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ELŐ SZÓ.

Sajnosán ás vizsgálódásaik nem kis hátrányával érzék a' nyelvbu
várok irodalmunk azon hiányát, mely honi régiségeinkben, neve
zetesen okleveleink-, törvényeink-, krónikáink- s egyéb irott em
lékeinkben tömérdek számánál elhintve találtató magyar szók ed- 
digelő egy halmazban nem birtokolásából származott; a'minemu szók 
kéttelenül a' parduczos ősök fogalmait, eszme- és szójárását biven 
tükrözvén, méltán eredeti kincsek s keleti drága gyöngyök gya
nánt tekintendők.

E 'hézagot kívántam betölteni, midőn az árpádiak korszakát 
a’ XlV-dik század első évéig fölkarolva, a' hely-, határi  vidék-, 
begy-, völgy-, erdő-, folyó-, család-, személy-, hivatal-, eszköz- 
’s egyébb ide vonatkozó, bármirészben magyar szóértelmet tartal
mazó neveket és szólásformákat összegyüjtvén, szótáralakban kö
rülbelöl mintegy ötezer vezérszóval ellátva közrebocsátom*).

Fáradozásom sikeréről a' czikkek és tárgyak érdekessége s 
gazdagsága nyujtand bizonyságot, mely által egyszersmind hajdani 
nyelvűnk tömör valamint hajlékony tulajdona állitatik világ elé : itt 
csak kutforrásimról és eljárásom modoráról akarok kellő útmutatás 
kép pár szót ejteni.

Kutfőkűl használtam mindazon okleveleket, melyek sz. István 
1001-diki alapitó levelétől kezdve 1301-ig királyaink ’s más jeles

*) Némely hirdetésekbe 6000 szám csúszott be hibásan 5000 helyett.
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és hiteles személyek ’s testületek által szokott ünnepélyességgel
kiadvák, ’s melyek részint eredetiben, részint későbbi átiratokban 
fonmaradtak, és mostaniglan nyomtatásban Pray, Katona, Wagner, 
Cornides, Roller, Bárdossy, Horvát István, Fejér, Czech, Kemény, 
Érdy, Bartal ’s egyebek által sokrendü munkákban közölve napvi
lágot láttak; de ezeken kivül többféle kéziratokból és különféle 
gyűjteményekben meg levéltárakban őrzött eredeti példányokból is 
szedegettem számtalan érdekes adatokat.

A' kútfőket különkülön minden szónál fölidéznem anynyi lett 
volna, mint e' könyv terjedelmét czéltalanul három- vagy négy
szeresitenem. Szövegeim bizonyára elég hitelességet nyerendnek, 
ha a’ criticus utánnyomozó minden oldalról híveknek találandja; a’ 
a’ miért előre kezeskedem. Az évszám, mit minden előforduló szó
nál gondosan és híven feljegyeztem, a’ kérdéses szót tartalmazó ok
levél keltének korát mutatja, következőleg időnkinti divatáért fél
remagyarázhatlanül harczol. Hol az okmányok latin kifejezése vagy 
körüliró szólása nyujt bővebb fölvilágositást, a' szövegek saját igéi 
pontos beiktatásával tárnogatám kitűzött értelmezésemet.

Mint kiki észreveendi, kitünőkép bő anyagot nyujtott az ugy 
nevezett Váradi Regestrum (Regestrum Varadiense), mely bét, ne
vezetesen 1214, 1216, 1217 , 1219 , 1 2 2 1 ,1 2 2 9  és 1235-dik, 
ámbár nem korácsi renddel egybeillesztett évekről szóló 389 kü
lönböző tárgya és eseményszülte, sz.László király sírjánál kelt ité- 
letszerü okmányokat foglal magában. Ezen megbecsülhetetlen laj
strom eredetiében nem jutott hozzánk, azonban Fráter György vá- 
radi püspök Kolosváratt 1550-ben olyanból nyomatván k i , a régi 
irás kételyei, kivált hely- és személyneveknéli ingatag olvasmá
nya és hibás lenyomása daczára, critica! gondos egybevetés foly
tán nagyrészben eloszlathatók, kijavithatók; ’s a' mi mégis ezeken 
tül fonmarad, egyedül az akkori helyesírás szabálytalansága- és ha
tározatlanságának, meg a’ jegyzőkönyv vitelénél működő különfé
le kezeknek tulajdonítható. Fráter kiadását Bel Mátyás §-ekre föl
osztva és hasznos jegyzetekkel bővítve ily czim alatt ismétlő: „Ri
tus explorandae veritatis, seu Judicium ferri candentis , quo in di-
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rimendis controversiis Gens Hungara olim utebatur" (Lásd: Adpa- 
ratus ad Historiam Hungáriáé. Posonii, 1735. fol. Dee. L Monam. 
V). Időnkben ujabb kiadást is ért e' mu Endlicher István gyűjtemé
nye közt (Rerum Hungaricarnm Monumenta Arpadiana. Sangalli, 
1849. 8-o). Dolgozatomnál mindezeket szem előtt tartottam*).

Kutfő gyanánt használám továbbá a’ két halotti vagyis teme
tési beszédet (Allocvtiones Funebres), ezek szavainak, mint legna
gyobb bizonyossággal az árpádi korszakból, közhiedelem szerint 
ugyanis a' XII-dik századból fónmaradt nyelvemlékének soraimban 
helyet adván, követve főleg Révai Miklós tudós értekezéssel ellá
tott kiadását (Antiqvitates Literatvrae Hvngaricae. Pestini, 1803. 
8-o Vol. I).

Honi krónikáink kozott Béla király névtelen jegyzője (Ano
nymus BelaeRegis Notarius) és Kézai Simon történelmi iratai azok, 
mik ezélunkra biztos anyagot nyujtának; a’ kérdéses korra vonata 
kozó bővebb világositásul azonban a’ Turóczi által kiirt és közzé
tett XIV-dik századi képes krónika, ugyszinte a’ budai, pozsonyi 
sőt dubiczai krónika sem mellőztetett el. Ezekhez járult Rogerius- 
nak a’ mongol pusztításról írott munkája és sz. Gellérd életirása, 
némely, maga helyén megnevezett külföldi történetiratokkal, mik 
között Constantinus Porphyrogenitus munkája kitűnő helyet foglal.

Czélszerubb használat tekintetéből a’ vezérszókat mai kimon
dás és trásmód szerint, az összetett szókat pedig választó jelekkel 
elkulönözve adtam. Nem bocsátkoztam a' szók bővebb nyomozásá
ba ’s magyarázatába, csak gyérén élvén némi ujmutatással, akkor 
is leginkább az ősz régiségre támaszkodva. A' bölcselő nyelvészek 
föladatául marad a’ bővebb fejtegetés. Ok bizonyosan tudni fogják 
mikép forditassanak haszonra anyagaink,hol keressék a' gyököket; 
mit és miért tartsanak eredeti magyar szónak..

*) Ha a' régi irományok féltékenyen Őrzött rejtekhelyei szakértők által gondosan fol* 
kutatatnának, bizonyára kerülne még napfényre a* nagyVáradin hívni honnunk több káp- 
talanai mellett is divatozott Ordaliáhnak hasonló becses jegyzékei. Péterfy Károly tudós 
jezsuita irá 174iben , mikép az 6 könyvtárukban (Nagyszombatban?) léteztek ily szertár-* 
tásról szóló XIV-dik századbeli csonka kézirat „Ád est — úgymond, M. S. mancum licet, 
de eodem ritu, saeculi quarti decimi charactere expictum" (Sacra Concilia Eccl. R. C. in 
Regno Hung. Posonii 1741. fol. P. I pag. 30 nőt. p). Ezt csak figyelmeztetésül.
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A' helynevek közt fordulnak elő olyanok, miknek valódi ma
gyarsága első tekintetre is kétségbe nem vonható ugyan, de a’ hi
bás leirás miatt tiszta értelemben előadni még most alig lehet. Az 
ilyeknél kérdőjel (?) által fejezém ki kételyemet, hogy ujahh ok
mányok felmerültével későbbi megrostálásukra alkalmat szol
gáltassak.

Nernjevén ezélom magyar Onomasticon írása, —  ez egy kü
lön, eddigelő a'jámbor óhajtások özönében uszó fontos vállalat gya
nánt kínálkozik fiatal íróinknak, — azon személyneveket, melyek 
kéttelenűl görög vagy római eredetű martyrologiai nevekből ala
kulván, magyarban jelentéssel nem bírnak, minők például: Csepán, 
Deső, ísop ,Jákó, Miké, Pető (Stephanus, Desiderius, Josephus, 
Jacobus, Nicolaus, Petrus) stb végképen mellőztem; ellenben mint 
helynevet besorolám az ilyekből magyar ragok hozzájárultával ala
kultakat, minők: Jánosd, Miháld, Samud stb.

igyekeztem honnunk régi geographiai ismerete körében is
mellesleg hasznos világositásokkal kozremunkálni; e’ részben mind- 
azáltal nem kevés nehézséggel valék kintelen küzdeni, miután a'
legrégibb okmányokban megnevezett helyek melyik megyében keble- 
zése föl nem jegyeztetvén,tájékoztatásuk annál nehezebb, mivel szám
talanok nevei később elváltoztak miként Virgil írja a’ Tiberisről: ,,A- 
misit priscum Albula nomen", vagy csak némi jelentéktelen balomban 
vagy dűlőben maradtak fónn.A’ régi megyék eredeti határvonalai sem 
lőnek maradandók; sőt- aziránt is borunk adatokkal, hogy némely 
megyéknek a' távulabbiakban léteztek bezárt tartozmányai; igy 
Honinak Nógrádban, Veszprémdek és Vasvárnak Szálában, Val- 
kónak Bacsban stb. voltak birtokai. Valónak végre ma nevükről 
alig ismert némely várak, mik basonlókép saját megyei tartozmá- 
nyaikkal diszelgének. Az illető egyes megyék bő leírásánál később- 
kori oklevelek folytonos egybevetése következtében lehetséges 
tehát egyedül számtalan helyek tajékzását tisztába hozni. A’ he
lyiségek minőségének meghatározása korul szinte nem kis nehéz
ség fordul e lő , midőn ,,terra“  szokott kitétellel élnek az okle
velek, alatta ugyanis néha pusztai népetlen birtokot, néha falu tar-
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tozmányát, szántóföldet vagy legelőt stb. értvén. Az ílyeket leg- 
biztosban csak helynevekül jelölhettem. Ez áll a ,,mansio és prae-
dium“ nevezetről is. ,

Szótárunkban nem kevés oly anypgra találand a' figyel
mes olvasó, melyből az ős magyar nép szokása, gondolko
zása és életmóda tanulságos vonásokban tűnik fol. íme sajátsá
gos férh nevek például. Alacsony, Bekegő, Bikacső, Bors, Büsz
ke, Csekelő, Haragos, Irgalom, Irigy, Jólegény, Kemény, Kenő, 
Kevély, Keverék, Upe, Lusta, Lökő, Maradék, Medve, Nőetlen, 
Ortó, Öklelő, Rigó, Serkentő, Szegény, Szomorka, Tagadó, Te
kerő, Titok, Vendég, Vénlegény, Villám, Zúzó, a' nőnevek közt 
továbbá: Ajándok, Banya, Csókadó, Drága, Gyönyörű, Játék, 
Jobbcsecsú, Kecs, Kúpcsecs, Liliom, Szép, Szerelmes, Szerető, 
Tükör, Utáló, Viola ’stb. sokkal jellemzőbbek, semhogy a’ nép- 
életre belülök eredményeket nem vonhatnánk. Föltaláljuk itt a 
Dusinikok (Exequuiales) Torló, és Pristaldusok Hibakönnyitő meg 
Porküzdő igazi magyar nevét is. A’ kerekség különféle alakzatá
nak kifejezésére a’ monyoro-, kúp-, pik- és som-kerek szavakban 
oly talpraesett nevekre bukkanunk, níinők a' magyar mathematicu
soknak ma sem válnának szégyenére. A’ gyümölcs- és vad fák régi 
neveiben szinte a' most érvényben lévőkre ismerünk. De az eféle 
eredményezéseket inkább a’ figyelmes olvasó egybevetésére bizznk.

Óvakodtam kiváltkép a’ hangzó betűk mikénti kifejezésére
az előttünk fekvő példákból tárgyalt korszakunkban zsinórmérté

kül szolgáló meghatározott szabályt kivonni s fölállítani, legbiz- 
tosb kalauzul tekintvén e' részben a’ nyelv természetéből folyó 
szokást. Bizonyosan nem távozott el mai hangkiejtésűnk annyira 
a régitől, hogy az oklevelekben foltünedező majd latin, majd fran- 
czia, majd olasz, majd ismét ném et helyesírási modorban különbö
ző hangoztatási jeleket keresni szüks ég volna. Egyébiránt is a’ di- 
plomaticai tudománynak egyik fő ága, a’ középkori ortograpbia 
mélyebb vizgálata adhat mindezen tarkaságokról kimentő világosi- 
tást. Nyelvünk helső történetét sajátlag a' szók alakzata, nem pe
dig a’ változó írásmód tárja fol előttünk.
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Végre azon hiu zajongók irányában kivánok előlegesen nyi
latkozni, kik mindenben gáncsot keresve, de maguk keveset vagy 
épen senunitsem téve netalán oly túlságos követeléssel üdvözlendik
munkámat, mikép a’kiállítást merőben eredeti oklevelek átvizsgálá
sa után kellendett eszközölnöm. E’kívánság ugyan elvileg nem meg
vetendő : de ismervén viszonyainkat , jól tudván sok évi tapasz
talásból, minő nyomasztó nehézségekkel egybekötvék a’ diplomati- 
cai kutatások ’s tanulmányozások: bizton merem állítani, hogy még 
fél század is elröpulend nemzetünk ege fölött, mig nemcsak magá
nos erőfeszitéssel, de közpártolás- és nyilvános intézkedés szárnyai 
alatt működendő társulatnak olyszerű tökéletes dolgozatot előteremte
nie alig sikerűlend. Vérmetlen reményeim közepette ugyanazért 
kezdő gyanánt föl nem lépnem, forró vágyaink testesültének imez 
embrióját be nem mutatnom annyit tenne, mint a' vállalat nagyságá
tól visszarettenve e' magasztos de egyszersmind sürgető ügyet bi
zonytalanság sötét örvényébe sodortatni engednem.

A’ Szótárt nyomban követő három Függelék tárgyunk nem 
megvetendő bővülésére szolgál.

Csupán kezdet ezen közleményem; zsenge kezdet igenis, melyet 
ugy hiszem, az idő érlelend, gyarapítaná, javitand de egyszersmind 
nélkülezhetlenné teend; melynek tökéleteshitését, a’ gondviselés él
temnek kedvezvén, enmagam egyik fő czélomul tűztem ki.

Ha e' vállalat óhajtott Részvéttel és gyámolitással találkozik, 
legott az I. András kir. korabeli magyar imádságok szövege és a’ 
bécsi cs. kincstárban őrzött szentmiklósi arany edények eddigelő 
rejtélyes fölirásainak megfejtése jutand nyilvánosságra egy ujabb 
közleményemben.

a' szerző



MvMMísek magyarázata.
átír. jelent átirat (transumtum).
Bknj ?! Béla király névtelen jegyzője.
Bud. króm 99 Budai krónika.
cs. 99 cselekvő ige.
fn. 99 főnév.
fó. 99 folyó.
f u . falu.
bn. helynév.
h r . 99 határ.
ih. 99 igehatározó.
US 99 Kézai Simon.
L: 99 Lásd.
mn. 99 melléknév.
mond 99 mondaték.
rnvs. 99 mezőváros
nrn. 99 névmássá.
nemzn. 99 nemzetségi név.
nőm 99 nőnév.
Pos. krón. 19 POsOnyi krónika.
Reg. 99 Rogerius.
szn. 99 személynév.
t. 99 talán.
T u r . 99 Turóczi.
v. 99 vagy.
VR. 99 Váradi Regestrum.
v s . 99 város.
V ó : 99 Vesd Össze.
víl. 99 világosik
1 ílb. 99 1-ső halotti beszéd.
2Hb. 99 2-ik halotti beszéd.
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A b a: Óba (1040) Bknj 32 
„Rex Sámuel — pro sua pietate 
Óba vocabatur“ ; Aha KS H, 2, 
Óba 1138 szn; Aba, Haha, Óba 
1135— 1380 nemzn; Óba 1258 
bn, most Aba puszta Abaujban; 
Aba 1290 falu Hevesben.

Abá d : Ompada 1023sz.Istv. 
gór. okl. Obada 1109 fu, most 
Apatin Bácsban a Dunánál; Uba- 
di 1196 bn; Obad 1257; Obada 
1296 sziget a’ Dunánál; Obad
Bknj 57, rév a’Tiszánál; Abuad,
1270 bn uo.

AbádOt: Obudut, 1217 VR 
67 § szn.

A bany: Abangi 1239 bn 
Csallóközben Posonmben; Aban 
1261 fu Hevesben.

A b a ra : Abara 1217 VR 49 
§ lm; van falu Zemplénben.

A b á s : Abas, Obus 1138 szn. 
Aba-uj-vár:Abaywar1255, 

Abbawywar 1270 vár és megye. 
A bda: Abta 1221 sziget és

falu Győrmben.
JERNEY, M. NYELvKINCSEK.

Á b rá m -fa lv a : Abramfalua
4292 fu Borsodban.

Á b rá m -s ik  : Abramsych
1235„Ad quamdam viam Abram- 
sych vulgariter nuncupatam" ut
Baranyában.

Á cs: Asu, 1235 VR 206 § 
fu. (Aszónak is mondhatni). 

Á csa : Achya 1214 VR383
§; 1217, uo 45 § falu.

Acsád:AChad 1217 VR104
§ fu Biharban; 1279 fu So- 
mogyb. Achat 1289 bn Szabolcs
ban, most falu; Achad 1291 bn 
Fejérben.

A c sa j: Acsej, Axei 1261 
Morvába ömlő viz-érPosonmben, 
Stomfa korul.

Á csi: Ocy 1216 VR 333 §, 
1219 uo 113 § szn.

A c zé l: Acél 1229 VR 360 
§ szn.

A dám ot: Adamut 1 Hb. fn, 3. 
A djon: Oggun 1 Hb.cs(mond: 

agygyon).
1



A dony: Odun 1208 szn; O-
don 1262 hn; Addon 1279 hn 
Fejérben.

Adós:Adus1138,Odus1171
és 1217 VR 76 § szn.

A do tt: Odut 1 Hb cs. 
A d riá n -v á ra : Adryanwa-

ra 1300 vár.
A dta  : Odutta 1 Hb. cs. 

(mond: adottá).
A ga: Aga 1242, 1266, Ag- 

ha 1279 nnmzn.
A gad: Agad, 1216VR 254 

§ „Castrenses de Clus, de centu- 
rionatuAgad“, Kolosvárm. egyik 
százada vagy járása Erdélyben. 

A g ár: Agár 1193, Agam*
1267, 1272 hn.

Agárd:Agard1219VR114, 
121 § szn.

Agas:Ogus1138,Agos1208
szn, (Nem bizonyos, egy-e az 
Ákossal); Agas 1265 1272, vár
melyhez líutasow, Barkány és
Tar faluk tartoztak Hevesben, 
most rom. Hasznos falu határáb. 

Agas-halom:Agosholm1229
VR 358 § hrhegy Kolosmben
Erdélyben.

A g-D una: Ag Duna 1210
„Ad Danubium, quod vulgo dici
tur Ag Duna“ Duna ága. 

A g -tó : Agtou 1248 „Ad
quoddam stagnum, quod Agtou 
dicitur"; Agto 1253 tó Csallók.

A g -tő : Agtu 1268 hrhely
Komáromban.

A gya: Agya, 1214, 1216, 
1217, 1219 VR 388,261,293, 
234, 7 §§; Hagya 1235 uo 141 
§ szn; Aga 1242, 1266, Agha

1279 nemzn; Agya 1241 Ro
ger. Miser. Car. c 34, fu a' Fe
jér Köröshöz közel Aradmben.

A g y a g - a s z ó :  Ogoguózu 
1262 „Ad quemdam locum Ogog- 
uozum vocatum“ hr Ugocsában.

A gyagos: Agjagos, 1281
fu Sopronban.

A hoz: Ozchuz 1 Hb ih (mond: 
Azhoz).

A h u r-p a ta k a :  Ahurpota- 
ka 1024 hm

A jándok : Ajandok 1055
szn; Aianduk 1137 nőn; Aian- 
duk 1211, Ayanduk 1214, Hy- 
anduk 1222, Ayandnkh 1237 
férfn.

A jándon : Ajandun 1 1 38szn.
A j-fő : Ayfey 1255 hegy 

Abaujban.
A jka : A jka 1269 fu.
A k a ra t ja :  Akaratra 1025, 

1109,Akaratya 1296. Ma Ak&- 
rattya, a cziteni halmok neveBa- 
latonfónál Kajár felé Veszprémh.

A k asz tó : 1291 fu Fejére 
ben; Akazto 1238, 1289 „Ad 
montem qui dicitur Ákazto“  hegy 
Erdélyben.

A kna: Akana 1222 „Salis 
fodinas, quae Akana vocantur" 
sóakna Erdélyben.

A k n a -b e g y e :  Acnahege
1197 hrhegy Erdélyben.

A k ó : Ako 1240 „Invíno de- 
cultello de Poloznik L cubnlos 
vini cum magno cubulo, qui vul
go Ako vocatur" folyómérték.

A kodi: Okudi Í138 szn.
A hol: Ocul 1037 hn; Ogul, 

Okul 1238 szn.



A h o l- fe n y é re :  Okulficne-
re 1291 hrhely.

A k o l-tó : Okoltho 1274 viz
Győr- v. Komárommben.

Ákos:Acus,Akus 1130— 
40, 1234, 1249, 1271, 1287, 
1297 stb. nemz. és szn.

Á kosi: Akusy 1268fuVasb. 
A k o s -n y ire :  Akus nyre 

1259, 1264. bn Pestmben.
A la d á r :  Aladár 1135 és 

többször, szn.
A lacsony: Olichon1211szn. 
A la j: Alay 1298 nemzn. 
A lap: Alap 1138,Olup 1237

szn; Olup 1208, 1252 fu Mo- 
sonban; Hlap 1216 VR 269 §
fu Biharban.

A lap -h ab -ré .v e : Oluphob- 
rea 1055 rév.

A1ap-Tiván:Oluttiuan1217
VR 88 § fu, melyben a pásztói 
apát jobágyai; már 1373: Alap
ján, mostAlattyán puszta Heves- 
ben. L: Völgy-Alap-Tiván.

A la p -T o lm a : Oluptulma-, 
Tulma, Bknj 8, 10, 14, 15 szn.
(Talán fő tolmácsot jelent).

A l-d o b o s: Oldubus 1269, 
1275, Oldobus 1272 fu Fejérb. 

A ld ó -k u t: Aldokuth 1268
„Juxta quamdam fossam, que vo
catur Aldokuth“ brkut Nitrában.

Á ldom ás: Aldamas, Aldu- 
más Bknj 16, 22 „Et in eodem
loco (Tarczal hegyen) more pa
ganismo, occisso equo pinguissi
mo, magnum aldamas fecerunt“. 
,,Et more paganismo fecerunt
aldumás“ pogány szertartásu ál
dozat,mely lakomából állott főleg.

A l-f a: Olpha 1261 lm He
vesmegyében.

Al-falu:Olfalu1263,1270, 
1272 Ki.

Al-fa-tava:Olphatoua1261 
htó Hevesben.

A lj: Ay 1296 „Vadit super
vnam parvulam vallem, que vul
go Ay dicitur“ hrvölgy.

Alka:.Alka 1287 hn.
Al-kul c sár: Olkulchar1277 

hn Duna korul.
Alma: Alma 1262 lm. 
A lm ád: Almad 1221 hn;

1227, 1231apátság;1238, 1256 
hn Szálában.

