
tek létre. Keletkeztek 19y madárnevek idegen szavakból ls: a káróka-

tonábólZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAí g y lett Károj katona és Károl katonája. És végül: a nem nép-

etlmológiás alakulású butykás kat9, fejér ptmnl, halászpéter-féle madár-

r.cvek utótagjal sem olyan tuJajdonnevek, ahogy a Bonelli-füzike első

eleme az: a madárnevekbe már köznevesülve kerültek bej VÖ. máté

'medve', ~ katicabogár, szentjánosbogár, miskakancsó stb.

A népi nevek csak hazánkban is előfordult, illetőleg előforduló,

tehát megfigyelt fajokat jelölnek, a tudományos nómenklatúrának viszont

a nálunk ismeretlen madárfajokra is kell (a múltban szinte kizárólag

idegen nyelvil lelrások, illetőleg képmellékletek, valamint múzeumi pél-

dányok alapján) elnevezést találnia.

S végül nem találunk olyan nevet a népi elnevezések között, a-

mely azért jött létre, mert névadója szándékosan el akart térnl a meg-

levő névtől. Tudományos körökben ez előfordul, az ornltológiában is.

Ennek oka sok esetben kétségtelenül a jobb név adására való törek-

vés, nem egyszer azonban elsősorban a hiúság éa az emberi :.?,yarló-

ság (vö. például: Madarász Gyula "tisztán személyes okokb61 veti el

••• a madarak népies neveit" - HERMAN OTTÓ: Aquila 1903: 280).

KI SS JENŐ

MADÁRNEVEKKÖZÉPKORI HELY)JEVS;NKBE.'';

Néhány évvel ezelőtt Állatnevek középkori földrajzi neveinkben

(MNy: LXV,307-11) cÍmmel tettem közzé egy nagyobb anyaggy{ijtés

tanulságait. Akkor az adattár megjelentetésére nem volt lehetőség. Most

újból átrendezve és némileg kiegészltve közlöm az összegy{1jtött adatck

egy részét, a madárnevekkel kapcsolatos helynevekre vonatkozó közép-

kori följegyzéseket. Forrásnak a következő munkákat használtam: GYŐR-

FFY GYÖRGY, Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza. 1.Bp.,

1963. (GYŐRFFY 1.); CSÁNKI DEZSŐ, Magyarország történelmi fCid-

rajza a Hunyadiak korában. Bp., 1890-1913. (eSÁN KI) j WENZEL

GUSZTÁV, Árpádkori új okmánytár. Pest, 1860-Bp., 1889. ~ÚO.) j

SZAMOTA ISTVÁN- ZOLNAIGYULA, Magyar oklevél-szótár. Bp.,

1902-1906. (OklSz.) j kiegészItésül átriéztem A magyar nyelv történeti

-etimológiai szótára, .Bp., 1967-1976. (TESz.) köteteit és KISS LAJO~
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Földrajzi nevek etimológiai szótára, Bp., 1978. (FNESz.) cÍmUmunká-

ját. A gyC(jtésta különféle szójegyzékek végignézésévei kezdtem el

(SchlSzj., SoprSzj., BesztSzj., Murm., Szikszai stb.), és a ritkább

vagy általam nem ismert állatneveket kifrtam. Nehézséget okozott az,

hogy az ÁÚO. latinnyelvC(okleveleiből vett helységneveket csak ritkán

tudtam lokalizálni és más adatokkal azonosítani. Hasonló nehézség állt

elő akkor is, amikor az OklSz..ból gy(.(jtöttemössze a helyneveket,

ugyanis itt a megye és a helységnév megjelölése nélkül vannak fölso-

rolva az adatok. Az ÁÚo.-ból vett adatokat úgy lokalizáltam, hogy az

oklevélben az illető helység nevével együtt előforduló helynevek hol-

létét régi térképeken megkerestem, sZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi g y néhány adatnál sikerült is a

pontos lokalizáció és a többi adattal való azonosítás. Az oklevelek ha-

mis voltának vagy hibás keltezésének ellenőrzése céljából a Szentpé-

tery- és a Karácsonyi-féle kritikai jegyzékeket használtam rsi, Nagy

könnyebbséget jelentett, hogy GYÖRFFY több helyen utal ugyanazzal

a helységnévvel kapcsolatban más munkákra is.

