Sz. 541): Vedre 

patak. Későbbi említése: 1865 (K40): Vedra patak.  

Bizonyára szerkezeti változással alakult névváltozat: a Vedre víznév kiegé-

szült a birtokos személyjeles, ill. alapalakban álló patak földrajzi köznévvel.  

Végardó ’település Ugocsa vm. közepe táján Szőlőstől Ny-ra a Tisza jobb 

partján; a mai Szőlősvégardó’ 1721 (ComMarmUg. 202): Végh arda.  

Szőlősvégardó névváltozatainak a sorába tartozik az egyszeri adatolású Vég-

ardó forma is, amely a bővítményrész első elemének redukciójával alakulhatott.  

Vejvás ’Újlak határában említett hely’ 1680 (Sz. 516): Velyvas, 1739 (Sz. 

516): Vevás, 1750, 1762 [a. n.] (Sz. 516): Vejvás.  

Ismeretlen eredetű név (Sz. 516). Vö. Vejvás-hát. 

Vejvás-hát ’Újlak határában említett hely’ 1697, 1698 [a. n.], 1723 [a. n.] (Sz. 

516): Velyvás hát.  

Az ismeretlen eredetű Vejvás alapnévnek és a hát ’vízből kiemelkedő, ill. a 

környezeténél magasabban fekvő földterület’ (FKnT.) földrajzi köznévnek az 

összetételével alakult.  

Vékás rekesze ’Mátyfalva határában említett hely’ 1620 k. (Sz. 414): Vekas 

rekeze. Későbbi említése: Rekesz (1865: Rekesz, P. 63).  

A m. Vékás foglalkozásnévi eredetű családnévnek (1406: Anthonius Vekas, 

RMCsSz.) és a birtokos személyjeles rekesz ’gyümölcsös, mely távol van a lakó-

helytől; fából, nádból épített gát a halak irányítására’ (FKnT.) földrajzi köznév-

nek az összetételével alakult. A falu személynévanyagában már a 16. sz. végétől 

adatolható a Vékás családnév, vö. 1576: Wekas, 1578: Vikas (Sz. 411). Vö. Kom-

lósiné rekesze. 

Veléte 1. ’település Ugocsa vm. K-i részén, a Veléte patak mellett’ 1290 e./

XVIII. (RegArp. 2/2–3: 433, F. 5/3: 72 [itt 1280. évi kelettel szerepel], Sz. 535 

[itt az előbbire utalva Velethe áll]), 1671 (UC 15: 27), 1747 (UC 15: 58): Veléthe, 

1324 (F. 8/2: 578–579, Szirmay 121, 146 [itt Velethe], ComMarmUg. 217 [itt 

Velethe], F. 8/5: 149 [ua.], 9/5: 556 [az utóbbi helyen Szirmay 121-re utalva 1381. 

évi kelettel is]), 1324/1326/1478 (AOklt. 8: 192, 241), 1326/1478 (AOklt. 10: 

193), 1427 (ComMarmUg. 218), 1459/1478 (DL 88616), 1464>1478 (DL 88616), 

1471 (C. Tóth 2006: 57), 1564 (ComMarmUg. 218): Welethe, poss., de, 1325 (Cs. 

1: 436): Welehthe, 1419 (Zs. 7: 116): Velehthe, 1419 (ComMarmUg. 217), 1585 

(T25), 1598 (Dávid 505), 1635 (T6), 1662 (T27), 1664 (T9), 1670, 1671, 1673 

(UC 157: 73): Velete, de, 1420 (Zs. 7: 1782, ComMarmUg. 217–218), 1454 

(C. Tóth 2006: 44), 1478 (Szirmay 134): Velethe, poss., 1424 (ComMarmUg. 218): 

Belethe, de, 1481 (C. Tóth 2006: 64): Welita (!), 1528 (MND. 7: 50): Welete, 

[XVII. második fele] (UC 108: 51), 1717 (ComMarmUg. 218), 1744 (UC 165: 
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13), 1746 (UC 165: 14): Veléte, *1671 (UC 47: 12): Velite. Későbbi említése: 

1782–1785 (Kat1), 1865 (L28, P. 69), 1889 (Gönczy), 1900 (Hnt. 830), 1910 

(ComMarmUg. 218), 1926 (Hnt. 393), 1933 (Hnt. 793), 1944 (Hnt. 616): Veléte, 

1806 (Lip., Mappa): Velejthe, 1877 (Hnt. 991), 1882 (Hnt. 947): Velejte. A 

település szláv nyelvi névalakja: 1773 (Lex. 284): Welatin, 1805 (Szirmay 145): 

Vellyatin, 1808 (Lip., Rep.): Welatjn, 1911, 1979 (ComMarmUg. 218): Veljatin, 

1926 (Hnt. 393): Veljatiny, 1930 (ComMarmUg. 218): Velatín, 1942 (Hnt. 257): 

Velyátin, 1944 (Hnt. 648): Велятинъ, 1972 (ComMarmUg. 218): Veljatyn, 2003 

(T36): Велятин. Mai népnyelvi alakja: 2008: ukr. VeljátÏna (Sósújfalu), 2007: 

m. Vel½te (Nevetlenfalu). 2. ’a Tisza bal oldali mellékága Ugocsa vm. K-i ré-

szén, Veléténél említik’ 1324/1326/1478 (AOklt. 8: 241): Welethe, 1324/1478 

(Sz. 538, Szirmay 146 [itt 1324. évi kelettel], F. 8/5: 149 [ua.]): Velethe, fl.  

Az adatok kronológiai viszonyai szerint a településnév tekinthető elsődleges-

nek, és etimológiai, névtipológiai érvek is ezt támogatják. A településnév szláv 

eredetű személynévből keletkezhetett, magyar névadással, vö. cseh Veleta, le. 

Wielęta szn. (FNESz. Veléte, ehhez lásd még Sz. 536). SZABÓ ISTVÁN fordított 

irányú névátvitelre gondol: „A falu neve, melyet a hasonló nevű pataktól nyert, 

szláv eredetű, ami arra mutat, hogy a patak környékén eredetileg valami szláv 

nép telepedett meg” (Sz. 128–129). Víznevek esetében azonban kivételesnek szá-

mít a formáns nélküli személynévből való alakulás, ugyanakkor Ugocsa megye 

korai víznévrendszerében nem jellemző az sem, hogy valamely település neve 

önmagában szolgáljon vízfolyás megnevezésének alapjául. Elképzelhető, hogy a 

víz ilyen megnevezése csupán alkalmi jellegű a forrásokban.  

Vendég gátja ’Feketeardó és Gyula határában említett hely’ 1671 (Sz. 341): 

Vendik gattia, 1692 (Sz. 362): Vendegh Gattya.  

A m. Vendég személynévnek (1448: Johannem Wendeg, RMCsSz.) és a birto-

kos személyjeles gát ’folyóvíz útjába állított mesterséges akadály; árok’ (TESz.) 

földrajzi köznévnek az összetételével alakulhatott.  

Vénsásvár ’Sásvár település része’ 1730 (Sz. 474): Vén Sásvár.  

A differenciáló szerepű vén ’öreg’ mn.-nek és a Sásvár településnévnek az 

összetételével alakult. Korrelatív párja az Újsásvár név. Nem tudjuk, hogy azo-

nos-e esetleg Alsó- vagy Felsősásvár-ral, illetve Kissásvár-ral.  

Verbőc 1. ’Ugocsa vm. ÉNy-i részén lévő patak, a Szalva bal oldali mellék-

ága, Szőlős környékén ered, Feketepatak, Salánk és Verbőc határában említik’ 

1295 (ÁÚO. 5: 136, Károlyi 1: 23, Ortvay, Vízr. 2: 413, Sz. 345 [itt Werbeuch 

alakban]): Werbevch, fl., 1295/1812 (L46): Werbewch, fl., 1410–1420 k. (Sz. 

541): Verbeuch, fl. Mai népnyelvi alakja: 2007: Verb¥c-patak ~ Határ-patak, 

Verbőc és Feketeapatak határpataka (Feketepatak). L. Verbőc-patak. Vö. Verbőc-

far, Verbőcke. 2. ’település Ugocsa vm. ÉNy-i részén Feketepatak mellett’ 1251 
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(F. 4/2: 96, ComMarmUg. 218, Cs. 1: 436 [itt Werbewcz ~ Verbeutz ~ Verbeuch]): 

Vrbeuch, t., 1260 (ÁÚO. 7: 538, OklSz. 573 [itt 1261. évi kelettel]): Erbeuch, t., 

1295 (ÁÚO. 5: 136, Károlyi 1: 23, ComMarmUg. 218, Ortvay, Vízr. 1: 116), 

1341 (DL 38153), 1418 (Zs. 6: 2009): Werbeuch, t., 1295 (ÁÚO. 5: 136): 

Werheuch [ƒ: Werbeuch], 1295 (Károlyi 1: 23): Werbevch, t., 1295/1812 (L46), 

1372 (DL 38187, Cs. 1: 436), 1411 (Zs. 3: 250), 1414 (Károlyi 2: 14, 

ComMarmUg. 218), 1416 (Zs. 5: 2352), 1417 (C. Tóth 2006: 86, Zs. 6: 950, 

1018), 1424 (DL 38245), 1434 (DL 38262), 1524 (DL 38466): Werbewch, t., 

poss., de, 1300 (RegArp. 2/4: 239, F. 6/2: 252 [itt Verbelch]): Werbelch, t., 1332–

1337/Pp. Reg. (Ortvay, Egyh. 1/1: 203, Mező, Patr. 380 [itt 1334. évi kelettel], 

ComMarmUg. 218): Werbuchz, de, 1334 (F. 8/3: 748, ComMarmUg. 218 [itt 

Verbentz alak szerepel]): Verbeutz, de, 1334 (AOklt. 18: 235, F. 8/3: 750), 1416 

(F. 10/5: 673–675, 733, 737), 1417 (Zs. 6: 521), 1419 (Zs. 7: 314, 456), 1420 (F. 

10/6: 260), 1428 (F. 10/6: 925), 1429 (Mező, Patr. 380, DL 38252, F. 10/7: 111): 

Verbeuch, poss., t., de, 1372 (DL 38188), 1429 (DL 38252), 1450/1502 (C. Tóth 

2006: 39), 1479 (DL 38412): Verbech, de, 1377 [ƒ: 1372] (F. 9/5: 175): Verböcz, 

poss., 1388/1417 (Zs. 6: 1018), 1417 (Zs. 6: 582), 1419 (Zs. 7: 456), 1440 (DL 

38278), 1446 (DL 38286, 38287): Verbewch, v., 1396 (F. 10/2: 378), 1410 (F. 

10/5: 53), 1414 (F. 10/5: 461), 1416 (F. 10/5: 673, Szirmay 79, ComMarmUg. 218), 

1429 (F. 10/7: 111, Szirmay 79, ComMarmUg. 218, Mező, Patr. 380): Verbeucz, 

poss., de, 1416 (C. Tóth 2006: 85, F. 10/5: 675 [itt Werweuch]): Werbwch, de, 

1416 (Szirmay 79), 1460 (C. Tóth 2006: 46, DL 38329), 1511 (DL 38452): 

Werbeucz, poss., 1417 (C. Tóth 2006: 86), 1460 (C. Tóth 2006: 46), 1474 (DL 

38374), 1475 (DL 38381, 38382, 38385, 38386), 1500/1501 (DL 38438), 1502 

(Szirmay 14, ComMarmUg. 218), 1514 (DL 71133, 86745, Perényi 381), 1519 

(DL 71154, Perényi 396), 1521 (Perényi 404), 1521/1525 (DL 71190), 1524 

(C. Tóth 2006: 80), 1550 (Károlyi 3: 260): Werbewcz, poss., de, 1420 (F. 10/6: 

261): Verbeöch, poss., 1434 (DL 38262): Wrebewch, 1446 (DL 38284): 

Werbeolcz, 1446 (DL 38285), 1551 (Szirmay 80, ComMarmUg. 218–219): Ver-

bewcz, poss., 1450/1502 (C. Tóth 2006: 39), 1469 (C. Tóth 2006: 54, DL 38360), 

1474 (C. Tóth 2006: 58), 1478 (DL 70985): Verbecz, de, 1471 (DL 105506): 

Werbewlch, 1478 (Z. 11: 231, Perényi 281, ComMarmUg. 218), 1482 (DL 38421): 

Verbevcz, de, 1492 (DL 71039): Verbeocz, 1492 (DL 71039): Werbeuocz, 1492 

(Perényi 308), 1564 (ComMarmUg. 219): Werbeocz, 1501 (Szirmay 75, 80), 

1545 (Szirmay 76, 79), 1551 (Szirmay 80), 1552 (Szirmay 71), 1573 (Szirmay 

79): Verbfcz, de, poss., 1505 (Szirmay 81), 1514 (Szirmay 80), 1549 (Szirmay 

86, 87) 1573 (Szirmay 71): Werböcz, poss., de, 1524 (DL 30351): Werbewlcz, 

1577 (ComMarmUg. 219): Verbeőcz, 1583 (ComMarmUg. 219): Werbeoch, 

1598 (Dávid 505): Verbócz, [XVII. második fele] (UC 108: 51), 1670 (UC 157: 

73), 1672 (UC 8: 3), 1693 (UC 15: 48, 111: 21), 1696 (UC 47: 19), [XVII. vége] 
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(UC 15: 47, 38: 68), 1706 (Károlyi 5: 416), 1739 (UC 15: 59a, b, 60 a, b, 148: 1, 

2), 1744 (UC 165: 13), 1746 (UC 165: 14), 1747 (UC 15: 58): Verbőcz, poss., 

1670, 1671, 1673 (UC 157: 73), 1672 (UC 45: 42a), 1673 (UC 27: 6), 1739 (UC 

15: 60 a), [1750] (ComMarmUg. 219): Verbocz. Későbbi említése: 1802–1811 

(Görög): Verbftz, 1806 (Lip., Mappa), 1865 (P. 25), 1870 (T34): Verböcz, poss., 

1873 (Hnt. 1447), 1889 (Gönczy), 1884 (Kat3): Verböc, 1926 (Hnt. 394), 1934 

(T8), 1941–1944 (Hnt. 232): Verbőc | Szl. 1808 (Lip., Rep.): Wrbowcy, 1925 

(ComMarmUg. 219): Verbovce, 1930 (ComMarmUg. 219), 1933 (Hnt. 795), 

1937 (Hnt. 779): Vrbovec, 1942 (Hnt. 258), 1979 (ComMarmUg. 219): Verbovec, 

2003 (T36): Вербовець. Mai népnyelvi alakja: 2008: m., ukr.–m. Verb¥c (Újlak, 

Karácsfalva, Mátyfalva, Sásvár), 2008: ukr. Verbovec (Egres, Szőlősvégardó). 

Vö. Verbőci-nyomás, Verbőc felől való nyomás.  

Névrendszertani érvek alapján inkább a pataknevet tarthatjuk elsődleges név-

nek, amely szláv eredetű: a vъrba ’fűz’ fanév szláv -vьcь képzős származéka. A 

magyarba egy szláv *Vrbovce-féle helynév kerülhetett át hangrendi kiegyen-

lítődéssel, illetve -ovce > -óc változással (FNESz. Verbőc, Sz. 538, TÓTH 2001a: 

158, KENYHERCZ 2014, SEBESTYÉN 2017: 413). Az ősszláv közszó valamennyi 

szláv nyelv helynévi származékai között előfordul, pl. ukr. Bepбкa hn., or. Bep-

бoвкa hn. (ŠMILAUER 1970: 195). A településnév a víznévből metonimikus név-

adással alakulhatott másodlagosan, a névátvitel szláv és magyar beszélők körében 

egyaránt végbemehetett. Az első előfordulásban a szó eleji mássalhangzó-torló-

dás még nem feloldott, ennek ellenére hangrendje miatt magyar névhasználókhoz 

köthető a névalak. Néhány adatban a második szótagban inetimologikus l jelenik 

meg.  

Verbőc-far ’Verbőc határában említett hely’ 1734 (Sz. 543): Verbőcz far.  

Valószínűleg a vízfolyást jelölő Verbőc (1.) helynévnek és a far ’hátsó része 

valaminek; a határrésznek a településtől távolabbi darabja’ (FKnT., TESz.) föld-

rajzi köznévnek az összetételével alakult. A Verbőc patak mögötti, a településtől 

távolabb eső területre utalhat. 

Verbőc felől való nyomás ’Szőlősvégardó ÉNy-i határában említett hely’ 

1644 (Sz. 492): Verbőcz felől valo nyomas.  

A körülírásos névszerkezet mögött valószínűleg az egy évvel későbbről isme-

retes Verbőci-nyomás helynév állhat. 

Verbőci-nyomás ’Szőlősvégardó határában említett hely’ 1645 (Sz. 492): 

Verbőczi nyomas.  

A Verbőc (2.) településnév -i képzős származékának és a nyomás ’legelő; a 

nyomásos gazdálkodás három szakaszának egyike; ugar, legelőnek hagyott szán-

tóföld’ (FKnT.) földrajzi köznévnek az összetételével alakulhatott. A Verbőchöz 

közel fekvő határrészt jelölhette. Vö. Verbőc felől való nyomás. 
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Verbőcke ’Sásvár határában említett hely’ 1660 (Sz. 475): Verbőczke.  

Ugocsának ezen a területén ismeretes a Verbőc víz- és településnév is. A 

helynév alapjául szolgáló név valószínűleg a Verbőc víznév volt, annak -ke 

kicsinyítő képzős származéka lehet, s a Verbőc vízfolyás mellékágára utalhatott 

a név. Ugocsában további példákat is találunk arra, hogy a patakok mellékágának 

a pataknévből képzéssel hozták létre a nevét: ilyen a Batarcs (1.), valamint ide 

sorolható még a szláv képzésű Turc víznév is. Más területeken is előfordul a 

mellékágnak a főág nevéből képzéssel való elnevezése: Ung megyében az Ung 

folyóvíznév egyik ága az Ungocska (HORVÁTH–LIZANEC–SZABÓ 1992: 42).  

Verbőc-patak ’Ugocsa vm. ÉNy-i részén lévő patak, a Szalva bal oldali 

mellékága, Szőlős környékén ered, Egres, Feketepatak, Izsótelke és Verbőc ha-

tárában említik’ 1359 (Sz. 426): Werwechpathak, 1359 (Perényi 71, A. 7: 537, 

DL 70637 [itt eruethpatak (!)]): Weruechpatak, riv., 1359/1365 (DL 38175): 

Werewchpatak, riv., 1359/1365 (Perényi 71, A. 7: 537): Wereuchpatak, riv., 

1359/1571 (DL 38584): Werweohpatak, riv. Verbőc pataka 1336 (Perényi 44), 

1336/1342 (Sz. 426), 1351 (DL 70629, Perényi 61), 1357 (Perényi 69), 1357/

1399 (DL 70702), 1390 (Zs. 1: 1554, Perényi 101): Werbeuchpataka, fl., riv., 

1351/1385 (DL 38159, Sz. 426 [itt a. n.]), 1356 (Sz. 326, F. 9/2: 568, Szirmay 77 

[itt Werbeuch-pataka]), 1391 [a. n.] (Sz. 326): Verbeuch pataka, riv., fl., 1357 

(DL 38170, Sz. 426 [itt a. n.]), 1357/1379 (DL 38171), 1357>1389 (DL 38160, 

DocVal. 352): Werbewchpataka, riv., 1390 (Sz. 426): Verbouchpataka, 1424 (DL 

38245, Sz. 377): Werbewchpathaka, riv., 1551 (Sz. 345): Werbeotzpathaka, 1551 

(Sz. 345): Werbetzpathaka, 1706, 1714 [a. n.] (Sz. 541): Verbőcz pataka, 1730, 

1755 [a. n.] (Sz. 541): Verbölz pataka.  

Szerkezeti változással alakult névvariáns: a szláv eredetű Verbőc (1.) víznév 

másodlagosan kiegészült a formáns szerepű patak(a) földrajzi köznévvel.  