A lm ádi: Almady 1093 fém 
Alma-fa:Almafa1225hrfa. 
A lm ágy: Almagy 1300 hm
Al-magyari:Olmagari1275 

hn Eger mellett.
A lm ás: Almas 1009 fó., 

1015, 1193 és1228-diki átira, 
hn; 1208 szn; Olmas 1229 fut; 
Almas 1282 fu; 1294 hn Nó- 
grádban; Bknj 26, 27 fó Hu- 
nyadmben; 1265 fu Ipoly körül; 
1280 fu Duna mellett.

A lm ási: Almasy 1100 korul 
TuróCzi H, 60 nemzn.

Álmod: Olmud 1270. szn. 
Almos: Salmutzes, Árpád fő

vezér atyja, Const. Porphyr. C. 
38; Almus Bknj 1, 2, 3, 4, 5,
6 stb. 3 „Quia ergo somnium in 
lingua hungarica dicitur Almu,
et illius ortus per somnium fuit 
prognosticatus,ideo ipse vocatus
est Almus." 1090 korül Tur. H, 
60; 1261, 1268, 1281 szn.

1*
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A lm osd:A lm usdl261, fu 
Biharban.

A l-ném et: Olnémet 1217,
VR 88§ , Olugnemet 1219, uo 
116 § (Hospites Teutonici). Most
Hidas németi, Abaujban.

Alom: Almu, Bknj 3, L: Al
mos ; Alom, Turócz. H, 1 „Som
nium Hungarico idiomate Alom 
dicitur"; Alm a’ kéziratban.

A lp á r: Alpar 1075 hn; Ol- 
par"6knj 44, 16 stb. vár és bo-
mokság, most fu a’ Tiszánál 
Csongrádban.

A lsó - bénye: Alsobenje 
1248, 1299 hn Zemplénben.

A lsó -h id -a lja -fo ld : Al- 
sohidollyafeld 1239, bn Csalló
közben Posonmben.

Alsó-kut:Alsocut1193,hr. 
A ls ó - s z e g -h á t ja :  Also- 

sceghatya 1268, hn Kornáromb.
A lsó -V o jla : Alsu Woyla 

1230 fu Aradban.
Á lta l -p a r la g :  Altalparlak

1258 „Quaedam terra arabilis,
quae Altalparlak appellatur“ hn
Nitrában.

A lta l-u t:  Altalut, 1269 
„Vadít ad viam, quae Altalut vo
catur" hrut Csallóközben.

A lta l-u t-a l ja - fö ld e :  Al- 
alutollyafolde, 1239 hn Csalló
közben, (máskép: Hidhallya féld).

A l- ta r :  Olthar, 1247 hn 
Baranya vidékén.

A l- ta rc s :  Oltarch- 1288,
hn Veszprém vidékén.

A l-tárkány: Altarkan 1261 
fu Hevesben.

Al-to lm á cs : Altalmacha,

Altalmatha 1291, fu Komá
romban.

A l-v á r : Olvar 1135„ Oluar 
1265, Olwar 1272, 1292, OU- 
uar 1290 fu Hontban. 

Ampód:Ompud1208h-.ésszm 
Andacs: Andach 1245 hn 

Nitrában.
A n d rá s - földe: Andreas-

feulde 1289, bn Gom őrben.
A n g y a lo k a t: Angelcut 1 

Hb főn.
A n g y a lo s : Angyolus 1216 

VR 317 § fu Szatmárban.
A nusz-szeg: Anyzzeg 1291 

bn Komáromban.
A nya: Ana 1278 hm 
A nyás: Anias 1280, hn a' 

Tiszánál, most fu Csongrádban. 
A n y á s - fö ld e  : Anasfede

1225 hn Veszprémben.
A n y a s -N y ire s :  Annyas 

Nyres 1281 hnPest mellett, vö: 
Ákos nyire.

A nyola: Anala 1239 hn, 
most puszta Komáromban.

A pa: Apa 1137,1138,Appa
H 48, 1211, Apa 1216,1236, 
1245szn; 1214fuBíharb; 1235fu 
Szatmárb; 1272 hegy Szálában.

A pácza-S om lyó : Apacza 
Somlou 1270, Apacha Sumlo 
1297 hn Veszprémben.

A pádi: Apadi 1138 szm 
A p a -fa rk a s  O km ánd:O -

paforcos Ogmand Bknj 25 ,,Prae- 
dichis verő Tubutum vir pru-
dentissimus, misit quemdam vi
rum astutum patrem Opaforcos 
Ogmand, at furtive ambulans, 
praevideret sibi qualitatem terrae



Ultrasilvanae." — „Dum pater
Ogmand, speculator Tuhutum, 
per circuitum, more vulpino, bo
nitatem et fertilitatem terrae et 
habitatores ejus inspexisset" (A’
,,pater“ „furtive ambulans" és 
„speculator" biven kifejeztetnek
e’ névben. Mondjuk: okumlálni, 
azaz szemlélni, speculari).

A paj: Opoy 1235 VR 167 
§, 1237, szn; 1279 hn Posonmb.

A p á ti:  Appathi 1024 hn;
Apaty 1082 ua; Apathi 1130, 
1283 fu Szálában; Apaty 1219,
Apathy 1221 VR 115,118,366 
§§ fu Biharban; 1276, 1290 fu 
Somogybán.

Apát-tava: Appathaua1145 
„Ad quamdam piscinam, quam
Appathaua appellari fecimus“htó.

A pcza: Apca 1221 fu Po- 
sonban.

A p -h id a : Ophida, 1184szi
get a’ Dunán Győrben.

Apó: Apo 1138 szn. 
Apócs: Opoch1217 szn;A- 

puch 1261 nemzn.
A pócz: Opucz 1246 bn Né-

grádban, talán a’ mai Apcz. 
Apód: Opud 1267,1 277 szn.
A pód!: Opoudi 1055, btó 

(talán az apadástól véve); Opudi
1138 szn.

Apony: Oponh, 1300 vár 
Nitrábam

A por: Opour, Opur 1269 
nemz. és szn., gyakorta! a’ kró
nikákban.

A p o r-h a lm a : Apurcholma 
1261 hn Tisza korul Hevesben.

Após: Opus 1138, 1221, 
Opos 1214 szn.

A pród: Apród 1137 szn. 
Világ: 1282 „Seraphinus de A- 
kalich paruus seruiensNicolai Co
mitis de Zolom." lsmét: Liber 
Rationam de a 1526: „Aprodi- 
dianis R Mattis ad usum ipsorum 
dati sunt per duos il. 5 et medi- 
us.“ (L. Engel, Monum. Ungar, 
pag. 195, it. 197, 204, 205, 
208, 210 etc).

A p r ó - k ó r t v é l :  Appro- 
kwerthwel 1145 hm

A pró-s z i l : AprousCyll268 
hrfa Komáromban.

A psa: Apsa 1279 hnSzaláb.
Ar a c s : Arach 1222 fu Szá

lában; 1269 fu Somogybám
A racsa : Aracha 1024 fu 

Szálában.
A rad: Orod 1214 szn; (mint 

vár, megye és káptalan számta
lanszor).

A ranyka: Arenka1221szm
A ran y-lábu-B ács: Arany- 

labu Bach 1267 monostorhely 
Bács vidékén. (A Barth, hibás 
olvasás, világositja némi 1291-ki 
okl. „Monasterium R. Nicolai de 
Bach Pedis aurei, aliter de Va- 
radino Petri“ , és 1291 „Mona
sterium beati Nicolai de Bach 
pedis aurei").

A ra n y o s : Aranyas 1075, 
1124: „Tributum Salinarum in
loco qui dicitur hungarice Ara- 
nyas, latine autem anreus“ Er
délyben ;Aranas 1255 fó Aba- 
ujban; Aranyas 1261 erdő a Ti
szánál; Oronos 1268 fu Komá



romban; Oronhos 1269 halom 
Csallóközben; Aranos 1288 fó 
Erdélyben; Oronyos 1291 ua 
Érd; Aranyos 1298. szn.

A ra n y o s - fo k a :  Aranios 
foka 1283 fó Erdélyben.

A ra n y o s -p a ta k : Oronos
potok 1277 fó Sárosban.

A ra s - tó :  Arustow 1255.
htó Zemplénben.

Ar b o c z : Arbucz 1 289 „Ar- 
bucz Cumanum, cognatum nos
trum" KánLászló kir.lev.Arbuz, 
ua Chrom Poson. H, 2 szn.

A rd ó -n y á rs : Ardounyars, 
1248 hu Sárosban.

A rk an g y a lt: Archangelt 1
Hb. főm

Á rki: Arky 1269 fu Fejérb. 
Á rk i- c s a lá n :  Arkychalan 

1299 fu Békésben.
Á rkos: Arcus 1237 szn.
Á rkos-tő: Archystil 075bn. 
A rkos -u t:  Arkusuth 1235

„1n quadam via vulgariterArkus- 
uth vocata" hrut Baranyában.

A rn y ék  - m á l : Arnykmal 
1257 szőlőhegy Somogyban.

Á rod: Árud 1211. szn. 
Á rok : Aruc, Aruk, Arwc 

1015 hn, és 1055,1075; Aruch 
1075, 1124; Aruc 11 58 hr (Ez 
Hevesben,az úgynevezett Csorsz-
árkára mutat); Aruk 1260 hr 
Csallóközben.

Árokd i: Aruchdi 1138 szn. 
Á ro k -h a tá r :  Aruc Hathar 

1158, Arukbatar 1228 br Ti
szán túl.

Ár ok-Teje: Arukfee1055bn. 
Á ro k i: Aruky 1289 fu.

Á rok-sár-tó:A rohsaartho 
1274 viz Győrmben.

A ro k -sze ^ ; Arokzeg1211 
; bn a'TiszánálCsanádban; 1399-ki 
átirat: Aroczeg, 1417-ki A- 
rokzeg.

Árok-széle: Arubsye 1015 
határbely.

Á ro k - tó -h id a :  Aruktou- 
hyda 1270 fu.

Árok-töve :Ar!Atue1055hr. 
Á ro n -m o rv á ja : AronMor- 

vajo 1266 tó a’ Tiszánál Cson- 
grád vidékén . (A morotva szó 
ma is él).

Á rp a : Arpa 1158 ,,Arpa
Banus“ szn; 1214 hn Biharban;
1268 hn Komáromban.

Ár pád: Arpades,Const.Porph. 
de adm. imup. c. 38, 40. Arpad, 
Bknj: 13 köv; Kézai H, 1, Tu- 
rocz. Cl, 1. stb. Álmos lia, ma
gyarok’ fővezére ; Arpad 1181 
és 1290 körül, fu Baranyában; 
1193 „lnde ad vallem Arpad.“ 
Ezen völgy Fejérben, most Ár
pás , Borbála puszta határában; 
1268,,Ad villam Vitez,quae eti
am Arpad nuncupatur" fu Ko
máromban.

Á rp á d -é r :  Arpadir 1208
hr Mosón rnbem

Á rp á d -fe j  é r -h e g y :  Ar-
padfeeregh 1211, világosit: 
1399 „Ad collem, qui vulgo di
citur Arpadfeeregh“ hrhalom.

Á rp á d -z u g a: Arpad suka
1269 hn Csallóközben Posonmb. 

Árpás:Arpas 1037hn,1219
VR 20 § falu; 1222 fu Győrb.; 
1223 víz Erdélyben.
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A rtá d i: Ortadi 1138 szn. 
Á rtán d : Artand 1214 fu. 
Á rus: Árus 1208, 1225,

Arrus 1252 szn; Arus 1283 
„Quamdam particulam terrae suae 
emtitiae Arus vocatam" hn Po- 
sonban

A ru tla n -h id a : Arutlonhy-
da 1277 fm

A rva : Arua 1171, 1223, 
1229 VR 349§ szn.

Á rvád: Arvad 1211, Aruad 
1229 VR 348 § szn.

A s k u ti-e rd ő : AsquthiEr- 
dew 1299 hn Sárosban.

Á sv án y ? : Asauuagi 1055 
hn Balaton korul; Asuan 1251
tavas hely és fu Győrmben; As- 
vam 1286 fu a’Tiszánál Ungban.

A sv á n y -tó : ASoanthu, A-
savanthu, Asuanthu 1252 tavas
hely Győr és Poson szélben; As- 
vantou 1261 htó a' Körösnél.

A szal á r: Azalar 1229,Az- 
lar 1281, fu Somogybán, most 
Aszaló.

A szány : Azan1268nemzm 
A szó: Ozu 1268 hn Komá

romban most Aszód; Ozov 1277 
„Vsqe ad planitiem Ozov voca
tam" hrhely Csepelszigetéa.

A s z ó - fő : Azafew 1158 br 
Tiszántúl; Aszoufeo 1211 fu 
Szabolcsban; Assofev 1222 fu 
Szálában; Azofev 1297hnVesz-
prémben.

A sszony: Achsin 1. Hb.fn.

s z on y-la ka?: Assunluka 
1238 fu a’ Marosnál.

A s sz o n y -n é p e :  Asscun- 
nepe 1197 hn Erdélyben.

A S ztár: Oztqr 1239 fu. 
A szu -ág : Azyoagh 1294, 

Azyuag 1300 hn Baranyában.
A tád: Attad 1294 fu So

mogybán.
A te l-k ö z : Atelcuzu (Azaz 

Ital vagy Viz-köz), a’ magyarod 
egykori lakhelye,Const. Porphyr. 
de Adm. Imp. c. 38. L: Etel-koz.

A tala:A tala 1228 hn Du
nántúl, hol a’ Pécsváradi kapt. 
birtoka.

A tila : Atila 1138 „ViüaA- 
tila“ Somo gy szélben, hol a de- 
mesi prépostság birtoka, most 
Atala, (Itt lehetne Atila sírját
keresni); Athila 1217 VR 02 § 
birtok (praedium) úgy látszik 
Biharban. (Létezett a fönebbi szá
zadokban Erdélyben, Besztercze 
város mellett is Atila kapuja 
„Porta sic dicta Atille").

Á tok : Ótok 1211 szn. 
Á t-u t: Athut1015(keresztut).
A vas: Owos 1136 erdő Bi

harban; Ows 1251 erdő Somogy
bán; Avas 1270 fu; Owas1275 
erdő Csicsó mellett.

A z: Oz 1 Hb. nm.
A z a r - fe j  é r i tő - ré v e :  A- 

zarfeueriíturea 1055 hn (Vagy-
talán Azar fejértó-róve).

A zok: Ozvc 1 Hb. nm.
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B

Bab: Bab 1211 „Ad sabu
lum Bab“ hn Somogybán.

Rába: Baba 1229 & So
mogybán, most puszta; 1 246 hn 
és fó; 1246 fu Nógrádban- 

R ába-hom oka: BabuHum- 
ca 1055 lm.

B ab a la -tó : Babalatov126P 
htó Komáromban.

B a b a rc z : Babarczi 1 01 5 fu 
Baranyában.

B áb a-szék : Babazek 1254 
hn Zólyomb; Bahas Ceky1270lu.

Bab-a s z ó : Bahavzou, Bab- 
aozou 1230 „ln loco qui vul
gariter dicitur Bahavzou" hn 
Somogybán.

Bába-tava: Babathova 1245 
hrtó Zemplénben.

B ab -in d á i: Babyndal1271 
fu Nitrában.

Ba b ó c sa : Babisa, Bobusa 
1138, Babocsa 1289 fu So
mogybán.

Babód:Babud1216VR253, 
285 §fu.

B á b o ln a : Babona 1235 VR
174 § most Tisza Bábolna vagy 
Babony Borsodban ; Babuna 1260 
és 1280 korul hn, most Bábolna
Győrmben.

B abona: Babana 1268 tó 
Komáromban.

B abos: Bubus 1216 VRB32 
§, Babus 1229, 1275 szn.

B abót: Bobut 1222, 1270, 
Bobwd 1287 fu Győrmben.

B ács: Bac 1198, Baach,
Bach 1219 VR vár és megye, 
számtalanszor.

Bacs a : Bacha 1289 szn. 
B a c s a - h id a :  Bachahida 

1274 hrhid Győrmben.
B a csa -m ez e je : Bachame-

zey 1248,Bachiamezey, Bachy- 
mezey 1270, 1287 hn Sárosb.

B ács-h ida: Bachhyda1245 
fu Erdélyben.

R á c s -  h o ld ja :  Batsbolda 
1267 „Villám Aranylabu Bach 
vocatam — quam Batsbolda Cu
mano contuleramus, et a liliis su
is propter infidelitates ipsorum
— auferentes et recipientes“ 
szn. L: Aranylábu Bács.

B a c so n a -te le k e : Bachu- 
nateleke 1243 hn Erdélyben. 

Bádadi:Badadi 1138 szn. 
B adar: Badar 1275 fu So

mogybán.
B a d o s-p a ta k a : Baduspo- 

toka 1243 hrfó Gómórben.
B ag á t-m eze je : Bagatme- 

zee1055 hn.
Bagd: Bagód 1217 VR 54 

§ fu Biharban.
B ag lyód : Bogliod1211szn. 
Bagód: Bogud1287 fu Szá

lában.
B agód i: Bagudi 1138 szn.
B ag o ly d : Bagald 1280 br- 

hely Csepelszigeten.
B agos: Bogus 1138 szn; 

1216 VR 300, 302 §.fu.
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B á g y a : Baga, Bagya 1217 
VR 74, 78, 79 §§ fu; Bagha 
1219 uo 128 § szn.

B ágyon : Bagiuní 289,1 291 
hn, most fu Aranyos székben 
Erdélyben.

B aj: Boy 1231 „Secundam 
vero Jaris rationem conscientia 
magistrorum nostrorum inter ipsos 
quod vulgo Boy dicitur adju
dicavimus." II. Andr. kir. (Most 
bajvivás és párviadalnak mond
juk, Duellum).

B ajad : Boyad 1211 szn.
B a ja d i: Bajadi 1138 szn.
B ajasz : Boyaz 1251 nádas

hely Győrmben.
B a jc s : Roych 1252fuaDu-

nánál Győrmben; 1289. monos- 
torhely Baranyában.

Baj ka:Boica,Bayka1225szn.
B a jn a : Wojna 1 228 szn.
B a jnok : Boynuo 1216 VR 

275 § szn.
B a jn o k -fa lv a :  Boynukfa- 

lua 1289 hn.
R a jo n : Boiano 1216 VR 

291 § fu, most Bajom Biharban.
B ajon M ihály : Bojon Mi- 

hal 1138 szn.
B ajt a: BoytaBknjS, 10,44,

47, szn és helyn Tolnában, most 
Bata ; Boyth ésBota 1240,1272
nemzn; Boytha 1295 fu Honth.

B a jv a : Boywa 1251 „Prae
dium nomine Boywa in Rába- 
kuz“ hn.

Bak: Bok 1024, Bac 1239 
fu Szálában.

B ak a: Baca 1229, Bakai 937 
szn; Baka 1124 fu Honiban.

B ak-leső?íBukelessy1265 
„Ascendit per pratum usque ad 
iinem cujusdam Berc (Berek, 
Bérez?) qui vocatur Bukelessy“ 
hn (Bukkelyes nem lehet).

Rakó: Bocou 12219 VR 351 
§, Rakow 1300 szn.

Bakó ez: Bukuch 1265, az 
1275-diki átirat: Bukur, fu. 

B akód: Bókot 1 229 szn.
B a k ó-falva: Bakofalua1277 

fh Tolna vidékén.
B akony-S om lyó : Bukón- 

sumlou,Bukonsomlou1276, 1279
monostorhely Veszprémben. 

Bakos: Bocus 1217 szn.
B a k o s-p a ta k : Bakuspatak

1243 fó Gömörben, (Egynek lát
szik a Bados-patakkal).

B aksa: Baxa 1247 fu Ba
ranyában.

B a k -tó : Bachuto 1015 hn; 
Boctu1 21 6 VR 278 § fu Biharhan. 

B ala: Bala 1171 hn Vesz
prémben; 1211, 1217, 1222, 
1284 szn; Bala, Bola.Bolu 1217,
1221,1229,1235 VR 174,212, 
355, 372 §§, és 1261 fu Heves
ben, most puszta; 1268 nemzn.

B á lád : Balad 1216VR 247 
§ szn.

B álán; Bolon 1252 fu Csal
lóközben.

RaláAyos:Ralanus1211fu
Csanádban.

B ala-v á r : Balavar 1 024hn. 
B a la .-v o lg y e : Balavelge 

1248 hrvonal Borsodban.
B a lk á n i:  Bulkan 1 21 6 VR 

216 §, Bulcan 1217 uo 219 § 
fu Szabolcsban.



B alod i: Boludi 1188 szn.
B alog : Baluc1214VR389 

§hn;Bolog 1214, Salak 1245, 
Boloc 1250, Bologh 1291 szn; 
Bolug 1296 hn GÖmÖrben; Tu- 
róczi Ü, 1 szn.

B a lo g d : Balngd 1251 szn.
B alog-Sem jén: Bolok-Sy- 

mian nemzn, mely többnyire csak 
Semien-nek iratik a' XRÍ-dik szá
zadban.

B a lo n y : Bolon 1284 fa
Győrmegyében.

B a lta :  Bolda 1289 fu Vas
ban, hihetőleg a mai Baltavár.

B álvány : Baluvana, Baluu- 
an 1055; Baluan 1109: 1025;
Balvan 1124 fu; Baluan 1108 
„Ad monticulum, et ibi stat me
ta lapidea que Baluan uocatur,“ 
1296 hasonlólag; Balvan 1245 
fu Rarsban; Baluan 1274 víz
Győrmegyében.

B á lv á n y -k ő : Bawankew
1^67,,Ad statuam lapideam, quae 
dicitur Balwankew“ hrkő Abaujb. 
Balvány-kö v e : Baluankuwe 
1205 hr Hevesben.

B álványos: Baluuanis1001 
hn; Baluanus 1015 ua; Bolva- 
nus 1211 fu Somogybán, Bálvá
nyos 1229 ua; Baluanus 1233viz.

Bán: Bam, Ban 1208 fuMo- 
sonban; Ban 1216 VR 300 § fu 
Krasznában.

Bán a: Bán# 1268 fu Komá
romban; 1275 nemzn.

Bánd: Band 1279 fu Sza- 
Mban , mely Veszprémvárhoz 
tartozott.

B andás: Bandas 1138 szn.

B ánd i: Bandi 1138 szn.
Bán-falva:Baanfalua1289

fuBaranya-vidékén.
B án -h id a : Banhida 1288

fu és rév Esztergommben;Kézai
S. l, 4 hn Rákosfónál.

Bánk: Bank 1238 szn.
Banka-bikk:Bancabyk1297 

fu Kolosvmben Erdélyben.
B án -ré te : Banrithe 1211, 

1399-diki átiratBanriuteh,1417: 
Banrithe, hn Dunakor. Tolnában.

B án -rév : Bannerew, Ban
rew hn Tolnában.

Bánós: Banus 1217 VR 42 
és 101 § szn.

B anya: Bana1199nőn,1252 
férhnév.

B ánya: Rana 1217 hn (Sel
meczbánya).

Banya-fold:Banafeld1269
szőlőhegy.

B á n y a -p a ta k  : Banyapa
tak 1258 fó Nitrában.

Bar: Bar 1138 szn.
B a ra k o n : Borokon 1217 

VR 229 §, szinte igy és Boros- 
kun 1219 uo 9 §, szn.

B a ran k a : Baranka 1290 
korul vár, ágy látszik a’ fölső ti
szai vitéken.

B á rá n y : Baran 1265 Rí.
B á rán y d : Barand 1297 fm
B árán y -ak o l? : Borenohul 

1211 hn Csanádmben.
B a rá ti: Barathy 1200, Ba- 

rath, Barathy 1251, 1252, 1260, 
1266, 1269 fh Győrbqn és So
mogy mben.