Minden egyes helység külön föl van tüntetve, kivéve akkor, ami-

kor sem a forrásokból, sem a segédmunkákból nem derült ki világosan,

hogy az adatok egy helységre vonatkoznak vagy nem. Először a plSZ-

ta tőalakban előforduló nevek vannak fölsorolva az általam talált első

előfordulás évétől a megjelölt korszakon belüli legkésőbbi előfordulásig,

pontosabban 1526-ig. Az olyan jelzős összetételi( helyneveket, amelyek-

ben elöl áll a jelzői tag, utána az állatnevet (madárnevet) tartalmazó

második tag puszta vagy toldalékos alakban, a puszta tőalakú, illetve

a toldalékos alakú nevek után soroltam be (például Kecskés után a

~agykecskés nevet). Ezután a toldalékos alakok következnek, a tol-

dalékok bet«rendje szerint elrendezve. Az azonos toldalékú alakokat

is az első előfordulás évétől kezdve a vizsgált történelmi korszakon

belüli legutolsóig soroltam föl. Végül az összetételek következnek, tehát

az olyanok, amelyeknek előtagja állatnév (madárnév), utótagja pedig

bármi mé.e , Az összetételeket úgy rendeztem el, hogy először a tolda-

léktalan előtagú helyneveket vettem az első ~lőfordulástól kezdve a leg-

utolsóig. Utána a toldalékos előtagú összetételek következnek, hasonló

sorrendben (például Lúdvég után következik a Ludasegyház). A' szó-

cikken b elü l első helyen áll az évszám, mellele az adat, e z t követi a

forrás megjelölése, kötet és lapszám.

A sz[(kszavú adattáron kivUI megpróbáltam térképen ls szemléltetni

a lokalizálható települések elhelyezkedését, jelekkel utalva az előfordulás
idejére.
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BABUK (büdös banka. búbos banka, Upupa epops)

Bab k ó: 1393: p, Babuk (CSÁNKI IV, 96). 1474: p, Babkow

(uo.). - CSÁNKIqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(í.n.) a volt Trencsén vármegyei Bab-

kóval (ma: Babkovce) azonosÚja.

? Bab ó t: 1217: porta ~ (CSÁNKI Ill. 598). 1256: de

~ (uo.), 1301: k; Bobud (uo.). - KISS LAJOS szláv

eredet(fnek gyan{tja (FNESz. 71).

?WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAK is bab o t: 1262: Bobut (CSÁNKI lll, 545). - Vo. KISS

LAJOS: FNESz. 337.

? Som ogy bab o d: 1275: Babut (FNESz. 577).

BATONA""'PATONA (gödény, pelikán, Pelecanus onocrotalus) - lásd
még: GÖDÉNY

B a t to n y a: 1340: Both Anya (FNESz. 95), 1455: Bathonya

(CSÁNK! 1, 694) < - KISS LAJOS (FNESz. 59) nem fogad-

ja el a madárnévböl való származtatását a helynévnek.

L o v á s z pat o n a: 1353: de Pathona (CSÁNKI Ill, 214),

1378: de Louazpathana (uo.), 1405: opp. Louazpathona (uo.).

1435: p, Loazpathona (uo.). - KISS LAJOS (FNESz. 388)

megfejtetlen alaptagúnak tekinti.

R á b a pat o n a: 1368/XVI. sz,: Pathona (FNESz. 533). -

KISS LAJOS (uo.) ezt is ismeretlen eredetéf alaptagúnak

taIta.

CINEGE (cinke, Paridae 'cinegék')

Cin e g é d: 1300: t, Cheneged (GYŐRFFY 1, 764), 1339: p,

Chyneged (CSÁNKI 1, 170). - GYÖRFFY GYÖRGY (i. h.)

Szihalom, Szemere és Buda közé helyezi.

csízYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA( e .g é r p in tY t C a r d u e l i s .s p in u s )

C s {'z: 1427: ~ (CSÁNKII, 132). - CSÁNKI DEZSŐ (i.h.)

a volt Gömör vármegyébe, Rimaszék mellé lokalizálja.

CSÓKA (Corvus monedula)

Csó k a: + 1247/1284//1572: v. Chaka (GYŐRFFY 1, 854) ,+ 1256:

Chaka (uo.), 1274).1340: p.Choka (uo.), +1284{1320{1323{1572:

p. Chaka (uo.), 1321/1323/1572: p. Chaka (u o . ) , 1337: p, Choka

(uo.). - GYÖRFFY (Lh,) alapján a mostani Coka kozséggel

azonos Zenta mellett Jugoszláviában.

Csó k á s 1.: 1447: Chokas (CSÁNKII, 96). - CSÁNKI (i.h.)

a Nógrád megyei Gács (ma Halic, Csehszlovákia) mellé

helyezi.

/
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Csó k á s 2.: 1456: Chokas (CSÁNKII, 695). - Ma puszta

Hódmezövásáhely és Tótkomlós között.

Csó k á s 3.: 1494: pr. Chokas (CSÁNKI II, 32). CSÁNKI

(t, h.) a voJ1Temes vagy Torontál vármegyébe helyezi.

Csó k á s 4.: 1282: Chokas (OklSz. 134). - LokalizáliMlan.

Csó k aqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf ö: 1397: p. Chokafew (CSÁNKI Ill, 421). - cSÁN-

KI (i.h.) a Tolna megyei Tevel környékére lokalizálja.

Csó k a fal v a: 1434: Chokafalwa (CSÁNKI II, 147),1525:

Chokafalw (uo.). - CSÁNKI (i.h.) a voJ1 Bács vármegyé-

ben levő Bács és Derzs városok vidékére helyezi.

Csó k a k ö 1.: 1299: Castrum Choukaku (CSÁNKIlII, 304),

1323: Mons et castrum Chokakew (uo.), 1445: Castrum

Chokakw (uo). - Helység Fejér megyében.