Veréce ’település Ugocsa vm. K-i részén, Rakasztól DNy-ra, a Tisza bal part-

ján’ 1355 (DL 70634, Perényi 65, A. 6: 407, Sz. 544, ComMarmUg. 219), 1357/

1364 (DL 70645), 1405 (Perényi 142, Zs. 2/1: 3709), 1430 (DL 70858, Perényi 

204): Vereche, poss., 1378 (DL 26566, DocVal. 282, ComMarmUg. 219), 1492/

1505 (Perényi 309), 1498 (Perényi 332), 1499/1505 (Perényi 335): Werewcze, v., 

1405 (Perényi 141, 142, Zs. 2/1: 3703, ComMarmUg. 219), 1430 (Perényi 204), 

1471 (DL 70956, Perényi 262), 1478 (Perényi 277), 1498 (DL 71072, Perényi 

333): Wereche, 1430 (Perényi 203, 208), 1430/1431 (DL 70863, 70870, F. 10/7: 

235), 1431 (DL 70870), 1441 (Perényi 226), 1441/1450 (DL 70896), 1450 (DL 

70896, Perényi 230, 233), 1466 (DL 70929, Perényi 252), 1471 (DL 70952, 

Perényi 260, 264), 1478 (DL 70984, Perényi 277), 1478/1496 (DL 71061), 1492 

(DL 71039, Perényi 309), 1498 (DL 71068, Perényi 329, 332), 1499 (DL 71074, 

Perényi 334), 1499/1505 (DL 71099), 1513 (DL 71126, 86743, Perényi 377): 

Werecze, poss., 1430 (F. 10/7: 232), 1431 (F. 10/7: 321): Wenecze [ɔ: Werecze], 
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poss., 1471 (DL 70961, Perényi 264, Cs. 1: 436 [1351. évi kelettel, itt Wereeche 

alak is áll]): Wereecze, 1471/Más. (DL 24921), 1498/Más. (DL 26070), 1499 (DL 

71074, Perényi 335), 1499/1505 (DL 71099), 1598 (Dávid 505), 1670–1689 (UC 

159: 41), 1673 (UC 57: 75), 1689 (UC 34: 39), XVII. vége (UC 32: 26): Verecze, 

poss., 1498 (DL 71072, Perényi 332), 1498/1505 (Perényi 332): Werewche, 1498 

(DL 71070): Werewcza, 1673 (UC 157: 73): Verécz, [1673 után] (UC 34: 37b), 

1674 (UC 81: 3): Verőcze, 1674 (Károlyi 4: 503), 1717 (ComMarmUg. 219): 

Verécze, [1750] (ComMarmUg. 219): Veretze. Későbbi említése: 1773 (Lex. 284, 

ComMarmUg. 219): Vérécze, 1802–1811 (Görög): Verétze, 1851 (Fényes 4: 

292), 1865 (K24, K25, K41, P. 69), 1913 (Hnt. 1301), 1926 (Hnt. 394): Verécze, 

1852 (L32), 1865 (K25): Verecze, 1889 (Gönczy), 1937 (Hnt. 779), 1942 (Hnt. 

258), 1944 (Hnt. 617): Veréce | Szl. 1773 (Lex. 284, Sz. 544, ComMarmUg. 219): 

Weraczin, 1805 (Szirmay 145, ComMarmUg. 219 [itt Verjacza]): Vérjacza, 1873 

(Hnt. 1448), 1877 (Hnt. 995), 1882 (Hnt. 951): Verjáci, 1942 (Hnt. 258), 1944 

(Hnt. 649): Verjácá, 1944 (Hnt. 649): Веряца, 2003 (T36): Веряця. Mai népnyel-

vi alakja: 2008: m., m.–ukr. Ver½ce (Királyháza), ukr. Verjácá ~ Vérjácá ~ 

Virjácá ~ Verjácé ~ Verjáce (Veréce, Királyháza, Rákospatak).  

A feltehetően szláv eredetű m. népnyelvi veréce ~ verőce ’kis kapu’ fn.-ből 

alakulhatott metaforikus névadással, ui. a település ott fekszik, ahol a Tisza a 

hegyekből az Alföldre kilép (Sz. 544, FNESz. Veréce, EWUng. verőce, MTsz.). 

A helynév Verőce alakváltozatára az első adat a 17. sz. második feléből szár-

mazik. L. Verecke. 

Verecke ’település Ugocsa vm. K-i részén, Rakasztól DNy-ra, a Tisza bal 

partján; Veréce neve’ 1564 (ComMarmUg. 219): Wereczke.  

A ComMarmUg. ezt az egyszeri névalakot Veréce település neveként említi 

(lásd még SEBESTYÉN 2020: 466). A Veréce névforma belsejébe talán egy k 

szervetlen hang toldódott be, esetleg a -ke kicsinyítő képzőt értették bele (vö. 

NYIRKOS 1987: 51), de a változást a m. N. verécke ’kis udvar- v. kertajtó’ (MTsz.) 

fn. analógiás hatása is kiválthatta.  

Veresmart ’település Ugocsa vm. ÉK-i részén, a Nagyszőlősi-hegység DK-i 

peremén’ 1396 (Perényi 111, DocVal. 487, ComMarmUg. 215), 1396>1498 (DL 

71068), 1430 (DL 70858, Perényi 203, 208, F. 10/7: 232), 1430/1431 (DL 70863, 

70870, F. 10/7: 235), 1431 (DL 70870, F. 10/7: 322), 1433 (DL 70999, Perényi 

213), 1433/1482 (DL 70999), 1439 (DL 70887, Perényi 225), 1450 (DL 70896, 

Perényi 234), 1454 (Cs. 1: 436), 1471 (DL 70952, 70956, 70961, Perényi 260, 

262, 264), 1478 (Perényi 277 [itt W[eresmar]th]), 1478/1496 (DL 71061 [itt 

W[eresmar]th]), 1482 (Perényi 288) 1492 (DL 71039, Perényi 308, 309), 

1492/1493 (DL 71047), 1492/1498 (DL 71068), 1492/1506 (DL 71101), 

1493/1498 (DL 71068), 1493>1506 (DL 71101), 1498 (DL 71068, 71070, 71072, 

Perényi 329, 332, 334), 1499 (DL 71074, Perényi 335), 1499/1505 (DL 71099), 
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1521 (DL 71169): Weresmarth, t., poss., 1406 (Z. 5: 447), 1492/1493 (DL 

46222), 1564 (ComMarmUg. 215), 1598 (Dávid 505), 1672–1673 (UC 108: 10), 

1673 (UC 57: 75), 1713 (UC 34: 45): Veresmart, poss., 1499 (DL 71074): 

Verewmarth, 1499 (Perényi 334), 1499/1505 (DL 71099), 1556 (Szirmay 107), 

1670–1689 (UC 159: 41), 1689 (UC 34: 39), XVII. vége (UC 32: 26), 1741 (UC 

145: 111): Veresmarth, 1670, 1671, 1673 (UC 157: 73), [1673 után] (UC 34: 

37b), 1674 (UC 81: 3): Veres Martony, 1673 (UC 27: 6): Vörös Martony, 1673 

(UC 157: 73): Veresmárth, 1690 (UC 27: 7, 65: 55): Vörös Marth. Későbbi 

említése: 1773 (Lex. 284, ComMarmUg. 215), 1802–1811 (Görög): Veresmart, 

1864 (K9), 1865 (K18, K41): Vőrősmart. Mai népnyelvi alakja: 2008: m.–ukr. 

Kopány (Királyháza), m.–ukr. Nagykopány (Királyháza).  

KISS LAJOS a településnevet a magyar veres ’piros’ (TESz. vörös) és a mart 

’kis hegy, domb, emelkedés; vízpart’ (TESz.) fn. összetételének tartja (FNESz. 

Felsőveresmart). Névrendszertanilag — a mart utótagú mikrotoponimák mintá-

jából is következtetve (vö. mart, KMHsz. 1: 182) — a településnév egy nem ada-

tolt Veres-mart mikronévből keletkezett metonimikus névadással. Ehhez lásd a 

régiségből ismert azonos szerkezetű helynevet (1231: Wyrusmort, OklSz. mart). 

A kezdetektől napjainkig Kupány néven is említik. Rövid ideig népnévi előtag-

gal Magyarveresmart, ill. Oroszveresmart néven is szerepel. SZABÓ ISTVÁN 

szerint: „Az elruténesedés folyamatát világosan jelzi az a körülmény, hogy az 

eredetileg egyetlen Veresmart a XVI. sz.-ban két településsé nőtt: Magyar és Orosz-

veresmarttá.” (Sz. 114, vö. még 547). A 17. sz.-ban a településnév elől az etni-

kumra utaló jelzői előtagok eltűnnek, SZABÓ e folyamatban a ruszinság (rutén-

ság) domináló szerepét látja, mivel ruszin népesség lett a meghatározó, így tovább 

nem volt szükséges a helynévben való elkülönítésre (vö. Sz. 115). A helységnév 

későbbről adatolt ruszin Velika Kopanya (1773: Welika Koponya, Lex. 284, 

ComMarmUg. 215) neve a magyar Nagykopány névpárja. A 20. sz. elején hivata-

los nevét Felsőveresmart (1907: Felsőveresmart, Sz. 547) formában állapították 

meg. A 17. sz. közepétől a veres előtagnak vörös alakváltozata is előfordul a név-

ben. Emellett a 17. sz. második felében néhány említésben Veres Martony névalak 

is szerepel a forrásokban: ezek azonban aligha tükrözhetik a helybeli névhasználatot. 

Veres-szőlő ’Salánk határában említett szőlőföld’ 1612, 1628 [a. n.] (Sz. 

467): Veres szeölő. Ma a falu délkeleti részén Veres-domb (2007: Veres-domb, 

ennek veres a f¥ggye) helynevet ismernek.  

Valószínűleg a m. Veres családnévnek (1341: Verus [Pető], RMCsSz.) és a 

szőlő ’szőlőföld’ földrajzi köznévnek az összetételével alakult. A falu személy-

névanyagában már egy századdal korábbról is találkozunk ezzel a családnévvel, 

vö. 1509: Weres (Sz. 463, N. FODOR 2010: 245).  

Vér völgye ’Gyula D-i határában említett völgy’ 1692 (Sz. 362): Ver völgye. 

Későbbi említése: 1865 (P. 49, Sz. 362 [itt P-re utalva Vérvölgy áll]): Vérvőlgy. 
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Mai népnyelvi alakja: 2008: V½r v¥gye, V½r-v¥gy, vgy., 2009: Vervőgye 

(Barta 2009: 223).  

Talán a m. Vér családnévnek (1415: Wer, RMCsSz.) és a birtokos személy-

jeles völgy ’hegyek, magaslatok közötti terület; kiszáradt folyómeder’ (FKnT.) 

földrajzi köznévnek az összetételével alakulhatott. A PESTYnél szereplő népeti-

mológiás magyarázat szerint „ez a’ helj nevezetét vette akkor a’ mikor a’ 

Keresztyén vallásra az ítt lakó magyar át térni nem akartak, ezen vőlgybe borzasz-

tó űtközet vólt” (P. 49); vö. még Ladorna. Másutt is előfordulnak ilyen nevek, 

ezeket többnyire a m. R. üver ’száraz patakárok’ földrajzi köznévre vezetik vissza 

(FNESz. Vérvölgy).  

Vész ’Halmi DK-i határában említett hely’ 1656 (Sz. 369): Vész fele való 

mező. Későbbi említésben a falu határában a Vész előtagú helynevek egész név-

bokort képeznek: Vész-dűlő (1865: Vészdüllő, P. kézirat [P. 61-ről kimaradt], Sz. 

369), Vész-mező (1865: Vész mezö, P. 28), Vész-oldal (1865: Vész oldal, P. 55; 

1935–1936: Vészó²dāl, SzamSz. 1025; 2008: Vészoldal, Bura 1: 289; 2014: 

Vészóudal, sz., k. Kiss K. 2014: 152), Vész-torok (1865: Vésztorok, P. kézirat [P. 

61-ről kimaradt]); Vészen-Görös (1865: Vészen Gőrjes, P. kézirat [P. 59-ről 

kimaradt]). Mai népnyelvi alakja: 2008: Vész, határrész (Bura 1: 289).  

A m. vész ’elpusztult erdőrészlet; irtás’ (TESz., FKnT.) földrajzi köznév 

válhatott jelentéshasadással a hely nevévé. A PESTY-féle feljegyzésben a Vész-

mező mikrotoponimáról az alábbi népetimológiás magyarázatot találjuk: „Nagy 

szerü csata szin hellye lehetett, de mikor, nem tudni rólla semmit, ezen mezöben 

létezik két halom is, — gyanitható hogy azon csatának hagyománya — vette 

nevét a’ csatától — vagy veszteségtöl” (P. 28). Vö. Vész dombja.  

Vész dombja ’Halmi DK-i határában említett kiemelkedés’ 1694 (Sz. 369): 

Vesz dombja. Mai népnyelvi alakja: 2008: Vész dombja, domb (Bura 1: 289).  

A Vész mikrotoponimának és a birtokos személyjeles domb földrajzi köznév-

nek az összetételével alakult.  

Vészes ’Csepe D-i határában, az Esztegő bal partján említett hely’ 1766 (Sz. 

317): Vészes. Későbbi említése: 1865 (K13, L5, P. 59): Vészes.  

Morfematikai szerkesztéssel keletkezett név: a m. vész ’elpusztult erdőrészlet; 

irtás’ (TESz., FKnT.) fn. -s képzős származéka.  

Villongó ’Szőlős ÉNy-i határában, Egres–Salánk–Komját szomszédságában 

említett erdő’ 1715, 1760 (Sz. 434): Felső erdő alias villongo. Későbbi említése: 

1882 (K62): Villongó, sz. Mai népnyelvi alakja: 2008: ukr. Villangü ~ Villangüv, 

m., sz. Egres északnyugati részén.  

A m. villong ’kötekedik; veszekedik, perlekedik’ (TESz.) ige -ó folyamatos 

melléknéviigenév-képzős származéka. Az ilyen nevek többnyire villongást, pe-

reskedést kiváltó, vitás tulajdonjogú földterületet jelöltek (vö. FNESz. Villongó-
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szőlő). Az itt tárgyalt egyrészes névnek kétrészes, Villongó-erdő névváltozatát is 

ismerjük korábbról adatolva. A szomszédos Veresmart É-i határában, a felső-

sáradi és a nagyrakaszi határban a 19. század közepéről adatolt Villongó (1865: 

Villongó, P. 69) helynév. L. Felső-erdő (2.).  

Villongó-erdő ’Szőlős ÉNy-i határában, Egres–Salánk–Komját szomszédsá-

gában említett erdő’ 1672 (Sz. 434): Villongo erdő.  

A villong ige -ó melléknéviigenév-képzős származékának és az erdő földrajzi 

köznévnek az összetételével alakult. L. Villongó. 

Viszketeges ’Újlak határában említett állóvíz’ 1520 (OklSz. 1096): Wykedeges 

[ƒ: Wyzketeges], pisc., stag.  

Etimológiáját lásd a Viszketeges-tó szócikknél. 

Viszketeges-hát ’Újlak határában említett hely’ 1648 (Sz. 515): Viszketeges hat.  

A Viszketeges(-tó) víznév (első névrésze) és a hát ’vízből kiemelkedő, ill. a 

környezeténél magasabban fekvő földterület; dombos vízparti terület’ (FKnT.) 

földrajzi köznév összetételével alakult.  

Viszketeges-tó ’Újlak határában említett állóvíz’ 1476 (OklSz. 1096): Vyzke-

tegestho, prat.  

A ugocsai területről a 15. sz. második harmadától Viszketeges-tó, a 16. sz. 

elejétől Viszketeges helynévi formát ismerünk. Az egy- és kétrészes névváltozat 

egymással párhuzamosan is létrejöhetett, vagy szerkezeti változással alakultak 

egymásból. Az OklSz. adatának forrásjelzete alapján bizonyosan ugocsai mikro-

toponima lehet. A név a m. viszketeg ’kiütés, rüh’ (TESz. viszket, MTsz.) fn. -s 

helynévképzős származéka, s olyan állóvízre utalhatott, amely az emberi testtel 

érintkezve kellemetlenül csiklandozó bizsergést okoz. Vö. Viszketeges-hát.  

Vizes-Kadarcs ’a Kadarcs patak ága Keresztúr közelében’ 1408 (Zs. 2/2: 

6366, OklSz. 678): Nagkadarch alio nomine Wyzeskadarch, fl., riv.  

A vizes mn. és a Kadarcs pataknév összetételéből alakult. L. Nagy-Kadarcs.  

Víz-köz ’Salánk É-ÉNy-i határában, a Borsova és annak egyik mellékága által 

közrefogott nagy kiterjedésű földterület’ 1628 (Sz. 467): Víz között. Későbbi 

említése: 1864 (P. 44), 1865 (L20): Vízköz, r., sz. Mai népnyelvi alakja: 2005, 

2007: Viz-köz, sz., mező.  

A m. víz ’vízfolyás’ fn. és a köz ’két vízfolyás által határolt terület’ (FKnT.) 

földrajzi köznév összetételével alakult; vö. vízköz ’vízfolyások között lévő 

terület’ (i. h.). Vö. Víz-közi-oldal.  

Víz-közi-oldal ’Salánk É-ÉNy-i határában említett rét’ 1671 (Sz. 467): Víz-

közi oldal, r. Mai népnyelvi alakja: 2007: Viz közi oldal, sz.  

A Víz-köz mikrotoponima -i melléknévképzős származékának és az oldal 

’határrész, tájrész oldalsó darabja, környéke’ (FKnT.) földrajzi köznévnek az 

összetételével alakult.  
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Vojna-fő ’Szőlős határában említett hely’ 1357 (DL 38170, Perényi 69, Sz. 

427 [itt Woynafeu]), 1357/1379 (DL 38171), 1357>1389 (DL 38160, DocVal. 

352 [itt az előbbire utalva Wonyafee áll]), 1357/1399 (DL 70702): Woynafew. 

Vojna feje 1357/1380 (Sz. 427): Vonyafee.  

Etimológiája bizonytalan, de valószínűleg összefügg a közeli Salánkon em-

lített Vajna névvel. Ennek megfelelően az itteni név előtagja esetleg szláv ere-

detű. Névrendszertanilag talán egy korábbról nem adatolt *Vojna víznévre 

gondolhatunk, mivel a fő utótagú helynevek többnyire forrást jelölnek. KNIEZSA 

ISTVÁN szerint a helynév előtagja a szláv Vojь személynévnek Vojьna szárma-

zéka; vö. cseh Vojen, Vojna, Vojata, tót Vojnatina, m. Vajnatina (Sz. 427), vö. 

1228/1228/1488: Woyna filius Woyna, 1272/1291: Woyhna, [1262–1265]: Voyna 

(ÁSz. 825). A feltételezett *Vojna víznév esetében a szláv eredetű személynévre 

visszamenő névadás azonban kevésbé valószínű. 

Vusice ’Rákóc határában említett kiemelkedés’ 1657 (Sz. 461): Vusycze, h.  

Az ősszláv *jelьcha, *olьcha ’éger(fa)’ fn. (vö. poláb és pomor *Vilešna, 

Wilsen hn., ukr. Oлешня hn., Sz. 461, ŠMILAUER 1970: 85–86, itt további szláv 

helynévi származékok is) szláv -ьce képzős származéka, tkp. ’égerfás’ értelmű. 

KNIEZSA ISTVÁN szerint a fenti névforma egy Vuľšice névnek nem egészen pon-

tos lejegyzése. Vö. Vulsinka hn. Ung. m. < rut. vul’šinka (orosz olšinka) (Sz. 461). 

Ehhez lásd még 1992: Vulsinka, a falu északi része (HORVÁTH–LIZANEC–SZABÓ 

1992: 78, de 72). 

Zab-patak ’a Sárad-patak szakaszneve Rákóc határában’ 1657 (Sz. 461): Zab 

patak.  

A m. zab növénynév és a patak földrajzi köznév összetételével alakult. SZABÓ 

ISTVÁN feljegyzése alapján az Újhelyiek szerint a Sárad-patak a Vusice hegyről 

folyik le, ahol a vízfolyás (szakasz)neve Zab-patak (Sz. 461).  

Zaskas ? ’Rakasz határában említett földterület’ 1570 (Sz. 455): Zaskas terra 

alias Deak lazza, t.  

Ismeretlen eredetű név (Sz. 455). L. Deák láza. 

Zeke völgye ’Sásvár határában említett hely’ 1472 (C. Tóth 2006: 57), 1478 

(Sz. 474): Zekewelge, ins.  

A Zeke személynévnek és a völgy földrajzi köznévnek a birtokos személyjeles 

szerkezete. A helynév első adatát tartalmazó 1472. évi oklevélben Mathiam Zeke 

személynév is található; vö. 1480: Zeke csn. (Sz. 470). Az alapjául szolgáló sze-

mélynév legkorábbi említése: 1211: Zeke (ÁSz. 843); a későbbi századokban is 

gyakori személynév, Ugocsa területén is (lásd RMCsSz.). 

(Zemtheo ~ Zemszeo) ’Szirma határában említett vízmeder, patak’ 1409 (Sz. 

487): Zemtheo, alv., 1409 (Sz. 487): Zemszeo.  

Olvasata és eredete ismeretlen. SZABÓ ISTVÁN is ismeretlen eredetűnek tartja, 

s megjegyzi, hogy a késői átiratokban erősen eltorzított név (Sz. 487). 



410 

Zugoly ’Szőlős határában említett hely’ 1668 (Sz. 434): Szugoly. A közeli 

Feketeardó élőnyelvi anyagában ezzel azonos nevű hely ismeretes: 1983: Szugoj, 

földterület (Danku 45–46).  

A m. zugoly ’szeg, zug; zugocska, kicsiny zug; zsákutca, szoros; a folyó ka-

nyarulatában levő, illetve a folyóelágazások közötti száraz terület, zsákutca’ 

(FKnT., TESz. zug) földrajzi köznév népnyelvi szugoly formája jelentéshasa-

dással válhatott a hely nevévé.  