B a r á t i - b e r e k:Baratiberek



1275 erdő Eger és Folnémeti 
között.

B arátim : Bratym 2 Hb. fm
B arázda: Barázda 1294 fu 

Baranyában.
B a rb o -h e re ? :  Barbehere 

1268 hn Nitrában.
B arc^: Barch 1248, „Ad 

stagnum Barch,“ tó Csallóközb.
B a rc s - tő :  Barchton 1284

btó Győrben.
R a rc z a : Borza 1511 „Qnan- 

dam terram Borza nomine, ultra 
syluas versusCumanos“ — ,,Ter- 
ra vero haec tota, sicuti praedicti 
montes et flumina ipsum circum
eunt , vocatur B o r z a Burtza 
1222, Burcza 1225, Burze1233. 
Most Barczaság, bérezés hegyek
nél fekvő vidék Erdélyben.

B árd : Bárdi 229 fuSomogy- 
ban, most puszta; 1251 fu és 
erdő Győrben; 1272 „Lignis, 
quae possunt suflicere ad duo do
labra, quod Bard nominatur, uno 
die “; itt szerszám.

B arda 1214 szn.
B á rd -fa : Bardfa 1247, Ba- 

rodlh 1277, Bardfa 1320 „Ci
vitatis nosztrae Bardfa," most 
Bartfa város.

B árka: Barka 1198 „De 
quolibet vivario parvorum pisci
um vel majorum, qui in vivaria 
vulgariter Barka vocatis soliti
sunt portari ad forum, duos me
liores pisces vivarii solvuntur." 
1288 hasonlókép; Barca 1235 
VR 174 fu Hevesujvármb; 1251 
hajóneme.

B ark a : Buricum 1288 „Ar

i i
horibus buricum qae vulgo nyír
fa et egerfa vocantur" Szálában, 
barkás fák. Vo Berkenye.

B árkány : Barkán 1265, 
1272 fu Nógrádszélben.

B a r la g : Barlag 1270 fa. 
Barmód:Rormoth 1275 fu 

Esztergomban.
Báród: Rarod 1208 szn; 

Baroch 1217 VR 104 § fu Bi
harban.

B arom : Raran 1225 fu Sop- 
ronmben.

B aro s-m ál: Barosrnall275 
hegy Esztergommben.

B ársonyos: Rarsonusl221, 
1224, 1238,Borsonuch 1800 
hn; Barsunus KS H, 3 „Mons
vero Barsunus propter lectister
nia hic relicta, quae fuere pur
purea, de Terricolis extitit no
minatus" a’ Vérteshegy Győr-
és Veszprémmbe nyuló ága, bel 
Bársonyos falu.

B a r ty á n : Rartyan 1271 
nemzn.

B arus - te le k  : Barusteluk 
1232 hrhely.

Bata:Bata 1138 fu; 1219 
VR135§,Botal235 uo159 §szm 

B a ta - tő : Bathatwo 1015fu.
B á ti : Bati 1138 sM; Báty, 

Bathy 1272 fu.
Ba t i s z : Bathiz 1294 szn. 
B á to r: Bahatur 1138, Bp- 

tur 1217 VR 225 §, 1252,,,Ba- 
thor 1260, Bothor, Bothurl283 
szn; Baatur 1230 fu Csauádban; 
Batur 1277 hn Nitrában; 1285 
bn Hevesben.



Bá to r - após: Bátor Opus 
Turocz. II, 48 szn.

B átyán: Bothian 1198, Bo-
thyan 1273 hn Vasban.

B aza: Baza 1228 szn.
Be b ö s d i: Bebusdi 1138 szn. 
B ecs: Becs 1287 szn. 
B écs: Beech 1290 fu Me- 

gyer mellet Pestben. L. Uj-bécs, 
Becse:Bechey1211és1399 

átirat, hn Csanádban, most To- 
rontálhan; Beche 1216VR289 § 
szn; Wechey 1238 hn Rácsban.

B e c s k e -p a ta k a :  Bechke- 
pataka 1243 fó.

B e c sk e re k ? : Biusquereg 
1193 hn.

B e c so -k u tja :  Rcchokutya
1297 „Ad fontem Bechokutya 
dictum.“ hrkut Nitrában.

R eczegő?: Bezegu 1217 
VR 87 §, Buchiku 1235 uo 178 
§ szemn.

Bed e : Bede, Bedeh 1294szm
B edeg: Bedeg,Bedegh1274

fu Veszprém vidékén.
B e d ő s : Bedus 1138 szn. 
B e g -a lja : Begallya 1281

fu Baranyában , talán a’ mostani 
Bikát.

B eged: Béged 1217VR 85 
§szm

B eg v én y : Beguen 1294 fu 
Szála vidékén.

B é k a - p a ta k :  Bekapatak 
1138 viz.

B é k á s :  Bekas 1169 hn 
éshtó.

B e k ec s : Bekechl284 1u 
Borsod tájékán.

Beke g ő : Bekekeu 1211 szn.

Bekény:Beken 1138,1214
VR 383 §, 1235 uo 145 §,szn;
1216 uo 301 § Rí. Vo: Bókény.

B ékés: Bekuesl217 VR42 
§, Bekes 1223, 1261 stb. vár
és megye.

B ék esd : Bekesd 1015 és 
1228-diki átirat hn. *

Bekőd : Bekud 1222 szn. 
B e k s z e - r é v e :  Bekzeya

1158, Beghserie 1228 hrhely 
Tiszántál.

Bél: Beel 1037, Bel 1226, 
Beel 1246 stb. Bakonybéli apát
ság; Beel 1239 bn Csallóközben; 
Bel 1216, VR 331 § szn; 1246, 
1271 nemzn.

B éla : Béla, divatos sznév
sokszor.

B ela-patak: Belapatak1272 
fó Erdélyben.

B é lese : Belche 1254 mo
nostor Bolhád hegynél Nográd 
szélben.

B éjd: Belud 1217 VR 39 § 
fu Erdélyben.

Beled: Beled,Bheled1247szn. 
B e led i: Beledi 1138 szn.
B e le g : Beleg 1138 szn. 
B e lead : 1300fuVeszprémb.
Belendonk: Belendunkl075

falu.
B é lé s : Beliz 1015 bm 
B e l - f ő d i : BulfoodH 138szn. 
B elk : Belkl235VR207§Tm
B e l-k o z : Belkuz 1191 Ba

ranyában.
B e le s : Belos 1137, Belus 

1199 szm
B elus: Belus 1050 kor. Tur. 

H, 39 „Primus autem inter Hun-
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garos nomine Vatha, de castro
Belus, dedicavit se Demoniis“ 
Talán a mostani Belus mvs Tren- 
csénben.

B é lleg : Rillegy 1075, Bi-
legy 1124, Byllique, Biliqué
1272 fu Veszprémben; Boylle 
1 284 fd Komáromban,mostBilleg.

B é lleg e s  v. B é ly e g es : 
Bilocus 1212 „Praeterea ut su- 
pradicta nostra Ecclesia Buden
sis maiori et ampliori congau
deat libertate, firmiter et expres
se statuimus, et regia auctorita
te Armamus, ut nullus bilocus,
nullus Comes Curialis, siue ali 
quis alter populum Budensis Ec
clesiae, praeter loci cu isdem 
praepositum, quoquo casu prae- 
summatiudicare.“ Bilochus 1222 
„Fures et latrones Bilochi Rega
les discutatiant, ad pedes tamen 
ipsus Comitis" Decr. And. 11. 
art. 5. Bilocus, Rilotus 1114—
1235 VR 57, 67, 72, 78, 95, 
113, 168, 170, 175, 178,180, 
200, 239, 256, 260, 263,272,
274, 295, 307, 317, 386 §§. 
1240 „Bilotum omnino abole
mus ;“ 1 35 trans: Byloky, Ma
ria kirné: Biloky. (Ered a' görög
,,bulla“ szótól, mely jegyet, bé
lyeget értelmez; Equi bullati,
bélyeges lovak. Mikép hajtatott
végre a' vétkesek bélyegzése, 
tanusítja némi 1301 oklevél:
„Dictum Jacoburn cum dicto Pe
tro Alio suo propter praedictam 
iniuriam seu falsariam nefandis
simam cum clavis castri (Posoni- 
ensis) super facies eorum inuren

do indicium plene pronunciare 
et eorumdem Uduarnicorrnn cre
mari fecimus et comburi, prout 
talibus competebat falsariis, eos- 
demque de prouincia Challoköz 
tauquam falsarios expellcndo,etin
numero proscriptorum ColloCan-
do.“ A’ szó valódi értelme sze
rint tehát a' bélyegesek bélye
get süttető, bélyegző birák vol
tak. Tudatik, mikép némely vi
déken béjok, bélyog és billegnek 
is mondatik a’ bélyeg).

B el-M ura: Belrnura 1265
sziget.

B é lte k : Beltuk 1216 VR 
243 lu Szatmárban.

B é ly e -o rv é n y : BeyleEo- 
ryn, Ewrin 1214 sziget a Tiszán 
Zemplémben.

B éna: Béna 1214, 1216 
VR 340 § szn.

B enke-eresz tvény :B en- 
keerezturi 1265, Benkeereztve- 
ni az 1275-diki átirat, hnHevesb.

B ekődi: Benkudi 1138 szn.
B ennetek : Bennetuc2Hb. 

nm (mond: bennetok).
B en t a: Benta 1238 szn.
B ény: Byn 1135hn Honth.
B énye: Benye 1255 falu 

Zemplémb.
B érez : Rercz 1135, Berch 

1228 „Super summitatem mon
tis, qui dicitur Berch“ ; Rerch 
1243 „In culmine montis Berch“ 
brbegy Gömörben; 1245; Reerch 
1248; Beerch 1252 „Ascendit 
ad unum Berch“ Liptóban; Berch 
1253 „Ad summitates montium, 
qui Berch vocantur"; 1265„Per
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quam mentem ascendens superi
us vadit ad magnum Berch“ Lip-
tóban; BirCs 1265; RyrCh 1269;
Berch 1272 „Tendit in unum 
monticulum, vulgo Berch voca
tum" Sárosban; Beerch 1295 
,,Ascendit ad quoddam Beerch“ 
Gómorben; Beercz 1297 „ln 
acie cujusdamBeercz“ Erdélyben.

B é rcz -szó lő s : Béres Ze- 
nléus 1265 hn Hevesben.

B érc z -u t: Beerchuth 1295 
„Ad quamdam viam Berchuth 
voéatam“ m Gómorben.

R erd: Berd 1211 szm
B oré: Bérey 1082. hn,Rere 

1270 hn Hevesben, Berey 1295 
fu Somogybán.

B e re d -m e z e je : Beredme- 
zey 1262 „Ad campum Béred- 
mezéy appellatum“ hn Ugocsáb.

Be re g : Reregu 1216 VR 
91A § „Vadu de Custodibus sil
uae Beregn" — „Comite de 
Reregu.“ erdőés megye; Beregh 
1233 erdő; 1261 megye.

Bereg-hegy:Bereghég1138
helynév.

B é re g - te lk e :  Barégtelke 
1201 hn Hevesben.

B erek : Belch 1138 „Nemus, 
quod vulgo dicitur Belch;“ Be- 
reck 1145; Berech 1216 Po- 
sonhan; Berek, Beruk 1252; 
Berc 1261 erdő Tisza mellett 
Hevesben; Berak 1265 „ín ne- 
more, quodBeruk dicitur"; 1298
Abaujban.

B é ré k c s e - b a ja :  Berek- 
éhé Bója 1289 fu.

B érck -fark : Bercfarkl270

„Vsque in locnm, qui Berefark 
vocatur“ hn Tiszánál Hevesben.

B e rk sé g : Berucsag,Berak- 
sag 1203 hn Somogybán.

Berek-szád: Berukszadl288 
hn Esztergomban.

B e re k -s z e g : Bereghszegh 
1268 hrhely Nitráhan.

B e re k -v é g : Berugveg,Be- 
rukveg 1214 hrhely. 

B érem én: Béremen 1281
hn Baranyában, most Berenénd fu. 

R eren cs: Berench 1244,
1287 hn Nitráhan.

Be rend: Berend 1199 hn, 
1297 fa; Posonyi króm szm 

B e re n d i: Berendi 1138szn. 
B eren te : Berente, Berenta 

1217 VR 46, 229 g.fa Borsodb.
B e ré n y : Béren 1009, hn; 

Berin 1222 fu Veszprémben; 
Beren 1237 hn; Berin 1246 fu 
Nógrádban; Beren 1258, 1276 
fu Fejérben; 1269 hn Esztergomb.

B e re t-h a lo m : Beretholin 
1283 fa Megyés azékbenErdélyb.

B e re tk e : Berethke 1291 fu 
Gómorben.

Berető: Bereteyl280,[Bere- 
they 1297 fu Abaujban.

B e re tty ó :  Beruczyo, Beru- 
cio 1217 VR 78 §, Beruchyoa 
1235 uo 166 §, apátság. 

B e re v e : Bereve 1247 szn. 
B erk ed : Berkud 1015 hm 
B e rk en y : Berken 1268 fu 

Nitráhan.
B erkenye: Beroeam (fru

ctus) 1082; Berkemé 1243 „Ad 
arborem Berkenie“hrfa Górnórb.;



Berekune 1259; Berkene 1273, 
Berkenye 1279 Berkene 1280; 
Berkeny 1283 „Ad unam arbo-
eum Berkeny vocatam" hrfa. 

B e rk e n y e -fa :  Berekenye- 
fa 1252, Berekunafa 1280 és 
1304 hrfa.

B e rk e s : Berkes 1300 szn. 
B e r ke s d : Berkesd 1228 fa 

Baranyában.
B e rk esz : Berkez 1239 fu. 
B e rk i: Berky, Berci 1229, 

1275 fu Somogybán; Berki 1270 
fu Sárosban.

B e rk -s z ó g : Bergzog1158 
és 1228-diki átir; Berkesdnek 
is iratik, fu.

Be rv e : Bervei villa 1217 
VR 238 §fm

Berzencze:Berzencze1150, 
1273; Berzenche 1283bn:Ber- 
zencze 1295 fu.

B e rzse n y : Bércen, Bér
chen 1082, Bérsen 1227, 1293 
fu Esztergomban ; Bezsen 1258 
hn Nitrában.

B erzsenyes :Bersenes1145
Dunai sziget neve.

B erzet e : Berzethe 1 243hh.
B esenye-tő :B esene thuv

1211 brbely Tolnában.
B esen y ő : Bessynew, Bese- 

nieu,Besenieu 101 9,Bezeno, Bes- 
nyel 211 ,Beseneu 1214, Bezenyo 
1249 bn Buda korul; Beseneu 
1216 VR 341 §, ez Biharban; 
Besseneu 1230 fu Csanádban; 
Besenev1252, 1265, 1272 stb,
mind bn; BesbenO 1258 szn.

R esen y  ő d: Besseneutl 211, 
1309 ha Csanádban, most To-

rontálban Besenyő; Beseneud
1216 VR 298 § hm 

Be s e n y ő- m á l: Besénéumal 
1229,,Unum locum aptnm ed vi
neas et arandum, qui voeatnrBe- 
seneumal“ hu Somogybán.

Besenyő-tő: Besenethu1211, 
1399-diki átirat: Besenyetueh, 
hn Tolnában a Dunánál. 

B esen y ő -u ta : Beseneuvta
1279 „Ad viam, que vocatur
Beseneuvta" ut Somogybán, Ka- 
posviznél.

B u s e n y - s z ig e t :  Bessen 
sciget 1225 Duna sziget Mosonb. 

B eszdéd: Bezded1135 szm 
B e sz é d e s -P á l-k u ta :  Be-

zedespalkutha 1145 in.
B e sz éd i: BesediBesudi1 1 38 

személy név.
Desz e-fal va:Bezefolua1287 

fu Szálában.
B e sz en y : Bezen 1290 fu 

Csallókózbeu Posonmben. 
B eteg: Bubetek 1138 szn.
B ezerédi: Besserechdi 1138 

személynév.
B ezzegd: Bezzegd 1269hn 

Zarándban.
B ih a r - f ia i- tó l :  Byhorfy- 

aytul 1283 hn (tő, töl, tölgyfa 
azonegy}, itt valószintikép a' töl
gyes hely értetik.

Bik: Bich 1216 erdő Poson-
mben; Byk 1242 hrfa; ,,1243 
„Sylvam Byk“ Gómör ví&kén; 
1288 hrfa.

B ika: Bigva, Bigu 1138Bi
ka 1311 szn; Bika 1287 ha 
Győrmben; Byka, Bika 1221 fu
Teln^Mm.
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B ikács: Bikach 1145, Bey- 

kas 1291 nemzn.
Bikácsi:Bikachi 1211 hn.
Bika-cső: Bigacheu1211szn.
B ik a -k u t: Biguacutl 1 93bn.
Bikás:BikasTumH,52szm
Bikes-k ő : Bykuskul 304fu 

Esztergomban.
B ik -fa : Bikfa 1193, 1232, 

1255, Bicfa 1263, Bikfa 1280, 
Bikfa 1248 hrfu, ez utóbbi Hor
vátországban.

B ik -fő : Bikfev 1297 „Su
per caput magnae syluae— Bik- 
fev vocatum“, erdő Kolosmhen 
Erdélyben.

B ille :  Bille 1239 szn; Byl- 
le 1268 1271, 1291 hn, most 
Billeg puszta Komáromban.

B ille g : Billegy 1075, Bi- 
legy 1124, Byleg 1299 hn. vő
Bélyeg.

B ille g e : Bülique1233,Bil- 
liga1293, Bylighee fu, most pusz
ta Veszprémben.

B ille g i: Byleky 1252 völgy 
Somogybán.

B iro ld : Birolth 1291 hm
B ir s á g : Birsag 1239 ,,X. 

marcas pro bírsagio solvat“. Vi
lágosit: 1316 „DominusRexKa-
rulus. Praelatorum et regni sui 
Baronum salubri usus consilio 
super facto exactionis indici
orum seu birsagiorum talem 
statutum fecit". Ismét 1322 ha- 
sonlókép, pordij.

B irsag -n ap : Borsagnop 2
Hb.fn.

B ival: Bivol 1193 fu.
B ival-akol: Byol okol1246.

Bilokol 1282 hn Dobokában 
Erdélyben.

B iza tlan : Bizotlon1211szm
Bizó: Biza 1217 VR 6* 

§szm
Bizód:Bizod1252szm
B le z v a -lá z a : Blezvalaza 

1214 hrfold Zemplénben. (Láz, 
meztelen, erdőtlen fold).

B ó : Wo 1 1 58 bn Fegyvernek 
mellett Hevesben, most Pó pusz
ta, melyet a’ Bővel egynek vinni 
nem lehet. (Talán a’ Bó gyöke a’
boczának).

B ócs: Buch,Bucsk, Buchk 
1255 hn Nitrában.

B ó c s a : Bocha 1253 szn.
B ocs á r : Bochár 1211, Wu- 

char 1238 „Praedium Wuchar a 
Castro Chanadiensi exemtam“ fu 
régen Csanádban, most Toron
tóiban.

B ocsárd: Wochard 1248 
fu Nitrában.

B o csássa : Bulcassa, Bul- 
sassá 1 Hb cs(mond:bolcsássa).

B o cso n d : Botónd Bknj 41, 
42 stb szn; Bochondl 255nemzn.

Bocsor:Bochyur1218VR
42§sz.

B odagd: Bodagd 1228 bn. 
Erdélyben.

Hódi: Budi 1138 szn.
Bódog: Boudugh 1211 szn.
B odogd: Bodoch, Bodayth 

1193, Bodctu Bknj 50, Bodoct 
KS H, 3, most Bodajk fuFejérb.

B odoló : Bodolou 1216 VR 
335 § hn; Budolov 1271 szn.



B odony: Bodon 1197 hn 
Küköllöben Erdélyben; Bodnn 
1214 VR 374 § szn; 1216 uo 
339, 343 § fu; BundynBknjll,
Budun 1263 vár Bulgáriában, 
most Viddin.

Bodonya:Buduna 1229 fu 
Somogybán; Bodonya 1294szn.

B o d o n y -v ize : Potunvei- 
ze 1055 viz.

B odor: Bodor 1055, 1138, 
Budur 1287, 1299 szn.

B o d ro g : Budrug 1172, 
Bu&ic 1199, Budrug Bknj több
hely. vár, vidék és folyó; Bod- 
rogh 1211 tó a’ Danánál; Budu-
rog 1223 szn; Budrugh, Bug- 
drug 1252 fó Zemplénben stb.

B O dzás-hegy: BOzyasheg, 
BOziasheg 1248 brhegy Bor
sodban.

B o g á r: Bugar 1 1 99 sznév; 
1252 hn; Bogár 1211 fu Csa-
nádban; 1224 szn.

BOgárd: BOgard 1214, Bu-
gardl217V R 74§szm  

B o g á rd i: Bugardil 1 38 szn. 
B ogát: Bogát Bknj 39, 41, 

53 szn; Bagath 1229 fu, most 
puszta Somogybán.

B o g d a sa - te le k e : Bogda- 
sa teluke 1280 hrhely.

B o g l a : Bogolal294fu, most 
Boglád Szálában.

B o g lá r : Boglár, Boglard 
1193 fu Fejérben;Baglar 1211 
helynév.

Bog y:Bugyl 235VR206§szn. 
B ogya: Bogha 1268, Ra

gya 1283 hn Romáraimban, most 
Esztergomban.

JEBNEY, M. NYELYKINCSEK.

B o h ó d : Bohud 1216 VR 
2 5 3 §fu.

B aj - hozó?: Boyhozow 
Boglozov 1214 hrhely. ,

B o jóka: Boyouca 1231 hn 
Fejérben.

Bojt : Bojth 1 279 fu Sopronb. 
B o jto r já n : Baturian 1254 

fu Posonmben.
B o jto r já n o s : Bichturianus 

1281 szőlőhegy Marócz mellett. 
Boka: Boka 1211 szn. 
B okor: Bocur 1075,Buchur 

1214 folyó.
B okori: Bukury 1298 fu. 
B okri: Bokry 1282 fu. 
B o lá r: Bular 1138 szn. 
^Boldoz-orm a: Boldozor- 

ma 1208 rév.
B o ldva: Buldua Bknj 18fó; 

1249 monostor Borsodban.
B o ld v a-fő : Bulduafeul255 

„Ad fontem Sumugy Bulduafeu 
vocatam“ hn Abaujban.

Boldva-kő:Bolduakul300vr. 
B o lg á r: Bulgar 1138 szn. 
Bolha: Ruha 1214 szn.
B olhád: Bulhadu Bknj 33, 

Bulhad 1254, most Bohatou 
hegység Gömorben.

B olondócz: Blundus Bknj 
37, Bolondos 1229 VR 360 § 
„Cives castri Bolondus“ , Bolon- 
duch 1267 vár Trencsénhen.

B o ló s : Boíous 1138 szn. 
B o lt: Bolth 1217 VR 213§ 

fu, most Bét puszta Szabolcsban. 
Bonádi:Bunadi 1138 szn,

talán Bonyhádi.
Bond: Bund 1239 hn és

apátság.
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Bonyolék: Bonalek 1 222szn.
B or: Bor, Boor1259, 1281, 

1283, Tur. H, 1, 9, 72, Weor 
Chr.PoSom nemzn; Bur 1275 
hn Hontban.

B oradó ?: Borathe 1217 VR 
41 § szn.

B orbács: Borbacz 1251 fu 
Győrmben.

B orbánd : Borband1299bn 
Erdélyben.

B o ro sán : Borchan 1255 
hn Nitrában.

B ordás: Bordás 1251 tó 
Győrmben.

B or-fő : Burfeu 1265, Bur- 
foy 1275 hn Hontban.