Csó k a k ö 2.: 1456: Chokakew (CSÁNKI II, 598). -

CSÁNKI (Ln.) a Somogy megyei Patca mellé helyezi, de

a SmFn. nem tud róla.

Csó k a k ö 3.: 1332: de Choukakw (OklSz. ~34). - Loka-

lizálatlan.

Csó k á s tel e k: 1413: Chokastelek (OklSz. 13S"). - Lo-

kalizálatlan.

DARU (Grus grus)

D a r v a: 1411: Darwa (CSÁNKI 1, 447). - CSÁNKI (i.h.)

a volt Máramaros vármegyei (ma a Szovjetunió területén

levő) Técsö melletti Darva községgel azonosftotta.

D a r vas: 1391: Darwas (FNESz. 174), 1396: Daruas (csÁN-

KI 1,606). - Hajdú-Bihar megyei község.

D a r u s á g: 1347: p, Darusag (CSÁNKI 1, 133). CSÁNKI

(i, h.) a volt Gömör vármegyébe helyezi.

ESZTERÁG (cakó, gagó, fehér gólya, Ciconia ciconia)

Esz ter á g 1.: 1329/XIV. sz.: Straak (GYÖRFFY 1,301),

1336: p, seu v. Ztraak (uo.). - Ma pus.zta a Baranya

megyei Szalánta határában.

Esz ter á g 2.: 1417: Eztrag (CSÁNKII, 347). - A volt

Zemplén vagy Ung vármegyében feküdt; ma a Szovjetunió-

hoz tartozik.

Esz tra g : 1359: Istrog (CSÁNKIlIl, 51), 1408: Insula

Eztragh (uo.), 1450: k, p; Zthrak al. nom. Zygeth (Uo.),
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1479: Estraghzigethe (uo.). - CSÁNKI (i.h.) a Zala me-

gyei Pölöske vagy SzentmihB.ly környékére helyezi.

FAJD( '1'etraonldae 'fajdfélék')

Faj dos: 1332-7: Foydes (CSÁNKI I, 730), 1418: p, Faydas

(uo.). - CSÁNKI (i.h.) a volt Zaránd vármegyébe helyezi.-

FÁCÁN (közönséges fácán, csehfácán, vadászfácán, Phasianus 'coktUcus)

F á c á n fal v a: 1496: Fachanfalwa (CSÁNKI Ill, 51). -

CSÁNKl (l..h.) a Zala megyei Nova környékére 10kalizáJfa.

FECSKE (füstifecske, villás fecske, villásfarkú fecske, Hirunda rustica)

F e esk é s: 1456: Feczkes et Monyarosfeczkes (CSÁNKI

It 696). Ma tanyavidék Orosháza mellett.

F e esk efa 1 v a: 1435: Fechkefalwa (CSÁNKI II,_308).

- CSÁNKI (i.h.) a volt Valkó vármegyében keresi.

FOGOLY lásd: HERJÓ

FÜRJ (pitypalatty, pitypiritty, Coturnix coturnix)

F ü ri.: 1216/1550.: de v. Firu (GYÖRFFY 1, 506), 1326/1327/

/1380: eccl, Furreghaz (uo.). - GYÖRFFY (i.ho) szerint

Szeghalom és Füzesgyarmat kozott volt.

F ü r 2.: 1308: de ~ (GYÖRFFY 1, 220), 1395: Fyrfalwa

(CSÁNKI II, 149). - GYÖRFFY (Ln.) és CSÁNKI (i.h.)

szerint is a voll Bács vármegyei Bács várostól délre

feküdt.

F ü r 3.: 1332-7: ~, Fynter (CSÁNKI II,282), 1465: opp,

~ (uo.), 1477: p~ (uo.). - CSÁNKI (i.h.) a voll

Valkó vármegyében keresi.

Bal a ton f üre d: 10.93: Fyred (CSÁNK1 Ill, 54), 1211:

~ (FNESz. 82), 1298: de Fyured (CSÁNKI i.ho).

Kap o s f üre d: 1231: v. Fyred (OklSz. 285), 1390: Fired

(CSÁNKl II,606).

'1' sza f üre d:ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 2 9 0 e . : Fyred (FNESz. 645), 1334:v •.E:Y::.-

~ (CSÁNKl 1, 62).

GALAMB (házigalamb, vadgalamb, Columbidae 'galambfélék') lásd még:
GERLE

Gal a m b ó c: 1370: Galambuch (FNESz. 230). - Ma várrom

Jugoszlávia területén, BelgrádtóI keletre.

Gal a m b o k: 1231: Golombuk (FNESz. 2 3 0 ) , 1238: Kolom-

buk (ÁÚO. Il, 99), 1331: Golombuk (CSÁNKI II, 606),
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1444: Galambok (uo.). - K8zség Zala megyében.

Gal a m b o s: 1397: Galambas (CSÁNKI II. 607), 1479:

p, Galambos (uo.). - CSÁNK! (l.h.) a Somogy megyei

Barcs község határábalokalizálja.

GERLE (gerlice, gilice, gillmadár, Streptopelia turtur), lásd még:GALAMB

Ger 1 i cel.: 1403: p. Gewrlich (CSÁNKI II, 609), 1443:

p, Gwrlicze (uo.), 1453: pr. Gqrycze (Uo.). - CSÁNKI (i.h.)

