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1. Harang szavunk származékaival együtt már az oklevelek

szórványaiban előkerül, s jelenléte a helynévanyagban napjainkig

nyomon követhető. Hangalakja,- helyeskása néhány jelentéktelen mó-

dosulástól eltekintve hosszú századokon át változatlan: megegyezik

a maival. Etimológiája is meglehetősen szilárd alapokon áll. Miért

érdemes hát mégis a cÍmben megjelölt kérdéskört tüzetesebben ,meg-

vizsgálni? A vizsgálat alapvetően névtani célú: kideríteni az ilyen

nevek névadási hát!erét, motivációját. Ennéifogva a megközelÍtés

módszerei is je1legzetepen névtaniak: nyelvi és nyelven kÍvüli té-

nyek többoldalú megvaJlatásáva], együttes tanúságtételével igyek-

szünk fényt dertteni eddig homályban ma~adt részletekre, s módost-

taní kivánjuk a névtani szakirodalom néhány idevágó megállapítását.-

A vizsgálat eredményei túl is mutatnak a névtan körén: a szónak

sajátos jelentésváltozására hÍvják föl a figyelmet.

M'agamaz ómagyar kori okleveles szórványok tanulmányozása

közben figyeltem föl a Harang helynévnek és ebben a korban eleven

-ct képzős származékának. - a Harangodnak a rólbukkanására. Később

vizsgálni kezdtem az egyéb képzős és összetett neveket ls (Haran-

gos-tó. Harang-mező stb.). Első látásra úgy gondoltam, hogy ezek

'harang helye, harangláb és annak környéke' jelentést hordoznak.

Puszta érdeklődésem akkor váll; céltudatos kutatássái amikor kiderült,
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hogy ezek a nevek legtöbbször mocsarat. mocsaras rétet, vize~ jelöl-

nek. Hogyan és miért kerültek a lakatlan, mocsaras helyekre a ha-

ranglábak; miért szolgállak éppen vfznevek alapjául? Ezt az ellent-

mondást kelleti; fóloldani, és a belőle fakadó kérdéseket megválaszol-XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

n i . Vannak-e Harangláb helynevek? Ha igen, mi a viszonya két hely-

névcsoport között?Váltakozik-e. Harang (od) és Harangláb egy név

életrajzán belül? Milyen viszonyban áll a két név egymással? Milyen

tanulságokkal :;,zolgál a történeti és a mal névanyag1 Hol keletkeztek

ilyen helységnevek?

2. A következő, adattár! részben sorra veszem az összegylilt

helynévi anyagot, különös figyelmet forclltva a természeti .környezetre

utaló tényezőkre. A természeti környezet a különböző adatforrások

sajátosságaiból fakadóan nem mindig ragadható meg. Többtagú név

esetében a többi elem jelentése is fogódzókat nyújthat. aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAje lö l t dolog

jellemzésére •.A korszerfi helynévtárakban a közvetlen környezet ne-

vei, azok minősltései ls fólhasználhatók megfelelő körüllekintéssel.Az

adattár nem teljes, főleg a nagyobb és könnyebben kezelhető forrá-

sokat dolgoztam föl.

~ Haran& Harangod

a/ 1211: "unde exit stagnum (1). quod 'vocatur Harran~ud us-

que 10cum, qui vocatur Harrangudfoca" (PRT.X, 509;ÁUO. It 115;

Győrffy 1,858); +1247/+1284/1572: "ubi aquazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(!) Harangud cadit in

Morothwa" (ÁUO.VII,244; Győrffy 1,858); +1256:"v. Halaz cum ~

rangadthue" (ÁUO.V,429; Győrffy 1,858); 1274 1340: "Demewar lux.