B o ri: Bory 1135 hn; Bori 
1263 hn Nitrában; Bwwry, Bu- 
ry 1275bn Honth;Bury 1291 ua.

B o r já s z ó -v ó lg y :  Wor- 
riazou welgy 1265 hrvölgy He
ves és Nógrád Szélben; létezik 
K. Hartyánon alól Nyarjas völgy. 
(Bori aszónak is olvashatni).

B o rk a : Burke 1275hrvolgy 
Hontban.

B ork -fa lva : Borkfalua1289
falu.

R o r-k u t: Burkuth 1247hr- 
hely Sárosban.

Boró d : Burbud, Barhod1276 
fu Somogybám

B orony : Borony 1195 fu 
Moson vidékén.

B o ro s: Boros 1214, Bo- 
roch 1217 VR 76 §szn; uo104 
§ fu; Boroch, Boruch 1275 szm

B orosd : Borost 1253 „Vd- 
uornici de villa Borost" fuVasban.

B o ro s-Je n ő : Boros Imtev, 
Boros lenen 1280, 1284 falu
Pestmegyében.

Borostyán: Burustyan1289, 
Barastian 1290,Parastyan1297
várVasmben, most Borostyánkő. 

B oro tk : Borotk 1237 szn.
B ors: Borsu 1075, 1124

és Bknj 34, Barsu 1208, vár és
megye, most Bars; Bors 1156, 
Borsu Bknj 10, 18 31 stb. szn;
Burs1216VR281fu, stb.gyakori. 

B o rsa : Bursa 1216VR244
§ fu Biharban; nemzn uo 247 §, 
Borsa 1194, 1235 nemzn. 

B o rsi: Borsy 1216és 1217 
VR 99, 281 § fu Zemplénben. 

B o rs-m o n o stra : BorsMo- 
nostra 1297 hn Sopronban. 

B orsod : Borsod Bknj 18, 
^1vár; 1193,1248ua: 1279 fu 
Valkómhen.

B orsód: Boroud 1278 iu. 
B o rsod i: 1214 szn. 
B o rso d -p a tak a : Borsod-

pataka: Borsodpataka 1265 fó 
Nógrádhan.

Borsod-Zólyom :Borssed 
Zoulurn Bknj 34, vár.

B o rso ly? : Borchovul 1211 
„Ad Ticiam, iuxta cuius ripam 
in loco, qui dicitur Borchovul 
meta, indeque veniens ad locum,
per quem de praedicta Mostua 
trahuntur naves in Ticiarn“ hn 
a’ régi Csanádhan, mely most To- 
rontálmegye része.

B o rso ro g ? : Borsorog1216 
VR 249 § fu Aradban.

B o rso s : Bursos 1268 hn 
Komárommben.
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B o rsó s : Borsous 1246 hn 
Gömórben; 1298 fu Sárosban.

B o rsv a : Borson Bknj 14 
vár; Borsóba 1216 VR 271 § 
megye, most Ugocsa; Borsua 
1251 vár.

B o rsv a -tő : Borscuatu1270 
„Ad quamdam arborem desicca
tam, quae vocatur Borscuatu“ 
hrfa Valkóban.

B o rsv a '- tŐ -ré v e ? : Buz- 
natvrinnye 1265 fó Latorczánál.

B o r - v ö lg y e :  Burwelge 
1275 bn Hontban.

B orz: Barz 1193 hn Vesz- 
prémmben, most Borzvár fu; 
Burz, Borz 1217 VR 66, 230 
§ szn; Worz 1238 na.

B o rz a s - tó : Borzasztó 1283 
„Ad quamdam terram paludosam 
Borzasztó vvcatam“ hrhely Ko- 
losmben Erdélyben.

B o rz i:  Burzi 1246 kis fó.
Borz óva: Borsua 1217VR 

59 § hn; Borzava van Szatmár- 
ban. VÖ: Borsva.

B o so k c sa : Bosokchal229 
fd, most Buzsák, Somogybán.

B o sz o n c s i: Bozonchyl214 
személynév.

B o s z o rk :  Rozorg 1231 
„Praeinstaldus (Pristaldus) Bo- 
zorg de genere Boszlig“ szn.

Bószu : Boscu 1216 VR 
304 § fu Dobokában, Erdélyben.

B o sz u s -á g ? :  Bousouság 
1248 ,,Juxta stagnum Bousous- 
ag“ tó Csallóközben Posonmben.

B ot: Bot 1197 hn Erdélyb; 
But 1198 szn ; Both 1214 ua; 
Bot,Both 1216, 1217, 1219

VR 42, 44, 94, 133,135,211, 
316 §§ hasonlókép szn.

B ot-falva:B otfalua 1300 
fu Sárosban.

Botk a : Batka,Botka1248hn. 
B o tnánd : Botnand 1075, 

1124 szn.
B otond : Botond Bknj 41, 

42,43stb, KS11,1 szn.L:Bocsond. 
B o to rd i: Botordi 1138szm 
B o to s: Bothos 1262, Bu- 

thus 1291 szn.
B ó tv a : Botva Bknj 40, tó a 

Tiszán innen, hihetőleg a’ Péte
ri tó Pestmben.

Boza: Ruza 1219 VR 119 
§ most talán Bozsaj fu Biharban; 
Boza, Buza 1220—1300 fó a
Szávánál Valkóban és szn; Bozia
1228 fu vagy fó Brassóban- 

Bozd: Bozt 1216 VR 316§
lu Szabolcsban.

B ozó: Busu 1284 fu Tolna
és Somogy szélén.

Bozók: Bozouk 1135,1260, 
Bosuk 1279 prépostság Hontb-

B o zó t:: Boszouth 1211 Szn. 
B o zó t-fő : Bozoutfeu, Ro- 

zoukfeu 1265 hn Hevesben.
Bő: Ben 1082 erdő; 1216 

VR 246 § fu; Bew 1229fu So
mogybán most puszta, hol pré
postság is volt; Behu 1239 fu 
Sopronban; Bew 1259 fu He
vesben a' Tiszánál; 1294 ésl 300 
nemzetségnév.

Bőcsőd?: Buchud 1237 hn 
Fejérmegye vidékén.

Bő_d: Beuildi 1075, Beuldu 
Bknj 40, révhely a’Tiszán Csőn- 
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grádban: Beud 1214 Szn ; BeWd
1287 fu Veszprémben.

B őgény : Beugen 1240 fu 
MOsOnmben.

B őgöd: Bugud 1211, 1295 
szn; Rogud 1287 fu Szálában; 
Bugud 1294 fu Fejérben.

B ogos?: Bugus 1211 szn.
B ő -h e ly : Beuhel 1295 „Ca

dit in quamdam vallem, et per- 
transeundo in eodem, in quodam 
loco Beuhel nominato exit de 
ipsa valle“ hn Gomorben.

B Ö k é n y: Buken1245,1273, 
1290,Bukem Tur. H,1 szn;Bu- 
ken 1284 fu Borsod vidékén.

B o k é n y -fo ld :  Bnkenfold 
1297 hn Czinkota (Sinkote) mel
lett, Pestmben.

B ő -lak : Bylok 1268 falu 
Erdélyben.

B ö lcs : Bultzus Consk Por- 
phyr. de adm. imp. c 40, Bulsu 
Bknj 39, 41, 43 stb. Bulchu 
Tur. H, 25; Bulcho 1055, Bul- 
sw 1222, Bulsu, Bulsuh 1216, 
1217, 1229 VR 148, 282,358 
§§, Bulchu 1228, 1237, 1255, 
1287, 1295 szn; ROlSOv 1208 
fu Esztergomban; Wulch 1225 
apátság; Bulcha, Bulsu, 1236 
fu, ez utóbbi talán Bulcsúnak
mondatott; Belch 1270, 1272, 
1290 fu most Bölcske Tolnában.

Bölcs-hida: Bolchhyda1274
helynév.

B ö lc s ő d i: Bulsudi1138szm
B ölcsős: Bewchewch1291 

Szn a' székelyeknél.
Bold:L:Bőd.
B o n g y é r: Bunger Bknj 8,

10, 18, 31, 34, 57 az Arpád-
kori 7 kán vezérek egyike (Ugy 
látszik, nem a höngyőtől, hanem
inkább a gyömbértől származott
név, szótágcserével).

B örény : Buren 1238 fd
Vág fó körül.

B ő -rév : Ryrew 1287 hn 
Baranyában Okurviznél. .

Böröcző:Burucei1171szm 
Bős: Beys 1082 hn; Beus

1195 szn; Boos 1247 fu Győr- 
mhen; Bus 1252 fu és szn. 

B ro k in a - ré v e :  Brokina-
rea 1055 hn;(t. Berkenye réve). 

B uba: Buba 1138, 1211 szm
Búbos: Bubas 1263 szn. 
Búcs: Buc 1235 VR 188 §,

most Bucsa fu és puszta Bihar
ban ; BouCh 1258 sz és nemzn.

B u c s á g -á g a :  Buchagaga 
1272 brhely Szálában.

B u c s - f a lv a :  Buchfalua 
1275 fu Trencsinben.

B u c s -m á l ja :  Buchmala 
1257 hn Torda falu határában. 

Buc só: Bucho 1298 szn. 
B ucsód: Bucha 1214, Bu- 

chud 1216 VR 256 és 374 §
személynév.

B ucsusi: Buchusi 1217VR 
48 § szn.

B u c z e (? )- to lg y -fa :B u -  
czethulfa 1O15az 1228-iki áti
rat: Buchetwl: Bucse-tölgy, hn.

Búd: Bud, Buht 1216 VR 
262, 292 §, fu Szatmárhan.

B u d a : Buda, krónikák és 
1237, személynév.

Buda-falva: Budafalua1275 
fu Posonmben.



B u d a -p a ta k :  Budapotok 
1284 fó Sárosban.

B u d a -v á r :  Budavár Bknj
1 „Per linguam Hungaricam di
citur nunc Buduvar“ , Budawar 
Tar. I, 17.

B a d a - t e lk e :  Budathelke 
1283 fu Kolosmben Erdélyben.

B u d ic s -ü lé se : Budichw- 
lese 1145 fu (Lehetett Boldog- 
ulése is).

B udi h o -hegye : Budihohe-
gie 1283 hrhegy.

B údosó: Budosov1138szm
Buga: Buga 1216 VR 280 

§ személynév.
B uja: Buja 1222 lm.
B ura : Bura 1283 szm 
B u rjá n o s : Rurianas 1255 

hrvolgy Zemplénben.
Büs: Buus 1138, Busu1216 

VR 338 §, Buus 1229 uo 347 
§ személynév.

Busa: Busa 1248, 1249 fu 
Nógrádban.

B usád i: Busadi, Busaudi 
1138 személynév.

Buta:Buhtuh 1211, Butha 
1294, 1299 szn.

Csáb: Chab 1229 VR347 
§ személynév.

C saba: ChabaKS 1,4, Tar. 
1, 23; 1237, 1256,1269,1291
szn; 1222, 1229, 1247, 1351, 
1256, 1263 falu SOmogyban; 
1235 VR 177 § fu Békésben;
1274 fu Pestmben.

Buza: Buza 1219 VR119 § 
fu Biharban; 1290 szn.

B uzád: Bazad 1227, 1233,
1281, 1289, Buzag 1270 szn 
(volt ily nevű jövevény nemzet
ség is).

B úzás: Buzas 1 243 falu
Erdélyben. ,

B u z z a n t:  Buzentb 1254 
,,1n quodam fonte qui dicitur in 
vulgari Buzentb" forrás Zólyom-
mben. (A’ buzog, bugyog szótól).

Bud: Bud 1216 VR 292 § 
fu Szabolcsban.

Bük: Buk 1279 hn; Byk 
1292 fu Borsodban. Vo: Bik.

Büke: Buke 1198 szn. 
Büki: Riqui 1019 hn; Byky 

1203 fu Somogybán; Biky 1 287 
lu Sopronban; Byky 1298 falu 
Szálában.

B űnét: Bunet 1 Hb. fn.
Bus: Buus 1270 fu. 
B ü si-C sa lád : Chalad de 

Byssi 1278, Byssnsi Chalaad
1279 hn Sopronban.

B üszke : Bizque 1252 szm

C s a b a -b u k - te tő :  Chaba- 
bukteto 1274 „Ascendit ad mon- 
tum excelsum Chababukteto vo
catum" hrbegy Pilismben. 

C sabád: Chobod1214szm 
C s a b a -g á t ja :  Chabagata 

1296 fu Baranyában. 
C sá b a -m a g y a r: Sobamo-

€ s ,  € z .



gera Bknj 45 „Et populus ille, 
qui nunc dicitur Sobamogera, 
mortuo duce Zuard, in Graecia- 
remansit, et ideo dictus est Soba 
secundum Graecos, id est stultus,
quia mortuo domino suo, viam 
non dilexit redire in patriam su-
am“, magyar népség. 

C sab a-m eze je : Chabame-
zeye 1299 fu Békésmben.

C sab án cz : Chobanch 1272, 
Chabanch 1300 „Chaba castel
lanus de Chabanch“ vár, most 
Csobáncz, Szálában.

C sáb rág : Zabrag 1243 sz- 
és bn Hontban, Zabrad 1293 bn 
ua vidéken.

C sahol: Chahol 1270,1277 
falu.

C sa j: Csaj 1224 ,,1n rivulo, 
qui dicitur Csaj“ viz, (Mondjuk:
csajhos, azaz vizes).

C sa jk a : Choyka 1236 hn 
Biharban.

C sajka-küzdő-rév: Choy- 
kacwzdyre 1236 rév a’ Kis Ko
roson Biharban.

C sa j-v iz : Cseyvich 1261
folyó Borsodban.

Csák: Saac Bknj 6, 20, 50,
Chaak Tar. II, 4 szn; Chac, Chak, 
Chyak, Czak, Ghak 1224,1237,
1254, 1255 stb. 1419-ikigsz-
és nemzetségnév.

C sáka: Chaka 1214 szn.
C sákány : Chakan 1254 fu 

Posonmben; Chakon 1289 fu 
Vasban; Chakan 1279 fu So
mogybán; 1283 fu Szepesben;
1295 fuGómórben; 1295 szn. 

C sá k ó - te le k :  Chiacoute-

luk 1289, Chakoteluk 1291 hn 
Aranyosszékben Erdélyben, most 
Csákó; falu.

C sá k -v á r: Chakvár 122O 
hn Temesben,most Csákóvá rnvs.

C sák -v ára : Chhkuaral23F 
hn, Chakwara KS II, 1 ,,Vbi mo
do Chakwara iacet desolata", 
Chakuara Tur. II, 4, Fejérrnben.

C sal: Chal 1296 falu, most 
Csáll, Hontban.

C sala: Chala 1211 szn. 
C salád: Chalad 1221,1254 

fu Vasban; 1257 „Tres terras 
trium villarum in ConliniO Supru-
niensi existentes ad castrum Zul-
gageuriense pertinentes, quae 
uno nomine Chalad nuncupantur";
1300 fu.

C sa lk a : Chalka 1300,1302 
helynév.

C sa ló : Chalow 1165, és 
1349-i átirat, szn.

C s a l l ó: Challow 1290 Chal- 
lowo 1291 fó ésrévCsallókozb.

C s a l l ó-k o z: Csallokuzl 244, 
1279, 1287,1290, Challowkwz 
1291, vidék aDunakétágakózt.

Csam a: Chamal217, 1235 
VR 103, 140 § szn. (Meglehet,
azonos a' Samuval).

Csa n á d : Sunád Bknj 11, 44 
szn és vár; Cenád 1198 hn; 
Chenád 1211 vár és megye; 
Sunad 1216 VR 254 § sznév; 
1217 uo 77 § fu; Chenadl235 
uo 158 § nemzn.

C sanák: Chanigh 1221 fu, 
Chanig, Chanygl284 fu.

C sandal: Chondol 1255 hn 
Posonmben, most puszta.
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Cs á n y: Chonu 1075, 1124 
„Villa piscatorum nomineChouu“ 
fu a'Tiszánál Csongrádban;Chon 
1258 fu a' Dunánál Mosonban. 

Csány-fő:ChonSuh 1211fu. 
Csap: Chop 1270, 1272 hn 

Tolnában; Chap 1276, 1281 hn
a' Tiszánál Unghan.

C sapa: Chapa 1214 szn. 
C sapod: Chupud 1217 VR 

58 § falu.
C sa rm aszn a -ré v e : Char- 

mosnarewi, Charmasnarew1291 
hn Gómorben.

C sa rn o k : Sornak 1024, 
Churnok 1263, 1290 fu; Chur-
nug 1268 nemzn.

C sá sz á r : Csazar 1219 tó 
Erdélyben; Chasar 1 233; Cha- 
zari, Chazary 1308 fu.

C s á s z á r - v ö lg y e : Cha- 
zarvelge 1235 „Iuxta quamdam
magnam vallem, quae vulgariter 
Chazarvelge appellatur" hrvolgy
Baranyában.

C saszló  : Chazlou 1217,
1218 VR 215, 216, 218, 219, 
220 §§ szn.

Csát : Chaath 1295 fuTolnáb. 
C sa ta -b é r: Chotober1221, 

Chataber 1266 „Chataberium 
castrensem dicti castri (Symeg- 
hiensis) de villa Acha“ szn. 

C s a ta b é r - fa lv a :  Chata-
berfalua 1291 „Quandam terram 
nostram Chataberfalua vocatam, 
iuxta Rabam adiacentem“ , falu 
a' Rába fónál.

C sa tá d !: Satadi 1138 szn. 
C sa tá r: Chatar,Sothar1 082, 

Chiatar, Chitar 1137 monostor

Szálában; Chatar 1216 VR 275 
fu; 1246, hn Baranyában, Chy-
tur 1240 hn Veszprémben, most 
puszta; Chatar 1284 apátság; 
Chotor 1269 szn.

C sa tló : Catlu 1221 szn.
Csató: Chato,Chatho1 271 szn. 
C sa to rn a : Chaturna 1261 

htó Hevesben.
C sáva: Chaua 1273 hm 
C sáv ás: Chawas 1300 fu 

Erdélyben.
C sa z m a -fő : Chazmafeu, 

Chozmafeu 1255 hn Somogybám 
C seb: Cheb1211 szn; 1217 

VR 49 § fu Borsodban, most
puszta.

C sebe: Chebe 1211 szn. 
C sé c sé n y : Chechun 1284

fu Győrmben.
C s e c s e n y -p á ta k :  Che- 

chenpotok 1282 fó Zólyomban.;
C se c s - tó : Chechtoo 1224 

htó a Tiszánál; Chechtou 1264, 
1291 htó uo „Ad portumZyntha“.

C seg a : Cgega 1229 fu So
mogybán.

C segd: Chegt 1295 Ki- 
Cs ege: Zeege 1261 htó á' 

Tiszánál Hevesben.
C seg ed i: Cegedi 11 38szn. 
Cseg e r : Chegur, Cheger

1216, 1235 VR 179,288§szm 
C s e g e - te le k e :  Chegete- 

lekel 243fuDobokambenErdélyb.
C s e le z :  Chygz, Chegza 

1219 VR 116, 128 §, Chegze 
1299 szn; Chegez 1291 hnév 
Aranyosszékben Erdélyben.

C segő: Cegw, Cegu 1138 
személynév.



C seg ö r.-k u ta : Chegner- 
cuta 1258 hrkutBibarb Váradnál.

C s e h i  Chebi 1219 VR 14 § 
fu Biharban.

C s e h - p a ta k :  Chebpatak 
1294 fó GÖmÖrben.

C se b -re m e te : Cheremete 
1290 bn Turóiezban.

C seke: Cheke 1055, Ceke 
1138., Chekeo, Chekv 1211, 
Cheka 1214, 1216, 1217 VR 
72, 327, 375 §§,Cheque 1219 
UO 112 §, Cheke 1239, szn; 
1219 VR 4 gfuBiharhan; 1274 
fu GÖmÖrben.

Cseked:Ceket 1138 szn.
C s e k e - la k a :  Chekeloka 

1296 fu Erdélyben.
C sekelő : Checleu, Cicolou 

Cicolou 1216, Cequeleu 1219, 
Ghicolou 1229 VR 129, 266, 
329, 358§§,Chekelev1239szn.

c s e k e s :  chekes 1211, 
chekez 1214, chequez 1217 
VR 59, 38 §, chekez 1237 szn.

C se k lé sz : cheklez 1290 
szőlőhegy.
' Csekm esz: chekmez 1137

Személynév.
C sekő: Cyequeu 1217 VR 

214 §fu.
C sekőd: Chekeud1239szm
C se le : Chele 1248 fu Ba

ranyában.
C se le j:  Celei 113^, Celey

1199 szn; Cheley 1248, 1266, 
1274 fu Baranyában.

C se le s : Chelch 1268 viz 
Poson- és Győrmben,mostCsilis, 
Lásd alább.

C se le s -tő : Chylistu 1287 
fu a’ Dunánál Csallóközben.

C s e lg -h a ra s z t ja :  Celg- 
horozta 1231 „Ad Snem fru
tectorum, que vocantur Celgho- 
rozta“, bokros hely.

C se li: Chely 1291. hm 
C se lkes: Celkes 1138 szm 
C se lő e s : Csellewesl 124fu. 
Csellős-mező:Chellewsme- 

zew 1247 hrhely Sárosban.
C se lo n e -v á r: Chelonevar 

1214 Tiszai sziget Zemplénben.
C sem e: Ceme 1138 szn, 

Chemey k216 VR 27 § fu.
C sem ete : Chemeh, Che- 

meth, Chemethe, Chemothous 
1211 szn; Chemethey 1297 fu
Vasban, most esem.

Csend: Cendl208fuMosonb. 
C sen g e r: Senguer 1217 

VR 86 §, Chenguer, Chengeuer 
1239 fu Szatmárban.

C sengő : Cengu 1138 szn. 
C sengőd: chenkuth 1211,

Sungud, Syencud 1217 VR 42, 
54 § szn.

C senke: Chenke, Chenkeu 
1211 szn; Chengua 1216 VR
183 § fu; Chenke 1239, 1243, 
1299 hn Zemplénben.

c s e n k e r e :  chenkere 1208
személynév.

C se n k e s : Chenkes 1055 
Chenkez 1267 szn.

Csen k e s - fö lde: Chenkes- 
feldy 1278 hn Posonmben. 

Csenő: Chenev 1300 szn. 
C sen tő : Chentu 1216 VR 

317 § szn.



C sen tőd : Chentud 1214 
malomhely.

Csép:Chep1211 szn;Cheph
1229 VR 351 §f„.

C sep e l: Sepel Bknj 44, 50,
51, szn és sziget a Dunán; Gé
pel 1 1 38 fu; Ghopel 1 329,1 295 
fu Somogybán; 1233 hn Vesz-,
prémben; 1371 fu Fejérben; 
Gheppel 1287 hn Ungban.

C sé p e ly :  Sebely 1075, 
1124 fu a' Tisza korul, most 
Gsépa Hevesben.

Cseprecze:Cheprocze1296
hn Veszprémben.

Csep ű d i : Gepudi 1138 szn. 
C ser: Cher 1193 , 1283 

határfa.
C er-b á rd : Cherbrod hrhely 

Baráthi és Petlend közt.
C se r-e le je :  Chereleyl 300 

korul szőlőhegy Somogybán.
C se ré n y : Cseren 1300 hn 

Zólyomban.
C se rep : Gerep 1138 fu; 

Serep 1248, 1 26 lfu Borsodban.
C se re sn y e -fa :  Cheresne- 

fa 1300, 1302 „Venit ad arbo
rem Cheresnefa dictam — dein- 
őe venit ad aliam arborem Che- 
rassy“ hrfa Somogybán.

C ser-fa : Gorufa 1 1 93,Cser- 
fa 1296 hrfa; Gherpha 1335 
VR 182 § szn.

Cse rg ő d : Ghergeud 1257 
fó Baranyáhan.