Zugoly út ’Karácsfalva határában említett út’ 1610 k. (Sz. 380): Szugoly ut.  

A zugoly ’szeg, zug; zugocska, kicsiny zug; zsákutca, szoros; a folyó ka-

nyarulatában levő, illetve a folyóelágazások közötti száraz terület, zsákutca’ 

(FKnT., TESz. zug) népnyelvi alak vagy egy belőle alakult helynév és az út 

földrajzi köznév összetételével alakult. A szomszédos Újlak határában a 19. sz. 

közepén Zugoly (1865: Szugoly, K37) mikrotoponimát említenek, esetleg ez 

szerepel a rétnév előtagjaként.  

Zurkonde ? láza ’Mátyfalva határában említett földterület’ 1570 k. (Sz. 412): 

Zwrkonde laza.  

SZABÓ ISTVÁN szerint a név előtagja ismeretlen eredetű, talán személynév 

(Sz. 412), névrendszertani alapon talán családnévi előzményre gondolhatunk. 

Utótagja a birtokos személyjeles láz ’irtvány’ földrajzi köznév.  

Zuta?-hát ’Fancsika határában említett hely’ [1550–1650] (Sz. 330): Zuta hat.  

Összetétellel alakult helynév. Az előtag eredete ismeretlen, utótagja a hát ’víz-

ből kiemelkedő, ill. a környezeténél magasabban fekvő földterület’ (FKnT.) föld-

rajzi köznév.  

Zsák ? völgye ’Tivadar határában említett hely’ 1379 (Sz. 520): Zachvelge, 

loc. Zsák-völgy 1505 (Sz. 520): Zakwelgh.  

A név előtagjának eredete bizonytalan, esetleg a Zsák személynévnek és a bir-

tokos személyjeles völgy ’hegyek, magaslatok közötti terület; kiszáradt folyóme-

der’ (FKnT.) földrajzi köznévnek a jelzős összetételeként alakulhatott a név. Az 

előtaghoz vö. a Zak, Zaak, Sach nemzetségnevet, 1220: Zak, 1232/1346: Sach 

(ÁSz. 836, de ehhez lásd még 1469: Geo(r)gius Saak csn., RMCsSz. Zsák). 

SZABÓ ISTVÁN a Zák (Zachariás) személynévi olvasatot valószínűsíti (Sz. 520, 

vö. ehhez még FNESz. Zsákfalva). Az előtag helyesírása z vagy sz mássalhangzós 

olvasatot is megenged.  

Zsaró ’Fancsika DNy-i határában említett földterület’ 1739 (Sz. 331): Zsáró, 

1744, 1746 [a. n.] (Sz. 331): Zsaró. Későbbi említése: 1865 (K16, P. 60): Zsaró. 

Mai népnyelvi alakja: 2008: m.–ukr. Zsarï (Fancsika, vö. Szilágyi 1982: 76), 

m.–ukr. Zsáriv ~ Zsárüv, 130 ha szántóföld (Sásvár).  

Valószínűleg szláv eredetű helynév, KNIEZSA ISTVÁN szerint talán a szl. 

žeravь ’daru’ szóból (> Žeravь vagy képzős *Žerav-jь) keletkezett (Sz. 331, 
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KNIEZSA 1943/2003: 73–74). Ez a tő gyakran szerepel szláv helynevekben, vö. 

szlk. Žeravnica hn., ukr. Журавель hn., or. Журавка hn. (ŠMILAUER 1970: 201, 

itt további szláv helynévi származékok is). A szomszédos szamosháti Egrin 

1935–1936: Zsaró² kaszálónév, Panyolán 1935–1936: Zsaró²k#rt hn. (SzamSz. 

1046), az Ung megyei Salamonon 1992: Zsarï, sz. (HORVÁTH–LIZANEC–

SZABÓ 1992: 110) helynevet ismerünk. Az itt vizsgált mikrotoponima adatai — 

a szóvégi -avь > m. -ó megfelelés alapján — magyar névhasználókhoz köthetők. 

Vö. Zsaró ~ Szaró töviskje.  

Zsaró ~ Szaró töviskje ’Újhely határában említett hely’ 1620 k. (Sz. 510): 

Szaro Teöviske.  

Összetétellel alakult kétrészes helynév. Az előtag az egyszeri lejegyzés 

alapján nem tisztázható megnyugtatóan. A kétrészes -tövise utótagú helynevek 

szerkezete alapján (vö. Lászlótövise, Pósatövise, KMHsz. 1: 283; Ugocsa vm.: 

Laskai tövise) feltehető, hogy az előtag családnév lehet, habár a település család-

névanyagában és családnévszótárainkban nem találunk ilyen nevet. Korai sze-

mélynévtárunk 1221-ből Zarou névalakot említ (ÁSz. 839). Nagyobb való-

színűséggel jöhet számításba, hogy a név előtagja a szomszédos Fancsika tele-

pülés délnyugati határában ismeretes Zsaró helynév. Esetleg ennek továbbélését 

láthatjuk a Sáró-vápa (Fancsika és Péterfalva határában említett hely; vö. 1864: 

Saró vapa, L71; 1865: Szíget sáro Vápa, K16) mikrotoponimában. A név utó-

tagja a tövis ’tüskés növény’ fn. nyelvjárási tövisk változatának (ÚMTsz.) bir-

tokos személyjeles alakja. Ehhez lásd a közeli mátészalkai járás élőnyelvi név-

anyagában meglévő töviskes ’cserjével, bozóttal benőtt hely’ földrajzi köznevet 

(FKnT.). 

Zsidó-mező ’Szőlős határában említett hely’ 1357 (DL 38170, Sz. 427), 

1357>1389 (DL 38160, DocVal. 352 [itt az előbbire utalva Sidomezeu áll]): 

Sydomezeu, loc., 1357 (Perényi 68), 1357/1379 (DL 38171), 1357/1399 (DL 

70702): Sydomezew, loc.  

A zsidó népnévnek és a mező ’a falu külterülete; (sík) terület; szántóterület; 

legelő; rét, kaszáló’ (FKnT., TESz., KMNySz.) földrajzi köznévnek a jelzős 

összetételével alakult. SZABÓ ISTVÁN szerint „nagyon kérdéses azonban, hogy e 

nevekben, melyek a zsidóság ideindulását évszázadokkal megelőzték, valóságos 

népi jegyeket kell-e tekinteni” (Sz. 257). A névben bizonyára etnikumot jelöl-

hetett e névrész, akárcsak Ugocsa más részén a Szász helynév (vö. ehhez KRISTÓ 

2003: 179–189). Igaz, a korai ómagyar korban ismeretes a népnévből alakult 

Zsidó személynév is (vö. 1233: Sydou, ÁSz. 712; vö. FNESz. Zsidóegyháza, 

Zsidóföld, lásd még RMCsSz.). A település személynévanyagában csak később 

szerepel ilyen családnév: 1574: Sido (Sz. 422).  
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Ugocsa vármegye települései 

 
Akli C7 Karácsfalva B5 

Akt B5 Kávás C7 

Almás B7 Keresztúr A4 

Alsókaraszló C2 Kétkápolnamező E2 

Alsósárad D2 Királyháza E4 

Andrásfalva B6 Kirva F4 

Bábony D7 Kiscsongova C3 

Batár C6 Kisgérce F8 

Batarcs E6 Kiskupány D4 

Benedekháza D5 Kistarna F5 

Bocskó E5 Komját C3 

Bonya C5 Komlós E6 

Bökény B6 Kökényesd C7 

Csarnatő F5 Kőrév B5 

Csatóháza B6 Közbülsőkaraszló C2 

Csedreg C7 Láp B4 

Csepe C6 Laskod C5 

Csoma C6 Mátyfalva B5 

Dabolc 1. D7 Mező E7 

Dabolc 2. F3 Nagycsongova D3 

Dob B5 Nagygérce F7 

Egres C4 Nagytarna E5 

Ellej ? D3 Nevetlenfalu C7 

Fancsika B5 Nyaláb E4 

Farkasfalva B6 Nyíri C4 

Feketeardó D6 Oláhfalu F7 

Feketepatak B4 Ölyvös D2 

Felsőkaraszló D2 Öszödfalva C5 

Felsősárad E3 Pázsit C8 

Felszász E4 Péterfalva B6 

Forgolány C6 Rakasz E3 

Gérce F8 Rákóc E2 

Gődényháza E5 Salánk B3 

Gyula D6 Sásvár C5 

Hagymás E8 Sósújfalu F5 

Halászföld C5 Szárazpatak E6 

Halmi C7 Szászfalu D5 

Hetény C5 Szénamező C6 

Ibarun ? F5 Szentilona A5 

Ilonokújfalu C3 Széphegy E6 

Izsó A4 Szirma C5 

Kankó D4 Szőlős D4 
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Szőlősvégardó C4 Ugocsa D5 

Tamásváralja E7 Újfalu E7 

Tarnavidéke E5–F5 Újhely B5 

Tekeháza D5 Újlak A5 

Terebes D8 Veléte G5 

Tisn(y)icő E3 Verbőc B4 

Tivadar B6 Veréce E4 

Turc F7 Veresmart E4 
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 1

.

Palád vize

Alsó-folyamat
Somos-patak
Székes-Batarcs

Szomoga folyása

Sás-ér
Hosszú-cser 2.

Tekeres 1.

Görgő 1.
Pap halványa
Necse

Holt-Tisza

Tice

F
e
ke

te
-víz 1

.
Elő ~ Élő-Batár
Kis-patak
Patak 1.

Rosztoka 1.

Fek
et

e-
ví
z 
2.

Alsó-Hódos
Felső-Hódos

H
ideg-víz 1.

Gyilkos-patak
Mogyorós 1. Éger pataka

Borostyán-patak
Kakas-ér
Kátyú-vég pataka
Nyers pataka

Csorgó-víz

Rekettyés 3.
Mocsolya

Aszús ?
Fok

Hamus-patak

E
sz

te
g

ő
 1

.

Holt-B
atár

Csicsje ?
Kovács pataka
Pap ága

Kis-Kadarcs
Nagy-Kadarcs

Akolna folyókája
Kürtös

V
iz

e
s-

K
a
d
a
rc

s
P

is
ká

ro
s

Mocsárka

Andocs patakaHíd Egre

S
zappanos

Kökényes 1.

Áztató

T
ó
-á

g

*Mély-ér
Egyház pataka
Jászol pataka Maloda-Tisza

Sásas-Mély-ér
Sebes-patak 1.

Horgas-patak

Görbe-patak

Hódos 3.

Miszticei-patak
Preko pataka
Szukova-patak
Zab-patak

Sebes-patak 2.

Szelistyei pataka

Kisebb-Ilonok

[Nagy]-Ilonok

Balog pataka

Ladorna

Kopsa foka
Pongocs foka
Rafajun-lugas pataka

R
o
sz

to
ka

 2
.

Agyagos
Hosszú-láz pataka
Sásas-ér
Szilas ? pataka
Telek-tó pataka
Tölgyes-ér

Csalános folyókája
Csontos pataka
Folyóka
Halastó folyókája
Kenderáztató pataka
Sásas-patak
Szennyes folyókája
Teknős folyása

Kis-Tisza-árok
Sáros-patak

Veléte

Halász-patak

Szalva

0 5 10 km

       UGOCSA VÁRMEGYE
       folyóvíznevei 

az ómagyar és a középmagyar korban        

Kis-Tisza

Borsova

Borsova

Sza
lva

Tisza

Tisza

Tisza

Túr

Túr

T
u
rc

Ta
rn

a

Szemerdek

B
a
tá

r

Tisza

Kis-Tisza

Holt-Tisza

Ölyvös-fészek ? pataka

Határ pataka 1.
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    UGOCSA VÁRMEGYE
       egyéb víznevei 

az ómagyar és a középmagyar korban        

Holt-Tisza töve
Sugatag-tő
Sulymos-tó

Csíkos-tó

Ardai-tó
Füzes-szeg vápája
Kerekded-tó 1.
Mogyorós forrása
Piskáros-tó 1. 

Dobi-tó

Palád-fő

Köves-patak gödre

Tatár Geci-forrás
Őz-fő

Lekence-fő
Székes-Batarcs-fő

Kenderátó 1.
Nyakas kátyúja

Árokfenék
Kenderátó 2.
Tengeri-tó

Pók örménye

Ilonok örénye

Kenderátó 4.
Kerek-láp
Küzle-mocsár ?
Malom mocsara
Nagy-mocsár 1.
Száraz-mocsár

Ásvány 1.
Bükkfa forrása
Dézsa-szín forrása
Halastó 1.
Hegyfar forrása
Mocsaras ?

Piskáros-tó 2.

Kép vápája
Kis-örvény
Tó

Kajtár-hegy forrása
Szalva-fő

Határ vápája
Nádas-tó
Szelis-fő

Gerzence-szád
Ilonok örvénye
Könnyűdik?

Tó-fark

Éger forrása

Fejér Mihály tava
Kákás-tó
Kövecses vápája
Méhes-szomoga-tő
Palók vápája
Tice vápája
Vápa 3.
Vojna-főGabróc-fő

Forrás 1.
Kis-forrás
Fő-forrás

Ásvány 2.
Belse mocsara
Fertés 2.
Tód

Álló
Halastó 3.
Kadarcs-tekerület
Kenderátó 5.
Éger 4.

Batár-tő

Fenék
Kerekded-tó 2.
Kis-mocsár 2.
Tó farka
Viszketeges-tó

Pap forrása

Fok-tő
Forrás 2.
Kenderáztató 2.
Szemerdek forrása

Bibros-tó

Ökör-fő 1.

Kenderátó 3.

Halastó 2.

Ilonok omlása
Ilonok romlása

Nyáras kátyúja
Ökör-fő 3.
Sós-kátyú

Kalista

Jakab vápája
Pap kátyúja
Sziuza vápája

Fertés 1.

Nádas-kalista

Kelemen mocsara

Kerek-mocsár
Kőris-mocsár

Balaton

Alhíd-kátyú
Imola-mocsár

Hajtó-mocsár

Vápa 1.

Éger 1.

Láp 1.

Domb mocsara

Kátyú

Pernec

Éger 2.

Deszka-mocsár
Kis-mocsár 1.
Szilas-meg-mocsár

Nagy-mocsár 2.

Egres 2.
Kenderáztató 1.

Bonya mocsara
Hideg-víz vápája
Köz-oltvány vápája

Bogdány vápája
Hagyó vápája
Halvány vápája
Horgas-vápa
Kerek-tó
Köpűs-forrás
Vápa 2.

Szalva mocsara

Musa-fertő

Búzás-láp
Fertő
Hosszú-mocsár

Berenás-patak mocsara
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    UGOCSA VÁRMEGYE
       vízparti helyeinek nevei 
       az ómagyar és a középmagyar korban 

Kis-sziget 1.
Pap-sziget

Al-sziget
Sziget 1.

Kamara-sziget

Szilas-palaj

Sáros-rév

Alsó-sziget 1.

Kövecses-rév 1.

Hab-rév
Nagy-sziget 1.
Palaj

Csorda-gát

Pap gátja

Vendég gátja

Révhely

Malom-szigetRáró

Szászi-sziget
Sziget 2.

Kő-rév 2.

Hosszú-rév ?
Kis-gát
Kövecses-rév 2.

Szőlős-rév

Kis-sziget 2.

Fancsikai-rév

Sziget 4.

Alsó-sziget 2.
Középső-sziget

Felső-sziget

Belső-sziget
Kövecses-rév 3.
Külső-sziget

Tekeházi-rév
Fancsika szigete
Sziget 5.

Pást-sziget

Kis-Darnó palaja
Kis-Halvány palaja
Mély ? ~ Méh ? -palaj
Tölgyes-palaj

Fürdő-palaj
Nagy-sziget 2.
Szentilona szigete

Disznó-gát

Tekeres-part
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    UGOCSA VÁRMEGYE
       domborzati nevei 
       az ómagyar és a középmagyar korban 

Pelsőc hegye

Látó-domb
Domb 1.

Mándi gorondja

Sárdik

Ájas-hegy
Bérc 1.
Bérc alja
Hosszú-bérc
Köz-Őz-hát
Orbányos völgye
*Őz-hát

Köves-mál

Bábony 2.

Tisza-hát 1.

Irtás-hát

Köves-völgy
Sugatag-völgy
Tormás-völgy

Nyáras-völgy
Tölgyes-völgy

Hamus ?

Mikes-oldal

Csere-szurdok
Egres-hát
Domb-hát
Lád-kő
Nagy-domb
Zuta?-hát

Cselye szurdoka

Magasd völgye
Rekettye-oldal
Tót-oldal

Ardai-hegy

Ág-hegy ~ Agg-hegy
Száldobos-hegy

Csető-far

Halom 1.
Lapos 1.
Szatmár

Szép-hegy 1.

Macska-hát

Hegyfar

Köves-mál-hátDomb 2.
Harasztos-domb
Vér völgye

Vész  dombja
Hegy 1.

Szarvas-kő

Doba halma

Bükkös-halom
Gyékényes-hát
Karna-Kadarcs-hát
Kis-Kadarcs-hát
Korong-oldal
Nagy-rét-hát

Fattyú János dombja

Rekettye-hát 1.
Bontó-oldal
Éger-hát 1.
Hosszú-berek-oldal
Konyha-hát
Nyáraska-hát
Petecske-hát

Szomoga-hát

Szappanos oldala
Szurdok

Békélő-domb

Kajtár-hegy

Kojta havasa

Dabolc 3.
Határ-domb
Kettős-völgy

Bérc 3.

Vusice

E
lő

h
e
g
y

Salánki-szőlőhegy
Dobonyos
Nagy-kő
Nyakas
Nyakas-völgy

Rednek-hát

Víz-közi-oldalBene völgye
Beszterice-halom
Beszterice-oldal

Katonák gödre
Kis-oldal
Vajna

Haraszt völgye
Lapos-völgyhát
Zeke völgye

Gulya szurdoka
Halványi-hát
Kocsis laposa
Szakadék
Sziget-domb
Tisza-hát 2.

Székely-domb
S

ző
lő

si
-h

e
g
y

Sól
yo

m
-k

őVárhegy

H
a

lv
á

n
y-

h
á

t 
2

.

Aranyos-hegy
Bába-kő
Bérc 2.
Csató völgye
Csató-oldal
Halom 2.
Halvány-oldal
Hegy 2.
Hevek ? út szurdoka
Horhágy

Ilonok-völgy
Kánya útja völgye
Kánya völgye
Karikád
Kis-Kánya-völgy
Nagy-Kánya-völgy

Kankói-hegy
Orosz-hegy
Ugar-oldal
Vajda dombja

Patak-hát 2.
Szemerdek-hát

Farkas-hát
Kobok-oldal

Nagy-mocsár-oldal Kis-hegy

Kis-völgy
Korni-hát
Rekettye-hát 2.
Rekettye-hát szurdoka

P
on

go
cs

 d
om

bj
a

Dobrin-hát

Csűri szurdoka
Farkas bérce
Horgas-hegy

Zsák ? völgye

Első-domb
Gyepű-oldal
Kadarcsi-szurdok
Kis-Tisza-oldal
Lapos 2.
Mosó-hát
Soványos-oldal
Sziuza dombja
Teknős-hát
Tice-hát
Tisza-hát 3.
Halvány-hát 1.
Akolna-hát

Álló-hát

Domb 3.
Inna-fenék
Kerek-tó-hát
Kis-Tisza-hát
Lapos 3.

Nadány-hát
Nagy-Tó-hát
Patak-hát 1.
Ragozna-hát
Sziget-hát
Tekeres-hát
Tó-hát
Vejvás-hát
Viszketeges-hát

Hosszú-hát

Köz-bérc
Mic ~ Mik ? alja

Csobak-hát
Fertő-hát
Hajas-hát
Hordozló-hát
Restás-hát
Vedra oldala

Szerém-hegy

Szár-Bábony
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    UGOCSA VÁRMEGYE
       erdőnevei
       

 és növényzetre utaló helynevei 
az ómagyar és a középmagyar korban 

Hodor-liget

Liget 1.
Ligetes

Kőris égre

Liget 2. Cseke rekettyéje
Kékbokor

Nakol

Hosszú-vész

Határos-éger

Szász-éger

Gyerty
ános 1.

Nagy-erdő 1.

Cser
Hosszú-cser 1.

Szilas 4.

Bolya füzese

Gyertyános 2.
Rókás-csere

Körtvélyes 1.
Körtvélyes-berek
Rekettye 1.
Rekettyés 1.
Rekettyés-berek
Som-kerek
Szilvás 1.
Tövised

Nyáras-berek

Szilas 1.
Liget 3.
Fekete-erdő
Kis-erdő 1.

Csere 1.
Esztegő erdeje

Csemer ~ 
Csener ?

Ladamér égre

Malom-füzes

Bot-rekettye
Hosszú-rekettye
Nagy-rekettyés
Nyáras 1.
Sűrű

Deme csere
Rekettyés 2.