Harangud existens" (Győrffy 1.858); 1369: "iux. Harangoch in C-u

Chanad" (Győrffy I, 849. Besenyő2 a.) - "Aranka 'a Maros egykori

fattyúága a Temesköz északi részén' /1808: Lipszky:. Rep. 1: 20, de

1. 1799: Haranga: Vályi 3: 5 1 7 • •- 1 Az elsődleges Harangod névvállozat

a m, harang fn. s.zármazéka. A folyó mellett volt egy Harangud-nak

hIvott község ls. A _Harangod YÍznévből később népeUmológiás módo-

sulással és képzőcserével Aranka lett. A szb.-hv. Zlatica az arany

származékaként felfogott m, Aranka tükörforct1tása. A rom. Aranea át-

vétel a magyarból." (FNESz.60). (A népetimológiás változásról ugyaA-

így Orlvay: vízr. I, 365-6). A FNESz. nem foglal állást abban a tekin-

tetben, .hogy a vfznévből keletkezett-e a falunév, vagy forct1tva.Győrffy

azonban a falu tárgyalásánál egyértelm{ien kimondja: "Nevét a Haran-

god folyóról (ma Aranka) kapta." (1,858). A FNESz. utalása a ~
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harang cÍmszóra azt sugallja, hogy ott kapunk további névmagyarazo

megjegyzéseket. (Harangod falu emlÍtése: 1333-4: Harangod,- Harangud:

Vat.1{1,147, 154; Csánki I,697; Győrffy I,858).

b/ 1326/1327/1.380:St.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf. Batur de Harang (Csánki I. 52; Győrffy

I, 508); 1329/1476: "p. Harang, ..•contra Jo-em, Paulum et Chemer i-os

Wyda, Derrs-umet 'l'homam f-os Mich-is ac Jo-em ~m Dama nol:>-es

dicta Harang" (Győrffy í, h.; Karácsonyi, Békés Il, 187); 1342: Ste-

phanus filius Batur de Harang (AnjOkm.'rv,229); 1350/1355:'Nicolaus

filius Pauli filii Wyda de Harang (AnjOkm.uV,361); 1360: Harangh

(Csánki 1,651). - Ettől kezdve két külön község:- 1391: Belsew-

harangh (Csánki i. h.); 1402: Belharangh (Csánki I, h.; Karácsonyi,

Békés II. 232); 1405: Belharang (Csánki 1.h.); 1483: Belsew-Harang

(uo.); 1487: Belsewharangh (uo.); 1488: Belseu-Harang (Karácso-

nyi I, h.); '1552: Nagh-Harang (uo.). - Ma Füzesgyarmathoz tartozó

puszta. "A XIV. és XV. századokban mindig Belső- vagy Bel-Ha-

rangnak hÍvták, mert a Macskásér és Berettyó közt levő szigeten

belül esett, s csak a XVI. században kapta Nagy-Harang nevét." (Ka-

rácsonyi I, rn,232). Külsőharang az €mlÍtett szigeten klvül esett: -

1391: Kylseharang (Csánki I, ho); 1402: Kylsewharang (uo.); 1468:

Kylsew-Harang (Karácsonyi, Békés II, 187); 1480: Kylsew Harang

- mint Bihar. megyei helység (Csánki I, ho); 1482: Kulsew Harang

(Csánki í, ho); 1487: Kylsewharang (uo.); 1510: Kysharang (Kará-

csonyi í, m,187); 1560: Kis Harangh (Haan, Békés vármegye hajda-

na. Bp., 1870.175); 1808: Harang (~ et~) ho Praedium C.

Békésiensis (Lipszky, Rep. 1,231). - Ma Füzesgyarmathoz tartozik.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

e f 1268vagy 1269/"1,282/12.82:"t.-mHorong castri nostri de Zo-

boch" (CD.XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAv r / 2 , 389-90; Szentpétery. KritJ. I I / 1 , 44); 1300: "quod po-

puli de nakapur quandam terram ipsius Harang vo~atam" (MNy.X, 00);

1307: "In possessione eorum hereditaria in eadem comllatu Zoboch

Harang uocata" (OklSz. 347); 1307: tIP. Harang (in c-e Zoboch) ecel-

-m B. Margarete in se continenti, inter t-s Kallo et Wrusi" (Sopron

vm.I,67; Mező-Németh, ~bszatm. 78); 1308/1313/1425: Harang (Kál-

lay OkI.I, 174); 1349: Harangh (i.m.230); 1 3 5 2 / 1 3 6 0 / 1 3 8 2 : "Petri filii

Stephani Harang vocata" (AnjOkm.'\4,552; Kállay OkI.II, 13;Csánki 1,

516); 1357: "super predicta possessione Harang, confecte" (AnjOkm.