Kaposvár melLé. helyezi.

Ger 1qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi c e 2.: 1413: Gerliche (CSÁNKII, 135). - cSÁNK!

(i.h.) a volt Gömör megyei kö<zséggel, a mai csehszlovákia!

Grlica helységgel azonosítja.

GÓLYA lásd: ESZTERÁG

GÖDÉNY (pelikán, batona, petorie; Pelecanus onocratolus), lásd még:
BATONA PATONA

G ö d ény ház a: 1466: Geurunhaza (CSÁNK! 1, 433). -

CSÁNKI (i.h.) a volt Ugocsa vármegyei,- ma szovjetunió-

beli GödényházávaI azonosítja.

HARKÁLY (harkány, fakopáncs, Picidae 'harkályfélék')

Har k á 1 y: 1360: Harkay (CSÁNKI Ill, 501). CSÁNK!

(t.n.) a Komárom megyei Szőny határába helyezi.

Har k á n y 1.: 1323: p, Harkan (CSÁNK! II, 488), 1364: p,

Herkan (uo.), 1397: p; Harkan cum terra Vyfalu al. nom.

Kysharkan (uo.), 1494-99: Nagh Harkan, Kys Harkan (uo.).

- Baranya megyei község.

Har k á n y 2.: 1473: Harkan (CSÁNKI II, 488). - CSÁNK!

(i.h.) Szigetvár határába lokallzálja.

Har k á n y fal v a: 1467: HarkanfaIwa (CSÁNKI Il, 489).

- CSÁNKI (i.h.) a volt Baranya vármegye ma Jugoszláviá- -

hoz tartozó részébe helyezi.
,

HATTYU (énekes hattyú, vad hattyú, Cygnus cygnus)

Hat t y a s 1.: 1282: pisáinam suam Hathias uocatam (OklSz.

358), 1282/1365: piscinam Hothyas nominatam (uo.) ~ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 3 2 q l

/1324/1360: pís c, Hothyas! (GYÖRFFY 1, 314) ,1327/1332/

1360::> 1363: pí s c, HothyoslV Hotyas (uo.), 1327:> 1365: pisc.

Hothyas (uo.}, 1332>1365: pí s c, Hathyas (uo.). - GYÖR-

FFY (1,315) a Duna szigetére helyezi Kőszeg és Bodrog

vár tájékán (ma Jugoszlávia, Bezdan környéke).
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Hat t. Y aqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA5 2. 1.296: p; Hothyas (GYÖRFFY I. 314), 1397:

P.- Hodyas (CSÁNKI II, 489), 1481: p. Hathasanez (uo.).

- GYÖRFFYWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(1 ,3 1 5 ) a Dráva partjára, Beremend környé-

kére helyezi.

HERJÓ (fogoly. v;adesibe,. fogolymadár,- Perdix perdix)

Her jó: 1366: p:Heryou (CSÁNKI Ill, 60). - CSÁNKI (i.h.)

a volt Zala vármegyében keresi.

HOLLÓ (Corvus corax)

Holló s 1.: 1407: ~ (CSÁNKI 1, 516). - CSÁNKI (i.h.)

Nádudvar vidékén keresi.

Holló s 2.: 1429: Hallos (CSÁNKI I, 697), 1433: p.Hollos

(uo.}, 1489: pr.~ (uo.). - CSÁNKI (i.h.) a volt

Csanád vármegyébe lokalizálja.

Egy ház a s holló s: 1221: Hollos (CSÁNKI II,757),

1389: Due ville Hwllos (uo.). - CSÁNKI (í.ho) és KISS

LAJOS (FNESz. 199) is Vas megyébe helyezi az adatokat,

A második fóljegyzés (1389.) Egyházas- és Hidashollósra

vonatkozhat.

Nem e s rem p e hol 1 ó s: 1447: Rempehollos (FNESz:

460). - Község Vas megyében.

T ó t hol 1 ó s: 1369: Tathalas (CSÁNKI II. 41), 1468: Thot-

~ (uo.). - CSÁNKI (i.h.) a volt Temes vármegyébe

helyezi.

Holló ház a: 1341: Hollohaza (CSÁNKI 1, 208). 1417:

Hollohaza al. nom. Felsekomlos (uo.). - Község Borsod-

Abaúj-Zemplén megyében.

Holló k ö: 1313: Holoukw (FNESz. 279). - Község Nógrád

megyében.

Hol 1 ó f ész e k: 1470: p, Hollofezek (CSÁNKI II, 613).-

CSÁNKI (i.h.) szerint Szigetvárhoz tartozott.

KABA (kabasólyom, fekete vércse, szakállas vércse, Faleo subbuteo)

K a b a: 1365-68: Kaba, Kabaegház (CSÁNKI 1,517), 1406:

~ (uo.). - Község Hajdú-Bihar megyében.