A
ls

ó
-e

rd
ő

Berek 1.
Méreg tövise
Mike tövise
Rekettye 2.
Vadalmás

Bükk
Kereszt-Bükk

Váras-kerek
Bánya-rekettye
Nagy-berek

Hosszú-nyáras

Nyáras 2.

Rekettye 3.

Határ-éger

Harmad-éger
Ludas-nyáras

Rava
sz

 tö
vis

e

Szil
as 2

.

Harasztos

Kozma gyakra

Berek 2.

Kadarcs erdeje

Sám pagonya

Liget 4.

Szilas 3.

Fal(u) ? -éger
Fiatalos 2.
Kerek-rekettye 1.

Nyáras 3.

C
se

r-
e
rd

ő

Felső-erdő 1.

Kása(-csere)?
Körtvélyes-berek 2.
Nyáras 4.
Rekettye 4.
Száldobos 2.

Almás-berekBenke ~ Benkő berke
Erdő

L
ig

e
t 
5
.

Rudas-nyáras
Tőkés

Fiatalos 1.
Gyertyános 3.
Kerek-sás
Oltványos

Rakasz füzese

Csonkás ligete

Rákóc-liget

A
ta

k 
er

de
je

N
ag

y-
er

dő
 2

.

Szalva-erdő

Tó-erdő

Hegy-liget
Nyíres 1.

Komlós 2.
Liget 6.
Nagy-Liget erdeje
Bacsó-erdő

H
agyó oltványa

M
ogyorós 2.

Nyáras 5.

Pród almája

Almás 2.
Bolyok füzese
Csere 2.
Felső-erdő 2.
Felső-füzes 1.
Kócs-füzese
Köz-füzes
Laskai tövise
Rác füzese
Szilvás 2.

Füzes

Mocsár erdeje
Köteny égre

Villongó-erdő

Tice tövise

Tövis
Tövises

Nyáras 6.

Csere 3.

Mogyorós 3.

Dögös-csere

Pást-liget

Felső-erdő 3.
Fekete-berek
Göde oltványa
Kapurcsa ligete
Kis-bükkös

Hitvány fája
Kis-erdő 2.

Hosszú-oltvány

Száraz-erdő

Csere 5.
Csonka-oltvány
Leleszi-oltvány
Nyáras 7.

Felső-füzes 2.
Csalános 1.
Csere 4.
Darnó füzese
Gyertyános 4.
Ló-szeg füzese
Nagyszemű-kökény
Pap oltványa
Papi füzese
Zsaró ~ Szaró töviskje

Csere 6.

Bükkös-erdő
Haraszt
Kis-bükk
Silye bükke
Somos-bükk

Nyíres 2.
Rekettye 5.
Táncos-nyáras

Hosszú-liget
Kerek-rekettye 2.

Aszós-erdő

Ilonok bükke

Gyűrűs

Eperjes
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    UGOCSA VÁRMEGYE
       szántó- és rétnevei 
       az ómagyar és a középmagyar korban 

Alsó-mező 1.

Falu rétje

Hosszú-láz 1. Terebesi-mezőszél
Nakol rétje

Felső-mező 1.

Kerek-láz
Köves-föld
Nádas-mező

Ó-malom parasztja
Vár-paraszt

Köz-mező

Alsó-mező 2.

Csepe felől
való nyomás

Felső-mező 2.

Kis-telek 1.

Felső-mező 3.

Á
lta

lp
a
ta

k 
3
.

Csorda-delelő 1.
Hetei dűlője
Horgas-föld
Nagy-rét 3.

P
é

te
rfa

lvi-m
e

ző

A
lsó

-m
e
ző

 4
.

Felső-mező 4.
Felső-láb
Jankó rétje
Korniz-rét
Rózsás-mező

File-lucska

A
ls

ó
-m

e
ző

 5
.

Felső-mező 5.

Pap Panda láza
Kétökrű ? -rét

Alsó-mező 6.

Bered mezeje
Hazaka ~ Haraka telke

Karácson(y)-mező

Ardai-föld
Ardai-mező
Babad mezeje
Kis-láz 1.
Nagy-láz 1.

Alsó-mező 7.
Kis-pázsit

Nagy-mező 1.

Hő-dűlő-föld ?

Alsó-mező 8.

Felső-m
ező 6.

Tőrös telke

Berec láza
Korong rétje
Köles parasztja
Nagy-éger-rét Alsó-mező 9.

Felső-mező 7.

Nagy-rét 2.

Kis-rét 1.
Nagy-irtvány
Mocsár-láz

Dobos-láz

Almás-láz 1.

Karasztó-mező

Batári-mezőszél

A
ls

ó
-m

e
ző

 1
0
. Almás-láz 2.

Borjú-delelő
Felső-mező 8.
Felső-nyomás 1.
Hosszú-rét
Zurkonde ? láza

A
ls

ó
-m

e
ző

 3
.

Új-láz

Alsó-mező 11.

Fodor-mező

Deák láza
Gálod-mező
Nagy-láz 2.
Telek 2.
Hosszú-láz 2.

Barta láza
Hosszú-láz 3.

Borsova-mező

Nagy út mezeje

Szalva mezeje

Rigó-láz

Beszterice-rét
Csobi-rét

Kerek-mező 1.

Kis-paraszt

Felső-mező 9.
Hintós láza
Kender-mező
Kis-rét 2.
Pál-mező
Pap rétje 1.
Szegés 1.
Sziget-mező

Alsó-mező 12.
Dűlőföldek
Hegyes-föld
Kamenája-mező
Kis-mező
Kocsis rétje
Porasz-irtvány
Szegés 2.
Törés

Felső-mező 10.

Alsó-irtvány
Alsó-mező 13.
Balog-rét
Csiba-rét
Egresi-mező
Első-nyomás
Fancsikai-mező
Felső-irtvány
Felső-mező 11.
Felső-nyomás 2.
Gerlát rétje
Hideg-víz-mező
Ilonok láza
Ispotály-föld
Kis-Ugar

Kozma irtványa
Köles-éri-rét
Lágyas 2.
Mezőszél
Pap rétje 2.
Ugar
Zsidó-mező

*Kápolna-mező

Alsó-mező 14.
Csegeres-föld
Felső-mező 12.
Szegés 3.
Szőlős felől való
nyomás

Verbőc felől 

való nyomás

Alsó-mező 15.

Híd alja mező

Pongocsi mezeje
Fel-mező
Hagymás-mező
Híd-eli-mező
Nagy-láz 3.

Benc-telek
Belse mezeje
Fűz-köz-mező
Láb-földek
Tövises-láz
[Kesa ~ Keso 
~ Kosa] földe

Alsó-mező 16.
Cseme ~ 
Csene láza
Delelő 1.
Kenderföld
Lukács láza
Pást
Régi-Tisza-járás
Tisza-hagyás
Tisza-járás
Várfel-paraszt

F
e
ls

ő
-m

e
ző

 1
3
.

Alsó-mező 17.
Csorda-delelő 2.
Delelő 2.
Derék-rét
Felső-mező 14.
Kasza-láza
Keresztúri-láz
Koszta mezeje
Rév-telek
Saláta-rét

Nyíres-láz

Alsó-mező 18.
Bükk-mező
Nagy Lőrinc láza
Tekeres-láz

A
lsó-m

ező 19.

P
oljána

Duminec mezeje
Lucska-mező

Felső-mező 15.

Honcsokos

Kerek-mező 2.

Alsó-mező 20.
Csalános-rét
Forrás mezeje
Híd mezeje
Híd-feli-kaszáló
Kozma láza
Lágyas 1.
Láz
Nyíri lágyasa
Pataki-mező

Alsó-telek
Kis-telek 2.
Telek 3.
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    UGOCSA VÁRMEGYE
       szőlő-, kert- és gyümölcsösnevei

az ómagyar és a középmagyar korban        

Gyöngyér-szőlő

Borbély-szőlő 1.
Bőke rekesze
Kónya-szőlő

Becsi-méhkertek
Harasztos-szőlő
Hetényi
Komlós-kert 1.
Pénzes-szőlő

Cserélt-szőlő
Nagy-szőlő

Nyakas-szőlő
Rigó-szőlő
Tiberis
Úr kertje
Veres-szőlő

Asszony-szőlő
Becsi-Kalandos-szőlő
*Kalandos-szőlő
Gál-szőlő
Hát-szőlő
Koszta-szőlő
Malom-szőlő

Kis-szőlő

Agyagos-szőlő
Baka-kő-szőlő
Borbély-szőlő 2.
Csegődi-szőlő
Csernő-kő-szőlő
Csiba-szőlő
Csuklya-szőlő
Dobi-szőlő
Gyümölcskert
Gyümölcsös
Hágcsó-szőlő
Jámbor-szőlő
Kankóc-szőlő
Káposztás-szőlő
Kis-Csorgó-
szőlőcske
Kis-Jámbor-szőlő

Kis-Kolcsi-szőlő
*Kolcsi-szőlő
Kolompóc-szőlő
Korlátos
Lapos-szőlő
Lazsnakos-szőlő
Nagy-Jámbor-szőlő
Orvos-szőlő
Sánta Márton-szőlő
Sasar-szőlő
Sas-szőlő
Szaporodott-szőlő
Szekerce-szőlő
Széles-szőlő
Szép-szőlő
Sziget-szőlő

Tarnóci-szőlő
Tisza-szedő

Gyümölcsényes

Fekszik-szőlő
Mézes

Kertalja 9.
Szirmai-szőlő

Kertalja 1.

Kertalja 2.

Csűrös kertje

K
e

rt
a

lja
 3

.
Nagy-kert

Vadkert
Kertalja 4.

Kert
Kertalja 5.
Komlósiné rekesze
Vékás rekesze

Kertalja 6.
Komló-kert

Kis-szeg-kert

Kertalja 7.

Csűröskert
Kertalja 8.
Kövecses-kert
Tövis-kert

Két-Kertalja

Kertalja 10.
Meggyes-kert

Füves-kert
Karós-kert
Száraz-kertek

Komlós-kert 2.
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    UGOCSA VÁRMEGYE
       határnevei 
       az ómagyar és a középmagyar korban 

Forró-Szomoga

Péter szege

Nyíres-szeg

Folyár

Csiszó

Darnó

Magasd
Kis-Darnó
Nagy-Darnó

Első-gyepű
Ertemlak ?
Gyepű 1.
Karnos ?
Nagygyörgy

Tó-szeg

Folyó-határ

VészesEsztegő 2.

Szomoga 2.

Aba-szeg
Csere-fark
Gyepű 2.

Három-határ

Batár köze 1.

Kotyha
Nagy-sor
Nagy-nyilas
Ó-Gyepű

Laskod

Szányópatak
Sziget alja
Valajó ? -szer
Váraljai-határ

Szomoga 1.

Romlás Patak k
ét fe

le

Patak m
ellé

keKökényespataka

Görgő-szeg

V
á
r-sze

g

Batár köze 3.
Belsefölde
Bipút ?
Kaponya
Luzsok

Csókás
Szomoga 3.
Ugató

Csög ~ 
Csök szél(e)

F
e
n
yő

 ?

Potykás
Zsaró

B
aglyos 1.Pócs

Pohor
Rekely ?
Sile-szeg
Sovány-sor
Szederjes-korong
Szemerdek 2.
Újhelyi útra

Baboska
Balarin
Ferencié
Fövenyes vésze
Gócás ~ Gócsás
Holló-fő-szeg ?
Kéri-puszta
Nyáras-szeg
Nyomás-szél

G
yo

m
o
s

H
íd

 f
a
rk

a

L
ib

u
c-

sz
e
r

Pat
ak

 k
öz

e

Csuhos
Gyepű 3.
Halom-szer
Kun-fark
Lőr
Pólya-szeg

Ilonok 1.

Mocsolya eleje

Eszer-fark ?
Szatmár völgye 
eleje
S[z]unyara ?

Csomai út 1.
Dős
Hosszas
Hosszú 1.
(Kenecse-szer ?)
Nagypalló
Ördöngös 1.
Szarkás

Agyagverem
Felső-faluvége 2.
Hosszú-szer 1.
Long
Maraz ? háza

Batár k
öze 2.

Hódos 2.
Orbányos

Bán
Felnyúló
Kócs
Szered

Vész

Gátas
Kis-Cselőc
Nagy-erdő orra

Csomai út 2.
Paraszt-fenék
Tamás-szeg
Turkal

Lipó

Kárász
Tekeres köze
Szilas alja
Gyepű 4.Baglyos 2.

N
agy-vész ? 

szege Patak-szeg 1.

Akolna köze
Csima-szeg
Dok ~ Dók
Doszlás
Faluvég 2.
Harnóca
Híd-fark
Horgas-szer
Hosszú-szer 2.
Korong-fark
Nyulas-szer
Ölyvös 1.
Pergős alja
Piskáros-szeg
Szedlice
Utas

Becske
Palánk
Stulba
Valóc-közép

Kornet
Nyerges

Csonka-sor

Lápi-Lipó-fenék
Lipó-fenék

Által-patak eleje
Aranyos
Bakos
Benke verme
Bigecs
Bontó köze
Bontó mente
Cudar ~ Csudar
Csecseg köze
Dajkafarú
Egres-szeg
Erdő alja
Falu szere 1.
Hanka
Harasztos alja
Harasztos-szél

Gaboró

H
o
ss

zú
-s

o
r

Korjo
s

Rét a
lja

Tálagy alja

Alsó-faluvége
Felső-faluvége 1.
Hangyás
Hosszú 2.
Láz-kapu
Nagyút-szeg
Oltvány-telek alja
Széles általa
Vadászi sor

F
a

n
cs

a
l

Határ
Zaskas ?

*Csonkás
Lonka
Nagy-Csonkás

Víz-köz

Babhely
Kántor kerítvénye
Nyakas-Dobonyos

Felső-Szegés
Hosszú-szer 3.
Kis-szeg
Mocsár-szer 1.
Morotvára menő
Nagy-Szegés

Becskerle
Bodzás alja
Csókási
Felső-Becskerle
Halvány 3.
Kátyú köze
Nagylábú-füzes alja
Örény
Pázmány
Péter vésze
Régi-faluhely
Régi-gyepű
Sóhaj
Sovány-szer 2.
Tiszán túl
Új-gyepű
Új-Törés

Gerlát
Somodi

Kis-Szemeny

Szemenye

Daróc

Ongoró ? ~
Ungoró ?

A
bl

áz
 ~

 A
bl

ás
z

A
ls

ó-
A
bl

áz

Beberkés
Csákány-szeg
Csató
Csere alja
Csűröskert alja
*Kánya
Kánya alja
Kerekded sor
Kormányos
Kő képe
Kötenyes ?
Kövecses 1.
Mar

Ilonok oszlása

Mocsár-szer 2.
Nyomás széle
Rövid-szer 1.
Sovány
Táborhely
Vaszók
Zugoly

Garabóc
Garabóc alja

P
e
ta

n
ta

 ?

Eteny-szeg
Faluvég 1.
Kosolyás
Ördöngös 2.

Göblér

Kobok

V
a
ló

c

Kömpöly
Nyilas-sor

Bogyoszló
Bogyoszló köze ?

Kis-hegy alja

Sebes-vész

Halmi útfél
Kisebbik-Sajtós
Korong
Nyáras-szél

Pongocs

Korni köze

Reszege
Sajtós ~ Sajtos
Száldobos köze
Túrra függő

Borzlyuk

Fegya

Hosszú-szer 5.
Ökör-fő 2.
Rövid-szer 2.
Száldobos-ágazat ?

? Soszebi ? gaza

K
on

c

Botos

Szokrata ?
szege

Csortos
Hollós

Kis-HarasztNagy-Liget

Csobak
Disznó-palló vége
Dolabrosa ?
Falu sorja
Falu szere 2.
Forrás sora
Gyepű 5.
Kacsiba
Kecskés
Kelemenek
Kenderáztató sorja
Kis-Honcsokos
Kissándor
Kövecses 2.
Láp-szeg
Lugas
Méhes
Szalonnás
Szerdékes
Vaskapu
Verbőc-far

Macskás

Bolya

Csermely
Csontos
Egy-szer ?
Falu-szer
Hosszú-föld szere
Hosszú-szer 4.
Jégverem szere
Kolos
Konyhóc
Mákos
Nádas-szeg
Pap oltványa szere
Ricse ?
Sovány-szer 3.
Szennyes
Teknős köze
Tisza köze
Toborzik ?
Sziuza

Aprós

C
so

n
ká

s

Becsi-Inna
Becsi-szeg

Alsó-Éger farka
Belső-Nagy-szeg
Dinnye-szeg
Diófa sora
Éger köze
Éger-fark
Felső-Éger farka
Gát sora
Gátnál
Homok
Inna
Kender-szeg
Kis-Éger
Kis-Füzes
Nadány vége
Nagy-Füzes
Nagy-rét farka
*Nagy-szeg
Patak-szeg 2.
Porgolát-kapu 1.
Szeben
Tisza sora
Töltés-sor
Vejvás

Kis-Aprós

Porcsos

Héthold szere
Ilosvai-kertek alja
Képnél
Kis-Konyha
Kis-Védföld
Kis-Vettföld
Nagy-Éger 2.
Nagy-Vettföld
Petecske
Rekettye-szeg
Répás-gyepű
Sovány-szer 1.
Valkán

Szelep-szeg
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 UGOCSA VÁRMEGYE
      út- és építménynevei 
      az ómagyar és a középmagyar korban 

B
atarcs hídja

H
alom

 m
alm

a

Keresztút 1.
Kozma-méhek

Pásti malom

Zugoly út

Picskor útja

Kere
sz

tút 2
.

Benei ösvény
Malom út 2.
Pergyes malma
Csetfalvi út 1.

Ardai ösvény 1.
Körtvélyes útja
Szőlősi ösvény

Akli-palló
Halastó pallója
Kökényesdi út
Malom út 3.
Szappanos-palló
Szomoga-palló
Szőlő út

Borsova malma

Herengut ?

Csűr
Malom út 4.

Alsó-járó
Ardai ösvény 2.
Csonka út
Csorda ösvénye
Egresi út 1.
Fancsikai út 1.
Hank útja

András-sziget útja

Ardai út

Hevek ? útja
Kánya út
Kány-völgy útja
Kincses-mező útja
Kövecses út
Magyar-vég
Palaj ösvény
Palók út

Rév út

Rakasz utca
Somodi útja
Szakállas-barázda
Szász-vég
Szász-vég utcája
Szász-vég-Ardó
Szilvás útja
Szirmai járó 2.
Szirmai út
Temető utca
Tice útja
Tisza utca
Tőke forrása útja
Újfalusi út

Egresi út 2.
Fancsikai út 2.
Mátyfalvi országút

Által út 2.

Sósok útja
S
zá

sz
fa

lu
si

 ú
t

Cselle malom

H
alm

i út

Horgas út

Csetfalvi út 2.
Fancsikai ösvény
Fancsikai út 3.
Hágcsó 2.
Malom út 5.

Mátyfalvi út

Csonkás útja
Keresztúri ösvény
Malom út 6.

Pap malma

Csobak pallójaDisznó-pallóKétökrű-palló

P
a
ta

ki ú
t

Nebojsza

Ösvény 1.

Ek útja ? ~ *Éh-kút(ja) ?

Hágcsó 1.

Farkas útja

Oláhok útja

Ösvény 2.

Régi malom útja

Vásáros út

Király útja

Ardai palló 

Szirmai járó 1.

Tót hídja
Által út 1.

Csepei híd

Felső út
Gyalai ösvénye

Malom út 1.