VI,545); 1357/1378-99: Harang (Kállay Oki.II, 42); 1378,1381: Ha-

rangh (Kállay Oki.II, 182, 202-3); ,1382: de Hara)"lgyIstván (1om.221);
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1400: harangh (Ha~kl. 330); 1454,: .,Harangh in dlstridu Nyr" (Csán,-.

kizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi. h.), 1461: Harangh (Zichy Okm;X, 136); 1462: Pau.1wo'Harangi

(L m, 221), 1808: Harang h, Pra ed. C. Szabolcsiensis (Llpszky í, m,

r, 231). - Ma .puszta ~agykálló határában. Az egykori természeti

környezetre Kálló neve utal. Az egyik elképzelés s,zerint a nevet

"Lehet, hogy egy halastóról vit~ék át a közeli te.lepül-ésl'e.A tónév

talán átvétel az, egykor itt élő ~~vsá.g nyelvéböl; vo, öss:;d. jCKal$t1O

(ti. jezero) /tkp. ·sáros. iszapos (ti. t6)1." (FNES.z. 444).

d/ 1.549: ••unum predlum ,Harangod vocatumll (Egyháztört. emi. a

mo-J.hitújüás korábó!. Szerk. Karácsonyi stb. BPa, 191.2.V, 212); 1581:

Harangod (Maksay, Urbáriumok. 748, 750), I:{arangen(1) (1.m,758).

Kaszálóként emlÍtik egy mocsár társaságában. 1.894: Harangod, Zemp-

lén vmegye D--i. részében a Hernád, (1) legalsó fQlyása, a Tisza és

a Hegyalja közt elterülő sÍk neve (PallasLex. VIlI, 672)~-"Harangod'a

Hernád, a Szerencs-patak és a Takta köze' /1894: Pallas Lex. 8:XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA6 7 2 / .

A Taktaszadával határosn.;lk, majd Legyesbényéhez tartozónak mon-
I

dott Harangod /1799: Vályi 2: 143/ pusztáról vehette nev-ét••. Harangod-

nak hÍvják a Taktaharkányt1ál a Taktába ömlő eret is." (FNESz.264).

Az utolsó mondat fontos adalékot közöl: a pusztanév mellett ismét

előkerüJt a Harangod vÍznév isIZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

B I Har a n g ( os) + jel zet tsz ó

a l + 1 2 1 4 / 1 3 3 4 : "silvamGurep nomine et prato (t) eidem sllve

contignuum, quod dlcitur Harungwe Mezev" «(CD.V I I / 5 , 210j Györffy I,

624 ••••ugyanezen oklevél szórványaiban hasonló "tővéghangzós" ne-

vek előfordulnak még: Seyd~ ag, Nog~zov stb.); 1552: Haranghmezeo

(Jakó, Blhar m, 254),1692: Harangmező (Mezősi, Bihar·vm. 102),

1773: Harang Mező, Hegyeselú de Szusz (rom.) (1.m, 300), 1799:

Harang mező (Vályi II. 144), 1808: Harangmezö vel Felső-Hegyesely

h, Hegyesei de szusz val. - "Ma község NagyváI'adtól dk.-re. A kö-

zépkorból ismeretes a neve. de első emÚtésekol'•.• még csak rétség{!)

legelő. A település a XIII. század végén, vagy a XIV. század elején

alakulhatott ki." (M!&~ősií, rn, 299). VÖ~-még Jakó 1.m.123, 254-5. Itt

egészen nyilvánvaló, hogy nem lehetett falunév...,.rétség tejlődés. A ha-

rangJáb-tHarangmezö névátvitel sem iöhet szóba.