KAKAS (tyúk, házityúk, Gallus domestieus)

K a kas d: 1436: p; Kakasd (CSÁNKI Ill, 432). - Község

Tolna megyében.
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KÁNYA (barna kánya, berki kánya. fekete kánya, Milvus migrans)

K á n y a: 1138/1329: ~ (FNESz. 313), 1325: p. Kanya

(CSÁNKI lll, 432), 1443: Magyarkanya és Olaszkanya

(uo.). - Község Somogy megyében.

K á n y a vár: 1433: Kaniafelde (CSÁNKI Ill, 67), 1464:

p. Kanyafelde (uo.),. 1649: Kánia Uari (FNESz. 313).

Község Zala megyében.

KESELy{( (saskesely{{. Gypaetus barbatus)

K ese 1 yZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA( f mez ö: 1457: Keselyumezew (CSÁNKI 1,449).

- Község a volt Máramaros vármegyében, ma a Szovjet-

unió területére esik.

LÚD (liba, nyárilúct, vetésilúct, szürkelúct, tökelúct, lengyellúct, örvös!úd,
bütyköslúd, Anseriformes 'lúdalakúak')

L u d a d: 1386: p; ~ (CSÁNKI ll, 772). - Ma Gyöngyös-

falu a neve, Vas megyében. fekszik.

L u das: 1464: Ludas (CSÁNKl 1, 66). - Község Heves

megyében.

Mar o s 1 u das: 1377: p, Ludas (CSÁNKI V, 719). -

Község a volt Torda-Aranyos vármegyében, ma Romániá-

hoz tartozik, neve: Ludu~

Lu das d: 1439: p.Lwthesth (CSÁNKI V, 108), 1500:p.LudasQ

(uo.). - Község a volt Hunyad vármegyében, ma Romániá-

hoz tartozik, neve: Lude?ti.

Lúd v é g: 1335: Lwdweg (CSÁNKI 1, 103). - CSÁNKI (i.h.)

a volt Nógrád vármegyében keresi.

Lúd v é g fal v a: 1322: p, Luduegfalua (CSÁNKI V. 375),

1388: Lwdwegh (uo.). - CSÁNKI (i.h.) a volt Kolozs vár-

megyébe helyezi.

L u das egy ház: 1335: t. Ludasyghaz (GYÖRFFY 1,723).

GYÖRFFY' (i.h.) a volt Bodrog vármegyébe, a ma Jugosz-

lávia területén levő Szabadka mellé 10kallzálja.

Lúd r é v: 1272: 1. Ludrev (ÁÚO. VIll, 381).- Lokalizálatlan.

MADÁR (Aves 'madarak')

M a d a r: 1252: ~ (CSÁNKI lll, 507). - Község a volt

Ko mé rom vármegyében, "",a Csehszlovákiában.

M a d a ras 1.: 1403: p , Madaras (CSÁNKl Il, 626).'

CSÁNKl (i.h.) Somogy megyében keresi.
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M a d a ras 2.: 1406: v. Madaras (CSÁNK! Il, 190), 1439:

opp, seu p. Madaras (uo.), 1499: p. Madaras (uo.).

CSÁNK! (Lh.) a ma Jugoszláviában levő Szabadka mellé

helyezi.

M a ..d. a r . as' 3;1377: (Madaras) (FNESz. 392). - Község

Bács-Kiskún megyében.

Kun m a d a ras: 1391: Madaras (FNESz. 365). - Község

Szolnok megyében.

M a da ras fal v a: 1337: Madarasfalua (CSÁNK! Il. 331).

1438-9: Madaras (uo.). - CSÁNK! (i.h.) a volt Valkó

vármegyében keresi •.

ÖLYV (öly{!, pusztai ölyv, egerészölyv, s ó.lycm ölyv. Buleodae 'ölyvfélék')

Ö 1 Y ved 1.: 1257:qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt, Wlwed (CSÁNK! Ill. 510). CSÁNKI

(i.h.) a volt Komárom vármegyébe helyezi.

Ö 1 Y ved 2.: 1428: Wlweth (CSÁNKI 1. 700). CSÁNK!

(i.h.) a volt Csanád vármegyében keresi.

Ö 1 Y ved 3.: 1433: Elweth (CSÁNKI 1, .740). CSÁNKI

(i.ho ) a· volt Zaránd vármegyében keresi.

Ö 1 yve d 4.: 1443: Elwed (GYÖRFFY 1, 895). GYÖRFFY

(i.h.) a volt Csongrád vármegyébe helyezi.

Ö 1 yve d 5.: 1461: Ewlyweth (CSÁNK! 1. 653 ). - Ma Békés

(Lh, ) a

Ö 1 Y v e s

Ö 1 Y v e s

Ö 1 Y v e s

Ö 1 Y v e s

megyei puszta Doboz és Gyula k oz ott,

Ö 1 Y ves 1.: 1229: ~ (CSÁNK! II. 634), 1234-70: v.

Wlues (uo.). - CSÁNK! Ci.h.) Somogy megyébe lokalizálja.

Ö I Y ves 2.: 1321: p, Wlues (CSÁNKI V. 391). - A volt

Maros-Torda vármegyében. ma Romániában, neve: U1ue'i.

Ö 1 Y ves 3.: 1377: p, ~ (CSÁNKI II. 513). - CSÁl' KI

Baranya megyében keresi.