Szán út
Tokon-hajtó

Hetényi út
Sásvári út

Vár útja

Tivadari országútja

Bánóc ?
Csergés útja

Forrás útja

Alhíd

Tatár járó
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Aba Aba-szeg  

Abláz Abláz, Alsó-Abláz 

ág Ág-hegy, Pap ága, Tó-ág 

ágazat Száldobos-ágazat 

agg Agg-hegy 

agyag Agyagos, Agyagos-szőlő, 

Agyagverem 

áj Ájas-hegy 

akasztó akasztófa 

Akli Akli, Akli-palló  

Akolna Akolna, Akolna folyókája, 

Akolna-hát, Akolna köze, Akolna-patak 

Ákos Ákosfalva 

Akt Akt 

al Alhíd, Alhíd-kátyú, Al-sziget 

alj Bérc alja, Bodzás alja, Csere alja, 

Csűröskert alja, Erdő alja, Garabóc 

alja, Harasztos alja, Híd alja mező, 

Ilosvai-kertek alja, Kánya alja, 

Kertalja, Két-Kertalja, Kis-hegy alja, 

Kőváralja, Mic ~ Mik alja, Nagylábú-

füzes alja, Oltvány-telek alja, Pergős 

alja, Rét alja, Sziget alja, Szilas alja, 

Tálagy alja, Tamásváralja, Váralja, 

Váraljai-határ 

álló Álló, Álló-hát 

alma Almás, Almás-berek, Almás-láz, 

Bájos ~ Bajos alma, Pród almája, 

Vadalmás 

alsó Alsó-Abláz, Alsócsongova, Alsó-Éger 

farka, Alsó-erdő, Alsó-faluvége, Alsó-

folyamat, Alsógérce, Alsó-Hódos, Alsó-

irtvány, Alsó-járó, Alsókaraszló, Alsó-

mező, Alsósárad, Alsósásvár, Alsó-

sziget, Alsó-telek 

által Által-patak, Által-patak eleje, Által 

út, Széles általa 

Andocs Andocs pataka 

András Andrásfalva, Andrási-sziget, 

András szigete, András-sziget útja, 

Kisandrásfalva 

apró Aprós, Kis-Aprós 

arany Aranyos, Aranyos-hegy 

Ardó Ardai-föld, Ardai-hegy, Ardai-

mező, Ardai ösvény, Ardai-palló, Ardai-

tó, Ardai út, Ardó, Feketeardó, Szász-

vég-Ardó, Szőlősardó, Szőlősvégardó, 

Szőlősvégeardó ~ Szőlősvégiardó, 

Végardó 

árok Árokfenék, Hordás-árok, Kis-Tisza-

árok 

ásvány Ásvány  

aszó Aszós-erdő, Aszús  

asszony Asszonyságszőlős, Asszony-szőlő 

Atak Atak, Atak erdeje, Atak-patak 

áztató Áztató, Kenderáztató, 

Kenderáztató pataka, Kenderáztató 

sorja 

bab Babhely 

bába Bába-kő 

Babad Babad mezeje 

Bábony Bábony, Kétbábony, Szár-

Bábony 

Bábonya Bábonya  

Baboska Baboska 

bacsó Bacsó-erdő 

bagoly Baglyos 

bajos Bajos alma 

bájos Bájos alma 

bak Bakos 

baka Baka-kő-szőlő 

Balarin Balarin 

Balaton Balaton  

Balog Balog pataka, Balog-rét 

bán Bán 

Bánóc Bánóc 

bánya Bánya-rekettye 

barázda Szakállas-barázda 

Barta Barta, Barta láza 

Batár Batár, Batárfalva, Batár(i)-

mezőszél, Batár köze, Batártelek, Batár-

tő, Batár vize, Elő ~ Élő-Batár, Holt-

Batár, Tekeres-Batár  

Batarcs Batarcs, Batarcs hídja, Székes-

Batarcs, Székes-Batarcs-fő 

Batnuka Batnuka  

Beberke Beberke, Beberkés, Beberke vize 

Becs Becsi-Inna, Becsi-Kalandos, Becsi-

Kalandos-szőlő, Becsi-méhkertek, 

Becsi-szeg 
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Becske Becske  

Becskerle Becskerle, Felső-Becskerle 

Beke Bekeháza 

békélő Békélő-domb 

Belse Belsefölde, Belse mezeje, Belse 

mocsara 

belső Belső-Nagy-szeg, Belső-sziget,  

Belyva Belyva 

Benc Benc-telek 

Bene Benei ösvény, Bene völgye 

Benedek Benedekháza 

Benke Benke berke, Benke verme 

Benkő Benkő berke 

bérc Bérc, Bérc alja, Farkas bérce, 

Hosszú-bérc, Köz-bérc 

Berec Berec láza 

Bered Bered mezeje 

berek Almás-berek, Benke ~ Benkő berke, 

Berek, Fekete-berek, Hosszú-berek-

oldal, Körtvélyes-berek, Nagy-berek, 

Nyáras-berek, Rekettyés-berek, Vár berke 

berena Berenás, Berenás-patak mocsara 

Beszteric(e) Beszteric(e), Beszterice-

halom, Beszterice-oldal, Beszterice-rét 

Bibros Bibros-tó  

bigecs Bigecs 

Bipút Bipút 

Bisztra Bisztra-patak 

Bocskó Bocskó 

bodza Bodzás alja 

Bogdány Bogdány vápája 

Bogyoszló Bogyoszló, Bogyoszló köze  

bokor égerbokor, hársbokor, Kékbokor 

Bolya Bolya, Bolya füzese 

Bolyok Bolyok füzese 

bontó Bontó, Bontó köze, Bontó mente, 

Bontó-oldal 

Bonya Bonya, Bonya mocsara 

Borbély Borbély-szőlő 

borjú Borjú-delelő 

borostyán Borostyános-patak 

Borsova Borsova, Borsova malma, 

Borsova-mező, Borsova vize 

borz Borzlyuk 

bot Botos, Bot-rekettye 

Bőke Bőke rekesze 

Bökény Bökény 

búza Búzás-láp 

bükk Bükk, bükkfa, Bükkfa forrása, Bükk-

mező, Bükkös-erdő, Bükkös-halom, Ilonok 

bükke, Kereszt-Bükk, Kis-bükk, Kis-bükkös, 

Silye bükke, Somos-bükk, Szelpes-bükk 

cudar Cudar 

csákány Csákányné foka, Csákány-szeg, 

Csákány szege foka 

csalán Csalános, Csalános folyókája, 

Csalános-rét 

Csany Csanytó foka 

Csarna Csarnatő, Csarnatőújfalu 

csató Csató, Csatófalva, Csatóháza, 

Csató-oldal, Csató völgye 

csecseg Csecsege pataka, Csecseg köze, 

Csecseg-patak 

Csedreg Csedreg, Csedregfalu 

Csegeres Csegeres-föld 

Csegődi Csegődi-szőlő 

Cseke Cseke-rekettye(je) 

Cselle Cselle, Cselle malom 

Cselőc Kis-Cselőc 

Cselye Cselye szurdoka 

Cseme Cseme-láz(a) 

Csemer Csemer 

Csene Csene-láz(a) 

Csenge Csenge, Két-Csenge 

csengő Csengő-patak 

Csenner Csenner 

Csepe Csepe, Csepefalva, Csepe felől 

való nyomás, Csepei híd 

cseprente cseprentés 

cser Cser, Cser-erdő, Cser folyása, Deme 

csere, Dögös-csere, Hosszú-cser 

csere Csere, Csere alja, Csere-fark, Csere-

szurdok, Kása(-csere), Rókás-csere 

cserélt Cserélt-szőlő 

Csergés Csergés útja 

csermely Csermely(e) 

Csernő Csernő-kő-szőlő  

Cset Csetfalvi út 

Csető Csető-far, Csető-fark 

Csiba Csiba-rét, Csiba-szőlő 
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Csicsje Csicsje 

csík Csíkos-fok, Csíkos-tó 

Csima Csima-szeg 

Csiszó Csiszó 

csobak Csobak, Csobak-hát, Csobak 

pallója, Csobak pataka 

Csobi Csobi-rét 

csóka Csókás, Csókási 

Csoma Csoma, Csomafalva, Csomai, 

Csomai út 

Csongova Alsócsongova, Csongova, 

Felsőcsongova, Kétcsongova, 

Kiscsongova, Nagycsongova, 

Szárazcsongova 

csonka Csonka-oltvány, Csonkás, 

Csonkás ligete, Csonka-sor, Csonkás 

útja, Csonka út, Nagy-Csonkás 

csont Csontos, Csontos pataka 

csorda Csorda-delelő, Csorda-gát, Csorda 

ösvénye 

csorgó Csorgó-víz, Kis-Csorgó-szőlőcske 

Csortos Csortos, Csortos pataka 

Csög Csög szél(e) 

Csök Csök szél(e) 

Csudar Csudar 

csuhos Csuhos 

csuklya Csuklya-szőlő 

csűr Csűr, Csűri szurdoka, Csűröskert, 

Csűröskert alja, Csűrös kertje 

Dabolc Dabolc, Dabolci 

dajka Dajkafarú 

Darnó Darnó, Darnó füzese, Kis-Darnó, 

Kis-Darnó palaja, Nagy-Darnó 

Daróc Daróc 

deák Deák láza 

delelő Borjú-delelő, Csorda-delelő, Delelő 

Deme Deme csere 

derék Derék-rét 

deszka Deszka-mocsár 

dézsma Dézsma-szín forrása 

diák Diákfalva 

dinnye Dinnye-szeg 

dió Diófa sora 

disznó Disznó-gát, Disznó-palló, Disznó-

palló vége 

dob Dob, Dobi, Dobi-szőlő, Dobi-tó, 

Dobos-láz, Dobpuszta 

Doba Doba halma 

Dobonyos Dobonyos, Dobonyos pataka, 

Nyakas-Dobonyos 

Dobrin Dobrin-hát 

Dok Dok 

Dók Dók 

Dolabrosa Dolabrosa 

domb Békélő-domb, Domb, Domb-hát, 

Domb-mocsár(a), Első-domb, Fattyú 

János dombja, Harasztos-domb, Határ-

domb, Látó-domb, Nagy-domb, Pongocs 

dombja, Székely-domb, Sziget-domb, 

Sziuza dombja, Vajda dombja, Vész 

dombja 

Doszlás Doszlás 

dög Dögös-csere 

Dős Dős 

Duminec Duminec mezeje 

dűlő Dűlőföldek, Hetei dűlője, Hő-dűlő-

föld 

éger Alsó-Éger farka, Éger, égerbokor, 

égerfa, Éger-fark, Éger forrása, Éger-

hát, Éger köze, Éger pataka, Fal(u)-

éger, Felső-Éger farka, Harmad-éger, 

Határ-éger, Határos-éger, Híd Egre, 

Kis-Éger, Kőris égre, Köteny égre, 

Ladamér égre, Nagy-Éger, Nagy-éger-

rét, Szász-éger 

egres Egres, Egres-hát, Egresi-mező, 

Egresi út, Egres-patak, Egres-szeg 

egy Egy-szer 

egyház Egyház pataka 

Éh Éh-kút(ja) 

Ek Ek útja  

Ellej Ellej  

elő Által-patak eleje, Elő-Batár, Előhegy, 

Mocsolya eleje, Szatmár-völgy(e) eleje 

élő Élő-Batár 

első Első-domb, Első-gyepű, Első-nyomás 

eper Eperjes 

ér Hideg-ér, Kakas-ér, Köles-éri-rét, 

Ludas-ér, Sásas-ér, Sásas-Mély-ér, Sás-

ér, Tölgyes-ér 
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erdő Alsó-erdő, Aszós-erdő, Atak erdeje, 

Bacsó-erdő, Bükkös-erdő, Cser-erdő, 

Erdő, Erdő alja, Esztegő erdeje, Fekete-

erdő, Felső-erdő, Hosszú-erdő, Hosszú-

Nagy-erdő, Kadarcs erdeje, Kis-erdő, 

Liget-erdő, Mocsár erdeje, Mocsár-

erdő, Nagy-erdő, Nagy-erdő orra, Nagy-

Hosszú-erdő, Nagy-Liget erdeje, Szalva-

erdő(je), Száraz-erdő, Tó-erdő, 

Villongó-erdő 

erge Erge 

Ertemlak Ertemlak 

Eszer Eszer-fark 

Esztegő Esztegő, Esztegő erdeje 

Eteny(e) Eteny(e)-szeg 

fa akasztófa, bükkfa, Bükkfa forrása, 

égerfa, Diófa sora, gyertyánfa, Hitvány 

fája ~ Hitványd (fája), kőrisfa, körtvélyfa, 

nyárfa, szilfa, tölgyfa, törvényfa 

falu Ákosfalva, Alsó-faluvége, András-

falva, Batárfalva, Csarnatőújfalu, 

Csatófalva, Csedregfalu, Csepefalva, 

Csetfalvi út, Csomafalva, Diákfalva, 

Fal(u)-éger, Falu rétje, Falu sorja, 

Falu-szer, Falu szere, Faluvég, Farkas-

fala, Farkasfalu, Farkasfalva, Felső-

faluvége, Forgolányfalva, Gyakfala, 

Gyakfalva, Ilonokújfalu, Karácsfalva, 

Karácsfalvi-patak, Karácsonfalu, 

Karácsonfalva, Kisandrásfalva, Mátyfala, 

Mátyfalu, Mátyfalva, Mátyfalvi országút, 

Mátyfalvi út, Nevetlenfalu, Nevetlen-

falva, Oláhfalu, Oláhújfalu, Öszödfalu, 

Öszödfalva, Péterfalva, Péterfalvi-mező, 

Régi-faluhely, Sósújfalu, Szászfalu, 

Szászfalusi út, Szászfalva, Tamásfalva, 

Tivadarfala, Tivadarfalu, Tivadarfalva, 

Újfalu, Újfalusi út 

faluvég Alsó-faluvége, Felső-faluvége 

Fancsal Fancsal 

Fancsika Fancsika, Fancsikai, Fancsikai-

mező, Fancsikai ösvény, Fancsikai-rév, 

Fancsikai út, Fancsika szigete 

far Csető-far, Dajkafarú, Hegyfar, Hegy-

far forrása, Verbőc-far 

fark Alsó-Éger farka, Csere-fark, Csető-

fark, Éger-fark, Eszer-fark, Felső-Éger 

farka, Híd-fark, Híd farka, Iske farka, 

Korong-fark, Kun-fark, Nagy-rét farka, 

Tó-fark, Tó farka 

farkas Farkas bérce, Farkasfala, Farkas-

falu, Farkasfalva, Farkas-hát, Farkas útja 

fattyú Fattyú János dombja 

Fegya Fegya 

fejér Fejér Mihály tava 

fekete Feketeardó, Fekete-berek, Fekete-

erdő, Feketepatak, Fekete-tó, Fekete-víz 

fekszik Fekszik-szőlő 

fel Fel-mező, Felnyúló, Felszász, Híd-feli-

kaszáló, Várfel(i)-paraszt 

fél Halmi útfél, Patak két fele 

felső Felső-Becskerle, Felsőcsongova, 

Felső-Éger farka, Felső-erdő, Felső-

faluvége, Felső-füzes, Felsőgérce, 

Felső-Hódos, Felső-irtvány, Felső-

karaszló, Felső-láb, Felső-mező, Felső-

nyomás, Felsősárad, Felsősásvár, 

Felső-Szegés, Felső-sziget, Felső út 

fenék Árokfenék, Fenék, Inna-fenék, Lápi-

Lipó-fenék(e), Lipó-fenék, Paraszt-fenék 

fenyő Fenyő  

Ferenci Ferencié 

fertés Fertés 

fertő Fertő, Fertő-hát, Musa-fertő(je) 

fészek Ölyvös-fészek pataka 

fiatalos Fiatalos 

File File-lucska 

fodor Fodor-mező 

fok Csákányné foka, Csákány szege foka, 

Csanytó foka, Csíkos-fok, Fok, Fok-tő, 

Kopsa foka, Nádas-fok, Pongocs foka 

folyamat Alsó-folyamat 

folyár Folyár 

folyás Cser folyása, Szomoga folyása, 

Teknős folyása 

folyó Folyó-határ  

folyóka Akolna folyókája, Csalános 

folyókája, Folyóka, Halastó folyókája, 

Szennyes folyókája 

Forgolány Forgolány, Forgolányfalva 



443 

forrás Bükkfa forrása, Dézsma-szín 

forrása, Éger forrása, Forrás, Forrás 

mezeje ~ Forrás-mező, Forrás sora, 

Forrás útja, Fő-forrás, Hegyfar forrása, 

Hideg-forrás pataka, Kajtár-hegy 

forrása, Kis-forrás, Köpűs-forrás, 

Mogyorós forrása, Pap forrása, 

Szemerdek forrása, Tatár Geci-forrás, 

Tőke forrása útja 

forró Forró-Szomoga 

fő Fő-forrás, Gabróc-fő, Holló-fő-szeg, 

Lekence-fő, Ökör-fő, Őz-fő, Palád-fő, 

Szalva-fő, Székes-Batarcs-fő, Szelis-fő, 

Vojna feje ~ Vojna-fő 

föld Ardai-föld, Belsefölde, Csegeres-

föld, Dűlőföldek, Halászföld(e), Hegyes-

föld, Horgas-föld, Hosszú-föld szere, 

Hő-dűlő-föld, Ispotály-föld, Izsófölde, 

Kenderföld, Kesa ~ Keso ~ Kosa földe, 

Kis-Védföld, Kis-Vettföld, Köves-föld, 

Láb-földek, Nagy-Vettföld 

föveny Fövenyes vésze 

fű Füves-kert 

függő Túrra függő 

fürdő Fürdő-palaj 

fűz Bolya füzese, Bolyok füzese, Darnó 

füzese, Felső-füzes, Füzes, Füzes-szeg 

vápája, Fűz-köz-mező, Kis-Füzes, Kócs 

füzese, Köz-füzes, Ló-szeg füzese, Malom-

füzes, Nagy-Füzes, Nagylábú-füzes alja, 

Papi füzese, Rác füzese, Rakasz füzese 

Gaboró Gaboró  

Gabróc Gabróc-fő (feje) 

Gál Gál-szőlő 

Gálod Gálod-mező  

Garabóc Garabóc, Garabóc alja 

gát Csorda-gát, Disznó-gát, gát, Gátas, 

Gátnál, Gát sora, Kis-gát, Pap gátja, 

Vendég gátja 

gaz Soszebi gaza 

Geci Tatár Geci-forrás 

Gérce Alsógérce, Felsőgérce, Gérce, 

Kisgérce, Nagygérce 

Gerlát Gerlát, Gerlát rétje 

Gerzence Gerzence-szád 

Gócás Gócás  

Gócsás Gócsás 

gorond Mándi gorondja 

Göblér Göblér  

Göde Göde oltványa 

gödény Gődényháza 

gödör Katonák gödre, Köves-patak gödre 

görbe Görbe-patak 

görgő Görgő, Görgő pataka, Görgő-szeg 

gulya Gulya szurdoka 

Gyak Gyakfala, Gyakfalva, Gyakháza 

gyakor Kozma gyakra 

Gyalai Gyalai ösvénye 

gyékény Gyékényes-hát 

gyepű Első-gyepű, Gyepű, Gyepű-oldal, 

Ó-Gyepű, Régi-gyepű, Répás-gyepű, Új-

gyepű, Újlaki-Gyepű 

gyertyán gyertyán, gyertyánfa, Gyertyános 

gyilkos Gyilkos-patak 

gyom Gyomos 

Gyöngyér Gyöngyér, Gyöngyér-szőlő 

György Nagygyörgy 

Gyula Gyula, Gyulai 

gyümölcs Gyümölcskert, Gyümölcsös  

gyümölcsény Gyümölcsényes 

gyűrű Gyűrűs 

hab Hab-rév 

hágcsó Hágcsó, Hágcsó-szőlő 

hagyma Hagymás, Hagymás-mező 

hagyó Hagyó oltványa, Hagyó vápája 

hajas Hajas-hát 

hajós Hajós-hát 

hajtás Hajtás, Hajtás-szőlő 

hajtó Hajtó-mocsár, Tokon-hajtó 

hal Halastó, Halastó folyókája, Halastó 

pallója 

halász Halászföld(e), Halász-patak 

Halmaj Halmaj  

halom Beszterice-halom, Bükkös-halom, 

Doba halma, Halma, Halmi, Halmi út, 

Halmi útfél, Halom, Halom malma, 

Halom-szer 

halvány Halvány, Halvány-hát, Halványi-

hát, Halvány-oldal, Halvány vápája, 

Kis-Halvány palaja, Pap halványa 
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hamu Hamus, Hamus-patak 

hangya Hangyás 

Hank Hank útja 

Hanka Hanka 

Haraka Haraka telke 

haraszt Haraszt, Harasztos, Harasztos 

alja, Harasztos-domb, Harasztos-szél, 

Harasztos-szőlő, Haraszt völgye, Kis-

Haraszt 

Harnóca Harnóca 

három Harmad-éger, Három-határ 

hárs hársbokor 

hát Akolna-hát, Álló-hát, Csobak-hát, 

Dobrin-hát, Domb-hát, Éger-hát, Egres-

hát, Farkas-hát, Fertő-hát, Gyékényes-

hát, Hajas-hát, Hajós-hát, Halvány-hát, 

Halványi-hát, Hát-szőlő, Hordozló-hát, 

Hosszú-hát, Irtás-hát, Karna-Kadarcs-

hát, Kerek-tó-hát, Kis-Kadarcs-hát, Kis-

Tisza-hát, Konyha-hát, Korni-hát, 

Köves-mál-hát, Köz-Őz-hát, Lapos-

völgyhát, Macska-hát, Mosó-hát, 

Nadány-hát, Nagy-rét-hát, Nagy-Tó-hát, 

Nyáraska-hát, Nyíres háta, Őz-hát, 

Patak-hát, Petecske-hát, Ragozna-hát, 

Rednek-hát, Rekettye-hát, Rekettye-hát 

szurdoka, Restás-hát, Szemerdek-hát, 

Sziget-hát, Szomoga-hát, Tekeres-hát, 

Teknős-hát, Tice-hát, Tisza-hát, Tó-hát, 

Vejvás-hát, Viszketeges-hát, Zuta-hát 

határ Folyó-határ, Három-határ, Határ, 

Határ-domb, Határ-éger, Határos-éger, 

Határ pataka, Határ vápája, Váraljai-

határ 

havas Kojta havasa 

ház Bekeháza, Benedekháza, Csatóháza, 

Gődényháza, Gyakháza, Királyháza, 

Maraz háza, Tekeháza, Tekeházi-rév 

Hazaka Hazaka telke 

hegy Ág-hegy ~ Agg-hegy, Ájas-hegy, 

Aranyos-hegy, Ardai-hegy, Előhegy, 

Hegy, Hegyes-föld, Hegyfar, Hegyfar 

forrása, Hegy-liget, Horgas-hegy, 

Kajtár-hegy, Kajtár-hegy forrása, 

Kankói-hegy, Kis-hegy, Kis-hegy alja, 

Orosz-hegy, Pelsőc hegye, Salánki-

szőlőhegy, Száldobos-hegy, Szép-hegy, 

Szerém-hegy, Szőlősi-hegy, Várhegy 

hely Babhely, Régi-faluhely, Révhely, Tá-

borhely, Tiszaújhely, Újhely, Újhelyi 

útra 

Herengut Herengut 

hét Héthold szere 

Hetei Hetei dűlője 

Hetény Hetény, Heteni ~ Hetenyi, Hetényi, 

Hetényi út 

Hetenye Hetenye 

Hevek Hevek út(ja), Hevek út szurdoka 

híd Alhíd, Alhíd-kátyú, Batarcs hídja, 

Csepei híd, híd, Híd alja mező, Híd 

Egre, Híd-eli-mező, Híd-fark, Híd farka, 

Híd-feli-kaszáló, Híd mezeje, Tót hídja 

hideg Hideg-ér, Hideg-forrás pataka, 

Hideg-víz, Hideg-víz-mező, Hideg-víz 

vápája 

hintós Hintós láza 

hitvány Hitványd (fája), Hitvány fája 

hód Alsó-Hódos, Felső-Hódos, Hódos, 

Hódos pataka, Hódos vize 

Hodor Hodor-liget 

hold Héthold szere 

holló Holló-fő-szeg, Hollós, Hollós pataka 

holt Holt-Batár, Holt-Tisza, Holt-Tisza töve 

homok Homok 

honcsok Honcsokos, Kis-Honcsokos 

hordás Hordás-árok 

Hordozló Hordozló-hát, Kis-Hordozló 

horh Horhágy 

horog Horgas-föld, Horgas-hegy, Horgas-

patak, Horgas-szer, Horgas út, Horgas-

vápa 

hosszú Hosszas, Hosszú, Hosszú-bérc, 

Hosszú-berek-oldal, Hosszú-cser, 

Hosszú-erdő, Hosszú-föld szere, Hosszú-

hát, Hosszú-láz, Hosszú-láz pataka, 

Hosszú-liget, Hosszú-mocsár, Hosszú-

Nagy-erdő, Hosszú-nyáras, Hosszú-

oltvány, Hosszú-rekettye, Hosszú-rét, 

Hosszú-rév, Hosszú-sor, Hosszú-szer, 

Hosszú-vész, Nagy-Hosszú-erdő 
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hő Hő-dűlő-föld  