Cserkesz: Cherkez1214szn. 
C se r-m á l: Sermal1256hn . 

Abaujban.
C s e rn e c z - s z e g :  Cher- 

neczzegh 1278 hn Szálában.

25
C sern e-h a lm a: Sernebol- 

ma 1055 hm
C s e rő -k ö z :  Chereukenz

1261 Vizköz a Tisza két ága 
kozott Hevesben Poroszló és Ti
sza füreden alól, most Cserőköz 
puszta.

C se sz te : Cheztey 1296 fu 
Posonmben.

C se sz tre g : Seztureg Bknj 
44 fó, most Csesztreg vagy 
Csoszteleg fu Torontálban; Chez- 
treg 1237 hn Szála vidékén.

C set: Chet 1214 szn.
C se te : Chete 1287 szn.
C s e te l ő : Chetelou 1 21 4szn.
C sető : Chetheu 1295 szn.
C sév: Chiv 1270, Chev, 

Chiv 1274 fu Pestmben.
C sé v -a sz ó : Sevosou1203 

,,1nde meta descendit per vallem, 
quae vulgo diceretur Sevosou“ 
völgy Somogybán.

Csév-kut:Chehkuth1233 
fu Veszprémben, most Csehkuk

C sibe: Cibe 1138 szn.
C s ic s - é r :  Chicher 1214 

fó Zemplénben.
C s ic se r :  Chychyr, Chichir 

1239 helynév.
Csics ó : Chychou, Chichov, 

Cichou 1252,1268,1272 „Pos
sessionem quamdam Chychou ap
pellatam in valle Nyveg sitam“ 
Chycho 1291 fu Veszprém vi
dékén és Komárom korul.

C s ic s ó -h a ra s z t ja :  Ch{- 
choharasta, Chichoharozta 1291 
hn Komárom vidékén.

C sic so ly : Chichol 1229 
fu Somogybán, most Csicsó.



Csid a : Chida 1158, Csido 
1228hn.

C siga: Chika, Cheka 1217 
VR 23,45 § fu; Chyga 1272 szn.

Csigető:Chigeteo1211szm
C s i g l a - fő : Chyglafeu,Cyg- 

lafeu 1294 ,,ln capite cuiusdam 
vallis Chyglafeu vocatae", völgy 
Mátra vidékén, melyben Almás fu.

C s ig le -m e z ő : Chiglemezo 
KS I, 4 ; Cziglamezeu Tur I, 24; 
Chiglamezei a’ kéziratban.

C sik : Cik 1138 szn, Cika 
1221 VR 367 § ua, vö: Csiga.

C s ik ló : Chiglou, Chigelou 
1211 szn.

C s ik ló - p a ta k :  Chiklou- 
pótok 1249 fó Nitrában.

C sik ó : Chikou 1216 VR 
267 §, Chicou 1217 uo 239 §, 
szn; uo 45 § fu.

C sikós - fok : Sikus fokw
1214 határhely.

C silis : Chelch 1252, Csi- 
les, Csydes 1274 víz Poson- és 
Győrmben. L: Cseles.

C s ilis - tó :  Chilistou 1268 
tó Posonmben.

C sim os: Cimoz 1198, Chi- 
mos 1211 szn.

C sinos: Chunus 1199 nőnv.
C s ip k e -b o k o r: Chipkebo- 

kor 1256 „Sub dumoChipkebo- 
kor dicto“ hrhely Abaujban. 
Népdalainkban a’ csipkebokorral 
előforduló galagonyát világosít
ja 1401 „Juxta quamdam par
vam viam inter quamdam arbo
rem piri sylvelstris ac albae spi
nae vulgo Golgonya". ismét: Per

medium ipsius aquae Sodosva
penes quasdam terras Galgonyas 
homok vocatas defluentis" hn
Nitra vidékén.

C s ip k e -fa : Chypke&1295 
„Sub arbore Chypkefa“ hrfa 
Hont vidékén.

C s ip k é s - f a :  Chypkes fa 
1295 „Sub arbore Chypkes fa 
est mota“ hrfa.

C sipkö : Cipku 1138 szn.
C sípő : Cipeu 1208, Chipo, 

Chipeu 1211 szn.
C sira : Chyra 1263 hn Szá

la vidékén.
C s iro s : Chirns 1237 szn.
C s isz á r :  Cysar 1258,Chy- 

zar 1263 szn; Chuzar 1224 hm
C s isz e : Chysce 1217 VR 

212 § szn.
C s i t a r : Chithar 1283 fu.
C sitény:T zitun sz. Jstván 

1025-i gór. okl. Chitun 1109-i 
átir. Cytim 1296 fu Veszprémb.

C siz: Chyz 1274 fu Gömör- 
ben, most Csizs.

Cseh: Chob, Chup 1287 h- 
és szn Szalu vidékén.

C sobán -é  r:Chnbone!*1252 
hrhely Győr vidékén a' Dunánál.

C sobánka: Chubanka1301 
„Filii comitis Johannis lilii Chu- 
banka“ szn.

Csob o n a : Chobona1237szn.
Csoda: L: Csuda.
C sódi: Chodi 1138 szn.
C sók: Chuk, Chuk 1214szn:
C sóka: Cauka 1138, Chou- 

ka 1211 Choka,Chowka 1214, 
Choka 1229 VR 358 §, Ceuka 
1235 uo 101 §, Chouka 1283



szn; Coku, Chokohu no 364, 
367 § fu; Zoich 1270 fu Pest
ben, most Csókás puszta Lacz- 
háza mellett.

C s ó k - á d :  Cucad 1198, 
Choucad 1235 VR 197 § nőnév.

C sóka-kő : Chokakeu 1292 
„Quaedam rupes Chokakeu vo
cata" — „Eminentia rupis Cho- 
kakeu vocatae in monte Scamard 
existentis" hrhegyEsztergommb.

C sóká s: Chokas 1282 hr- 
hely Erdélyben.

C sökön: Cucon 1198 szn.
Cs o k-teleke:Zoichteleky 

1270 hn. Régen Fejérmegyében 
esett, most Csókás puszta Lacz- 
háza mellett Kiskünságban. Lásd 
fonebb Csőka.

C solnak: Cholnuk 1217 
VR 30 § szn; Cholnok 1263, 
1270 hn Esztergommben.

C se lt: Cholt1216 VR 247
§ apátság.

C so ltó : Cholta 1295 fuGő- 
mörben.

C so ltó -h ild e : Chultuhylde 
1214 sziget a’Tiszán Zemplénb.

Csorna : Cuma 1138 fu; 
Choma 1211, 1229 VR 346, 
351 § szn. (Nem látszik azonos
nak a Samuval).

Csornád: Cornad 1216 VR 
264 § szn.

Csom ádi: Sumadi 1138szn.
C som aj: Cyomoy 1217VR 

54 § szn. '
Csoma-mezeje:Chuma me- 

zey 1216 hn Posonmhen. *
C s o m b a j : Chornboyl 252fm
Csombor: Chumbur1252szn.

Csomor: Chomor 1222 szn- 
C som ós: Chomos 1211, 

Chomoz 1237szn; Chomos1251 
hn Győrmhen.

Csőm o sz ló : Chomoslaon 
1211 szm

Csompó: Chompo 1295szn. 
Csonka: 1208, 1214 szn;

1253 fu Vasmegye vidékén.
C so n t-a sz ó : Chonthazou 

1265 hn, most Csontfalva pusz
ta Nógrádban.

Csopók: Chyopok 1229 fu 
Somogybán.

Csorakon: Curakunl 1 98szn. 
C sorba: Curbei 1217 VR

101 hn, talán a' Békésmegyei, 
mely most puszta;Chorba1282fu.

C sord: Churd 1250 szn. 
C s o r d a - u ta :  Churdavta 

1291 „Quae via vocatur vulga
riter Churdavta" hrut Komárom 
vidékén; Churdauta 1293 „Via 
vulgariter Churdauta dicta —
separat" hrut Veszprémben.

C sőt: Chooth 1055 szn; 
Chuth 1251 hn Somogybán.

C so to r :  Chotor 1269 szm 
Cső: Chov 1297 fu Vasban. 
C söbör: Cheber1211,Chy- 

bar 1217 VR 61, 101 sz és 
bn; Cibrio 1238 mérték. 

C sö b ö rk e : Cheburka1295
személynév.

C söb rös: Subres 1217 VR
102 § szn.

Csőd: Chud 1240 szm 
C sődör: Chydor 1055,Chi- 

dur 1211,Chedur 1216 VR 300 
§; Chydur 1252 szn- 

Csög: Chug 1239 szm



C sögle: Chyglo 1275 Mu
Veszprémben.

Csőke: Cheuke 1229 VR 
346 § szn.

C sömbők: Cumbuk 1217 
V R 94§fu.

C söm ör: Chomor 1015, az 
1228-i átir: Tumurhn; Chemer 
1 1 35 fu Pestben; Chumuot- 1217 
VR 103 §, 1222 szn; 1265 fu 
Hontban.

Csöp: Chup 1287 fuSzaláb. 
C söpö rke : Zopurka, Ze-

purka 1257 fó Baranyában.
C söpűd: Chupud 1217 VR 

58 § falu.
C sőre: Chure 1211 szn. 
C sö rg ő s : Cergus 1257, 

Chiurgus 1298 szn.
C sörög: Churg 1256, Chu- 

rug 1289 fu, most Csireg vagy 
Sireg puszta Rácsban.

C sősz: Cheuz 1211fuVesz
prémben; 1235 VR 189 § fu; 
1272 fu Nitrában; Chyz 1274 
fu Borsod vidékén, Chuuz 1277, 
Cheuz 1278 hu Fejérben a'Cse
pel szigeten, mely akkor oda 
tartozott; Cheuz 1300 kórul fu
Szála környékén.

C sőszi: Cheusci 1216 VR 
318 § fu.

C ső sz -m o lv á ja : Chyz- 
molwaya 1266 hrhely Unghan.

C sö tö rtök : Seturtuch1221, 
Chutertek 1283 fu Posonmben.

C sotö rtök-hely :C hetu r- 
tuohiel 1206, Chuturtukhel1216, 
Cheturtukheil 1254, Chywtor- 
tekhel 1283 fu Posonmben; 
Chuturtukheyl 1291 fu Valkó-

ban Baza vagy Boza, most Roz- 
nicza fón tál.

C súcs: Chnz 1075 hegy 
Barshan; Chus 1124 „VSque ad 
montem Chus“ hegy Hontban.

C s á c s -b é rc z :  Chuzborcz 
1228 hegy Erdélyben.

Csuda: Choda 1211, Chu- 
da 1214, Suda 1216 VR 297 §, 
Chuda 1228, 1361, 1365, 
1379 szn.

Csuka: Cuka VR360§,Zu- 
ga 1331 uo 371 §, Cheuka 
1249, Chuka 1393 szn, melyet 
nehéz a’ Csókától megkülönböz
tetni; Chyka 1373, 1373 fu.

C sukád: Cucad 1198 szn.
C su k a-fő : Chuchafea1335 

víz, mely határ.
C s u k a r -á g a - tó :  Chykur- 

agathu 1353 hrviz Győr vidékén.
C su k ly á s : Chyklas 1300 

„Johannem dictum Chyklas“ szn.
C su k n a -a lja : Chaknaallia 

1374 fu Sárosban.
Csula: Chule 1314 VR374 

§ szn; Chula 1319 uo 35 §, 
most Csaja v. Csulafalva Biharb.

Csukó: Cucou 1198 lm.
Csum a: Chyma 1385 fu 

Nitrában L: Csorna.
C súnya: Suna 1057, Cune 

1198,Chuna 1311,Czuna 1331 
VR 364 §, Chuna, Zuna 1370szn-

C su p o r: Cupur 1198, Cho- 
pur 1333 szn; Chupor 1347 
nemzetségnév.

Csuporán:Cupuran 1198 
'nőnév.

C su rgó : Csorgow1019 hu; 
Zurga 1075 htó; Csörgő 1163,



Chergou 1193, 1217, Chorgu 
1238, Churgou 1255 bn; Csur- 
gy 1258 bn Baranyában; Cor- 
gu 1266 tó a’ Tiszánál Cson- 
grád vidékén; Chorgo 1275, 
1289 helynév.

C sá t: Chuth 1295 monostor.
C sáz : Chuz 1236 hm
C sengő: Zyngeyl214hr- 

hely Biharban.
C z eg ó n y : Cegun 1235VR 

192 § fu Szatmárban.
C zene: Zene 1298 szn.
Czenk: Cenk 1298 szn.
C zenke: Zenke 1211 szn.
C z e tén y : Cetin 1138 szn; 

Cheten 1239 fu Nitrában. Vö: 
Csitény.

Czimor-: Cimor 1188 szn. 
C zinke: Cincea 1219 VR 

27 § „Vxor Scilak, nomine Cin- 
qea“, Cynka 1271 nőnév; talán 
Csinoskát jelentve.

C zobo lcs: Czobolcsl293
személynév.

C z o m b o s : Zombos 1082sz. 
Czompád:Zumpad1214szm 
Czompó: Sompu, Sampu 

1138, Chumpo 1246 szm 
C zövek: Chewek 1300kó- 

rül „Quemdam ligneum clavicu
lam, vulgo Chewek vocatum". 

Czúcz: Cuc 1198 szn. 
C zu czo r: Chucarl240szn. 

(Hegyes orrát jelenthetett). 
Czudar: Chudor 1287 szn.

D aró cz : Drauch 1264 hn 
Baranyában.

D a ró c z - fo k : Drauchfok 
1264 hn Baranyában.

D arv as-tó : Darvastoul 283 
tó Kolosmben Erdélyben.

De: Ge lHb ksz.
D e á k i : Diaki, Diaky,Dyaky 

1270 fu Szálában; Diaki 1296 
monostor Posonmben.

D eb reczen : Debrezunl 235 
VR 138 § fu Biharban most vs.

D eb rő : Debreo, Dobra 1217 
VR 40, 224 § monostor és fu 
Hevesben.

D ech m ar-p u rlag a : Dech- 
mar parlaga 1264 hrh Szatmárb.

D éd: Ded 1198, 1216 VR 
251 g szn.

D ada: Dada 1278, 1279, 
1280 fu Somogybám

D ag: Dag 1225 hn, most 
Dakfóld puszta Sopronban; Dagh 
1238 fu Tolnában.

D alm ád: Dalmadi 1138 fu; 
Dobnod 1265 hn; Dalmad 1300 
fu Hontban.

D alód : Dalutl015fu a Du
na kórul.

D alos: Dolus 1055, 1211? 
1214 szn.

Dalyok:Dalluk 1158, Da- 
lugh 1228 fu Baranyában.

Dama - h ida : Darnahyda 
1300 kórul fa.

D ara : Dara 1279 szm
D ari: Dari 1138 szn.
D a rja : Dana 1247 szm



D eda: Deda 1800 fű, most 
Dada Szabolcsban.

Dedemesd:Dedemest1135
személynév.

D édes: Deudas 1216 VR 
330 § fu Borsodban.

D e d es-fa lv a : Dedus falna 
1291 falu.

Dé*g: Degu 1138, Deeg 
1300 körül fd.

Degösd:Degust 1235 VR 
1 66§fu.

D e ln a -fő : Delnafeu, Del- 
nafew 1272 hu Sárosban. 

D em es: Demes,Demusl 138
stb szn és prépostság most Dó- 
mós fu a' Dunánál Esztergommb.

D engeleg: Dingenogul227
VR 227 § fu Szatmárban; Den- 
gelech, Denselegb 1246 fó és
hn Nógrádban.

D e re c sk e : Derethke 1295
szn (talán Dereske).

D ereg : Deregl216VR3O6
§ fu Kolosmben Erdélyben. 

D e re sz n e t-p a ta k a :'D e -  
reznet pataka 1255 fó Zemplénb. 

D e rz s i: Dersi 1138 szn. 
D ós-akna : Desocana 1245, 

Desakna 1248, Deesakna 1291 
hn Erdélyben.

D é s - ta v a :  Destoua 1261 
htó Hevesben.

D éta: Dyta 1239 szn. 
D e tro - fa lu a : 1287 falu 

Szálában.
D é v é re s : 1214tó Tiszánál. 
D ézsm ás: Desmas 1261 fu 

Borsodban.
D ie n e s -m o n o s tra :  Die- 

nua rnonostra 1258 monostor.

D ie n e s - te lk e :  Dieneste- 
leke 1228 bn Erdélyben.

D ió: Gyoul215VR285§fu.
D ió -a sz ó : Deoosou 120R 

„Per vallem que vulgo dicitur 
Deeosou“ völgy Baranyában; 
Diuazu 1239 fó Szálában.

Diód: Gyowgy 1015 hn. 
Gyógy Bknj 46, Gyod Turocz. 
R, 39, Gyogh Chron. Bud. most 
Diósd puszta Fejérben Pestme- 
gye szélén; Gyovd 1282, Gyod 
1296 fu Fejérben Erdélyben, 
most Gyógynak é s Diódnak 
hivatik.

D ióna: Dyuna 1216 VR 
271 § fu Borsua (Ugocsa) me
gyében.

Diós: Dius 1138 szn; Dyus 
1278 hrhely Hevesben a' Tiszá
nál Eger-viz szigetén.

D isznó : Gisnav 1055 hn.
D isz n ó -é r  :Giznouer 1248, 

Giznoeer 1299hrhely Zemplénb.
D isz ó -u t: Giznouth 1299 

hr Zemplénmben.
D isz n ó -  verm ek  - a lja : 

Disnowermekalial233hrVeszpr.
D iv ék : Divek 1230 nemzn. 

1278 szn.
Dob: Dub 126 VR 300 § 

Szn; Dob 1165, 1256 hn Sza
bolcsban; 1291 hn Fejérben.

D oba: Duba 1216 VR 266 
§szn; 1219 uo 13 § fu  Szol
nok (Heves) mben.

D o b o c s-v ö lg y e : Dubuch 
velge 1295 „Ad quamdam val
lem Dubuchvelge vacatam" ha- 
tárvölgy Gömörben.

D oboka: D obucaBknjll



szn; Dobuka 1171, 1172 me
gye, Doboka 1214,1216,1217 
VR 97, 304, 376 §§, Dubukay 
1219 uo 11 §, Doboka 1243 
vár és megye Erdélyben.

Do bonok: Dobonuc 1239 
fó Szálában.

Dobor: Dubur 1138, 1247 
szn; Dobur 1217, 1235 VR 98 
143 §fu.

D obos: Tubos 1055, Dubas 
1138, Tubus 1211 szn; Dobos 
1138, Dubos 1217 VR 64 §fu; 
DObus 123 fu; Dobás, Dobos 
1272 1282 fu,mostDabaspestb.

D oboz: Dobocz 1075, Do
boz 1124 fu Kórós fónál.

D obozd: Dobozd 1244 fu 
Nit^megyében.

D obrony: Duwrum 1158 
hr a Tiszánál; Dobron 1208 fu 
Mosonban.

D ógos: Dugus 1217 VR87
§ szn (Dolgos).

D olm ány: Dolman 1216 
VR 309 § fu Zarándban.

D olosd: Dolosd 1275 hn, 
most puszta Veszprémben.

Dom b: Dumb 1252 szn.
D om bó : Dombo 1291 „Ni

colaus dictusDombo“, szn; 1270, 
1296 fu Posonmben.

D om boly: Durnbul 1217 
VR 95 § fu.

Domboru:Dumburay 1289, 
Dumburou 1291 bn, most Dóm- 
bo fu Aranyosszékben Erdélyb.

Dom kó: Dumku 1138 szn.
D on - tő -m a g y a r :  Dentu- 

moger Bknj 1 , 3; Don- folyé 
melléki vidék és nép neve; T ur.1,1.

D o ro g : Duruch 1223 falu 
Esztergomban.

D o ro g -h e g y :  Dorogheg 
1249 hegy Esztergomban.

D o ro g -k ó ró s-sze g :D u - 
rug Keuruszegh 1300 falu Sza
bolcsban.

D orozsm a: Drusba 1075, 
Durugsa, Durusa 1138 falu 
a' Tisza kórnyékén, most mvs 
Szeged mellett; Drusma 1269 
nemzn. (Dorozmás, Somogybán
rovátkost, reszelóst és ripa- 
csost jelent).

D öm ös: Dumus 1291 Dunai
sziget Dómsódnél.

Dö m sö d: Cumchud 1291hn 
akkor Fejérben, most Pestben.

D ős: 1216 VR 311 §,Dus 
1219 uo 120 § „Comprovinci
ales de Dus“ Désvár vidékieket 
jelenthet.

D rág a : Daraga 1216 VR 
331 § „Duas pedisequas eius 
scilicet MaviametDaragam“ nőn.

Duda: Duda 1135 szn.
D u d o ló -m ál: Dudálómmal 

1275 hegyn Esztergommben.
D udork: Dudorc 1217 VR 

67 § szn.
D u lósd : Dulusd 1082 fu.
D u n a-szeg : Dunasegh,Du- 

nazeg, 1233 fu a’ Dunánál.
D una-szél: Dunazel 1233 

fu Moson kórül.
D n n a - v i z : Dnnavizl 015fó.
Dús: Dus 1219 VR 120 § 

fu Biharban.
Dűlő: Dulew 1254 „Inter 

dou iugera, quae vulgo Dulew 
vocatur“. határdűlő.



33

1E .

Ebe:Ebey 1217, 1235 VR
208 § fu Biharban.

Ebed: Ebed 1237 fu. Nem
zetség neve is.

E bed i: Ebed! 1138 szn.
E bes: Ebes 1190 „Liber 

homo vel servus, Sarachenus, 
incola Regni nostri, Schlavus, 
Rusticus, Ehes,Christianus“. Ugy
látszik, a’ besenyők keleties ki
ejtésű neve; Ebus 1138 szn;
Ebes 1216 VR 283 § fu.

E b -fa : Ebfa 1272 „1n quo 
etiam dumo spina, quae Ebfa di
citur" hrfa Nitrában.

É cs: Echu, 1221,Ech 1252, 
1266, Echi 1284 fu Győrmben. 

E ese: Eche 1279 fu. 
E csed i-k u llő : Echedykily 

1264 hn Szatmárban.
E cseg : Echeg 1235 VR 

206 § fu, most puszta Heveshen 
E c s e r :E cher 1055, 1211

szn; 1082 fu.
E csk a : Echka 1237 szn.
Ecskőd : Echkud 1229 szn. 
Ed: Ed Bknj 8, 10, 17, 32, 

KS l, 4, Tur. 1, 23, 24 szn. 
Eddi: Eddi 1138 szn. 
E déd: Eded 1217VR33§fm 
E d e lén y : Edelm, Hedelen 

1138 fu; Edelen 1219 VR 17 
§ fu Borsodban; Edelyn 1277 
fu; Edelen 1268 szn.

E dencs: Edench, Endech 
1300 szn.

Edő: Edén 1229 szn; Edeo 
1288 fu Rába fó kórul.

E döm ény: Edumen Bknj 
8, 10, 17,22, Edémen KS 1, 4, 
Tur. 1, 23, 24 szn.

É dosv .É des:E dus 1138, 
Édes 1294 szn.

E endo l: Emdul 1 Hb. cs.
Édva: Aydua Tur. H, 79, 

Edua Chr. Bud. (Cydua kézir. 
hibás), Aydua Chron. Pos. H, 2. 
kán nőnév.

Egebendi:Egebendi 1138 
személynév. ^

Egeg: Egvegb 1279, Egegh 
1300 fu Honiban.

E ger: Egur Bknj 32 fó He
vesben; Egur 1262 tó Ugocsá- 
ban; Egyr 1272 erdőPestmben; 
Eger 1293 „Ad duas arbores 
Eger“ hrfa Horvátországban.

E g er-fa : Egerfa1256,,Sub 
arboribus Egerfa vocatis" hrfa 
Abaujban; 1275 hrfa; Egorfa 
123 ua; Egurfa 1294 ua Go- 
morben.