Ö 1 Y ves 4.: 1437: Elwes (CSÁNKI II. 158). - CSANKlWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA( ih .)

a volt Bács-Bodrog vármegyébe helyezi.

Ö 1 Y ves 5.: 1468: p, Elwes (CSÁNKI V. 87). CSÁNKI

volt Hunyao vármegyébe lokalizálja.

6.: 1240: 1.Vluues (OklSz. 723). - Lokalizálatlan.

7.: 1240: k. v.~ (uo.). - Lokalizálatlan.

8.: 1428: ~ (uo.). - LokalizálaUan.

9.: 1449: pr. Ewlywes (uo.). - Lokalizálatlan.
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Oly ves á g: 1330: Vluesagh (CSÁNK! V, 120), 1499:p.

Ewlwesag (uo.). CSÁNKI (i.h.) a volt Hunyad vármegyé-

be helyezi.

Ol.y_ve s fal va: 1335: p.Wluesfalwa (CSÁNKIqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIll, 51),

1372: v. Wluesfalua (uo.), 1513: Elwefalwa (uo.). - cSÁN-

K! (i.ho) Zala megyébe lokalizálja.

Oly ves fal v a 2.: 1373: v. Wluesfolua (oxis,e, 724). -

Lokalizálatlan.

PACSIRTA (mezei pacsirta, szántóka, Alauda arvensis)

P a c s é r: 1409: Pacher (CSÁNKI-II, 206). - Község a volt

Bács-Bodrog vármegyében, ma Jugoszláviában, neve: Pacir.

P a c sir: 1462: Pachyr (CSÁNKI 1,682). - CSÁNK!WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA( i .h . )

Csongrád megyében keresi.

RÁRÓ (kerecsensólyom, rárósólyom, Falco cherrug)

A 5 V á n y r á r ó : 1293: Raro (FNESz. 64). - Község

Gyor-Sopron megyében.

P_ á rós 1.: 1335: RorOW5 (CSANKI I, 105). - Ma puszta a

Nó gr-é.d megyei Nógrádszakál határában.

R á r Ó 5 2.: 1327: p; Raraus (AnjOkmt. II, 296).-Lokalizá-

le.tle n,

R á r Ó 5 tel e k: 1403: Rarosthelek (csÁNK! I, 701), 1454:

pr. Rarosteleke (uo.). - CSÁNKI (i.h.) a volt Csanád vár-

megyébe helyezi.

SAS (parlagi sas, pusztai sas, Aquila heliaca); (szirti sas, koszáli
sa5, Aquila chrysaetos)

Mez o sas: 1213/1550: Sos (GYÖRFFY I,659), 1486:p.Sas

(CSANKII, 621). - Község Hajdú-Bihar megyében.

'I' sza sas: 1348: Sas (CSÁNKI I, 670). - Község Szo1-

nak megyében.

Sas a d 1.: 1214/1550: de v. Sashad (GYÖRFFY I,659).

GYÖRFFY (í.h.) a volt Bihar vármegyébe helyezi.

Sas a d 2.: 1256: de v. ~ (ZichyOkmt. I, 11), 1296: ~

sad v. (csÁNK! 1, 15), 1469u.: t, seu pr; Sassad (uo.).

Község volt a budai Sas-hegy tövében.

Sas k o: 1253: sub castro Susol (GYÖRFFY I, 473), 1325/

1329: Zaaskw (uo.), 1327: éle Saasku (uo.), 1340: de

Sasku (uo.). - GYÖRFFY (i.h.) a volt Bars vármegyei,

ma csehszlovákiai Sáskováralja mellé helyezi.
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Sas halom: 1220: 1. Sashalom (ÁÚO. I, 170). - Lokalizá-

latlan.

Sas vár: 1289: SaswarqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(oxis«, 834.). Lokalizálatlan.

SEREGÉLY (serege, seregény, Sturnus vulgaris)

Sereg é 1yes: 1258: (Seregélyes) (FNESz.569), 1342:

Seregylus (CSÁNKI Ill, 344). - Község Fejér megyében.

SÓLYOM(galambíogó, kissólyom, torontál, Faleo columbarius)

S ó 1 Y o m: H88: Solyom (CSÁNKI 11,640). - cSÁNK! (i.h.)

Somogy megyében keresi, a SmFn. nem ismeri.

Sol y mos 1.: 1213/1550: de v. Solumus (GYÖRFFY 1,661).ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 2 6 4 / 1 2 9 8 / 1 5 7 2 : 1. Solumosfey (uo.). - GYÖRFFY (i.h.) a

volt Bihar vármegyei Gyepüsolymossal azonosÍtja, mai neve

Romániában:9oimo~-Petreasa.

Sol y mos 2.: 1219/1550: de v. Solurnus (GYÖRFFY. 1.661).

1332-7: de v. Solmus(uo.). - GYÖRFFY (i.h.) ugyancsak

Bihar megyében lokalizálja Lipszky és az 1882. évi Hrit,

alapján. 'l'alánazonos az 1933. évi Hnt. szerinti Sólyom

faluval, amelynek akkori román neve $oimi volt (762).