Hukliva Hukliva 

Ibarun Ibarun 

Ilona Szentilona, Szentilona szigete 

Ilonok Ilonok, Ilonok bükke, Ilonok láza, 

Ilonok omlása, Ilonok oszlása, Ilonok 

örénye, Ilonok örvénye, Ilonok pataka, 

Ilonok romlása, Ilonokújfalu, Ilonok-

völgy, Kisebb-Ilonok, Nagy-Ilonok 

Ilosvai Ilosvai-kertek alja 

imola Imola-mocsár 

Inna Becsi-Inna, Inna, Inna-fenék  

irtás Irtás-hát 

irtvány Alsó-irtvány, Felső-irtvány, Koz-

ma irtványa, Nagy-irtvány, Porasz-

irtvány 

Iske Iske farka 

ispotály Ispotály-föld 

Iza Iza, Iza vize 

Izsó Izsó, Izsófölde, Izsótelke 

Jakab Jakab vápája 

jámbor Jámbor-szőlő, Kis-Jámbor-szőlő, 

Nagy-Jámbor-szőlő 

Jankó Jankó rétje 

János Fattyú János dombja 

járás Régi-Tisza-járás, Tisza-járás 

járó Alsó-járó, Szirmai járó, Tatár járó 

jászol Jászol, Jászol pataka 

jég jégverem, Jégverem szere 

jegenye jegenye 

juhar juhar  

Kacsiba Kacsiba 

Kadarcs Kadarcs, Kadarcs erdeje, 

Kadarcsi-szurdok, Kadarcs-tekerület, 

Karna-Kadarcs, Karna-Kadarcs-hát, 

Kis-Kadarcs, Kis-Kadarcs-hát, Kurta-

Kadarcs, Nagy-Kadarcs, Vizes-Kadarcs 

kajtár Kajtár-hegy, Kajtár-hegy forrása 

kakas Kakas-ér 

káka Kákás-tó 

kalandos Becsi-Kalandos, Becsi-

Kalandos-szőlő, Kalandos-szőlő 

kalista Kalista, Nádas-kalista 

kamara Kamara-sziget 

Kamenája Kamenája-mező 

kankó Kankó, Kankói-hegy, Kankóvár ~ 

Kankó vára 

Kankóc Kankóc-szőlő 

kántor Kántor kerítvénye 

kánya Kánya alja, Kánya út, Kánya útja 

völgye, Kánya völgye, Kánya-völgy útja, 

Kis-Kánya-völgy, Nagy-Kánya-völgy 

kápolna Kápolna-mező, 

Kétkápolnamezeje ~ Kétkápolnamező  

kaponya Kaponya 

káposztás Káposztás-szőlő 

kapu Láz-kapu, Porgolát-kapu, Vaskapu 

Kapurcsa Kapurcsa ligete 

Karács Karácsfalva, Karácsfalvi-patak  

karácson(y) Karácsonfalu, 

Karácsonfalva, Karácson(y)-mező 

kárász Kárász 

Karaszló Alsókaraszló, Felsőkaraszló, 

Karaszló, Kiskaraszló, 

Közbülsőkaraszló, Nagykaraszló 

Karasztó Karasztó-mező 

karika Karikád 

Karna Karna-Kadarcs, Karna-Kadarcs-

hát 

Karnos Karnos  

karó Karós-kert 

kása Kása(-csere) 

kasza Kasza láza 

kaszáló Híd-feli-kaszáló 

katona Katonák gödre 

kátyú Alhíd-kátyú, Kátyú, Kátyú köze, 

Kátyú-vég pataka, Nyakas kátyúja, 

Nyáras kátyúja, Pap kátyúja, Sós-kátyú 

káva Kávás  

kecske Kecskés 

kék Kékbokor 

Kelemen Kelemenek, Kelemen mocsara 

kender Kenderátó, Kenderáztató, 

Kenderáztató pataka, Kenderáztató 

sorja, Kenderföld, Kender-mező, 

Kender-szeg 

kenderátó Kenderátó 

Kenecse Kenecse-szer 

kép Képnél, Kép vápája, Kő képe 

Kér Kér, Kéri-puszta 
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kerek Kerek-láp, Kerek-láz, Kerek-mező, 

Kerek-mocsár, Kerek-rekettye, Kerek-

sás, Kerek-tó, Kerek-tó-hát, Som-kerek, 

Váras-kerek(e) 

kerekded Kerekded sor, Kerekded-tó 

kereszt Kereszt-Bükk, Keresztúr, Kereszt-

úri-láz, Keresztúri ösvény, Keresztút 

kerítvény Kántor kerítvénye 

Kérő Kérő 

kert Becsi-méhkertek, Csűröskert, Csűrös 

kertje, Füves-kert, Gyümölcskert, Ilosvai-

kertek alja, Karós-kert, Kert, Kertalja, 

Két-Kertalja, Kis-szeg-kert, Komló-kert, 

Komlós-kert, Kövecses-kert, Ló-kert, 

Meggyes-kert, Nagy-kert, Száraz-kertek, 

Tövis-kert, Úr kertje, Vadkert 

Kesa Kesa földe 

Keso Keso földe 

két Kétbábony, Két-Csenge, Kétcsongova, 

Kétkápolnamezeje ~ Kétkápolnamező, 

Két-Kertalja, Kétökrű-palló, Kétökrű-rét, 

Kétsárad, Kettős-völgy, Patak két fele 

kincs Kincses-mező útja 

király Királyháza, Király réve, Király útja 

Kirva Kirva  

kis Kisandrásfalva, Kis-Aprós, Kis-bükk, 

Kis-bükkös, Kis-Cselőc, Kiscsongova, 

Kis-Csorgó-szőlőcske, Kis-Darnó, Kis-

Darnó palaja, Kisebbik-Sajtós, Kisebb-

Ilonok, Kis-Éger, Kis-erdő, Kis-forrás, 

Kis-Füzes, Kis-gát, Kisgérce, Kis-Halvány 

palaja, Kis-Haraszt, Kis-hegy, Kis-hegy 

alja, Kis-Honcsokos, Kis-Hordozló, Kis-

Jámbor-szőlő, Kis-Kadarcs, Kis-Kadarcs-

hát, Kis-Kánya-völgy, Kiskaraszló, Kis-

Kolcsi-szőlő, Kiskomját, Kis-Konyha, 

Kiskupány, Kis-láz, Kis-mező, Kis-

mocsár, Kis-oldal, Kis-örvény, Kis-

paraszt, Kis-patak, Kis-pázsit, Kis-rét, 

Kissándor, Kissárad, Kissásvár, Kis-

szeg, Kis-szeg-kert, Kis-Szemenye, Kis-

sziget, Kis-szőlő, Kistarna, Kis-telek, 

Kis-Tisza, Kis-Tisza-árok, Kis-Tisza-

hát, Kis-Tisza-oldal, Kis-Ugar, Kis-

Védföld, Kis-Vettföld, Kis-völgy 

Kobok Kobok, Kobok-oldal 

Kócs Kócs, Kócs füzese 

kocsis Kocsis laposa, Kocsis rétje 

Kojta Kojta havasa 

Kolcsi Kolcsi-szőlő, Kis-Kolcsi-szőlő 

Kolompóc Kolompóc, Kolompóc-szőlő 

Kolos Kolos 

Komját Kiskomját, Komját(i), Magyar-

komját(i), Nagykomját(i), 

Oroszkomját(i) 

komló Komlód, Komló-kert, Komlós, 

Komlós-kert 

Komlósi Komlósiné rekesze 

Konc Konc 

Kónya Kónya-szőlő 

konyha Kis-Konyha, Konyha-hát 

Konyhóc Konyhóc  

Kopanya Kopanya 

Kopsa Kopsa foka 

Korjos Korjos  

korlát Korlátos 

kormányos Kormányos 

Kornet Kornet 

Korni Korni-hát, Korni köze 

Korniz Korniz-rét 

korong Korong, Korong-fark, Korong-

oldal, Korong rétje, Szederjes-korong 

Kosa Kosa földe 

kosolya Kosolyás 

Koszta Koszta, Koszta mezeje, Koszta-szőlő 

Kotyha Kotyha 

kovács Kovács pataka 

Kozma Kozma gyakra, Kozma irtványa, 

Kozma láza, Kozma-méhek 

kő Bába-kő, Baka-kő-szőlő, Csernő-kő-

szőlő, Kő képe, Kőrév, Kőváralja, 

Köves, Köves-föld, Köves-mál, Köves-

mál-hát, Köves-patak, Köves pataka, 

Köves-patak gödre, Köves-völgy, Lád-

kő, Nagy-kő, Sólyom-kő, Szarvas-kő 

kökény Kökény, Kökényed, Kökényes, 

Kökényesd(i), Kökényesdi út, Kökényes-

pataka, Nagyszemű-kökény 

köles Köles-éri-rét, Köles parasztja 

Kömpöly Kömpöly  
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Köncöl Köncöl pataka 

Könnyűdik Könnyűdik 

köpű Köpűs, Köpűs-forrás 

kőris kőris, Kőris égre, kőrisfa, Kőris-

mocsár, Kőris-patak 

körtvély Körtvélyes, Körtvélyes-berek, 

Körtvélyes útja, körtvélyfa 

Köteny Köteny égre, Kötenyes 

kövecs Kövecses, Kövecses-kert, Kövecses-

rév, Kövecses út, Kövecses vápája 

köz Akolna köze, Batár köze, Bogyoszló 

köze, Bontó köze, Csecseg köze, Éger 

köze, Fűz-köz-mező, Kátyú köze, Korni 

köze, Köz-bérc, Köz-füzes, Köz-mező, 

Köz-oltvány vápája, Köz-Őz-hát, Patak 

köze, Száldobos köze, Tekeres köze, 

Teknős köze, Tisza köze, Víz-köz, Víz-

közi-oldal 

közbülső Közbülsőkaraszló 

közép Középső-sziget, Valóc-közép 

Kriva Kriva  

kun Kun-fark 

Kupány Kiskupány, Kupány 

kurta Kurta-Kadarcs, Kurta-patak 

kút Éh-kút(ja) 

külső Külső-sziget 

kürt Kürtös 

Küzle Küzle-mocsár 

láb Felső-láb, Láb-földek, Nagylábú-füzes 

alja 

Lád Lád-kő 

Ladamér Ladamér égre 

Ladorna Ladorna  

lágyas Lágyas, Nyíri lágyasa 

lak Ertemlak, Tiszaújlak, Újlak, Újlaki-

Gyepű 

láp Búzás-láp, Kerek-láp, Láp, Lápi, 

Lápi-Lipó-fenék(e), Láp-szeg 

lapos Kocsis laposa, Lapos, Lapos-szőlő, 

Lapos-völgyhát 

Laskai Laskai tövise 

Laskod Laskod  

látó Látó-domb 

láz Almás-láz, Barta láza, Berec láza, 

Cseme- ~ Csene-láz(a), Deák láza, 

Dobos-láz, Hintós láza, Hosszú-láz, 

Hosszú-láz pataka, Ilonok láza, Kasza 

láza, Kerek-láz, Keresztúri-láz, Kis-láz, 

Kozma láza, Láz, Láz-kapu, Lukács 

láza, Mocsár(i)-láz, Nagy-láz, Nagy 

Lőrinc láza, Nyíres-láz, Pap Panda 

láza, Rigó-láz, Tekeres-láz, Tövises-láz, 

Új-láz, Zurkonde láza 

Lazsnakos Lazsnakos-szőlő 

Lekence Lekence, Lekence-fő 

Leleszi Leleszi-oltvány 

libuc Libuc-szer 

liget Csonkás ligete, Hegy-liget, Hodor-

liget, Hosszú-liget, Kapurcsa ligete, 

Liget, Liget-erdő, Ligetes, Nagy-Liget, 

Nagy-Liget erdeje, Pást-liget, Rákóc-

liget(e), Terebesi-liget 

Lipó Lápi-Lipó-fenék(e), Lipó, Lipó-fenék 

ló Ló-kert, Ló-szeg füzese 

Long Long 

Lonka Lonka 

Lőr Lőr 

Lőrinc Nagy Lőrinc láza 

lucska File-lucska, Lucska-mező 

lúd Ludas-ér, Ludas-nyáras 

lugas Lugas, Rafajun-lugas pataka 

Lukács Lukács láza 

Luzsok Luzsok  

lyuk Borzlyuk, rókalyuk 

macska Macska-hát, Macskás 

magas Magasd, Magasd völgye 

magyar Magyarkomját(i), Magyar-vég, 

Magyarveresmart 

mák Mákos 

mál Köves-mál, Köves-mál-hát 

Maloda Maloda-Tisza 

malom Borsova malma, Cselle malom, 

Halom malma, Malom-füzes, Malom 

mocsara, Malom-sziget, Malom-szőlő, 

Malom út, Ó-malom parasztja, Pap 

malma, Pásti malom, Pergyes malma, 

Régi malom útja 

Mándi Mándi gorondja 

Mar Mar  

Maraz Maraz háza 
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mart Magyarveresmart, Oroszveresmart, 

Veresmart 

Márton Sánta Márton-szőlő 

Maty Mátyfala, Mátyfalu, Mátyfalva, 

Mátyfalvi országút, Mátyfalvi út 

meg Szilas-meg-mocsár 

meggy Meggyes-kert 

méh Becsi-méhkertek, Kozma-méhek, 

Méhes, Méhes-szomoga, Méhes-

szomoga-tő, Méh-palaj 

mellék Patak melléke 

mély Mély-ér, Mély-palaj, Sásas-Mély-ér 

menő Morotvára menő 

mente Bontó mente 

méreg Méreg tövise 

mézes Mézes  

mező Alsó-mező, Ardai-mező, Babad 

mezeje, Batári-mezőszél, Belse mezeje, 

Bered mezeje, Borsova-mező, Bükk-mező, 

Duminec mezeje, Egresi-mező, Fancsikai-

mező, Fel-mező, Felső-mező, Fodor-

mező, Forrás mezeje ~ Forrás-mező, 

Fűz-köz-mező, Gálod-mező, Hagymás-

mező, Híd alja mező, Hideg-víz-mező, 

Híd-eli-mező, Híd mezeje, Kamenája-

mező, Kápolna-mező, Karácson(y)-

mező, Karasztó-mező, Kender-mező, 

Kerek-mező, Kétkápolnamező ~ Két-

kápolnamezeje, Kincses-mező útja, Kis-

mező, Koszta mezeje, Köz-mező, Lucska-

mező, Mező, Mezőszél, Nádas-mező, Nagy-

mező, Nagy út mezeje, Pál-mező, Pataki-

mező, Péterfalvi-mező, Pongocs(i)-

mező(je), Rózsás-mező, Szalva mezeje, 

Szénamező, Szénamezőtelke, Sziget-

mező, Terebes(i)-mezőszél, Zsidó-mező 

mezsgye mezsgye  

Mic Mic alja 

Mihály Fejér Mihály tava 

Mik Mik alja 

Mike Mike tövise  

Mikes Mikes-oldal 

Misztice Miszticei-patak 

mocsár Belse mocsara, Berenás-patak 

mocsara, Bonya mocsara, Deszka-

mocsár, Domb mocsara, Hajtó-mocsár, 

Hosszú-mocsár, Imola-mocsár, Kelemen 

mocsara, Kerek-mocsár, Kis-mocsár, 

Kőris-mocsár, Küzle-mocsár, Malom 

mocsara, Mocsaras, Mocsár erdeje, 

Mocsár-erdő, Mocsár(i)-láz, Mocsárka, 

Mocsár-szer, Nagy-mocsár, Nagy-

mocsár-oldal, Szalva mocsara, Száraz-

mocsár, Szilas-meg-mocsár 

mocsolya Mocsolya, Mocsolya eleje 

mogyoró Mogyorós, Mogyorós forrása 

morotva Morotvára menő 

mosó Mosó-hát 

Musa Musa-fertő(je) 

