
Als6-sz~r-patak. A népi magyarázat a ~ sz6nak már teljes

jelentéselhomályosulását mutatja: .Sok szeder található itt.g

A mellékelt térképen nem állapítható meg, de az adatokból vi-

lágosan kitűnik, hogy két patakágról van sz6, melyek egymás

mellett párhuzamosan futnak egy darabig. A ~ jelentése te-

hát Imint minden bizonnyal a Baranya megyei történeti adatban

isi a PAIS DEZSŐ által is kimutatott INytudÉrt. 30. sz, 181

'fonál' ~ 'fonál ága' és a NyíRI ANTAL munkájában li. h.1 is

szereplő 'ág', ami lehet 'víz ága, patak ága'.

Nem föltétlenül szükséges a 'sor' és a 'patak ága' jelen-

tést összekapcsolnunk ahhoz, hogyahelynevek ut6tagjában gya-

koribb ~ szavunk további jelentésfejl5dését nyomon köves-

sük. Föl kell azonban idéznünk azt a közismert tényt, amelyet

BENKŐ LORÁND több helyütt kifejtett, mely szerint a magyar te-

lepülések a honfoglalás idején és után is még j6 darabig vi-

zek, erek, patakok mentén alakultak, létesQltek. Nyilván a

víz partján, annak medre mellett haladva, sorban, 6zerben. A

~. sz6 jelentése tehát helynévi ut6tagokban 'sor' -+ 'ház-

sor' -. 'falurész' ~ 'házcsoport' lehetett, amit dolgozatom

második részében, a sz6 földrajzi köznévi vizsgálatával sze-

retnék bizonyítani.

1. Történelmünk szomorú ténye, hogya török kiszorítása

a 17. sz. végén legalább annyi települést tett lakatlanná,

mint maga a hódoltság másfél évszázada. A Budát visszafogla16

császári seregek és a Buda felmentésére siető török csapatok

tucatjával tettek pusztasággá ~a h6doltság alatt még magya-

roktól lakott -- falvakat. Ugyanakkor pusztult el nagyrészt a

Dunakanyar magyar lakossága is. Várad török kézre jutása és

Visszafoglalása mogyényi területet tett lakatlanná. Nem csoda

tehát, ha a legfontosabb török hadiutak mentén a Duna mindkét

oldalán is ugyancsak megritkult a lakosság a 17. sz. második

felében.



A török kiűzése után az uralkodó a lakatlanná vált terü-

letet részben rácokkal telepítette be, másrészt tábornokainak

és had~szállitóinak adományozta. Azok meg főleg a német tarto-

mányokból hívtak be földműveseket, gyakran kedvezőbb feltéte-

lekkel, mint amit a harcoktói kevésbé sújtott magyar vidékekről

jelentkező magyar telepesek kaptak. Megszületett a telepítés

ideológiája is: Raimondo Montecuccoli császári tábornok megje-

lentette "L'unghereia nell'anno 1677" c. könyvét 1...A magyar

lázadás ra hajlamos nép, fékezhetetlen természetét erőszakos

módon kell letörni ••• az elnéptelenedett vidékekre idegeneke~

kell telepíteni .,. 1. Magyarország történelmi kronológiája,

497/. Így került a 18. században nagy számú német, délszláv és

szlovák telepes a Budavidékre, a Dunakanyarba, Tolnába, Bara-

nyába, Békésbe.

2. Érdekes, hogy az évtizedekig is pusztán á ló, lakatlan

területeken az egykori települések általában megtartották

rendszerint magyar -- nevüket. Példáimat először Fejér és az

egykori Pilis megye Canonica Visitatioib6l merítem /M'yj. XXII,

51--70 és XXIII, 58--95/. A legtöbb ev csak magyar néven em-

líti a községeket még akkor is, ha megírja, hogy német, szerb

vagy horvát a lakosság, A magyar íráskép alapján nehéz megál-

lapítani, milyen hanga lakban e]tették/ejtik a n'met stb, an a-

nyelvűek az illető községek nevét. Egyetlen budavidéki falut

neveznek úgy, hogy uBoros-~enö vulg. Weindorf". Ez a község

szárnos társával együtt Buda 1686-os ostromakor néptelenedett

e , majd a 8. században németekkel telepítették be. Ha Új is

a név, de van kapcsolata magyar elödéve_ és tódával lma Pi-

lisborosjenő/, mert ez is szőlőtermelésre utal. Oe éppen a tár-

gyi ok miatt egymást61 függetlenül is keletkezhetett a két név.