Sol y mos 3.: 1267: v. Solumus (ÁÚO. Ill, 160). - A volt

Liptó vármegyében lehetett.

Sol y mos 4.: 1278/XVlII.sz.: castro Solymos (GYÖRFFY 1.

184), 1311: de Solumus (uo.), 1319/1324: de Solumus (uo.).

1319 1413/1414: de Solmos (uo.). é.n. XIV.sz. eleje : de

Solumus (GYÖRFFY I, 185). - GYÖRFFY (i.h.) a volt

Arad vármegyei Solymosvárral ezonosftje, melynek 1933-

ban (Hnt. 762) még 90imo!f volt a román neve, ma Lippá-

val egyesítve (GYÖRFFY: Lh.},

Sol y mos 5.: 1318: t. Solumus (CSÁNK! V. 401), 1443: p.

Solmos (uo.), 1464: p, Olahsolmos (uo.). - CSÁNKI (i.h.)

a volt Kolozs vármegyébe lokalizálja.

Sol y mos 6.: 1331: p, Solmus (GYÖRFFY I. 473). - GYÖR-

FFY (Lm, 474) a volt Bars vármegyei Garamsolymossal azo-

nosítja, melynek mai neve Csehszlovákiában: Salmos.

S o l y m o s 7.: 1360: Solumus (CSÁNKI II. 207). - cSÁN-

KIWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA( i .h . ) a volt Bodrog vármegyébe helyezi.

S o 1 y m o s 8.: 1417: Solmus (CSÁNKI 1, 398). - Azonos

a volt Ung vármegyei, ma Szovjetunióban fekvő Solymosaöal.
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•zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Sol y mos 9.: 1475: Solymos (CSÁNKII, 563). - CSÁNKI

(i.h.) a volt Közép-Szolnok vármegyébe helyezi, Zilahhoz

köze!.

G y ö n g y ö s sol y mos: 1332-7: Solumus (FNESz.254),

1430: Solmos (CSÁNKII, 69). - Község Heves megyében.

Sol y már: 1255: ~ (FNESz. 575), 1266: Solomar (uo.).

Község Pest megyében.

S óqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 Y o m tel k e: 1263: p, Solyumtelke (csÁNK! V, 401).

- Község a volt Kolozs vármegyében, ma Románia terü-

letén, neve: Corne~ti.

S ó 1 Y o m k ö: 1306: de Solumkeu (GYÖRFFY 1, 661), 1309/

1351: de 50) umku (uo.), 1322: de SoIyumku (uo.), 1323:

de 501umkwZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA( i .m .6 6 2 ) , 1325: castrum Solyumku Solumkow

(uo.). - GYÖRFFY (i.h.) szerint a volt Bihar vármegyei

5ólyomkövár romjaival azonos. Az 1933. évi Hrit, szerint

Sólyomköpestes voll az akkori magyar és Pe!jtij a ro mán

neve (762).

Sol y mos fal v a: 1439: SOlmosfalva, Solmus (CSÁNK! 1,

744). - CSÁNKl (i.h.) a volt Zaránd, majd Arad várme-

gyei Solymosbucsával azonosítja, mai román neve: Buceava.

5ZARKA (csörgöszarka, Pica pica)

Sza r kád 1.: 1217: v. Saracad (CSÁNKI Il, 795), 1298:

p, Zarakad (uo.), 1394: Zarkad (uo.). - CSÁNKI (Ln.). a

volt Vas vármegyében keresi.

Sza r kád 2.: 1310: t.Zarka (csÁNK! V,731), 1312: t.

Zarkad (uo.) 1339: v. Zarkad (uo.), 1415: p , Zarkad (uo.).

CSÁNKIWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA( i .h . ) a volt 'Torda vármegyében keresi.

5 zar k á n d ; 1330: de Zorkandi ••• de Zorkand (GYÖRFFY

1, 381). - GYÖRFFY ( i .h . ) a Baranya megyei Szarkány

pusztával azonosítja Pélmonostor határában.

5 zar k abe r k i : 1443: p. Zarkaberky (CSÁNKI II, 642).

- CSÁNKI (i.h.) Somogy megyében keresi, a SmFn. ilyen

összetételt! nevet nem isme,".

TUR UL (sas- vögy sólyo mféle madár)

T ú ron y: 1237: ~ (GYÖRFFY 1, 397), é ,ri, 1290k : de

v. Turul (uo.), 1314/1323: e~cl-e 'Turul (uo.), 1323: t. Thu-

rul (uo.), 1329/XIV.sz.: Thurul •.• de Thurul ••• t, ~ (uo.),
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1332-5: de Turul (ötször) (uo.). - Község Baranya me-

gyében.

Tur u 1: 1356: p.~ (CSÁNKI Ill, 118). - CSÁNKI (i.h.)

Zala megyébe lokalizálja PusztaszentIászló környékére.

TÚZOK (OUs tarda)ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

T ú z okt ele k:qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA+ 1082: pr. Tuzuk, 1. Tuzukleluc (CSÁNKI

Ill, 257), 1375: p, Tuzukleleke (OklSz. 1020), 1507: pr.