Nadány Nadány-hát, Nadány vége 

nád Nádas-fok, Nádas-kalista, Nádas-mező, 

Nádas-patak, Nádas-szeg, Nádas-tó 

nagy Belső-Nagy-szeg, Hosszú-Nagy-erdő, 

Nagy-berek, Nagycsongova, Nagy-Csonkás, 

Nagy-Darnó, Nagy-domb, Nagy-Éger, 

Nagy-éger-rét, Nagy-erdő, Nagy-erdő 

orra, Nagy-Füzes, Nagygérce, Nagy-

györgy, Nagy-Hosszú-erdő, Nagy-Ilonok, 

Nagy-irtvány, Nagy-Jámbor-szőlő, Nagy-

Kadarcs, Nagy-Kánya-völgy, Nagy-

karaszló, Nagy-kert, Nagykomját(i), Nagy-

kő, Nagylábú-füzes alja, Nagy-láz, 

Nagy-Liget, Nagy-Liget erdeje, Nagy 

Lőrinc láza, Nagy-mező, Nagy-mocsár, 

Nagy-mocsár-oldal, Nagy-nyilas, Nagy-

ótarna, Nagypalló, Nagy pataka, Nagy-

rekettyés, Nagy-rét, Nagy-rét farka, 

Nagy-rét-hát, Nagy sor, Nagyszász, 

Nagy-szeg, Nagy-Szegés, Nagyszemű-

kökény, Nagy-sziget, Nagy-szőlő, 

Nagyszőlős, Nagytarna, Nagy-Tisza, 

Nagy-Tó-hát, Nagy út mezeje, Nagyút-

szeg, Nagy-vész-szeg(e), Nagy-Vettföld 

Nakol Nakol, Nakol rétje 

Nebojsza Nebojsza 

Necse Necse 

név Nevetlenfalu, Nevetlenfalva 

nyakas Nyakas, Nyakas-Dobonyos, Nya-

kas kátyúja, Nyakas-szőlő, Nyakas-

völgy 
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nyaláb Nyaláb, Nyalábvár, Nyaláb vára 

nyár Hosszú-nyáras, Ludas-nyáras, 

Nyáras, Nyáras-berek, Nyáraska, 

Nyáraska-hát, Nyáras kátyúja, Nyáras-

szeg, Nyáras-szél, Nyáras-völgy, nyárfa, 

Rudas-nyáras, Táncos-nyáras 

nyereg Nyerges 

nyers Nyers pataka 

nyilas Nagy-nyilas, Nyilas-sor 

nyír Nyír, Nyíres, Nyíres háta, Nyíres-láz, 

Nyíres-szeg, Nyíri, Nyíri lágyasa, 

Nyír(i)telek 

nyomás Csepe felől való nyomás, Első-

nyomás, Felső-nyomás, Nyomás-szél, 

Nyomás széle, Szőlős felől való nyomás, 

Verbőc felől való nyomás, Verbőci-nyomás 

nyúl Nyulas-szer 

nyúló Felnyúló 

ó Nagyótarna, Ó-Gyepű, Ó-malom 

parasztja 

oláh Oláhfalu, Oláhok útja, Oláhújfalu 

oldal Beszterice-oldal, Bontó-oldal, Csató-

oldal, Gyepű-oldal, Halvány-oldal, 

Hosszú-berek-oldal, Kis-Tisza-oldal, 

Kobok-oldal, Korong-oldal, Mikes-

oldal, Nagy-mocsár-oldal, Rekettye-

oldal, Soványos-oldal, Szappanos 

oldala, Tót-oldal, Ugar-oldal, Vedra 

oldala, Víz-közi-oldal 

oltvány Csonka-oltvány, Göde oltványa, 

Hagyó oltványa, Hosszú-oltvány, Kis-

oldal, Köz-oltvány vápája, Leleszi-

oltvány, Oltványos, Oltvány-telek alja, 

Pap oltványa, Pap oltványa szere 

omlás Ilonok omlása 

Ongoró Ongoró  

Orbányos Orbányos, Orbányos völgye 

orosz Orosz-hegy, Oroszkomját(i), 

Oroszveresmart 

orr Nagy-erdő orra 

ország Mátyfalvi országút, Tivadari 

országútja 

orvos Orvos-szőlő 

oszlás Ilonok oszlása 

ökör Kétökrű-palló, Kétökrű-rét, Ökör-fő 

ölyv Ölyvös, Ölyvös-fészek pataka 

ördög Ördöngös 

örény Ilonok örénye, Örény 

örmény Pók örménye 

örvény Ilonok örvénye, Kis-örvény 

ösvény Ardai ösvény, Benei ösvény, 

Csorda ösvénye, Fancsikai ösvény, 

Gyalai ösvénye, Keresztúri ösvény, 

Ösvény, Palaj ösvény, Szőlősi ösvény 

Öszöd Öszöd, Öszödfalu, Öszödfalva 

őz Köz-Őz-hát, Őz-fő, Őz-hát 

pagony Sám-pagony(a) 

Pál Pál-mező 

Palád Palád-fő, Palád vize 

palaj Fürdő-palaj, Kis-Darnó palaja, Kis-

Halvány palaja, Mély ~ Méh -palaj, 

Palaj, Palaj ösvény, Szilas-palaj, 

Tölgyes-palaj 

palánk Palánk 

palló Akli-palló, Ardai-palló, Csobak 

pallója, Disznó-palló, Halastó pallója, 

Kétökrű-palló, Nagypalló, Szappanos-

palló, Szomoga-palló 

Palók Palók, Palók út, Palók vápája 

Palot Palot pataka 

Panda Pap Panda láza 

pap Pap ága, Pap forrása, Pap gátja, Pap 

halványa, Papi füzese, Pap kátyúja, Pap 

malma, Pap oltványa, Pap oltványa 

szere, Pap Panda láza, Pap-rét(je), 

Pap-sziget 

paraszt Kis-paraszt, Köles parasztja, Ó-

malom parasztja, Paraszt-fenék, Várbeli-

paraszt, Várfel(i)-paraszt, Vár-paraszt 

part Tekeres-part 

Pasonca Pasonca  

pást Pást, Pásti malom, Pást-liget, Pást-

sziget 

patak Akolna-patak, Által-patak, Által-

patak eleje, Andocs pataka, Atak-patak, 

Balog pataka, Berenás-patak mocsara, 

Bisztra-patak, Borostyános-patak, Csecsege 

pataka ~ Csecseg-patak, Csengő-patak, 

Csobak pataka, Csontos pataka, Csortos 

pataka, Dobonyos pataka, Éger pataka, 
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Egres-patak, Egyház pataka, Fekete-

patak, Görbe-patak, Görgő pataka, 

Gyilkos-patak, Halász-patak, Hamus-

patak, Határ pataka, Hideg-forrás 

pataka, Hódos pataka, Hollós pataka, 

Horgas-patak, Hosszú-láz pataka, 

Ilonok pataka, Jászol pataka, Karács-

falvi-patak, Kátyú-vég pataka, Kender-

áztató pataka, Kis-patak, Kovács pataka, 

Kökényespataka, Köncöl pataka, Kőris-

patak, Köves-patak, Köves pataka, Köves-

patak gödre, Kurta-patak, Miszticei-patak, 

Nádas-patak, Nagy pataka, Nyers pataka, 

Ölyvös-fészek pataka, Palot pataka, 

Patak, Patak-hát, Pataki-mező, Pataki 

út, Patak két fele, Patak köze, Patak 

melléke, Patak-szeg, Preko pataka, 

Rafajun-lugas pataka, Rekettye(s)-

patak(a), Rigó pataka, Rothadt-patak, 

Sárad-patak(a), Sáros-patak, Sár-patak, 

Sásas-patak, Sebes-patak, Somos-patak 

Szalva-patak(a), Szányópatak, Száraz-

patak(a), Szele pataka, Szelistyei pataka, 

Szemerdek pataka, Szilas pataka, Szukova-

patak, Tekeres-patak(a), Telek-tó 

pataka, Turc pataka, Vedre-patak(a), 

Verbőc-patak(a), Zab-patak 

Pázmány Pázmány 

pázsit Kis-pázsit, Pázsit 

Pelsőc Pelsőc, Pelsőc hegye 

pénzes Pénzes-szőlő 

pergős Pergős alja 

Pergyes Pergyes malma 

Pernec Pernec, Pernec-tó 

Petanta Petanta 

Petecske Petecske, Petecske-hát 

Péter Peterd, Péterfalva, Péterfalvi-mező, 

Péter szege, Péter vésze 

Picskor Picskor útja 

piskár Piskáros, Piskáros-szeg(e), 

Piskáros-tó 

Pócs Pócs 

Pohor Pohor 

Pojána Pojána 

pók Pók örménye 

pólya Pólya-szeg 

Pongocs Pongocs, Pongocs dombja, 

Pongocs foka, Pongocs(i)-mező(je) 

Porasz Porasz-irtvány 

Porcsik Porcsik 

Porcsos Porcsos 

porgolát Porgolát-kapu 

potyka Potykás 

Preko Preko pataka 

Pród Pród almája 

puszta Dobpuszta, Kéri-puszta 

Pusztinca Pusztinca vize 

rác Rác füzese 

Rafajun Rafajun-lugas pataka 

Ragozna Ragozna-hát 

Rakasz Rakasz, Rakasz füzese, Rakaszi, 

Rakasz utca(ja) 

Rakaszov Rakaszov 

Rákóc Rákóc, Rákóc-liget(e) 

ráró Ráró, Ráró-sziget 

ravasz Ravasz tövise 

Rednek Rednek, Rednek-hát 

régi Régi-faluhely, Régi-gyepű, Régi 

malom útja, Régi-Tisza-járás 

Rekely Rekely 

rekesz Bőke rekesze, Komlósiné rekesze, 

Vékás rekesze 

rekettye Bánya-rekettye, Bot-rekettye, 

Cseke-rekettye(je), Hosszú-rekettye, 

Kerek-rekettye, Nagy-rekettyés, Rekettye, 

Rekettye-hát, Rekettye-hát szurdoka, 

Rekettye-oldal, Rekettyés, Rekettyés-

berek, Rekettye(s)-patak(a), Rekettye-

szeg 

répa Répás-gyepű 

Restás Restás-hát 

Reszege Reszege 

rét Balog-rét, Beszterice-rét, Csalános-

rét, Csiba-rét, Csobi-rét, Derék-rét, 

Falu rétje, Gerlát rétje, Hosszú-rét, 

Jankó rétje, Kétökrű-rét, Kis-rét, Kocsis 

rétje, Korniz-rét, Korong rétje, Köles-éri-

rét, Nagy-éger-rét, Nagy-rét, Nagy-rét 

farka, Nagy-rét-hát, Nakol rétje, Pap-

rét(je), Rét alja, Saláta-rét 
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rév Fancsikai-rév, Hab-rév, Hosszú-rév, 

Király réve, Kőrév, Kövecses-rév, Rév-

hely, Rév-telek, Rév út, Sáros-rév, 

Szőlős-rév(e), Tekeházi-rév 

Ricse Ricse 

rigó Rigó-láz, Rigó pataka, Rigó-szőlő 

róka rókalyuk, Rókás-csere 

romlás Ilonok romlása, Romlás 

Rosztoka Rosztoka 

rothadt Rothadt-patak 

rózsa Rózsás-mező 

rövid Rövid-szer 

rúd Rudas-nyáras 

sajtó Kisebbik-Sajtós, Sajtó, Sajtós ~ 

Sajtos, Sajtó-szőlő 

Salánk Salánk, Salánki, Salánki-

szőlőhegy 

saláta Saláta-rét 

Sám Sám-pagony(a) 

Sándor Kissándor 

sánta Sánta Márton-szőlő 

sár Alsósárad, Felsősárad, Kétsárad, 

Kissárad, Sárad, Sárad-patak(a), Sáros-

patak, Sáros-rév, Sár-patak 

Sárdik Sárdik 

sas Sas-szőlő 

sás Alsósásvár, Felsősásvár, Kerek-sás, 

Kissásvár, Sásas-ér, Sásas-Mély-ér, 

Sásas-patak, Sás-ér, Sásvár, Sásvári, 

Sásvári út, Újsásvár, Vénsásvár 

Sasar Sasar, Sasar-szőlő 

sebes Sebes-patak, Sebes-vész 

Sile Sile-szeg 

Silye Silye bükke 

só Sós-kátyú, Sósok útja, Sósújfalu 

sóhaj Sóhaj 

sólyom Sólyom-kő 

som Som-kerek, Somodi, Somodi útja, 

Somos-bükk, Somos-patak 

sor Csonka-sor, Diófa sora, Falu sorja, 

Forrás sora, Gát sora, Hosszú-sor, 

Kenderáztató sorja, Kerekded sor, Nagy 

sor, Nyilas-sor, Sovány-sor, Tisza sora, 

Töltés-sor, Vadászi sor 

Soszebi Soszebi gaza 

sovány Sovány, Soványos-oldal, Sovány-

sor, Sovány-szer 

Stulba Stulba 

sugatag Sugatag, Sugatag-tő, Sugatag-

völgy(e) 

sulyom Sulymos-tó 

sűrű Sűrű 

szád Gerzence-szád 

szakadék Szakadék 

szakáll Szakállas-barázda 

száldob Száldobos, Száldobos-ágazat, 

Száldobos-hegy, Száldobos köze 

szalonna Szalonnás 

Szalva Szalva, Szalva-erdő(je), Szalva-fő, 

Szalva mezeje, Szalva mocsara, Szalva-

patak(a), Szalva vize 

szán Szán út 

Szányó Szányópatak 

szaporodott Szaporodott-szőlő 

szappan Szappanos, Szappanos oldala, 

Szappanos-palló 

szár Szár-Bábony 

száraz Szárazcsongova, Száraz-erdő, 

Száraz-kertek, Száraz-mocsár, 

Szárazpatak(a) 

szarka Szarkás 

szaró Szaró töviskje 

szarvas Szarvas-kő 

szász Felszász, Nagyszász, Szász, Szász-

éger, Szászfalu, Szászfalusi út, Szász-

falva, Szászi, Szászi-sziget, Szász-vég, 

Szász-vég-Ardó, Szász-vég utcája, 

Ugocsaszász(a) 

Szaszovo Szaszovo 

Szatmár Szatmár, Szatmár völgye, 

Szatmár-völgy(e) eleje 

Szeben Szeben  

szederj Szederjes-korong 

Szedlice Szedlice 

szedő Tisza-szedő 

szeg Aba-szeg, Becsi-szeg, Belső-Nagy-

szeg, Csákány-szeg, Csákány szege 

foka, Csima-szeg, Dinnye-szeg, Egres-

szeg, Eteny-szeg, Füzes-szeg vápája, 

Görgő-szeg, Holló-fő-szeg, Kender-
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szeg, Kis-szeg, Kis-szeg-kert, Láp-szeg, 

Ló-szeg füzese, Nádas-szeg, Nagy-szeg, 

Nagyút-szeg, Nagy-vész-szeg(e), Nyáras-

szeg, Nyíres-szeg, Patak-szeg, Péter 

szege, Piskáros-szeg(e), Pólya-szeg, 

Rekettye-szeg, Sile-szeg, Szelep-szeg, 

Szokrata szege, Tamás-szeg, Tó-szeg, 

Vár-szeg 

szegés Felső-Szegés, Nagy-Szegés, Szegés 

szék Székes-Batarcs, Székes-Batarcs-fő 

székely Székely-domb 

szekerce Szekerce-szőlő 

szél Batári-mezőszél, Csög ~ Csök szél(e), 

Harasztos-szél, Mezőszél, Nyáras-szél, 

Nyomás-szél, Nyomás széle, Terebes(i)-

mezőszél 

Szele Szele pataka 

szelep Szelep-szeg, Szelpes-bükk 

széles Széles általa, Széles-szőlő 

Szelis Szelis-fő 

Szelistye Szelistyei pataka 

szem Nagyszemű-kökény 

Szemenye Kis-Szemenye, Szemenye  

Szemerdek Szemerdek, Szemerdek 

forrása, Szemerdek-hát, Szemerdek 

pataka, Szemerdek vize 

széna Szénamező, Szénamezőtelke 

szent Szentilona, Szentilona szigete 

szenny Szennyes, Szennyes folyókája 

szép Szép-hegy, Szép-szőlő 

Szepse Szepse 

szer Egy-szer, Falu-szer, Falu szere, 

Halom-szer, Héthold szere, Horgas-

szer, Hosszú-föld szere, Hosszú-szer, 

Jégverem szere, Kenecse-szer, Libuc-

szer, Mocsár-szer, Nyulas-szer, Pap 

oltványa szere, Rövid-szer, Sovány-szer, 

Valajó-szer 

szerdék Szerdékes 

Szered Szered 

Szerém Szerém-hegy 

sziget Alsó-sziget, Al-sziget, Andrási-

sziget, András szigete, András-sziget 

útja, Belső-sziget, Fancsika szigete, 

Felső-sziget, Kamara-sziget, Kis-sziget, 

Középső-sziget, Külső-sziget, Malom-

sziget, Nagy-sziget, Pap-sziget, Pást-

sziget, Ráró-sziget, Szászi-sziget, 

Szentilona szigete, Sziget, Sziget alja, 

Sziget-domb, Sziget-hát, Sziget-mező, 

Sziget-szőlő 

szil Szilas, Szilas alja, Szilas-meg-mocsár, 

Szilas-palaj, Szilas pataka, szilfa 

szilva Szilvás, Szilvás útja 

szín Dézsma-szín forrása 

Szirma Szirma, Szirmai járó, Szirmai-

szőlő, Szirmai út 

Sziuza Sziuza, Sziuza dombja, Sziuza 

vápája 

Szokrata Szokrata szege 

szomoga Forró-Szomoga, Méhes-szomoga, 

Méhes-szomoga-tő, Szomoga, Szomoga 

folyása, Szomoga-hát, Szomoga-palló 

szőlő Agyagos-szőlő, Asszonyságszőlős, 

Asszony-szőlő, Baka-kő-szőlő, Becsi-

Kalandos-szőlő, Borbély-szőlő, 

Csegődi-szőlő, Cserélt-szőlő, Csernő-

kő-szőlő, Csiba-szőlő, Csuklya-szőlő, 

Dobi-szőlő, Fekszik-szőlő, Gál-szőlő, 

Gyöngyér-szőlő, Hágcsó-szőlő, Hajtás-

szőlő, Harasztos-szőlő, Hát-szőlő, 

Jámbor-szőlő, Kalandos-szőlő, Kankóc-

szőlő, Káposztás-szőlő, Kis-Csorgó-

szőlőcske, Kis-Jámbor-szőlő, Kis-

Kolcsi-szőlő, Kis-szőlő, Kolompóc-

szőlő, Kónya-szőlő, Koszta-szőlő, 

Lapos-szőlő, Lazsnakos-szőlő, Malom-

szőlő, Nagy-Jámbor-szőlő, Nagy-szőlő, 

Nagyszőlős, Nyakas-szőlő, Orvos-szőlő, 

Pénzes-szőlő, Rigó-szőlő, Sajtó-szőlő, 

Salánki-szőlőhegy, Sánta Márton-szőlő, 

Sasar-szőlő, Sas-szőlő, Szaporodott-

szőlő, Szekerce-szőlő, Széles-szőlő, 

Szép-szőlő, Sziget-szőlő, Szirmai-szőlő, 

Szőlős, Szőlősardó, Szőlős felől való 

nyomás, Szőlősi-hegy, Szőlősi ösvény, 

Szőlősi vám, Szőlős-rév(e), Szőlősvég, 

Szőlősvégardó, Szőlősvégeardó ~ 

Szőlősvégiardó, Szőlő út, Tarnóci-szőlő, 

Veres-szőlő 
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Szukova Szukova-patak 

S[z]unyara S[z]unyara  

szurdok Cselye szurdoka, Csere-szurdok, 

Csűri szurdoka, Gulya szurdoka, Hevek 

út szurdoka, Kadarcsi-szurdok, 

Rekettye-hát szurdoka, Szurdok 

tábor Táborhely 

Tálagy Tálagy alja 

Tamás Tamásfalva, Tamás-szeg, 

Tamásvára, Tamásváralja 

táncos Táncos-nyáras 

Tarna Kistarna, Nagyótarna, Nagytarna, 

Tarna, Tarnaitelke, Tarnatelek, 

Tarnavidék(e) 

Tarnóci Tarnóci-szőlő 

tatár Tatár Geci-forrás, Tatár járó 

Teke Tekeháza, Tekeházi-rév 

teker Tekeres, Tekeres-Batár, Tekeres-

hát, Tekeres köze, Tekeres-láz, Tekeres-

part, Tekeres-patak(a) 

tekerület Kadarcs-tekerület, Tekerület 

teknő Teknős folyása, Teknős-hát, Teknős 

köze 

telek Alsó-telek, Batártelek, Benc-telek, 

Hazaka ~ Haraka telke, Izsótelke, Kis-

telek, Nyír(i)telek, Oltvány-telek alja, 

Rév-telek, Szénamezőtelke, Tarnaitelke, 

Tarnatelek, Telek, Telekföld, Telek-tó 

pataka, Telki, Tőrös telke 

temető temető, Temető utca 

tenger Tengeri-tó 

Terebes Terebes, Terebesi-liget, Terebes(i)-

mezőszél, Tőketerebes, Túr(i)terebes 

Tiberis Tiberis 

Tice Tice, Tice-hát, Tice tövise, Tice útja, 

Tice vápája 

Tisn(y)icő Tisn(y)icő  

Tisza Holt-Tisza, Holt-Tisza töve, Kis-

Tisza, Kis-Tisza-árok, Kis-Tisza-hát, 

Kis-Tisza-oldal, Maloda-Tisza, Nagy-

Tisza, Régi-Tisza-járás, Tisza, Tisza-

hagyás, Tisza-hát, Tisza-járás, Tisza 

köze, Tiszán túl, Tisza sora, Tisza-szedő, 

Tiszaújhely, Tiszaújlak, Tisza utca, 

Tisza vize 

Tivadar Tivadar, Tivadarfala, Tivadar-

falu, Tivadarfalva, Tivadari országútja 

tó Ardai-tó, Bibros-tó, Csanytó foka, 

Csíkos-tó, Dobi-tó, Fejér Mihály tava, 

Fekete-tó, Halastó, Halastó folyókája, 

Halastó pallója, Kákás-tó, Kerekded-tó, 

Kerek-tó, Kerek-tó-hát, Nádas-tó, Nagy-

Tó-hát, Pernec-tó, Piskáros-tó, Sulymos-

tó, Telek-tó pataka, Tengeri-tó, Tó, Tó-

ág, Tód, Tó-erdő, Tó-fark, Tó farka, Tó-

hát, Tó-szeg, Viszketeges-tó 

Toborzik Toborzik 

Tokon Tokon-hajtó 

torma Tormás-völgy 

tót Tót hídja, Tót-oldal 

tő Batár-tő, Csarnatő, Fok-tő, Holt-Tisza 

töve, Méhes-szomoga-tő, Sugatag-tő 

tőke Tőke forrása útja, Tőkés, Tőketerebes 

tölgy Tölgyes-ér, Tölgyes-palaj, Tölgyes-

völgy, tölgyfa 

töltés töltés, Töltés-sor 

törés Törés, Új-Törés 

tőrös Tőrös telke 

törvény törvényfa 

tövis Laskai tövise, Méreg tövise, Mike 

tövise, Ravasz tövise, Szaró töviskje, 

Tice tövise, Tövis, Tövised, Tövises, 

Tövises-láz, Tövis-kert, Zsaró ~ Szaró 

töviskje 

túl Tiszán túl 

Túr Túr, Túrra függő, Túr(i)terebes, Túr 

vize 

Turc Turc, Turc pataka 

Turkal Turkal 

ugar Kis-Ugar, Ugar, Ugar-oldal 

ugató Ugató 

Ugocsa Ugocsa, Ugocsaszász(a) 