Érd hódoltságbe_i Hamzsabéa neve _ett a horv't dzabeg

IFNE5z. 204/ alapja, de Lipszky ?-epertoriumában o-vashat6 a

község német IHansloeck = Jancsi pékl német népetimológiás

"átértelmezése".

Az Új német települések a 18--19. században egy darabi

megtartották nevüket, igy Sachsenfeld /Albertfalva/ 18l9-ben

alakult Budafokr61 éttele itettt akosságb61.. A CV-k csak a



19. sz. végén nevezik a magyar nevén. Promontori német-latin

néven emlegetik a CV-k a mai Budafok-ot /e nevet lSSS-ben kap-

ta hivatalosan, FNESz./. Di6sd neve ~ és Diosch változat-

ban 15 előfordul laz ~ szlávra fordítás/o

A Csepel-sziget helységneveinek német és délszláv válto-

zatait HA~DÚ MIHÁLY, A Csepel-sziget helynevei /1982/ c. múvé-

ből vettem. Általában a saját hangrendszerhez alakított ma-

gyarból való átvételek: m. ~ ? ném. Tekele, szh. Tukulyá

li. m. 114--7/, m. Szigetszentmárton 7 n. Szimmartin /a kései

előtag elmarad, a második tag átvétel, a harmadik fordítási,

m. Lórév ;:>' szh. ~.

3. Ha a Baranya megyei német és délszláv neveket vesszük

figyelembe, itt is az előbbi típusokkal találkozhatunk /a

BMFN. községneveire a rendszám, nem pedig a lapszám alapján

utalok/o

a/ Átvétel hangtani igazítással /a magyar hivatalos nevet

ldézem, noha az átvétel a rövidebb és nyelvjárásias magyar

alakb61 történt/. Német példák: 1. Mélknicsf'J Mek~nics /Meké-

nyes/, 2. Hájmás /Nagyhajmás/, 3. ~ rJ ~ /Tüttös/, 6.

~ /Bikal/, 7. Kozart /Kozár/, 10. Kerinis /Görényes/,

13. ~ /T6fú/, 54. Pra~ar /Barátúr/, 65. Cseving /Csebény/,

207. Ké!csina/Görcsöny/, 212. Ksnárát /Kisnyárád/, 217.

Szuargadi /Szederkény/. -- Délszláv és román cigány példák:

134: szh. Pélcsuj/Pécs/, 143. ~ /Sar16s/, 160. Kukiny /Kő-

kény/, 204. Szecsuj /Szekcső/, 223. szh. Movács, rom. cig.

Más(~z) /Mohács/, 225. rom. cig. Kurk~ /Kölked/.

b/ népetimo16giás torzulás, német: 17. Nájpyák /vö. ~

fÚj', zNagyág, ma Ág/, 23. Vaszar /vö. Wasser 'víz', Vaszar/,

Akarvé /vö. ~ 'szántóföld', Okorvölgy/, 73. Szolamon

/vö. Solomon 'Salamon', Szulimán < szőlő. mál/, 159. ~ /vö.

~ 'zsid6', Gyód/, 201. Somberh /vö. Berg 'hegy', Somberek/.

c/ Rövidülés /német/: lS. Szálak /Szalatnak/, 61. Héltf~

/Hetvehely/, 64. Poldikasz /Boldogasszonyfalva/, 70. t1om~lik

/Almamellék/, IlS. Poszta /Pusztakisfalu/, ISO. Tev~cs /Deve-

cseri, 256. ~ákfál /Kisjakabfalva/,



CI IRész~enl ford~tás vagy párhuzamos elnevezés: 47,

~nqr~.-szék IMagyarszek/, 224, Kr6sznirád INagynyárád/. 228.