Thwzoktheleke (CSÁNKI Lh.}, - CSÁNKI (uo.) Veszprém

megyébe helyezi.

VARJÚ (var~yú, dolmányosvarjú, hamvasvarjú, kálomistavarjú, fekcle-
varjú, vetésivarjú, pápistavarjú, Corvidae 'varjúfélék')

Var j a d 1.: 1328: de Voryod (GYÖRFFY 1, 244). - GYÖR-

FFYWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA( i .h . ) a volt Bács vármegyébe, Bács városa mellé

helyezi.

Var j a d2.: 1386: p , Woryad (CSÁNKI Ill, 259). - CSÁN-

KI (i.h.) Veszprém, Komárom és Fejér megyék találkozásá-

nál keresi.

Var j a s 1.: 1333-5: de Voras, Worias (háromszor) (GYÖR-

FFY 1, 876). - A volt Temes vármegyében, ma Románia

területén, mai neve: Variay.

Var j a s 2.: 1395: p, Varyas (CSÁNKI Ill, 562). CSÁNKI

(i.n.) a volt Györ vármegye területén keresi.

Var j a s 3.: 1395: Varyas (CSÁNKI II, 360). - CSÁNKI

(Lb.) szerint a volt Va!kó vármegye területén.

Var j a s 4.: 1455: Waryas (CSÁNKI II, 255). - CSÁNKI

(i.h.) a volt Szerém vármegyében keresi.

Var j a s 5.: 1476: Waryas (CSÁNKI III, 259). CSÁNKI

( i .h . ) korában puszta volt Veszprém megyében.

Var j a s 6.: 1510: p, Waryas (CSÁNKI Ill, 457). CSÁNKI

(i.h.) Tolna megyében, Mé goc.s vidékén keresi.

Var j a s 7.: 1511: Waryas (CSÁNKI II, 534). - CSÁNKI

( i .h . ) Baranya megyébe, Szentkirály mellé helyezi.

Var j ú fal v a: 1427: Waryufalua (CSÁNKI 1, 315).

CSÁNKI (i.h.) a volt Sáros vármegyében keresi.

Var j a s b att a: 1384: Waryas Bathe (CSÁNKI 1II, 318).

- Ma Százhalombatta.

Var j a s kér: 1536: Waryasker (CSÁNKI Il, 619). - Ma

Somogyszentpál nevU község egyik része Somogy megyében.

67



VERÉB (háziveréb, Passer domesUcus)

Ver e b: 1330: (Vereb) (FNESz. 689). - Község Fejér me-

gyében.

Ver e bél y 1.: 1265: d e Verebeb (olv.: Verebel) (GYÖR-

FFY 1, 485), 1274: in Werebel (uo.), 1294: de Werebel (uo.),

1319: v. WerebelNWerebyI (uo.), 1327: de Werebel (uo.).

- Község a volt Bars vármegyében. ma Csehszlovákia

területén, mai neve: Vráble.

Ver e bél Y 2.: 1447: Werebel (CSÁNKI 1, 182). - cSÁN-

KI (i.h.) szerint a volt Borsod vármegye területén, valahol

a Tisza mellett feküdhetett.

Ver e bélqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAY 3.: 1485: p, Werebel (CSÁNKI II, 655). -

CSÁNKI (i.n.) Somogy megyében keresi, a SmFn. ilyen

alakú nevet nem tartalmaz.

Mát r a ver e bél y: 1290/1327: ad fontem Wereb (FNESz.

412),1398: Wereb (CSÁNKI I, 93),1482: v. Werebel(uo.).
r .

- Község Nógrád megyében.

A fönti adaUárba nem vettem föl azokat a helyneveket, amelyek

valószínUleg háziállatok, háziszárnyasok neveiből alakultak. Egyetlen

kivétel Kakasd, amelynek adatai véletlenül kerilltek most közlésre, s

kihagyásuk a xerox-technika miaU lehetetlen volt.- A háziállatnevekből

alakult középkori helynevek általam összegy{!jtött adatait a Névtani Ér-

tesítő egy későbbi számában fogom közzétenni.

A túloldali térkép tartalmazza az összes lokalizálható madárnévi

eredete! települést. A nevek első előfordulásai alapján négy időszakot

különböztettem meg, s négy jellel ábrázolom ezeket a korszakokat.

Árpáct-kor: A, illetőleg: A : XIV. század:ml,D; xv, század: 0, O; XVI.

század:~;'O. Az üresen hagyott ábrák arra utalnak, hogy ma már

nem lakott település neveként él a helynév. A térképen a következő

helynevek nincsenek föltüntetve, mivel lokalizálásuk még eddig .riern

történt meg. Árpád-kor: Sasad 1., Solymos 2, Túzoktelek; XIV. szá-

zad: Varjas 2., Szarkánct, Solymos 5., Ölyveság, Lúdvég, Daruság:

XV. század: Csókás, Hll.rkányfalva. Hollós, HOllófészek. Keselyamező;

Ölyved 3., Rárós, Solymos falva, S'zarkaberki, Varjas 4., Verebély 2.,

Verebély 3., Madaras, Fecskefalva.

J. PAPP ZSUZSANNA
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