új Csarnatőújfalu, Ilonokújfalu, Oláh-

újfalu, Sósújfalu, Tiszaújhely, Tisza-

újlak, Újfalu, Újfalusi út, Új-gyepű, 

Újhely, Újhelyi útra, Újlak, Újlaki-

Gyepű, Új-láz, Újsásvár, Új-Törés 

Ungoró Ungoró 

úr Keresztúr, Keresztúri-láz, Keresztúri 

ösvény, Úr kertje 
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út Által út, András-sziget útja, Ardai út, 

Csergés útja, Csetfalvi út, Csomai út, 

Csonkás útja, Csonka út, Egresi út, Ek 

útja ~ Éh-kút(ja), Fancsikai út, Farkas 

útja, Felső út, Forrás útja, Halmi út, 

Halmi útfél, Hank útja, Hetényi út, 

Hevek út(ja), Hevek út szurdoka, Horgas 

út, Kánya út, Kánya útja völgye, Kánya-

völgy útja, Keresztút, Kincses-mező útja, 

Király útja, Kökényesdi út, Körtvélyes 

útja, Kövecses út, Malom út, Mátyfalvi 

országút, Mátyfalvi út, Nagy út mezeje, 

Nagyút-szeg, Oláhok útja, Palók út, 

Pataki út, Picskor útja, Régi malom 

útja, Rév út, Sásvári út, Somodi útja, 

Sósok útja, Szán út, Szászfalusi út, Szilvás 

útja, Szirmai út, Szőlő út, Tice útja, 

Tivadari országútja, Tőke forrása útja, 

Újfalusi út, Újhelyi útra, Vár útja, 

Zugoly út 

utas Utas 

utca Rakasz utca(ja), Szász-vég utcája, 

Temető utca, Tisza utca 

vad Vadalmás, Vadkert 

vadász Vadászi sor 

vajda Vajda dombja 

Vajna Vajna  

Valajó Valajó-szer 

Valeszaka Valeszaka  

Valkán Valkán 

Valóc Valóc, Valóc-közép 

vám Szőlősi vám 

vápa Bogdány vápája, Füzes-szeg vápája, 

Hagyó vápája, Halvány vápája, Határ 

vápája, Hideg-víz vápája, Horgas-vápa, 

Jakab vápája, Kép vápája, Kövecses 

vápája, Köz-oltvány vápája, Palók vápája, 

Sziuza vápája, Tice vápája, Vápa 

vár Kankó vára, Kőváralja, Nyalábvár, 

Nyaláb vára, Sásvár, Tamásvára, 

Tamásváralja, Újsásvár, Váralja, 

Váraljai-határ, Váras-kerek(e), Várbeli-

paraszt, Vár berke, Várfali-paraszt, 

Várfel-paraszt, Várhegy, Vár-paraszt, 

Vár-szeg, Vár útja, Vénsásvár 

vas Vaskapu 

vásár Vásáros út 

vaszók Vaszók 

véd Kis-Védföld 

Vedra Vedra oldala 

Vedre Vedre, Vedre-patak(a) 

vég Alsó-faluvége, Disznó-palló vége, Falu-

vég, Felső-faluvége, Kátyú-vég pataka, 

Magyar-vég, Nadány vége, Szász-vég, 

Szász-vég-Ardó, Szász-vég utcája, 

Szőlősvég, Szőlősvégardó, Szőlősvég-

eardó ~ Szőlősvégiardó, Végardó 

Vejvás Vejvás, Vejvás-hát 

vékás Vékás rekesze 

Veléte Veléte 

vén Vénsásvár 

vendég Vendég gátja 

vér Vér völgye 

Verbőc Verbőc, Verbőc-far, Verbőc felől 

való nyomás, Verbőci-nyomás, 

Verbőcke, Verbőc-patak(a) 

veréce Veréce 

Verecke Verecke  

verem Agyagverem, Benke verme, jég-

verem, Jégverem szere  

veres Magyarveresmart, Oroszveresmart, 

Veresmart, Veres-szőlő 

vész Fövenyes vésze, Hosszú-vész, Nagy-

vész-szeg(e), Péter vésze, Sebes-vész, 

Vész, Vész dombja, Vészes 

vett Kis-Vettföld, Nagy-Vettföld 

vidék Tarnavidék(e) 

villongó Villongó, Villongó-erdő 

viszketeg Viszketeges, Viszketeges-hát, 

Viszketeges-tó 

víz Batár vize, Beberke vize, Borsova 

vize, Csorgó-víz, Fekete-víz, Hideg-víz, 

Hideg-víz-mező, Hideg-víz vápája, 

Hódos vize, Iza vize, Palád vize, 

Pusztinca vize, Szalva vize, Szemerdek 

vize, Tisza vize, Túr vize, Vizes-

Kadarcs, Víz-köz, Víz-közi-oldal 

Vojna Vojna feje ~ Vojna-fő  

völgy Bene völgye, Csató völgye, Haraszt 

völgye, Ilonok-völgy, Kánya útja völgye, 
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Kánya völgye, Kánya-völgy útja, Kettős-

völgy, Kis-Kánya-völgy, Kis-völgy, Köves-

völgy, Lapos-völgyhát, Magasd völgye, 

Nagy-Kánya-völgy, Nyakas-völgy, Nyáras-

völgy, Orbányos völgye, Sugatag-völgy(e), 

Szatmár völgye, Szatmár-völgy(e) eleje, 

Tormás-völgy, Tölgyes-völgy, Vér 

völgye, Zeke völgye, Zsák-völgy(e) 

Vusice Vusice  

zab Zab-patak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaskas Zaskas  

Zeke Zeke völgye 

Zemszeo Zemszeo 

Zemtheo Zemtheo 

zugoly Zugoly, Zugoly út 

Zurkonde Zurkonde láza 

Zuta Zuta-hát 

zsák Zsák-völgy(e) 

Zsaró Zsaró, Zsaró töviskje 

zsidó Zsidó-mező 
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T32 = SZÁNTAI LAJOS, Rossi 1b; Roma. In: Atlas Hungaricus 1528–1850. CD 1–2. Bu-

dapest, Akadémiai Kiadó, 1683. 

T33 = SZÁNTAI LAJOS, Seutter 1a; Augsburg. In: Atlas Hungaricus 1528–1850. CD 1–2. 

Budapest, Akadémiai Kiadó, ?1720.  

T34 = HASLINGER JÓZSEF, Ugocsa megye átnézeti térképe. Buda, Magy. kir. katasteri 

könyomda intézet, 1870.  

T35 = 1:50000 méretarányú topográfiai térkép. 1953. évi jelkulcs. Magyar Népköztársa-

ság–Szovjetunió–Románia, Szabolcs-Szatmár m. A Magyar Néphadsereg Vezérka-

ra, Honvédelmi Minisztérium Térképészeti Intézet. 1953.  

T36 = Туристичне Закараття. Ужгород, 2003. 

TD = Tелефонний довідник. Абонентів aвтоматичної телефонної мережі 

Виноградівського району Закарпатської області. Відділ довідкової літератури 

редакції Всеукраїнської жіночої газета «Чарівниця» 1995. 

TESz. = BENKŐ LORÁND főszerk., A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára 1–3. 

Budapest, Akadémiai Kiadó, 1967–1976. 

TNyt. = BENKŐ LORÁND főszerk., A magyar nyelv történeti nyelvtana 1. A korai óma-

gyar kor és előzményei 2/1. A kései ómagyar kor. Morfematika 2/2. A kései ómagyar 

kor. Mondattan, szöveggrammatika. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1991–1995. 

C. TÓTH NORBERT 2006. Ugocsa megye hatóságának oklevelei (1290‒1526). Budapest, 

MTA Magyar Országos Levéltár Zsigmondkori Oklevéltár Kutatócsoport Kiadványa. 

TÓTH VALÉRIA 1997. Vizsgálódások a korai ómagyar kor képzett helyneveinek köré-

ben. Magyar Nyelvjárások 34: 147–170. 

TÓTH VALÉRIA 2001a. Az Árpád-kori Abaúj és Bars vármegye helyneveinek történeti-

etimológiai szótára. A Magyar Névarchívum Kiadványai 4. Debrecen, Debreceni 

Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszék. 

TÓTH VALÉRIA 2001b. Névrendszertani vizsgálatok a korai ómagyar korban. Abaúj és 

Bars vármegye. A Magyar Névarchívum Kiadványai 6. Debrecen, Debreceni Egye-

tem Magyar Nyelvtudományi Tanszék. 

TÓTH VALÉRIA 2002. A dialektológiai–névföldrajzi vizsgálatok lehetőségei ómagyar 

helyneveink körében. In: HOFFMANN ISTVÁN – JUHÁSZ DEZSŐ – PÉNTEK JÁNOS szerk., 
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Hungarológia és dimenzionális nyelvszemlélet. Előadások az V. Nemzetközi Hunga-

rológiai Kongresszuson. Debrecen–Jyväskylä. 295–302. 

TÓTH VALÉRIA 2008. Településnevek változástipológiája. A Magyar Névarchívum Ki-

adványai 14. Debrecen, Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszék. 

TÓTH VALÉRIA 2016. Személynévadás és személynévhasználat az ómagyar korban. A 

Magyar Névarchívum Kiadványai 38. Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó. 

TÓTH VALÉRIA 2017. Személynévi helynévadás az ómagyar korban. A Magyar Névar-

chívum Kiadványai 41. Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó. 

UC = Urbáriumok és összeírások a Magyar Országos Levéltárban (Urbaria et 

conscriptiones). Iratanyag 1527 és a 19. század közötti időszakban. Arcanum Adat-

bázis Kft., CD–ROM, 2004. március. 

ÚESz. = Új magyar etimológiai szótár 1–2. MTA Nyelvtudományi Intézet, 2016. http://

uesz.nytud.hu/ 

ÚMTsz. = B. LŐRINCZY ÉVA főszerk., Új magyar tájszótár 1–5. Budapest, Akadémiai 

Kiadó. 1979–2010. 

Vályi = VÁLYI ANDRÁS, Magyar országnak leírása 1–3. Buda. 1796, 1799. Arcanum 

DVD könyvtár 4. Családtörténet. Heraldika. Honismeret. 2003. október.  

VÉKONY VIVIEN 2017. A sok(a) és a nép(e) mint helynévformáns. Magyar Nyelvjárások 

55: 163–179. 

Z. = NAGY IMRE – NAGY IVÁN – VÉGHELY DEZSŐ – KAMMERER ERNŐ – LUKCSICS PÁL 

szerk., A zichi és vásonkeői gróf Zichy-család idősb ágának okmánytára 1–12. Pest, 

majd Budapest, Magyar Történelmi Társulat, 1871–1931. 

Zs. = MÁLYUSZ ELEMÉR szerk., Zsigmondkori oklevéltár 1–7. Budapest, Magyar Or-

szágos Levéltár, 1951–2001.  

 

http://mnynk.unideb.hu/publikaciok/TV_szemelynevadas.pdf
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A Magyar Névarchívum Kiadványai eddig megjelent kötetei 

1. Helynévtörténeti adatok a korai ómagyar korból. 1. Abaúj–Csongrád vármegye. 

Közzéteszi: HOFFMANN ISTVÁN–RÁCZ ANITA–TÓTH VALÉRIA. Debrecen, 1997. 

156 lap + 33 térkép. 

2. BÉNYEI ÁGNES–PETHŐ GERGELY, Az Árpád-kori Győr vármegye település-

neveinek nyelvészeti elemzése. Debrecen, 1998. 129 lap + 6 térkép. 

3. Helynévtörténeti adatok a korai ómagyar korból. 2. Doboka–Győr vármegye. 

Közzéteszi: HOFFMANN ISTVÁN–RÁCZ ANITA–TÓTH VALÉRIA. Debrecen, 

1999. 123 lap + 16 térkép. 

4. TÓTH VALÉRIA, Az Árpád-kori Abaúj és Bars vármegye helyneveinek történeti-

etimológiai szótára. Debrecen, 2001. 304 lap. 

5. PÓCZOS RITA, Az Árpád-kori Borsod és Bodrog vármegye településneveinek 

nyelvészeti elemzése. Debrecen, 2001. 190 lap. 

6. TÓTH VALÉRIA, Névrendszertani vizsgálatok a korai ómagyar korban (Abaúj és 

Bars vármegye). Debrecen, 2001. 245 lap. 

7. HOFFMANN ISTVÁN, Magyar helynévkutatás. 1958–2002. Debrecen, 2003. 281 lap. 

8. Helynévtörténeti Tanulmányok 1. Szerk. HOFFMANN ISTVÁN–TÓTH VALÉRIA. 

Debrecen, 2004. 207 lap. 

9. RÁCZ ANITA, A régi Bihar vármegye településneveinek nyelvészeti vizsgálata. 

Debrecen, 2005. 235 lap. 

10. Korai magyar helynévszótár 1. Abaúj–Csongrád vármegye. Szerk. HOFFMANN 

ISTVÁN. Debrecen, 2005. 449 lap. 

11. Helynévtörténeti Tanulmányok 2. Szerk. HOFFMANN ISTVÁN–TÓTH VALÉRIA. 

Debrecen, 2006. 224 lap. 

12. RÁCZ ANITA, A régi Bihar vármegye településneveinek történeti-etimológiai szó-

tára. Debrecen, 2007. 372 lap. 

13. Helynévtörténeti Tanulmányok 3. Szerk. HOFFMANN ISTVÁN–TÓTH VALÉRIA. 

Debrecen, 2008. 224 lap. 

14. TÓTH VALÉRIA, Településnevek változástipológiája. Debrecen, 2008. 285 lap. 

15. Helynévtörténeti Tanulmányok 4. Szerk. HOFFMANN ISTVÁN–TÓTH VALÉRIA. 

Debrecen, 2009. 193 lap. 

16. HOFFMANN ISTVÁN, A Tihanyi alapítólevél mint helynévtörténeti forrás. Debre-

cen, 2010. 259 lap. 

17. Helynévtörténeti Tanulmányok 5. Szerk. HOFFMANN ISTVÁN–TÓTH VALÉRIA. 

Debrecen, 2010. 271 lap. 

18. PÓCZOS RITA, Nyelvi érintkezés és a helynévrendszerek kölcsönhatása. Debre-

cen, 2010. 237 lap. 
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19. RÁCZ ANITA, Adatok a népnévvel alakult településnevek történetéhez. Debrecen, 

2011. 248 lap. 

20. GYŐRFFY ERZSÉBET, Korai ómagyar kori folyóvíznevek. Debrecen, 2011. 224 lap. 

21. RESZEGI KATALIN, Hegynevek a középkori Magyarországon. Debrecen, 2011. 

216 lap. 

22. SCHWING, JOSEF, Die deutschen mundartlichen Ortsnamen Südtransdanubiens 

(Ungarn). Debrecen, 2011. 213 lap. 

23. Helynévtörténeti Tanulmányok 6. Szerk. HOFFMANN ISTVÁN–TÓTH VALÉRIA. 

Debrecen, 2011. 226 lap. 

24. Helynévtörténeti Tanulmányok 7. Szerk. HOFFMANN ISTVÁN–TÓTH VALÉRIA. 

Debrecen, 2012. 172 lap. 

25. Helynévtörténeti adatok a korai ómagyar korból. 3. Heves–Küküllő vármegye. 

Közzéteszi: HOFFMANN ISTVÁN–RÁCZ ANITA–TÓTH VALÉRIA. Debrecen, 

2012. 115 lap + 23 térkép. 

26. BÉNYEI ÁGNES, Helynévképzés a magyarban. Debrecen, 2012. 134 lap. 

27. Helynévtörténeti Tanulmányok 8. Szerk. HOFFMANN ISTVÁN–TÓTH VALÉRIA. 

Debrecen, 2012. 172 lap. 

28. KENYHERCZ RÓBERT, A szókezdő mássalhangzó-torlódások az ómagyar kor-

ban. A helynevek hangtörténeti forrásértéke. Debrecen, 2013. 222 lap. 

29. Helynévtörténeti Tanulmányok 9. Szerk. HOFFMANN ISTVÁN–TÓTH VALÉRIA. 

Debrecen, 2012. 186 lap. 

30. HOFFMANN ISTVÁN, Mikrotoponímiai vizsgálatok 1. Tapolcafő helynevei. Deb-

recen, 2013. 138 lap. 

31. Helynévtörténeti Tanulmányok 10. Szerk. HOFFMANN ISTVÁN–TÓTH VALÉRIA. 

Debrecen, 2014. 206 lap. 

32. BÁBA BARBARA–NEMES MAGDOLNA, Magyar földrajzi köznevek tára. Debre-

cen, 2014. 338 lap. 

33. SZŐKE MELINDA, A garamszentbenedeki apátság alapítólevelének nyelvtörté-

neti vizsgálata. Debrecen, 2015. 244 lap. 

34. KOVÁCS ÉVA, A tihanyi összeírás mint helynévtörténeti forrás. Debrecen, 2015. 

238 lap. 

35. Hajdú-Bihar megye helynevei 1. A Hajdúböszörményi és a Hajdúhadházi járás 

helynevei. Szerk. BÁBA BARBARA. Debrecen, 2015. 433 lap + 36 térképmellék-

let. 

36. Helynévtörténeti Tanulmányok 11. Szerk. HOFFMANN ISTVÁN–TÓTH VALÉRIA. 

Debrecen, 2015. 200 lap. 

37. RÁCZ ANITA, Etnonimák a régi magyar településnevekben. Debrecen, 2016. 196 

lap. 

38. TÓTH VALÉRIA, Személynévadás és személynévhasználat az ómagyar korban. 

Debrecen, 2016, 307 lap. 
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39. BÁBA BARBARA, Földrajzi köznevek térben és időben. Debrecen, 2016. 188 lap.  

40. DITRÓI ESZTER, Helynévrendszerek modellalapú vizsgálata. A helynévminták 

összevető analízise statisztikai megközelítésben. Debrecen, 2017. 169 lap. 

41. TÓTH VALÉRIA, Személynévi helynévadás az ómagyar korban. Debrecen, 2017. 

219 lap. 

42. Helynévtörténeti Tanulmányok 12. Szerk. HOFFMANN ISTVÁN–TÓTH VALÉRIA. 

Debrecen, 2016. 155 lap. 

43. HOFFMANN ISTVÁN–RÁCZ ANITA–TÓTH VALÉRIA szerk., Helynévtörténeti ada-

tok a korai ómagyar korból. 4. Liptó-Pilis vármegye. Debrecen, 2017. 115 lap.  

44. ÉVA KOVÁCS szerk., A Survey of Historical Toponomastics. Debrecen, 2017. 

151 lap. 

45. KOCÁN BÉLA, Helynévtörténeti vizsgálatok a régi Ugocsa megyében. Debrecen, 

2017. 249 lap. [Téves számozással 43.] 

46. Helynévtörténeti Tanulmányok 13. Szerk. HOFFMANN ISTVÁN–TÓTH VALÉRIA. 

Debrecen, 2017. 195 lap. 

47. GYŐRFFY ERZSÉBET, Helynév-szociológia. Debrecen, 2018. 169 lap. 

48. KOVÁCS ÉVA, A Százdi alapítólevél mint helynévtörténeti forrás. Debrecen, 

2018. 145 lap. 

49. Helynévtörténeti Tanulmányok 14. Szerk. HOFFMANN ISTVÁN–TÓTH VALÉRIA. 

Debrecen, 2018. 157 lap. 

50. Helynévtörténeti Tanulmányok 15. Szerk. HOFFMANN ISTVÁN–TÓTH VALÉRIA. 

Debrecen, 2019. 223 lap. 

51. KATONA CSILLA, Fonotaktikai szerkezetet módosító hangváltozások az ómagyar 

korban. Debrecen, 2020. 201 lap. 

52. Helynévtörténeti Tanulmányok 16. Szerk. HOFFMANN ISTVÁN–TÓTH VALÉRIA. 

Debrecen, 2020. 167 lap. 

53. E. NAGY KATALIN, Empíria és teória a helynév-szociológiában. Debrecen, 

2021. 204 lap. 

54. RESZEGI KATALIN, Kognitív szemléletű névtudományi vizsgálatok. Debrecen, 

2022. 263 lap. 
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