Klábudmör IKisbudmér/. -- délszláv 277, Mártinci IFelsőszent-

.árton/. 291, Krizsovce IDrávakeresztúr/,

el Más elnevezés: ~ll, n. Klószhit IGlashütte 'üveghuta',

m, Óbánya/, 134. n. Fünfkiriga IFünfkirchen 'öt templom',

Pécsi. 292. szh. Oravljanec IRévfalu/.

4. Ismét egy más korból és egy más néptől va16 elnevezé-

sek következnek. Magyarország középső és déli részei hosszabb-

rövidebb ideig török fönnhatóság alatt álltak, és így török

nevü is volt,
"-

Nemrégiben a kezembe jutott egy német kiadvány, amely a

törökök európai hadjáratairól számol be a török krónikák és

önéletírások alapján. E szemelvények nagyrészt a 15. és a 17,

század végéről, a 18, elejéről valók. Az egész egykori Magyar-

ország területére. sőt azon túlra is vonatkoznak függetlenül

attól. vajon az illető várak, városok török kézen voltak-e

vagy sem, A török hadseregben nagy számban voltak Imohamedánl

albánok és délszlávok Ibosnyákok/, románok. Így a török elne-

vezések nem mindig a magyarb61, hanem néha a délszlávb6l, nagy-

ritkán a németböl kerültek át a törökbe.

Forrásmúvem: Die Osmanen in Europa IErinnerungen und Be-

richte türkischer Geschichtsschreiber. Ausgewahlt und heraus-

gegeben von Stefan Schreinerl Leipzig - Weimar 1985. Adatait

nem egyeztettem a hazai török nyelvú forrásokkal. Török hely-

névanyagomat aszerint csoportosítottam, mikor vette át a török

a magyarb6l, mikor a délszlávból, mikor a németböl a helység-

vagy foly6nevet. és mikor kapott a helység külön török elneve-

zést, A szerző a mai török helyesírást használja. Ezt veszem

át én is, de előbb megadom a török betúk magyar hangértékét

is, mert a magyar és a török szó a két különböző helyesírás

mellett is hangozhat majdnem azonosan, mint m. Vasvár, tör,

Va1v~r ,

Első a török

magyar hangérték:

~. o. u után csak

betú. az egyenlőségi

c = d~s. 9 = cs, 9 =

a magánhangzó nyúlik
e, i. Ö. ü •t án j, a,

mes. ~ = mé yhangú i.



mint az orosz ~ vagy a román !, j = zs, s = sz, ~ = s, y = j,

( gégezár. A hosszú magánhangzó jele A •

Gyakran anémet, délszláv vagy román alak olyan közel

áll a magyarhoz, hogy szinte bármelyik nyelvből átvehették

volna. Ezeket a magyarhoz sorolom és utalok a hasonló más

nyelvű adatokra.

Magyarb61 való átvételek: ~ < Arad, Ba9ka < Bácska,

Be<i < Bécs Iv. szh./, Be'1ej < Becse/j/ vagy szh., yakan <
~kány/doroszI6/, qak~n <. Csáktornya, C;:akmar ~Szak-

már'"'J Szatmár /a sz6kezdö 9 rendhagyó megfelelés/, <;:anad <-

Csanád, Döbrö9in <. régi Oöbröcön, ma Debrecen; a sz6belseji

~-re vö. le. Debreczy-n/, EÓri/Egre vö. egri vár, régi Egré

1 Egerbe' , Eger, Erdil/Erdel <. Erd.é!.J::' ~ <. Gúta o ~5allóköz/,

Hudvar <. Udvard, Ir!?ova <. Orsova, Islatina <.. /Temé_/ szlatina,

.Jiboj;Jibov < Zsibó, ~~ < ,;f~agy/ká1l6, i<amcajKanyica < /Kis-,

Török/kanizsa /Bácska/, I<anij e < /Nagy-/k3nizsa, I<Han?ebe9 <

Karánsebes /Temesvidék/, KS9kemet < Kecsk mét, i<..=.rmende< I<ör-

mend, I<olozv~r < Kolozsvár, l<omaron < l<of:1<Írorn,Leve <. Léva ,

~1akova < Mak6, Martono~ <: MDrtonos /Bécska/, t~~h~d.iy.e <::. Mehá-

dia /Iüduna-vidék/, ~11ha<!<.. f':ohács /vö. :rsova/, -M!J!:..~~ <.