bl 1464: "prope stagnum Harangostho vocatum" (SzékOkl. 108,

112, OklSz. harangos a.) - Mocsár Sáromberke határában.
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e lzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1864; "Hararigos kút - tószélln sik Uzedben Boroczi Péter

háza mellet~ egy a' leg régibb kutak kozül, eleinte száraz nyárban

oly kevés vize volt, hogy veder helyett haranggal (:vaskolomp:) lehe-

tett csak merni, később ezelőtt mlnt egy 45 -évvel lesiillyesztetvén

egyszerre oly bő fDrrásra taJ.áltak, hogya' kút ásónak menekülnike1-

let~ hogya' feJtaJált viz el ne borÍtsa; 's azóta vize kimerheUen..•"

(Pesty hntárábóL I.Jászkunság.34.) - Kiskunha.la.si határnév.

d/ ZMFN. 85/52. Harangos-lap S, sz. Harangos-kut (51. 53.) tár-

saságában!

e l ZMFN. 1 3 5 / 4 5 . Harangos-árok Á. Ismét Harangos-kut F (46)

mellett. A t.ermészeti kornyezetre utal még akozvetlenül meJlette levő

Kemenceji-rét S, r (47) határnév is.

t ! AZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAB t csoportban kiemelkedően nagy számmal jelentkezik a

Harangos-kút név. (Ezeket egy sorszám alatt kÖZlöm.)Már az elÖző

két határnév társaságában is fölbukk~ de a ZMFN. kötete még to-

vábbi példákkal is szolgál: 72/192. Harangos-kut F. A tobbi névhez

kivétel nélkül a kútba rejtett harangDk népi hiedelme iÍizödik: 33/154.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
,

Harangos-kut S, r, "Egy régi veszedelem idején ide rejtették a haran-

gokat." (Mellette is vizrajzi név: 153. Feneketlen-tó.h 35/43. Harang,os-

-kut K. "A hagyomány szerint a torökök elől az ákosfai harangokat

ebbe a kútba dobták." 76/42. Harangos-kut K. liA törökök elől ide dob-

ták bele Pató falu harangját." 144/27.Harangos-kut. K. !fA hagyomá!lly

szerint a torökok elől ide dobták a falu harangjait." 241/26. Harangos-

~t IHarangos-k@/ S, r-, "V9lt itt egy kút, amelybe a torok idők alatt el-

rejtettek egy harangot."_A szomszédos Somogy megyében, 'Torocskén

is megtaJ.áIhatóez a név (bár képz.ő nélkül) és a hozzá kapcsolódó

hiedelem: SMFN. 172/136. Harangkut Kú. ,,A monda szerint a törökök

elől ide rejtették el a község harangjá.t.••

gf Az öcsödi templom kisharangjához kap-csolódik a következő

hiedelem: "Kozönségesen úgy tart6dik: hogy ezen kis Harang a' Kö-

rösben laJ.áltatott, 's ugyan azokáért a' Korösnek azon vÍdéke most is

Harangzugnak hfvódik, kétség kÍvül azt a' Felső Dobráról ide kől1öztek

hDzván le magukkal, későbben vagy a' 'Török vagy a' 'Talár elöl való

meg Mamodáskor vette~tek a' Körösbe." (Pesty hntbóLII, Külsö-Szo],...

nok, 80.)

hl Harangos ér (Orosháza tört. I, téri<..).Orosháza határában itt

egy Harangos-kút nevU ]apcs hely .is van, s ehhez kapcsolódik Darvas
József -egyanilyen d .m 1 1 r.egénye. (HaJdú Mihály szóbeli közlése.)
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JI. Bár sz~rke;1:eWeg !eb:eI:t Szó nélkül való, - mégis ide tarto. a

következő helyné~ "1930: J!9;ana0s.- AS.;taj:Jca Y.~Sza&a ~zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

••• .a .KodOl'-Utca féisQ· sliéJé.n tolyó .réS;1:énél.Jev6' ~é~t)b,~,.. mely

nemrégiben m~ ~óbe1y voi; J!U'; .. a patak., ~n ~ tcljeeen

kis~l".adva áll éa' II ~&z$ ~el!P~nt." (S~ T. A~ Bés. tmcl.. 3Q..)