E g er-fő : Egurfev 1250 viz 
Zólyomban.

E g e r-p a ta k :  Egwerpotac 
1223 tó Erdélyben.

E g e r-p a ta k a :  Egerpataka 
1254 bn.

E g e r-sz e g : Egerzug 1266, 
Egerzegb 1302 fu Szálában.

É gető?: Eggutbu 1239szn;
1getbi 1291 hn Aranyosszék. 
Erdélyben, most nem létezik.
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É gős: Egus 1138, Éguch
1217VR70§szn.

Egregy:Egrugh 1019 fu; 
Egregy 1214 fu Aradban; Eg-
reg 1217 VR 42§ fu; 1284 viz 
Sopron vidékén. Vo Egres.

E g re s :  Egres 1075 tó; Ege
res 1193 hr; Egrus 1208 fu; 
Egris 1213, 1225 apátság a 
Marosnál; Egrug hn; Egres 
1229 fu Somogybán; Egreh 
1235 fó Baranyában; Egruch 
1246 hnNógrádban;Egrys1269 
fó Erdélyben.

E g re s -p a ta k a :  Egruspo- 
toka 1267 fó Ahaujban.

E g re s - tó :  Egriesthu 1252 
htó a’ Dunánál Győr vidékén. 

E gy: lg, Igg 1 Hb mn. 
E g y e d -k e lé s e :  Egedke- 

lese 1145 hm
E g y en -fa : Egenpha 1266 

hn a Tiszánál Csongrád vidékén.
E g y h á z a s -C s a la m ia  : 

Ighazaschalamia 1244hnHontb.
E g y h á z a s - I da: Eghazas 

Ida 1280 fu.
E kéd: Eked 1274 hn Du

nántúl.
E k éd i: Ekedi 1138 szn.
E k ö lc s : EculsuBknj 21 szn. 
Él: Eel 1219 VR 20 § falu

és személynév.
Éld: Éld 1211 szn.
E le fá n t:  Elephant 1112, 

Elefánt 1218, 1249 Elephan 
1252 fu Nitrábam 

E lekd: Elect 1138 szm 
Ele kos: Elecus 1294 szn. 
E lep : Elep 1217 VR 73 §

fu, most puszta Biharban.
JERNEY, M. NYELYKINCSEK

É les : Eles,Elus 1138, 1211 
személynév.

É lesd : Elust 1217 VR 88 
§ fu Biharban.

É le s -k ő : Eleskwl283„Ad 
vnum lapidem Eleskw vocatum" 
br Zólyomban; Eluskew 1299 
vár Posonmben.

É le sz sz e : Ilezie 2 Hbcs.
E lev e : Eeleve lHb ib (Élőt 

is jelentbet,némelyek Élő Istenre
magyarázzák).

E lias  - fa lv a  : Eliasfolua 
1290 fu Nógrádban.

É lő : Eleo 1055 szm
É ln ie: Élnie 1 Hb cs.
E lő -ág : Eleuag 1274 viz 

Győrmben.
Elő - c sa p a t: Bulatzospon, 

Tzopon Const. Porphyr. de adm. 
lnp. c. 37, a' besenyők hadának 
8-dik osztálya.

E lőd: Lebedias,a magyarok 
első vezére; Előd vagy Elved
ből metatbetice lett görögös írás
sal Lebed.Const. Porphyr. de ad- 
mim lmp. c 38; Eleud Bknj 6, 
20, 50, 56, Elad KS.Il, 1. Ele
ud Tur. ll, 1 ua szn.

E lő -é r :  Elewer 1248, Ele- 
eer 1299 hrvonalZemplénmbem

E lő -h o m o k : Eleuvi Hamuk 
1055 hm

E lő -hom okok : Eleuhomo- 
kok 1222 ,,Ad colles Eleuhomo-
kok“ hn Győrmben.

Elő-mál:Eleumal 1269, vil: 
1402 „Quamdam vineam nostram 
inter metas ciuitatis nostre Al
bensis in monte Elevmal ex par- 

3
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te meridiei — adiacentem“ sző
lőhegy Erdélyben.

Elő-sár:Eleusar1277„Ad 
alium lacum vulgariter Eleusar 
appelatum" tó Csepelszigetem

E lő tt :  Eleut 1Hb nb.
E lő -u t: Eluut 1286 hn.
E m bel: Embel 1138, 1171

személynév.
Embeld i: Embeldi 1 1 39szn.
E m ber: Ember 1 és2Hhfm
E m bes: 1138 szn.
Emed: Emed 1138 szn.
E m elő: Emelev 1198 nőm
E m es: Emesu Bknj 3Almos 

vezér anyja, nőnév.
Ernőd: Emeud Bknj 31 falu 

Borsodban.
Em ődi: Emudi,Hemudi1138 

személynév.
Em őke: Émeca 1112,Eme- 

yke, Emeyka 1258 fu Nitrában.
E m őke i: Hemequei 1217 

VR 31 § szn.
Em psa: Empsa 1239 szn.
Em ze: Emze 1211 szn.
E n ád i: Enadi 1138 szn.
E ndéd: Endédi 1138 fm
E n dréd : Endredi 1138 fu-
E n d re i: Endrei 1138 szn.
E n d rő d : Endréd, Endered 

1082, Endréd 1225, 1229, En- 
dreod 1295 fu Somogybán.

E ngede: Engede 1 Hb cm
E nnék : Enneyc 1 Hb cs.
E nőd: Enud 1237 fu Sop- 

ronmben.
E p el: Epel 1279 hn.
E p e r je s :  Eperies 1219 hn 

Erdélyben; Epuryes 1233, Epu- 
ries 1247 vs Sárosban.

E p re s - tó :  Epyeresthu, E-
pyeristhu 1252 tóGyőr vidékén. 

É r: Her 1216 VR 313§, Er
1217 uO45 §hnBiharban;1225,
„Advenam Er“ Veszprémben; 
1229 uo 358 §,,Per vallem no
mine Er“ völgy Kolosmben; Eer 
1249 „Ad rivum qui dicitur Eer“ 
fó Baranyában; 1265;,,Eer1265 
fó Szatmárban; 1268 viz Komá
romban; 1269 „A quadam vena, 
quae Er vocatur“ Csallóközben;
1270 „ln quodam lluviolo, qui 
vulgariter Er vocatur" fó Go-
mörben Sajó kórul; 1272 ,,1n 
trat quamdam vallem, quae Her 
vocatur“ völgy Nitrában; 1274 
fó; 1283„Vadit per iluvium qui 
vocatur Er“ fó Borsodban.

É r -b e l-v o lg y e :  Erbelvol- 
gye 1211 hn Somogyham 

E rc sé n y : Eresen 1211 szn; 
Erchen 1268 hrviz Komáromb.

E rc s i:  Erchy 1269 monos- 
torhely Fejérhen.

É rd : Érd KS l, 2, nemzm 
E rd e i: Erdei 1217 VR225 

§ falu.
E rd é li-Z o ltá n : ErdeliZol- 

tan Tum ll, 30 „Qui (Zoltán) 
postea haereditavit illas partes
transilvanas, et ideo vulgariter 
dici solet Erdeli Zoltán". Erdee- 
li Zoltán, Chr. Rud.

E rd ő : Erdew 4093, Erdeu 
1217 VR 62 §, Erde 1219 uo 
123 §,Erdeu1229 uo 358, § 
1290, Erdew 1300 szn; Erdeu 
1235 VR 174 § fu Heves vidék.

E rd ő -c so k o n a  : Erdeu- 
chucana 1269, Eredew Chucn-
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na 1270, Erdeuchukuna 1272, 
Erdeuchucuna 1275 fuSomogyb.

E rd ő d : Érded 1217VR226 
§ szn; Herdeud 1216 uo273 §, 
Erdei 1217 uo 221 S, Érded uo 
222 § fu; Erdeud, Herdeud! 2 64 
erdő és Beregmegye régi neve; 
Erdeud 1273 fu Szatmárban.

E rd ő -e lő : Erdeuelu Bknj 
11, Erteuelu KS H,1, Erdewel- 
we Tur 1, 24, Erdeel ua H, 29, 
Erdeien ua lí, 5; kézir: Erdee- 
lew; Erdewel Chr. Pos. ll, 2. 
Erdélyország neve.

Erdő - fa lv a  : Erdenfalua 
1279, Erdewfalua 1294 fuSze-
pesben.

E rdö l: Erdeul 1237 fu. 
E rd ő -m e z ő : Erdeomezeo

1248, 1299 brhely Zemplénben.
E rd ő s: Erdős 1211 szn; 

Érdes 1243 fu. 
E rdő-S om lyó : Erdesumu-

la 1227 hn.
E re c s : Erech1252tó,1268 

viz a’ Dunánál Komárom vidékén. 
E re s : Eres 1138 sz- és bn.
E jre sz tő : Errestou 1237 

határvölgy.
E re s z tő -h e ly ? :  Vrusthu- 

hy 1276 „Cum iure tributi li
beri super lluvio Merene Vru- 
sthuby appellato“ hn Merenyé- 
nél Somogybán.

E re sz tv é n  y:Eresteunl231 
„Saltusqui vulgo Eresteun dici- 
tur“ erdő Nitrában; Ereszteven 
1244 „Ad vnarn paruam siluam, 
quae valgo vocabulo Ereszteven 
dicitur", erdő Hontban; Erezte- 
un 1257 „luxta magnam siluam.

quae dicitur Ereztean" erdő; 
Erczteveny 1282 „luxta quam
dam paruam syluam, que wulgo 
Erezteveny dicitur“erdőErdélyb.

E r e s z tv é n y - v iz ;  Erez- 
tewenwyz 1265 viz Heves szélb.

É re t te :  Érette 1 Hb nb.
É r -h á t :  Erhat 1029: 1109 

„Ad metam terream que vulga
riter Erhat uocatur“ ; Erhath 
1296 hrhely.

E rk ed : Erkhed 1248 falu 
Erdélyben.

E rk ö lc sö s : Vrcultusl219 
VR 1 § szn.

E rn y ő : Ernei 1138, 1220, 
Erneu 1216, 1235 VR 164, 
328 § stb. szn. (Ez világosan az 
lrenaeus magyarítása).

E rős: Herus, Ereosz 1211, 
Erus 1217; Ereus 1217 VR81 
§, 1219 uo 112 §, 1229 uo 350 
§, 1235 uo 161 § szn.

E rő sd : Hereust 1216 VR 
304 § szn.

É rse k : Érsek 1211 szn; 
Érsek 1235 fu Baranyában.

É r-tö v e : Ertub 1075, Er- 
tue1124,vilag: Erthevel369 htó 
a’Tiszánál Csongrádban.

É s : Es, Is 1 és 2 Hb ksz.
Esdő: Esdeh 1229 szn.
Esk-ü l l ő : Esculeu Bknj 27 

,,ln loco illo, qui dicitur Escu
leu, lidem cum juramento firma
verunt, et a die locus ille nun
cupatus est Esculeu, eo, quod 
ibi juraverunt" most Eskullő fu 
Dobokában Erdélyben.

Eső: Eso 1138 Esceu 1252 
személynév.

3*
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Essős:H useos1211tó.
E sze lő s? : Ezelech,Jeles Ba, 

Árpád unokája Const. Porph. de 
adm. Imp. c. 40.

E s z tá r ,  Yzthar 1216 VR 
374 § fu Biharban.

Esztergály:Estergur1243 
Strugar 1247 fu Nógrádban.

É s z - tö rő :  Esturuh 1256 
„Homini nostro nomine Esturuh“
személynév.

jEte: Ete Bknj 6,14,15,40, 
41JT7; 1138 „luxta villam Ta- 
pai est vivarium, quod dicitur 
Etei“ htó Csongrádban a Tiszá
nál; Étbe 1211 szn; Étbe 1217 
VR 213 § fu Szabolcsban.

E ted: Eted 1138 szn.
E te k : Ityk 1283 keresztény 

kún szn. (Üték is lehetett).
E te l:  Etyt Bknj 7 fó. most 

Volga.

E te le : Ethela KS 1, 2, At- 
tyla Tur. I, 10 seq. H,1 „Atty- 
la qui Hungarico idiomate Ethe- 
le dictus est“,Etul 1224; Echil- 
leu 1235VR205§;világ: Ethe- 
leu 1320, Etel 1331, 1332, 
Ethele 1333 szn; ismét: Ethe- 
lew 1367 fu Erdélyben.

E te l - k öz: Etel et Cuzu 
Ital vagy vizkóz, a’ magyarok 
egykori lakhelye Const. Porph. 
de adm. lrnp. c. 40. L: Atelkóz.

E ten éd : Ethened 1217 VR 
48 § szn.

É te r: Éter 1138 sz-éshm
É tes:E tes,E tis 1138 szn.
E te v e le n : Eteuelen 1291 fu 

Nógrád vagy Hont vidékén.
E v é k : Evec 1 Hb cs.
E z : 1 és 2 Hb nm.

Fa: Fa lH b ln .
F a -a  szó: Fawoozow 1082

hn Veszprém vidékén.
Fád: Food, Fond 1211, vi

lág: 1402 Faad, most Fadd fu 
Tolnában.
. F á j: Fay 1243, 1275,1279 
fu Abaujban.

F a já n a k : Foianec 1 Hb fn. 
F á jsz : Faisch 1082, Faisz 

1243, Fayz 1275fuVeszprémb.
Fakó: Fuco 1257 hn Bara

nyában; Feco 1281 „Cujusdam 
equi Feco coloris“ ló színe. 

F a lk a : Falba 1222 szn.

F a ló : Fallo 1015 fu. 
F alu -alja :F alualya  1284 

szőlőhegy Borosjenőnél Pestben.
F a lu d i: Foludy 1296 falu 

Marosszékben Erdélyben.
Fan: Fon 1219 VR 2 § faln 

Zémplénmben.
F a n c s  Fons 1138 szn.
Fan c sa l:  Phonsol 1082,

Fanzal (nádor) 1137, Fonsol 
1138, Fonsal 1165 szn; Fon- 
chal 1214 hn; Fansol 1216 VR 
310 § fu Erdélyben; Fonchol
1217 uo 100 §fu Biharban, most 
puszta ; 1272 hn Pestmben; 1275



fu Zemplén vidékén: 1299 fu 
Békésben.

F a n c s a l t a - h á t j a :  Fon- 
choltahatya 1268 hrhely Ko- 
márommben.

F a n c s ik a : Fonchuka 1217 
VR 229 §, Fanchuka 1219 no 
130 § szn.

Fa rád : Farad 1228 falu
Sopronmben.

F a rd i:  Fardi 1138 szn.
F a rk a d : Forkod 1296 falu 

Aranyosszékben Erdélyben.
F a rk as : Forkos1082,Farkas 

1138, Forcos 1162, Forcosl 181, 
Forcas1183,Forkas1208,1222; 
Forcas 1211, 1214; Farcas
1299 stb. szn. mely bizonyára 
a Wolfgangus magyaritása, ide
mutat: 1330 és 1335 „Fabia
num dictum Farkaswereu“ ; For- 
cos 1112 fu Nitrában; Farcas 
1285 fu Sárosban.

Fa rk asd : Forcost 1217VR 
239 § szn.

F a rk asd i: Farkasti 1138szn.
F a rk a s - f a lv a :  Farkasfa- 

lua 1278 fu Szepességen.
F a rk a s -h á ló -h e ly :  Far- 

kashalowhely 1214 hrhely a' 
Tiszánál Zemplénmhen.

F a rk a s -h a lo m : Forkos- 
holm 1269 hrhely Csallóközben 
Posonmhen.

F a rk a s -k ő : Forkoskul 248 
hr Borsodban.

F a r k a s - f e r t e s :  Forcos- 
fertes 1202 hrhely Osztrák szé
len, Farkasvölgye körül.

F a rn ád : Famad 1283 hn 
Bars és Esztergom szélben.

37
Farnos:Fornos1229,1237 

szn; 1261 hn Hevesben.
F a r s á d i : Farsadi 1138 szn.
F a r t a - s z ö g :  Fartaszng 

1291 bn Aranyosszékben Érd. 
most nincs.

F a r to s :  Fortos 1211 szn.
Fás: Fas 1221 VR 361 § tó

Békésben.
Fás-halom: Faashalom1283 

„Ascendendo quamdam montem 
Faashalom vocatam" hegy Ko- 
losmben Erdélyben.

Fazekas : Fazekas 1296 
„luxta viam Fazekas" hn Vesz- 
prémmben.

F e c s k é s -c s é k :  Fechkes- 
csek 1145 hn (esek, csók, fark).

F e g y v e r e s :  Fegyveres 
1211 szn.

F e g y v e rn e k : Fedwernek 
1158, Fegyuernuch1214VR 
389 §, Fegyerunc 1216 no 278 
§, Fegyernuc 1235 uo 206 § 
fu Hevesben, most puszta a’ Ti
szánál.

F e jd i:  Feidi 1138 szn.
F e jé r :  Fehér 1216VR 255 

§ nőnév; Fejer 1217 uo 86 § 
férfinév.

F e jé r -e g y h á z :  Fegeregy- 
haz1229 fu Somogybán; Feyer- 
eghaz 1292 fu Körös fó mellett.

F e jé r -e g y h á z a :  Feyer- 
eghaza 1193 fu.

F e jé r -k ő : FejerKuw1037 
hegy Bakony-Bélnél; Fejerkeo 
1248, 1299 hr és rév Zempl.

F e jé r -K ö rö s :  Feyerkeres 
1299 fó Békésben.

F e jé r - rn a r t - ta v a ? :  Ve-
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yrmarthouna 1211: 1399 tó a' 
Dunánál. (Mondhatni Vér-mart- 
tavának is).

F e jé r -ö rv é n y :  FoherEu- 
rem 1261 fm

F e jé r -p a ta k :  Feyrpatak,
Feyerpotok 1291 fó Gömorben.

F e jé r - p e j :  Feyerpey1291 
„Vnum palefridum feyerpey co
loris" ló szine, mely a’ világospej 
szőrűnek felel meg. (Tehát nem 
mi kölcsönöztük az angoloktól, 
hanem ők vevék tőlünk a’ pey 
szót. A’ palefridns az olasz pa- 
lestriconak elrontásomé ly harcz- 
hoz tartozót jelent, és igy harcz- 
ra tanitott lovat értelmez).

F e jé r  - s z e n t - m a r g i ta :  
Feherzentmargita 1261 hm

F e jé r - tó :  Fejertou 1075, 
Feyertho 1145, Ferteu 1211: 
1399 és 1417 átirat: Fertho; 
Feyrtou 1224 htó a’ Tiszánál, 
Fehertou 1235 VR 204 § fu.

F e jé r - v á r :  Fejervar 953 
„Brevi post Zdiarenses argenti 
fodinas hostes (Ungari) occupa- 
vetre, dein ad Czaslaviam castel
lo quodam exstructo, omnia per 
eam viciniam metallorum loca
habuerint in potestate, progressi
tandem ad Pragam longius, 
caeso Bohemorum exercitu, Fe-
jervár, quasi urbem albam dicas, 
aedificarunt, rursus Zvikostio 
BoleslaiDuce,in acie caeso, exer
cituque dissipato. Belvár, seu 
Welvár civitatem ad Slanam con
didere. Post haec inclinari Hun
norum in Bohemia fortuna eae-

pit, victus acie ab ipso Beleslao 
Gicham Hunnorum Ductor. Wel- 
varurn occupatum est“ Balbini 
Bohusl. Epitomae rr. Bob. L. 3, 
pag. 163. A' magyaroktól Cseh
országban a' X. században épi- 
tett vár.

F e je r - v á r i - r é v e :  Fehe- 
ruuarurea 1055 hn.

F e je s :  Fees 1203 szn.
F e jő :  Feheu 1211 szn; Fe- 

jew 1300 „Terram suamFejew 
vocatam“ bn.

F e k é ly ? : Fecel 1216 VR 
291 § sziget Bajomnál Biharban.

F e k e te :  Fekety 1082 fu; 
Fekete 1138 fu és szn; Fequet 
1197 hrviz Erdélyben; Fekete 
1211 szn; Fequete 1217 VR 
212 §, Fekethe 1229 uo 357 § 
fu Biharban, most Feketefalva; 
Fekete 1232 bn Veszprémben; 
1235 VR 207 § szn.

F e k e te - A r d o :  Fekethe 
Ordou 1300 fu Ugocsában.

F e k e te -e rd ő : Fekete Er- 
deo 1255 „Ad nigram sylvam 
Fekete Erdeo vocatam“ — „Ni
gra sylva“, nagy erdőAbaujban; 
Feketén Herdeu, Feketeuerdeu 
1283 fu Nógrád vidékén; Feke
tén Erdeu 1286 erdő Szepes vid.

F e k e te - fő :  Fequetfeel 197 
hn Erdélyben.

F e k e te -h a lo m : Feketew- 
holum 1265, Feketeholm 1267, 
1268, 1270, Feketeuholum,Fe- 
ketuholm1269, Feketeholm1272 
Feketyholm 1273 vár Erdélyb.

F e k e te - h e g y :  Fekete-
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wygh 1267 Feketehegy 1272 
ugyanazon előbbi vár Erdélyb.

F e k e te -h o m o k :  Fekete 
Kumuc 1055 hn Balatonnál.

F e k e te  J é n a : Fecate Juno 
1211 „Per Pristoldum nostrum 
Fecate Juno nomine pessimus 
introduci“ szn Erdélyben.

F e k e te -k o p o n y a : Feket- 
kopna 1197 hrhely Erdélyben.

F e k e te -n é p :  Feketewnep 
1272 fu Szerómmben.

F e k e te -rö g ? : Feketheregh 
1211 tó a’ Tiszánál régi Csa-
nádmegyében.

F e k e te - tó :  Feketetow,Fe- 
quetetOW 1255 htó Zemplénben; 
Feketethou 1261 bn a’ Tiszánál 
Hevesben.

F ek ő d i: Fekudi 1138 szn.
Fel-Barcza:Felbarcha1287 

fu Borsodban.
F e ldekes? : Feldegues1252 

brhcly a’ Dudvágnál.
F e le :  Fele 1138,1217 szn.
F e led : Feled 1158 brhely; 

121 1szn; 1274,1283 fuGomörb.
F e led é : Feledévé 1 Hb cs.
F é le d i:  Feledi 1138, Fele- 

dy 1214 szn.
F é l-egyház? : Feligaz1289 

1291 hn Aranyosszékben Er
délyben, most nincs.

F e le im : Feleym 1 Hb fn.
F e len -szeg : Felenzeg1193 

bn, most Veleg fu Fejérmben.
F e le s :  Feles 1211 szn.
F el-ném et: Fe!uemeth1161 

fu Hevesben.
Fel - tá rk á n y : Feltarkan 

1261 fu Borsodban.

F é ltő : Féltben 1252 szn.
F e l -v á r :  Belvar, Welvar 

953-ban magyarok vára Cseh
országban L: Fejérvár.

F e l-v in c z : Felninek 1291 
hn Aranyosszékben Erdélyben.

F e n c se : Fenébe 1211 szn.
F enék : Fenek 1269 hrhely 

Csallóközben; Peneque 1300 
körül fu.

F e n é k -sá r? : Fynisar1222 
„Inter duo stagna vulgariter Fy- 
nisar nuncupata" tó Posonmhen.

F e n é k -u ta : Fenekuta1291 
„Dekendit ad vallem quae Fene- 
kuta nuncupatur" völgy Komá
rom vidékén.

Fenő: Feney 1263 szn.
F e n y é r:  Funer 1198, Fe- 

ner 1217 VR 35 § szn. Fenyer 
1291 hm

Fény: Fuen 1 289 fu Temes- 
fónál Torontálban, hol ekkor or
szággyűlés vala. Lásd Fövény.
(Minthogy Béla kir. névt. jegy- 
zője44.fej.e’ helyetFovényes ke
lőnek „Vadum arenosum" neve
zi, a fövénytől származása bi
zonyos).