l"1ura /foly6/ v. szl., ~< nyitra /vér-os/, ~~ Suyu <
Nyitra /folyó/, dsek <. Eszék/dszék /Drávnköz/, Pan~ova <

Pancsova /Bácska/, Pe~~ < Pécs, Pojon <. PozsonY7-~ovo <

Brassó, ~ < Rába, Rab:i8 <. Rábca /vö. ~cj.n/, S;;;va <

Száva v. s·zh., Seben < /Nagy/szeben /Erdély/ I Sekelid <. Szé-
kelyhíd /Erdély/, Sengotá'r < Szentgotthárd , ~ < Szente N

Szente /Zenta, Bácska/, gg,etvar < Szigetvár, $1k O~ < Siklós,

Timirvar < Temesvár, Ungiv~r < Ungvár /I<árpáta'íja/ f .':UySr <--

/Érsek/újvár /a Nyitra mellett/, Va~v&lr < Vasvár, .?~ < Cser-

na /a sz6kezdö mássalhangzó rendhagyó/, Zomboc < /Kis/zombor.

Délszláv elnevezésből való átvételek: 8el1grad/Belg~rad<

Belgrad /akkor magyarul: Nándorfehérvár/, Bistrice < /vö, m.

Beszterce, n. Bistritz, rom. B1stri~a < szL Bistrica, a török-

ben itt is c> y hanghelyettesítés/, ~eli9radjBelglra~ /Gyula-

fehérvár/, Södfn/BúdÓn < szh. R. 8udin r m. Buda, Islankamen <.

szh. Slankamen Im. Szalánkemóny/, t!.0v_igr~ < iJógrád < sZ'.



Novigrad, Semendire < szh. Smederovo jm. Szendrőj, Ostolni

Belg~rad < szh. Stolni Belgrad jSzékesfehérvárj, Zemum <. szh.

Zemlin > Zemun jm. Zimonyj. ~ sz6kez~ő és részben a sz6belse~-

mássalhangz6tor16dást a magyarhoz hason16an feloldja: Beligradj

Belq~rad, Islankamen, Ostoini.

cj Németböl való átvétel: Anpruk <. ném. jamj Bruck jm. Ki-

rályhida a Lajtán innen, Bruck a Lajtán túlj, Girac < ném.

Graz, Nevsol < ném. Neusohl jBesztercebányaj.

dj Torzult átvételek: Sonluk <jSzolnok, nem sajtóhiba?j,

Yanova < jBorosjjenö, az egykori Arad megyében.

ej Új, török név: Cigerdelen jparkanj. A török hódoltság

e16tt egy Kakat nevd község volt a helyén Esztergommal szemben.

A parkan török sz6, kis er6döt jelent. Az e16tag jelentése

'szívszúró' jSchreinerj, 'zsigerlyukaszt6' jFNESz.j m. Párkány,

1948 6ta szlovákul Stúrovo. Yan~k(Yanuk jGyörj. Yeni KalCej

Zrinoglunun Kal Lesi ÚjZerinvárjzrínyi vára jOjvárj Zrínyifi

váraj. Szinte szótárnév a Vargt Kalcesi jVárad vára, vö. Vi-

segrád [magas vár} váraj.

Szép feladat volna a magyar turkológia számára a magyar-

országi török helynevek jtelepülés-, víz- és hegynevekj tipo-

l6giai rendszerezése.

A do1gozat csak alkalmi és szűk példatárral, rendszertele-

nül mutatott be néhány típust a magyar nyelvterületen keletke-

zett német. szláv és törö helynevekből. Külön feldolgozást ér-

defölelnéneka visszakölcsö~zések, mint pl. m. Apáti,> délszl.

Apatin> m. Apatin, m. Temeri> dszl. Temerin> m. Temerin, m.

j(e16bi> sz.~.Ke1ebia:> fil, I<elebia, vagy nyugaton: Szombathely

ja Fert6 mellettj> n. Neusiedl,:> m. Nezsider, m. ~:>- jfor-

dítással n•.~..'::!.~.Y;:;.-m. ~ ja példák a FNESz.-b6l valókj.