Altt hiszem, hogy .~~~-IW~~~~

tó su>. neve-kel bánYáJ:r~. ~~gyéQ;, ~_ Iilzehs:~

gészéséveL. A'~XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA·~ . e l e n i S ldi,z~~'~ ~.,~.")1a.z-

nak néhá~ h8~nIó~pl Jb(!~~z,'\Ö:mnte'Z,.a '~

látozpttterjedeJmf1gytf~á&.lS ~hö.aY. ~': .ki~ .~

~gIeS .(~Y~J/~\~lp2;::Caá:bki'~!Á~tiZeö~

kö2'.ismerten SÓk.~~.~).· ;~~'~PQ$~--.to~,

n~ AIJtem' ~ M ! r .~ " ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA( ~ " i I ; :~ } ;1 3 6 0 . : t3 6 ' l .1 .3 6 & .

.1370, 1372~144'1. 1442,.1:448.;1~1459,/1.63,.146~ 1~94. :1492, ~94.

1495, 14-Q9.1501, asea, 151~,1.~,í5i1-U2~: ~.t'-~1.~);

1493, 1517: 'H.ar~ (UO~); 1 i ~ : ·~&PSM::Rn.H~@'ya1.(Lips.,

ky,'Rep.II, 56) • ....:..:Kü!dr~lIle,gyej.wu., .'.

'b/ jxrv;.....){V.sz. Cs6.nkl '4'4is{; ,71528: ~. (}Ja.jd~i:)~ •.A.Z,

e1ső.m.térk.hn.24-a Szerzők o~sata: ~};'l~'Rw:la~

(N. Kiss, 16~ sz.,.idézSmajegyz.16:1.); :1.563:' l:fa,lo-arigláb'(1.·m;.633) ;1m6-7:

(1. m, 811); 1799: Hai'angláb(Vá.lyUI,143);:t808:Hara)lsl4b (Lipsz'k% Rep.

It 231,). -.Bereg megyelfalu.

8



3. A továbbiakban a Harangláb helynevekkel nem is kivánok

foglalkozni. Sokkal inkább a többi, azZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA l és B I csoportba tartozókkall

Ezek ugyanis egészen más jegyekkel bÍrnak. ezen kivül az eml.Úett

jegyek a csoport egyes neveinél összhangban vannak. Ebből az. követ-

k e z ik , hogya Harang, Harangod, Harangos-kút nevek másként magya-

rázandók, mint a Harangláb-ak.

Az id e vonatkozó névészeti szakirodalom alapját SZABÓ DÉNES

c ik k e (MNy.XLIII, 6.5) képezi. Ő ö,Z ~2~~. évi tihany! összeírás néhány

helyrajzi kérdésével foglalkozva kitér a Csanád megyei Harango~ Ha-

rangod foka (adattáram A l af pontja) helynevekre ls. Helyesen állapft-

ja meg, hogya "név bizonyára a magyar harang szó helynévi szárma-

zéka" , viszont a további következtetései tévesek. Ezt Írja: "Mivel a

Harangod vagy Harang név sem vfznévk ént, sem személynévként má-

sutt nem fordul elő, alig lehet kétséges, hogy az oklevél Harrangud

mocsara nevét a mellette fekvő egykori Harangod helyE?égtől (Csánki

1, 697) vette." Személynévként valóban nem, de - mint ez az adattár-

ból kiderül - vfznévként és vizes, mocsaras környezetben annál több-

ször találkozunk vele (és ~ képzős változataival). Ezt az álláspontot

továbbvitték a későbbi névfejtő kézikönyvek is. (VÖ.Mező-Németh,

Szabolcs-Szatmár rn, tört.-etim. hnt, 78: a Nagykálló határában levő

Harangodról; FNESz. so. Aranka, 264: Harangod, 339: Kisharang, 444:

Nagyharang.) EOROVSZKY SAMU Csanád vármegyéről szóló monográ-

fiájában (II, 205) a következő megjegyzést teszi: "Harangud •••Feküdt a

Torontál vármegyei Padétól keletre, ott a hol a Harangod bele ömlötta

Morotva nevU tóba. Ezt a pontot,·XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm ig rajta falu nem volt, Harangod fo-

kának vagy Harangod tövének nevezték; későbben mint falunak egysze-

r l . 1 e n csak Harangod lett a neve. A Harangod folyó (ma Aranka) való-

szfntheg a partjain tenyésző harangvirágról nyerte nevét." - Kizárólag

ezzel a névfejtéssel értek egyet.

Érveimet, amelyeket nagyrészt már az adattár nevelnek kapcsán

megemlÍtettem, a következőkben foglalhatom össze. 1. A harangláb

közszóból majdnem kivétel nélkü! Harangláb helynev~k lesznek (pl.

1367: Haranglab OklSz. 347). Ezt tanúsítják a nagyszámú mal névelő-

fordulások is. A motiváció napjainkig fönnáll, az építmények többsége

ma is megvan. 2. Egyetlen név történeti adatsorán belül soha nem

változik a Harangláb Harangoddal. 3. A Harangod",Harang, Haran-

gos-kút, Harangos-tó stb. nevekre egyszer sem bizonyÍtható, hogya
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.környékükön álló haranglábról nevezték el őket. A névadási ,háttér a

nevet használó }tözösség számára homályos,- nagyon gyakoriak a ro-

mantikus magyarázatok, kü!önösen a Harangos-kutakkal kapcsolatban.

(A motivációvesztés arra, mutat, hogya harang közszavunk 'valamilyen

harangos szirmú virág' jelentése már elhomályosult.) 4. Az előző

pontban ern.Útettnevek eredetileg majdnem'mindig nedves, mo,csaras

helyeket jelölnek, sokszor v!~nevekként fordulnak elő. A közvetlen

névkörnyezet is ilyen természeti viszonyokra utal. A Harangod;v~

rang nevek településnévvé is válhattak, ilyenkor azonban többnyire az

eredeti viszonyokra ut6J.6név ls fönnmaradt (Pl. Csanád m., Zemplén

m•• Bihar m.). Az ily~n párhuzamos neveknél a vlznevek, határnevek

mindig előbb adato lhatók, -mini:a falunevek. 5. A nÖYénynévből alakult

határnevek, vf.znevek helynévrendszerünk leggyakoribb tipusai közé tar-

toznak (Cigléd Cegléd, Nyárád,- Mogyor6d, Hagymás, Kapros stb.).

4~ A n ö v ény r ő 1. - Az előzőkben azt igyekeztem bi-

zonyitani, hogya ,névadás alapjául valamilyen nedves helyet kedvelő,

harangos virágú növény szolgált. Ezek után legkézenfekvőbb a harang-

virág valamelyik alfajára gondolnunk.

A harangvirág nem tartozik a ritka növények közé. A Kárpát-me-

dencében számos alfaja él, alkalmazkodva a legkylönbözőbb természeti

~örülményekhez. JÁVORKA SÁNDOR-CSAPODI VERA népszerli köny-

vét (Erdő mező virágal.5 Bp••:1972.) átlapozva több mint egy tucat kü-

lönböző nevU harangvirágat találtam. Ezek a virágok a Kárpátok, szik-

lás lejtőit<>lkezdve (HavaSi harangvirág, Kárpáti harangvirág stb~) a

hegyi réteken (Lándzsás harangvirág. Terebélyes harangvirág stb.),

lombos erdőkön át (Kánya harangvir~g, Baracklevelil harangvirág stb.)

egészen az a1föl~ kaszálókig (Halvány harangvirág) megtalálhatók.