F e n y é re s :  Feneres 1211, 
Fenerus 1222, 1228 szn.

Fényes:Vynys,Vynes1214, 
Fenies 1222, 1253 szn.

Fénye s-bom o k: Fuegnes- 
humuk 1055 hn Balaton korul. 
(Ez févényest is jelenthet).

F én y  - halom : Fenhalm 
1193 határ.

F en y ő : Fenyő 1300 „ln 
arborebus querei et Fenyo“ fa 
Zólyomban.
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F e n y ő -fa : Feneafa 1300, 
1804 hrfa Abaujban.

F e n y ő -fő : Feneufen1223, 
Fenyeufo 1235 hrhely Baranyá
ban ; Feonyofeu 1258 bn Vesz
prém vidékén.

F é n y -s z a rv :  Fynzer1272
vár.

F e rd ő : Ferdeu 1213 szn;
Derdev 1292 „Per antiquum fos-
satum, quod Derdeu appellatur“ 
árok a' Dunánál Esztergomban. 
(D hibás olvasás lehet F helyett).

F e rk é d : Ferqued 1 217 VR 
212 § szn.

F e r tő :  Ferteu 1137, 1193 
hn; Bknj 50 tó, FerteW 1199 
tó; FerthO 1211 hn; FerteO1237 
hn; Ferteu 1261, 1265 fu. 

F e r tő d :  Ferteud 1240 hn
SOprOnmben.

F e r tő - fő :  Ferteufeu 1270
hu SOpronmben.

F e r tő -p a ta k :  Fertepatak 
1290 fó Gömórben.

F e r tő s :  Fertyz 1269 hn 
Erdélyben; Fertews 1296 ,,Ca- 
dR in vnum Fertews quod vulgo 
dicitur“ tó.

F e r tő - tó :  Ferteutou 1240 
tó Mosonmben.

Fes z e : Feze 1 Hb fn (Va
lódi értelme meghatározva még 
nincs, némelyek fészké-re, má
sok vészére viszik vissza).

F e sz e d : Fezed 1055 szm 
F e s z i tő :  Fecieteu 1219 

VR 7 § szn.
F e te t-k ő ? :  Fetetkeo 1291 

hn Fejérben.
F iad : Fiod 1219VR1§szn.

F iadi:F iadi 1138 szn.
F ia - fa :  Fiafa 1138 szn.
Fin t a i : Fintoi 1138 szn.
Finta-m ocsára:FintaM o- 

chaya 1291 fu, most Mócsa Ko
máromban. L : Mócsa.

F ig y m asz : Figmoz, Fyg- 
moz 1235 VR 162 § szn.

F in to r :  Fintur,Finthurl217 
VR 218 §, Fintkor, Phintor; 
Phintur 1247 szn.

Fi ta : Fita 1138 szn.
F iúd: Fiad 1211, Fyodl214 

VR 384§szm '
F o d o r: Fodor 1287, Fndur 

1291 szn.
F o g ad : Fugod 1219 VR 3 

§ személynév.
F o g a ra s : Fogros 1291 fu 

Erdélyben.
F o g as: Fokas, Focos 1211 

Fogos 1301 „Detricus dictus 
Fogos“ szn.

F o ja sz tó :  Foyestov 1214 
személynév.

F o ja ra t^ fo k a :  Foiaratfo- 
ka 1261 hn a' Tiszánál Hevesb.

F o jtó s :  Foltos 1138 szm
F o jtó sd : Fojtost 1138 szn.
Fok : Fnk 1055 „Tertiam et 

decimam partem tributi deFuk“hn 
a Balatonnál; Fok 1211 uo; 
Fuk 1257 viz Baranyában; Fok 
1270 brbely Valkóban; Foch 
1290 hn Csallóközben Posonmb.

F o k -k ö z : Fukkez 1272 hn 
Nitrában.

F o k o d : Fugod, Fokud 1211 
fu a' Balattonnál.

F o k - tő : Fokeheuu 1221 
VR 362 § fu.
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F o lk u s - te lk e: Folcuste- 
luke 1214 bn Zemplénben.

F o lt:  Folth1217VR74§fm
F o lto s :  Fotas 1211 szn.
Fondor:Fundur 1222 szn.
Fonó : Funov 1282 helynév 

Tolnában.
F ony : Fon 1219 VR 2 § hn 

Abaujban.
F o r rá s :  Forrás 1112 „De 

villa Crali est terminus quidam 
fons, qui vocatur Forras“ viz 
Nitrában; 1294 „Quidam fons, 
qui vocatur Forrás" ua.

F o r ró :  Furro 1199, 1271, 
Forrou 1273 fu Abaujban.

Fosztos:Fostos1211szm
F o d ém es: Fidemsi 1055 

rév; Fudemus 1221 fu; Feude- 
mes 1260 bn; Fidemes1261 fu 
Borsodban; Fedemus 1284 fu 
Nitrában; 1295 fó Hevesben.

Födő: Fudy 1237fuBiharb.
F o ld : Fend 1211 szn; 1284 

bn Komárommben.
F ö ld es: Feldes 1198 sz- 

és helynév.
F ö l d e s - v á r :  Feldeswar 

1193 hrhely.
F ö ld - h id :  Feldhid 1274

brhely.
F ö ld -k ö z : Feldkuz 1272 

„Iuxta terram Feldkuz, quae 
nunquam aratur“ :Feuldkuzl 297 
hrhely Nitrában.

Föl-dobos:Fuldubus1269 
Fuldobus 1272, 1275 fu Fejér- 
megyében.

F ö l-dom bó: Fel Dombo 
1277 hn.

F ö ld -v á r :  Felduar 1199

apátság; 1211, 1225 ua Tolná
ban; 1223 hn Győrvidékén; 
Fewldwar 1289, Feuldvar 1291 
hn Aranyosszékben Erdélyben.

F ö ld -v á r i:  Feldwary1211 
hn Tolnában.

F o l-F a n c s ik a :F e lF a n -  
chika 1274 hn Biharban.

F ö l-h e rd :  l'olherd 1158, 
Felheres 1228 hrbely.

F ö l-ka pos:Felkapusi1217 
VR 69 § fu Erdélyben.

Föl-német:Felnemet 1217 
VR 48 § „Teotonici de Felne
met" és 1219 uo 116 §fu most
Tornyosnémet Abaujban.

F öl - né me t i : Felnemethi 
1275 fu Hevesben.

F ö l-p e re sz te g : Fulperez- 
teg 1268 fu Posonm vidékén.

F ö lső -b é n y e : Felzebenye 
1256 fu Abaujban.

F ö ls ő -p o c sa j:  FelseoPo- 
chey 1256 fu Abaujban.

F o lső -u t:  Felsout 1222 
„Ad viam Felsout" hrut Győrmb.

F ö l-s z á s z :  Felzaz 1272 
fu Ugocsában.

F ö l-sz ilv a : Felscilual 270 
fu Sárosban.

F ö l-v e re s - tó :  Felveresto
1233 fu Veszprémben.

F ö v é n y : Fuven1135,,Cum 
villa nis comunem habere Fuven“ 
Hontban; — „In communi Fu- 
ven cum villanis — in villa Che- 
mer“ Pcstmben; Fuen 1289 íu, 
most Fény, Temes fónál Toron- 
tálban; Fuen 1291 sziget a’Du
nán Dömsödnél, akorFejérmben.



F ő v é n y - é r :  Feovenyer 
1268 hrhely Nitrában.

F ó v é n y e s : Fovenyes 1211 
hrhely Somogybán.

F ó v é n y e s - e r d e je :  Fe- 
uenyeserdeje 1261 htó (?) He- 
vesmben.

F ó v é n y e s -p a ta k a :  Fo
venyes potaka, Fovenyes 1255 

' hrvonal.
F ö v é n y -sz ig e t: Fuenzyg- 

huet 1293 „Cum insula, quae 
vulgariter Fuenzygbuet nuncu
patur" helyiség a’Csepel szigetem

F u ta g : Futog 1 250hn,most 
Futak, Bácsban.

F u tó : Futu 1138 szn.
Füged:F igad1199,F iced 

1216 VR 323 §, Fugod 1219 
uo 3 § szn,

F u le g : Filegh 1211 szn.
Fülegd:Fylegd 1300,1301 

fu Erdélyben.
F ü le k : Filek 1246,.Fylek 

1262, 1282 vár Nógrádban. 
(Bizonyára azonos értelmű a’ 
fólleg vagy magos várral).

F ü le s :  Feles 1138 szn; Fy- 
les 1296 erdő Erdélyben.

F ü r: Firu 1217 VR237§fm
F ü re d : Fured 1211 fu,Fi- 

ured 1298 fu a’ Balatonnál.
F ü re d i:  Furedy 1214 szn.
F ü re g : Fyreg1266fóVesz-

prémmben.
F ű r é s z - t e l e p - r ó n a ? :  

Firestelebraura 1260 bnBaráthi 
határában Petlendnél.

F ü resz -v ö lg y : Furisvolgy 
1211 és 1399-i átirat, Tarisz

wolgye 1417 hn Besenyőnél
Csanádban, mely rész most Tor 
rontálban esik.

Füs: Fiús 1124, Fys 1227, 
1237 fa Barsban; Fyus, Fyuz 
1268 fu Komáromban.

F ü v es: Fiues1219VR127 
§ falu.

F ű v e s -u t:  Fuvehut 1211 
hr; Fyvesuth 1268 hrut Komá-
rommegyéber.

Fűz: Fyz 1228 hrfa. 
F ü z - b e r e k :  Fuzberuch 

1287 „Per vnam vallom, quae 
vocatur Fuzberuch" Veszprémb.

F ü z e d -h e te :  Fizedhete, 
Fized 1268 hn Nitrában.

Fűzeg:Fyzegh 1019,bn; 
Fizek1055, Fizeg 1101, Fize- 
gy 1055, 1193viz;Fizegh1124 
fu; Fiuzeg 1291 hn Aranyos
székben Erdélyben.

F ü z e g -m o n y o ru -k e re -  
ke:Fizegmonoruakereku 1055 
helynév.

F u z e g -tő : Fizigteu 1255 
hn, Fuzegtu 1267, Fuzegh Thu
1269, 1272 fm

F ű z -é r -k ő :  Fuzerku 1248 
hn Borsodban.

F ü z e s : Füzes 1268 htó Ko
máromban; Fyzesl 29 6fu Hevesb.

F ü z e s - a s z ó :  Fizegazaa 
1055 hm -

F ü z e s-p a ta k : Fuzespatak
1293 fó Szepesben.

F ü z e s - te le k e :  1238 fu, 
most Füzes,Dobokam benErdélyb.

F ü z -fa rk : Fyzforku 1224 
erdő a’ Tiszánál.
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G abádi: Gabadi 1138 szn.
G agy: Gayg, Gagy 1279fu. 
G álád: Galadu1216VR324

§ személynév.
G a lag y : Gologh 1251 htó

Győrmegyében.
G alam b: Golomb 1208 szn.
Galam bok :Kolumbok1019 

fu Szálában.
G dl mb o k -b é rc  ze: Galam

bok birra 1275 átir: Berchy,bn 
Hevesben.

G áli: Gáli 1138 szn. 
G algócz: Colgouc 1209, 

Colgoucy Bknj 37 vár Nitrában.
G a lly a : Galya 1221 VR 

373 § fu.
G álya: Galia 1242 „Cum

duabus navibus, quae vulgariter 
Galia et Seycia vocantur“ Galea
1251, hajó.

G á ly án : Gálban 1138 fu.
G am ás: Gamas,Gamaz1055, 

1093, Gamus 1229fuSomogyh. 
G a ra b á sz -h a lo m : Gara- 

bazhalm 1256 „Ad monticulum 
Garabazhalm dictum" halom Aha- 
újban.

G arándi: Garandi1138szn. 
G arázd : Garasd 1272 fu 

Szálában.
Gát: Gatbl252brKomáromb. 
Gát a: Gatha 1172 szn. 
G atád i: Gatadi 1138 szn. 
G á t-a l j :  Gathal 1225 hn 

Répcze korül Sopronmben.

Gazd: Goz Bknj 45, Gozd 
SK H, 4, erdő, L: Péter gazdja. 

Gebe: Gebe 1290 szn. 
G eda: Geta 1198 nőnév. 
Gede: Gede 1246 fu Gó- 

mörben; 1283 vár uo, most Vár- 
Gede falu.

G ed éd : Geded, Gedad 1271
hn Pestmegye vidékén.

Gedi: Gedi 1138 szn.
G edás: Gedas 1138 fu. 
G edény: Gedyn 1213 sz^ 

és hn Mármarosban.
Gég: Gegh 1208 szn. 
G ége: Gygp 1252, Guge 

1268 szn.
G égény : Geken 1217 VR

28 § fu Bihar vidékén.
Gegő: Gegu 1138, Kegu, 

Kegve 1211 szn.
G egős: Gegus 1229 VR 

351 § szn.
G e rc se : Gerche 1019 fu 

és szn; Gereche 1211 szn. 
G e re g ó r-fö ld e : Geregu-

. erfelde 1278,Geregurfeldel285 
hn Sárosban.

G eren cse : Gerenche 1295 
fó Hont vidékén.

G e re n c sé r :  Grintzari sz. 
Istv. 1025 gor. okl., Girinchar 
1109 hn, most pusta Veszprém-
megyében.

G erend: Gerend 1289 fu 
Tordamben Erdélyben. 

G e ré n y e s : Gerennas 1264 
fu Tolnában.
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G erinc  z: Girinch 126/. hn
G esz t: Gest 1216 VR 265 

§ fu Bihar vidékén.
G e sz te : Geiste 1138 fu.
G e sz te n y e -p a ta k a: Gez-

tinepotoka, Geztenepotoka 1291 
fó GÖmÖrben.

G esz te s : Gesthus1138szn; 
Questes 1219 VR 117 § fu.

G e sz te sd : Qestest 1219 
VR 117 § fu.

Girnej: Gymey 1219 VR 
120 § falu.

Gfmes: Gymes 1112, Gu- 
mes 1226, Gymes 1249, 1253, 
Gymus 1256, 1265, 1295 fu 
és vár Nitrában.

G im es-kő: Gymesku 1274 
na vár Nitrában.

G im esd: Gyumusd 1289 hn 
Erdélyben.

Gollvág - fő : Gollwagfew 
1291 viz Hontban.

Gom ba: Gamba 1138, Gom- 
bo1211szn.

G om bás: Gumbas 1231, 
1280 fu. Gombás 1299,1300hn.

Gom bos: Gombos 1211szn.
G ondi: Gundi 1138 szn.
G o n o s z d: Gunuztl 211 ,Chu- 

noz 1221 VR 263 §, Gunuzt 
1235 uo 197 § szn.

G o rb a -p a tak a : Gorbapo- 
toka,Gorbopotoka 1297 fó Ko-
losmben Erdélyben.

Goszto la: Gostule 1239 fu 
Szálában.

Gö cze: Gueche 1237 szn.
Gö de: Gude 1138 szm
G ődény: Guden 1138 szn.
G ő d é n y -p a rla g a : Guen-

dynporlaga 1265, 1275 hrhely
Heves és Nógrád szélben. 

Gódő: Geudu 1138, Geudeu 
1198 szm

Gőgös: Gugus 1219 VR 8 
§ személynév.

G ö ln icz -b án y a : Golnicz- 
bana 1276,Gwylniczbania 1284, 
Gylnichbania 1285 hn.

G ö l n i c z-v i z e: Gulnichwy- 
ze 1291 fó Gömörben.

Gömö r : Gomur, Gumurll98
vár, melyről a’ megye, számta
lanszor.

G önczi: Guunsi 1138 szn. 
G önyö: Geney 1223, Gunu 

1268 fu Győrmben.
G örbe: Gurbal216VR270 

§, Gurbey uo 323 §Gurbeil217 
uo 101 §fu, most Görbéd Biharb.

G örbő : Gurbeu 1292 hn, 
most Gorebö puszta Tolnában.

G örbőcz: Gurbuc 1229VR 
357 § fu.

G ö rc s i-k e n d -h e ly :G u -  
erchi Kendhely 1253 hm 

G örde: Guerde 1242 VR 
242 § fu.

G örény : Gurene 1261 hn 
Hevesben; Guren 1268 htó Ke- 
márommben.

G örényes: Gurenesl296lh. 
G ő re s : Gures 1214 erdő, 

most Géres fu Zemplénben. 
G ö rg é n y : Guergen 1211

fó a’ Dunánál Tolnában; Goer-
gen az 1399-i átiratban.

G örgő : Gurgeul263, Gor- 
gou 1278 fu Torna vidékén.

G örgőd: Gurgud 1289 fu 
most Gerend Tordában Erdélyb.
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Gö rg ö le g : Gurguleg 1193 
fu Dunántúl.

G öröncs: Gerench, Geren- 
che 1279 fó Somogybán.

Gö rö n c s é r : L: Gerencsér; 
Grinchar 1112 fu Nitrában, Ge- 
renchier 1269 hn.

Gőz?: Geus 1235 VRA80 
§ személynév.

G re g o r - fa lv a :  Gregorfa- 
lua 1248 fu Sárosban.

Guba: Guba 1214 szn. 
G ubások?: Gubasel 4208 

,,Pie recordationis lrater noster
Rex Emericus (1196—1204)
pro suo lideli seruitio contulit,
quod in praelio Gubasel quondam 
habito eidem fratri nostro lide-
liter et screnue usque ad elfusi- 
onem sanguinis sui dimicando 
exhibuit". Gubati 1213 „D.An- 
dreas Rex Hungarorum — im
peditus demum necessariis regni 
sui causis, puta, profectus valida 
manu lin exercitum contra Guba- 
tos“ .CubaH1224 ,,D. rexHemeri- 
cus pie recordationis sibi tunc 
pro seruitio suo contulisset, dum 
in Hungária Cubatos expugnas- 
set“ ; Cabati 1243 „Homines 
Castri Trenchen, de villa We- 
cislou nomine, qui nobis in Ga
batis scuare consueuerunt". (Per
zsa nyelvben a’ ,,kube“ panczélt
jelent, ezekből kivehetőleg ná
lunk is azt értelmezhetett a’ gu
ba, tulajdonkép nemcsak vasból 
de szőrből is készítetvén a 
panczél).

G u ly ád i: Guladi 1138 szn.

G ura-fő : Gurafeyl212ha- 
tárhely.

G uta: Guta 1217 VR 218 
§, Guda 1235 uo 177 § szn; 
Guta 1268 fu Komáromban; Gu- 
tha 1273 fu Abaujban.

Gttzü: Goze, Gőze 1055, 
Gnzu 1198, Gusii 1216 VR 335 
§, Guzu 1224 szn. (Olvashatni 
Győzőnek is).

Gyád: Gyad 1217 VR226 
§ falu.

G yagya: Gyagya 1216VR 
288 § fu Orobagy (Hortobágy) 
mellett Szabolcsban.

Gyák: Gyok 1217 VR 97 § 
személynév.

G yaka: Gyoko 1015 fu.
G yalog: Giharlog 1096 a 

gyalog székelység neve.
G yalu: Galov 1245 fu Er

délyben.
Gyan: Gyan 1216, VR 27,

272, 323 §§,Gbony,Gyon,Gyan
uo 191, 232, 241 §§, 1235 uo
195 § fu Biharban; Gan, Gon 
1253 fu Komárom vidékén; GMn 
1269 fu Somogybán.

G yanta: Genta 1216 VR 
256 §, Gyónta uo 26R §, Gion- 
toy 1217 uol05§,Gontoyl221 
uo 368 §, fu Biharban ;^Gienda 
1235 uo 201 § fu, most puszta 
Hevesben.

G yapad: Gyopodl211 szn.
G y a p á r- te tő : Gyaparte- 

teo 1222 „Ad mentem Gyapar- 
teteo“ hegy Győrmben.

G y ap jas? : Gapus 1272 hn 
Pestmben.
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G y a rac z : Gyorocz 1235 
V R165§lu.

G y arm at: Garmotb 1135 
bn Hont vidékén; Gormot 1219 
VR 112 § fu; Gormot 1244; 
Gormoth 1248 hu Nógrádban; 
Gyarmath, Gyormoth 1290 ua.

G yász: Győz Tur. H, 9: 
„Qui quidem septem (hungari) ob 
olfensam hujusmodi Magyarkak 
et Győz, sive Lazari sont voca
ti". Chren. Bud: „Het Magiar et 
Gyak sunt vocati“; itt a’ gyak 
vav a’ kák ragot vagy a’ gyász 
szót képviseli hibásan. A’ poso- 
nyi krónikában „mogoriok" hi
bás irat ,,mogorcak“ helyett.

G yékény : Geken 1217VR 
82§lu.

G y é k é n y e s-tó : Gekenus-
thu 1252 tó a’ Duna kórul Győr 
és Poson szélben.

Gyekő: Geku 1228 fu, most 
Gyeké Dobokában Erdélyben;
Gyeken 1285 fó Sárosban.

G y em ő d i: Gemedi 1 1 38szn. 
G yepü : Gepu 1225 „Ad

incidendas indagines, vulgo Ge- 
pa“ , világ: 1315 „Ét pervenit
(meta) ad indaginem, vulgariter 
Gepu, in sylva Nagy Eger vo
cata" Szatmármbon.

G yepus: íepus 1214 „Exit 
de torrente, qui lepus appella
tur" folyó.

G y e p ü s-p a ta k : Gepus pó
tok 1272 fó Sárosban.

G y e rő -m o n o s tra : Gew- 
ru Munustra 1275 monostor 
Kolosmben Erdélyben. 

G y e rty án : Gyrtian 1242

hrfa; Gyerthian 1251 „Sylva,
quae vocatur Gyerthian“ erdő 
SOmOgyban ; Gertean, Gertbean 
1255, brfa; Gyurtyan 1300
„Super duo ligna, quae dicuntur 
Gyertyán" brfa Zólyomban.

G y e r ty á n -fa :  Gurtyanfa, 
Gurthanfa 1242 „AddamosGur- 
tyanfa“ ;Gyertyanfa 1235, Ger- 
teanfa 1255, Gertanfa 1259, 
Gurtanfa 1263, Gyrthanfa 1279, 
Giartianfa 1280 korŰl, hrfa; vi
lág : 1 322 „Sub quadam arbore
aesculi, vulgariter Gyertanfa vo- 
cata“ brfa Zemplénben.

G yéza: Gecha, Giecha Gey-
sa, lessa stb gyakori személynév.
Lásd Győző.

G yim ót: Gymolt 1255 hn 
Tolna vidékén.

G yógy: Gyógy 1274 bm 
G yo lcs: Gyolcs 1253 „Ad 

stagnum Barcs, cuius aquae pu
ritas, quae Gyolcs dicitur in vul
gari", vizes hely Csallóközben, 
Posonmben, most már szántóföld 
a' víz helyén és sötét gyolcs ne
vet visel; Golcs 1270 „Quae
dam piscina Golch vocata“ htó a* 
Tiszánál Hevesben.

G yom a: Gyuma 1216 VR 
242 §, Gyoma uo 284 §, 1219 
uo 123 § szn; Gumme 1269 fu 
Fejérben.

G yom osd: Gyumasd 1289 
hn Fejérben Erdélyben.

Gyon: Gyou? 1216VR253, 
285 §, Gyon 1217 uo 232 § in.

G yónó: Gyonou 1235 VR 
150 § szn.



47

G yopol: Gyopol 1214 VR 
389 §, 1229 uo 345 § szn.

G yorok : Gyoroc 1216 VR
372 §, Gyrok 1217 uo 72 § fu 
Biharban, most puszták; Gyrok
1217 bn Nitra fónál; Gyorok 
1287 fu uazon megyében.

G yő: Geo 1138 h- és szn;
Gew hn Zemplénben.