Többségük a nedves környezetet kedveli. Ilyenféleképpen nem lenne

nehéz kiválasztani néhány réti viszonyokat kedvelő alfajt~-Kellő nö-

vénytani ismeretek hiányában azonban erre nem vállalkozhatom. (Ezen

a határon a névtanosnak túllépni fölösleges is.) Számunkra annyi ép-

pen elég, hogy vannak - és nyilván voltak (1578: harangffi: MELIUS

PÉTER. Herbár'ium. Bukarest, 1979. 106. - Nem betl1WvkiadásI) -

olyan virágos növények, amelyeket harang alakú virágjukról neveztek

el. Az is meglehet, hogy azt a virágot, amelyről a számos Harangos-

-~ a nevét kapta, a mai botanika nem is a harangvirágokhoz sorol-

ná, hanem az ugyancsak gyakori csengő előtagú növényekhez (VÖ.:

CSAPODI VERA-PRISZTERSZANISZLÓ, Magyar növénynevek szó-
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tára. Bp., 1966.42), vagy egészen más névvel jelölné. A fönti szótár-

ból az is kiderül, hogya harang s:z;óval további növénynevek is kelet-

keztek: harangcafrang, harangcámoly, harangcsillag, harangfil. harang-

láb, harangocska. harangrojt. harangrongy (76-7). Ez.ek. r-é s zb e n egy-

másnak és a különbö:z;ő harangvirágoknak. ré.S:z;benmás növénynevek-

nek a szinonhnái. Ugyana:z:on növény esetében a s:z:!n: szőkekapronc,

szürkekapronc (harangcsillag) , bíboribolya (harangrojt )zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi növénytani tu-

lajdonság: gumóvirág (harangláb) i állatokkal való kapcsolat: geleszta.tíi,

keselyÜvirág. sasfÜ (harangláb) vagy egyéb, legkülönbö:z;őbb szemléle-

ten alapuló sajátság. hiedelem s:z:olgálhat a névadás alapjául.

Jóllehet. ez a kép egy kicsIt bonyolÍtja a helyzet értékelését, any-

nyit mégls nyugodtan leszögezhetünk, hogy egy bi:z;onyos növény-

ről van s:z;6, hiszen egy bizonyos környe:z;etben jelenik meg.

5. 'I' o v á b b i követ k e z tet é sek. - 1. A harang jöve-

vényszavaink legősibb rétegébe tartozik. Már eredeti 'jeladó üst' jelen-

tése, pontosabban a tárgy alakja alapján adva lehetett a növénynévvé

• válás lehetősége. Erre adatok hiányában bővebb következtetést nem

vonhatunk le. Ami viszont az első helynévi adatok jelentésének meg-

határozását illeti ('I'ES:z;••Ok1S:z;.harang a.), ezekhe:z; a jelen tanulmány

számos támpontot nYÚjt.- 2. A vizsgálat haszna a föntiek en kÍvül az

eddig. lokali:z;álatlan s:z;ótári adatok helyhe:z; kötése. 1.307:In possessione

eorum hereditaria in eo dem cornítatu Zoboch Harang uocata (Múz. Nagy

lmre); 1352: Harang rm, (AnjOkm. V, .552) > az OklSz. harang dmszavának

adatai, a Nagykáll6 határában levő Harangodra vonatko:z;nak. akárcsak

JAKUBOVICHnak az OklSz.-hoz ttizött p6t~sai kö:z;t:1300: "quod populi

de nakapur quandam terram lpSl\lS Harang vocatam", ahol a nakapur

név a közeli Napkor helységre vonatko:z;lk.XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA : z ; OklSz. harangos dms:z;a-

va alatt közölt 1464: "Stagn~ harangostho, vocatum" adat egy sárom-

berkl mocsarat jelöl (vö. SzékelyOk!. 108,- 112 és Index).

JUHÁsz DEZSŐ

Hól'

A Hór-patak hazánk legkisebb vi:z;el közé tartozik, alig több 30

km-nél. MoFn'I'. (1, 24) a következő váJ.tozatairól tud: Bogácsi-patak,

Hór, Hor-patak, H6r-völgy-patak (1). E· patak Répáshuta mellett ered,

és Cserépfalun, Bogácson, Me:z;őkövesden átfolyva egyesül a Kánya-patak-

kal.
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