G y ökdi: Gugti 1138 szn. 
G yökő: Guku 1138 szn. 
G yökös: Gukus 1138 szn.. 
G y ö n g y ö s: Gyndus 1214

VR 376 § szn; Gundes 1225 fó 
SOprOnmben; Gengus 1297 fó
Vasban; Gyungus 1301 fóés 
fu, most mvs Hevesben.

Gy ö n g y ö s-Pü sp ö ki: Gin- 
gespispyky 1261 fu Hevesben. 

G yönyörű: Genuruch1216
VR 257 § „Mathel impetiit Do
minam Genuruch de venelicio“, 
nőnév.

G yőr: Geur 1198 bn,Gewr 
1221 szn; Geur, Gewr, Jeur
számtalanszor hely, személy és 
nemzetségnév.

G y ö rg y -s ik a : Gyurksuka 
1253 hn Csallóköözben Poson- 
mben, lehetett Zuga is; most 
Deresikának hivatik.

G y ő rö s: Gewreus 1211 szn. 
G yőr - v é g  - h a lm ad ja - 

ré v e : Giuruvege Holmadiarea
1055 határhely.

Győző: Geyza Bknj 57,
Geicha KS H, 1, 3, 4. ve Gyé- 
za személynév.

Gyogw 1229 fu
Somogybán.

G yula: Geula Bknj 6, 20,

24, 26, 27, Ma KS ll, 1, 2; 
Gyula Tur. H, 5, Gyula Giula 
Gywla, Ma számtalan szn.

G u la -k u ta : Iulakuta 1259 
hrkut Baranyában.

G yuró: Gourou 1235 VR 
167 falu

G yúrós: Gyuros 1169 kö
rül, falu.

G yű lés: Gylas Const. Por- 
phyr. de adm. imp. c. 40 ,,Gylas 
et Carchan indicum vicem obti
nent" — „Suntque Gylas et 
Carchan non nomina propria sed 
dignitates." Árpádkori tanács- 
gyűlés.

G y u ló c sk a ? : Guolozka 
1219 VR 113 fm

G yüm ölcsben : Gimulsben 
1 Hb fn.

G y u m ö lc s -b u k o r: Gy- 
mulchebuchur 1270 „Erexerunt 
novam aliam metam, in qua est 
quoddam Gymulchebuchur“ a’ 
Tiszánál Hevesben.

G y ü m ö lcsén y : Gemelsen 
Bknj 40 erdő a’ Tiszánál Cson- 
grád körül; Gemelchen 1227 
fó Krassó vidékén.

G y ü m ö lcsé tő l: Gimulce- 
tul 1 Hb fn.

G y ü m ö lcs-fa : Gemelchfa 
1235, Gymeleuchfa 1279 hrfa.

G y ü m ö lcsn ek : Gimilsnec 
1 Hb fn.

G y ü m ö lcsö k tő l: Gimil- 
cictul 1 Hb fn.

G yüm ölcsös: Gnmulcheas 
1289 „íuxta pomerium, quod 
vulgo metaGumulcheusvocatur“ 
hrhely Görnörben.
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G yü mölc s ös-bokor: Gy- 
micsosbokorl 222hrhelyGömorb.

G y ü m ö lcsös - fa :  Gemel- 
chesfa 1235 hrlá.

G yüm ölcstő l: Gimilstwl 
1 Hb fn.

G yürke: Gyurge 1235 VR 
189 § fu.

G y ü rk i: Gyerky 1274,
Gyrky 1277 fu.

G yűrő : Gyrew 1268 hn
Komárommben.

G y ü rü -b o k o r: Gyereubu- 
kur 1268 „Dumus, qui vulgo 
dicitur Gyereubukur", gyűrű 
fáshely.

G yűrűd: Gurud 1138 szn.
G y ű rű s: Guerus 1217 VR 

100 § szn.
Gyűrűsd:Guerusd1270fu.
G y ű rű s-fő : Gurusfeo,Gyu- 

rusfey 1214 hn.
G yutő : Guteu 1138 fu.

183 §§; Hődnek 1227, a’ vár
hadának vezére. Ez utóbbiban 
„Andrea iilio Hodnók Nicolai 
Neogradiensis“ ógy látszik név
ként, nem pedig mint hivatal for
dul elő.

H ad-u t: Haduth 1055 „Ad 
viam, quae dicitur Haduth, inde
per eandem viam ad illam villam 
Gamas“Somogyban; Hoduthl 09 3
„Venit ad viam, et iuxta quam
dam Ecclesiam ad praedium Re
gis et ad viam Hoduth“ Somogy
bán; Hoduth, Hodut 1211 „Inde
per eundem montem tendit ver
sus occidentalem plagam ad vi
am quae dicitur Hodutb“, — 
„Post haec venit ad magnam vi
am quae dicitur Hodut“ szinte 
Somogybán; 1221 „Inde per 
metas ad Hodut, bine in montem
ad arborem, de qua per viam va
dit ad Tulfa, inde in Crawavelg,
hinc in Hodie (Hodut), vbi con
terminatur priori terrae eiusdem

Ha da: Hada 1217 szn.
Hadad i: Hadagi , Hadadi 

1138 szn.
Hadi: Hadi 1138 szn.
H a d a s -pa tak : Hadas pa

tak 1282 fó Erdélyben.
Had-halom: Hodholoml258 

holmos hely Pátka határában Fe- 
jérmben, mely most Hatbalom
nak mondatik.

H ad-ház: Hathaz 1158, 
1228, vár túl a’ Tiszán, tehát 
nem a’ 6 háztól ered.

H adi: Hadi 1138 szm
H adi-érdem ,Erdem :Iab- 

diertim. Érdem Const. Porphyr. 
de adm. imp. c. 37 a besenyők 
hadának egyik osztálya.

H adnagy: Hodnogy 1214 
VR 378 §,Hadnogy,Hodunogio, 
Hudunogio 1216 uo 254, 304 § 
Hodnog, Hodnogio 1217 uo 79 
208,211, Hodunogio, Hodnogio 
1219 uo 24, 128 §, Hodnog, 
Hodnogio 1235 uo 157, 158,

M
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Ecclesiae (Zagrabiensis)" Za-
grábmben; 1^51 „Vsqne ad lo
cum, qui vocatur Hodut, inde per
eandem viam procedit vsqne ad 
siluam Andreáé de Vigrnan“ 
Veszprémmben; továbbá világo
sítja 1316 „Deinde intrat ad vi
am Hathuth dictam, vbi relinquit 
terram possessionis Alsokere- 
ohyn, et conuicinatur terre pos
sessionis Felseukerechyn voca
te" Szálában; 1402 „Particulam 
terrae in territorio dictae pos
sessionis Keowagoeurs, penes 
quamdam viam Haduth vocatam, 
tam a partibus scilicet occiden
tali et orientali adiacentem" ut, 
szinte Szálában. Értelmét eléggé 
kifejezi 1245 „De via exercitus
ibidem transit, et ibit in eadem 
via exercitus versus Orientem, 
vbi conterminatur terre Subul
corum Regis," ez Slavoniában.
(A' hadut helyébe bizonyára a' 
most divatos országot név lépett).

H a d -u t- ré v e :  Hodnvturea 
1055 hrut Balaton korul.

H a g y á r - u t a - k o z !  Ha- 
gyarutokez 1294 hn Szálában.

H agym ás: Hagimas 1211 
tó Besenyőnél; Hadmas,Hagmas 
1214 hn Biharban, juxta Bihor“ ; 
Hagmas 1272 fu Valkóban; Ha- 
gamas 1273 ua; Hagmas 1301 
fu Erdélyben.

H ag y m ás-fő : Hagmasfw 
1300 hn Erdélyben.

H a g y m á s -k e r t :  Hag- 
maschkert 1015, Hagymáskert
1228-i átirat, hn.

JERNEY, M NYELYKINC8EK.

H agym ás-jré t: Gadimaa- 
reth 1223 lm.

H agym ás-tő : Hagymastoh 
1211 „Ad colliculum, qui dici
tur Hagymastoh, az 1 309-i áti
rat : Hagymastoh.

Háj: Hoy 1226 lm Rácsban 
a' Dunánál.

H ajdu : Hajdu 1238 szn.,
H a j ó - h a l m a : Heyouholmu 

12T1, az 1399-i átirat: Hayohol- 
mu, hn Tisza kórül Csanádban.

H a jó -u ta :  Hayouta 1261 
hn Hevesmhen.

H alad : Halad 1214,1235 
VR 140 § szn.

H a lad i: Haladi 1138 szn. 
H aladó : Haladon 1138,Ha- 

ladoy 1214 szn.
H alagd: Hologd 12Í7 VR 

212 §, 1235 uo 204 § fa. 
H a lá lá v a l-  HalaláállHbfm 
H a lá ld i: Halaldi 1138 szn. 
H a lá ln ak : HalalneclHhfm 
H alá lod : Halálod 1211 szm 
H a lá lo s : Halalus 1216 VR

272 § szn.
H a lá lt: Halálut 1 Hb fn 

(mond: halálot).
H alap: Halap 1235 VR 185

§ fu, most puszta Biharban.
 ̂ H aláp:H lap 1216 VR 269

fu Szabolcsban.
-H a la s - tő : Halastón 1075, 

Holostou 1268 „Piscina, quae 
vocatur Holostou" htó.

H alász : Halaz 1193 fu; Ha- 
laz 1238 VR 207 § fu; 1238 
,,Villus cnim Halaz a castro Rud- 
rugensi exemtas cum piscina et 
Piscatoribus“;Halasiz 1254,,Ter- 

4



50

ram villae Halasz, prope Zolon, 
in qna nostri piscatores habita
bant" Zólyomban; 1261 fu He
vesben; Csöng rádban; Ealaas 
1270 fu Sárosban; Haloz 1280, 
2283 fu Szabolcsban.

M alászd i: Halasét! 1291 bn 
régen Fejérben, most Halászte
lek Pesmtben.

H alász  - ta v a : Halaztoua
1261 btó Csongrádban.

H a lá sz - te le k : Halazteluk, 
Halaztelek 1293 bn Csepel-szi-
geten, Pestmben.

Ha lim b a : Helemba 1138
fu Veszprémben.

Halim ba - s z ig e te :  He-
lunbazigetbe 1234,Dunai sziget.

H allá : Hallá 1275 „Quan- 
dam terram Falconariorum no
strorum Hallá vocatam“ bn Nit-
ramegyében.

H a llá : Hadlaua 1 Hb és. 
H á lló s : Hollus 1217 VR 

105 § szn.
H alm ágy : Almage 1211, 

Almagie 1 222 vár Erdélyben.
Halm i: Holmy 1247 VR31 

§, 1274 fu Ugocsában.
Halmos: Holmus1220,1251 

bn Valkómben.
H alm os-sziget: Holmosci- 

get 1275 sziget Dunántúli ré
szeken.

H á ló g y : Hologb,Hulug1 274 
fu Vasban.

H alom : Chabmull58,Cho- 
lim 1228, Holm 1234 „Per 
monticulum Holm dictum“; 1244 
„Nemus quod vulgo Holm dici
tur" erdő Hontban; Halom 1254;

1272 „Quidam monticulus Holm 
dictns“ Nitrában; 1^83 „Ascen
dendo quemdam monticulum Ha
lom nuncupatnm“ ; 1297 ,,Ad 
quemdam moticulum Holm voca
tum" balmos hely.

H alsz : Holz 1 Hb cs.
Ham ar: Homár 1217 VR 

87 § szu.
Ham is: Homus 2 Hb mn; 

1239hn Csallókózb. Posonmben.
H a m is -é r: HumusouerBknj

22, 28, Umsver Tur R, 57, fó 
Biharban, most Ér. (Hamis ó ér
nek is olvasható).

H a m is -p a tak : Homuspot- 
hak, Hamicspothok 1262 fóUgo- 
csában.

Hamis-tó : Homustohul 225 
hn és htó.

H ám odi: Hammli 1138 szn 
(v. Hanudi).

Hám os: Hamas 1055, Ho- 
mos,Hamius 1211 szn; Chomos, 
Romos 1251 határtó Rába kórül 
Gyórmben, (Ezt, vagy himist je
lentsenek e' nevek, meghatározni 
alig lehet).

H am u: Homu 1138 s&n; 
Chomuv 1 Hb fn.

H a m u -h a jlé k : Homuhoj- 
lyuk 1269 hrhely Csallókózhen
Posonmben.

H am u-balom : Hamuholm 
1211 határbalom.

Ham va: Homva 1266 falu 
Gomorben; Honowa 1274nemzn.

H andur-tó : Handurtoull24 
htó a’ Tiszánál, vó: Nándortó.

H angács: Hangos 1286 fó 
Borsodban.



Hangony : Hongu Bknj 30 
fó Borsodban, mely most Han
gács; Hangun 1219 VR 124 
§fu; Hongunk 1296 fu Gómor 
vidékén.

H án ta : Hanta 1239, Hantba
1253, 1275, 1277, 1282 stb.
monostor, most falu és puszta 
Vészprémmhen.

H an to ló -k ő ? : Hontolokeu 
1258 hr Nitramben.

H arag o s: Hcrogus 1216
VR 297 § szm

H arag u v ék : Horoguvec 
1 Hb cs.

H aram : Horom Bknj 43, 
Haram Tur. H, 63, vár és me
gye az Al-Dunánál.

H arang: Horongl265,1282 
hn Szabolcsban.

H a ran g -láb : Harangláb 
1301 hn Erdélyben.

H a ra n g - lá b -p a ta k a - tő : 
Haronglabpotokatw 1301 hn Er
délyben.

H arang -m ező : Horungue- 
rnezew 1214 „Pratum— quod 
diciiurHorunguemezew" huZern-
plénmben.

H a r a n g o z ó :  Harangozó 
1145 fu.

H a ra n g v a -fo k a : Haran- 
gua foki 1211 tó a’ Tiszánál, 
Csanádban mely most Torontói 
felső részétalkotja; világ: 1369 
„Inxta Harangoch in Comitatu 
Chanadiensi“ Harangva viz most 
Arankának és Harangkának bi- 
vatik.

H a ra n k -  ü lé se : Haranky-
lysy 1298 fu Szálában.

51
H arasz t: Horosth 1214 er

dő, Horost 1227 ,,Syluarum,quae 
vulgo Horost dicitur“ Nitrában; 
1255 „Meta in arbore HorOst“ ; 
1257 „Per syluam quae dicitur 
Horost" Baranyában; 1265
,,Quarta pars fruticeti, quod 
vulgo Harost dicitur“ ; Horozth
1267; Horoszth 1268 fu Komár 
romban; Horoszt 1270 „Prope
syluam goroszt vocatam“ erdő
Pestmben; Haraszt 1305 fu uo.

H a ra s z t- fa :  Harostfa 1263 
határfa.

H a ra s z ti :  Harazty 1229 hn; 
Haraszti 1286 hn; Harosthyl290 
fu Nógrádban.

H a ra s z t - s o ru :  Horoszt- 
zoru 1268 viz Komáromrnben.

H a ra sz t- tó : Haraztovl 252 
tó Duna kórul Gyormben.

H arcsa : Harcha 1238 hn, 
melyet Harkának is mondhatni.

H arcz: Hord 1216 VR 4 §, 
1235 uq 174 § fu Heves (ujvár) 
megyében. -

H arczdi:H urcdyl266szm
H a rc a i- s o r :  Cuartzitzur 

Const. Porph. de adm. imp. c 37 
a’ benyök hadának egyik osz
tálya.

Ha rk a : Harca 1216 VR 248 
§ fu; Harga 1229 szm 

H arká cs: Harkach 1289, 
1294 fu Gömorben.

H á rk án y : Harkyan 1217 
VR 87 § szn.

H árm as: HarmaŐ 1211 szn. 
HármuhCharmul 1 Hbih.

(most háromszor).
4*



M
H árom-fe r tő :  HormuFer- 

teul055hn.
H áro m -h eg y : Harombeg 

1291 „Ascendit ad tres montes 
Harombeg vocatos“ hrhegy Gó- 
rnörmben.

H á ro m -k ö rtv é ly : Harum 
kurthwel 1015, Haromkortwely 
128-i átirat, hrfa.

H ár o m- tö lg y - fa :  Harum 
Thulfal01 5,Haromtogyfa1228-i 
átirat, hrfa.

H aro s: Harus 1295 fu.
H árs: Hars 1293 „Cadit in 

aquam Berzencze, obi est arbor 
Hars“ ; — „A quadam arbore 
Has cruce signata" Horvátor- 
országban; Harus 1297 „Ad ar
borem Harus", brfa.

H á rsa n y : Harsán 1217VR 
105 § fu; Horzan 1235 fu Bara
nyában; Harsán 1244 bn Valkó- 
ban; 1249 Baranyában; 1261 fu 
Borsodban; Harsány 1262 fó 
Nitrában; 1268és 1274 „Quam
dam terram retiferorum Harsán 
appellatam in Nitriensi constitu
tam iuxta flurium Sytun"; 1288
fu Baranyában.

H á rs -fa : Harsfa 1294 „Ad
arborem Tiliae, Harsfa vulgari
ter dictam“ Gömörben; 1300 
„Vadit ad vnurn quercum Hars
fa" Zólyomban; Haesfa 1309 
Somogybán, hrfa.

H asad at: Hasadat 1278, 
1304 hn Erdélyben.

H asznos: Hozmus 1211 
szn; Hoznus 1265 fu és fó He-
vesmegyében.

H at: Hot 1214 VR 186 §,

Hoth 1216 no 342 §, Hot 1235 
uo 170 § fu Biharban.

H atalom : Hotolm 1 Hb fn.
H a tá r: Chatar 1158, Határ 

1217 „Metas terreas Hotar vo
catas". (A' „Tatar“ 1228 hibás 
olvasás némi Tiszántúli határ 
helyett).

H a tá r - fű z :  Hatarfnz 1274 
„Ad salicem metam antiquam 
Hatarfuz vocatam“Győr vidékén.

H a tá r-h a lm i: Hatarholmy 
1214 hr Biharban.

H atár-vö lgy : Hatarweolgy 
1297 br Kolosmben Erdélyben.

H atos: Hothus 1211 szn.
Hat-sing:H otbsyng 1258

személynév.
H á t-sz e g : Hatzek 1276 

hn Erdélyben.
H atvan : Hotuan 1235 VR 

153 § fu; Hatwan 1238 fu Tó- 
mosbenKevevármegyeiV ég hely
ség szomszédságáh; Hatuan 1246 
fu Filek vár mellett Nógrádban; 
Hatwon 1250, Hotuon 1251 és 
1274 fu uo; Hotuon 1280, Hat
van 1284 prépostság Hevesben.

H atva n-p a t a k a : Hotwon- 
potoka 1250 fó Nógrádban.

H ava: Hawa 1238 nőnév.
H a v a c sa : Havacha 1238 

nőnév.
H avas: Honos Bknj 9 ,11 , 

12 erdős hegység a’ Kárpátok 
részein; 1235 VR 150 § szn.

H avasi G yula: Cbabuxin- 
gyla Const. Porpbyr. de adm. imp. 
c. 37 a' besenyők hadának egyik 
osztálya.

H ázává: HazóálHb ín.



H aza-v ár: Hazevar 1252 
hn a' Dunánál Posonmben.

H azug: Hasug 1138,1158, 
Hozug 1211 szn.

H azu g d : Hazugd 1268 „Sa
gittarii de Hazugd" fh. ,

H a z u g d i: Hozugdil 057szn. 
H azugka : Hazuga 1055^ 

1211, Hozoga 1211, Hozuga 
1252 szn (Lehetett Hosszuka is).

H eán: Heon 1 Hb (Mával, 
egyedül, csupán)..

H eb icz: Hebicz 1283 hr- 
völgy Posonmben.

H ecse: Hecze 1172, 1222, 
Hecche 1298 fu Győrmben.

H e c se -S o m ló ja : Heche- 
sumloa 1270 fu Győr vidékén. 

H egy: Hegy 1217 VR 101
§ fu Békés táján.

H e g y e n tő : Hegentu 1292 
fu Borsodban.

H eg y es: Hegyes 1212 hegy 
Buda korul; RydeS 1214 zuhany; 
Hegus 1248 hrhegy Borsodban; 
Hygyssa 1283 vár.

H eg y esd : Hegisd, Higisd 
1238 szőlőhegy Veszprém vi
dékén.

H e g y e s -b a lo m : Hyges- 
holm 1193, Hegesholm 1197, 
Hegeshalm 1217 hr Erdélyben.

H e g y e s -h e g y : Hygysheg 
1255 hrhegy Abaujban, Hygys- 
hyg 1284 „Ascendit ad mentem 
Hygyshyg, hrhegy Sárosban. 

H eg y es-k ő : Hegyes Kuw
1036 begy Bakonybélnél; Aigis-
kew 1193 hrhegy.

H e g y es -p a tak : Hegespa- 
tak 1271 fó.

H eg y -fo k ; Hegyfnchl265 
„Ad caeumen rnontis Hegyfuch“ 
hrhegycsücsa.

H e g y -m a g o s : Hygrnngos 
1082, Hegmogos 1221, Higrno- 
gos 1235, 1236 fu Szálában.

H eg y  - m ogul - fa lva  : 
Hegmegwylfalua 1270 fu Sáros
ban. (Talán annyi mint megetti).

H e g y -o r ru :  Hugoroul211
falu.

Hegy-réve:Hegyrivel214 
hrhely Zemplénben.

H eg y -v ég : Eghuegh 1293 
fu Hontban.

H e g y- t ő: Hegtul271hrbely.
Hejka:Heykal235VR203

§ helynév.
H ejő : Heuyon Bknj 31 fó 

Borsodban.
He jő -tő : Hewyethen 1261 

fó Borsodban.
H eldös?: Heldus 1216 VR 

291 § fu Biharban.
H elyhezze: HelhezielHbcs.
Hém: Hem 1235 VR 14 § 

szn L: Him.
Hen ez- m alm a: Henchmal- 

ma 1289 malom Jászónál Aba
ujban.

H en n in g -fa lv a : Henning- 
falna 1270, 1271 fu Sárosban.

H enye: Hene 1219 VR 1 § 
hn Szabolcsban; Heneyl292 hn 
Szálában.

Her c z e g : Herczeg Herceg 
1216 VR 340 §, Herczeg 1235 
uo 142 §, Cherceg ou 180 §, 
Hertueg uo 200 § h- és sznév; 
Herchek 1295 szn. (Nem lehet-



54

len, mikép Hörcsög isdappang e' 
névben).

H ere: Hereh 1211 szm 
H eréd : Hered 1138 fu. 
H e reg ? : Heregh 1211 hr 

a' Tiszánál régi Csanádmben.
(Talán Ér-hegy).

H erend i: Herendi 121 lszm 
H erén y : Herén 1271,1273 

nemzetségnév.
Hermely:Hermely 1214fu. 
Hernád:Chornad 1345 fó. 
H esedi: 1138 szn.
H ét: Heeth 1299 fu Poson-

megyében.
H e té n y : Heten Bknj 46 szn; 

Hetheu 1015 bn; Hetten 1138 
fu; Hethey 1158; Heten 1223 
fu Komárommben; Hétben 1228 
fu Baranyában; Heten 1235 VR 
206 § fu; 1268 fu Komáromban; 
Hétben 1296 fu Ugocsában.

H etes: Hetes 1268 fu So
mogybán.

H e te s -é r :  Hétezer 1233, 
Hetteser 1279 fu Moson vidékén. 

H é t-m a g y a r: Hotumoger
Bknj prolog, és 1, 5, 7, 11, 12,
16, 46 „Septem principales per
sonae, qui Hetumoger vocantur".

. Hét-mét : Hethmeth 1 252fu. 
H ét-szilja:H etSylyal015 

helynév.
H eves: Heves 1212 vár és 

megye; Heues 1217 VR 78 § 
megye, Hewes 1270 bn uo; 
Heves 1271 fu Gomorben.

H evesd : Heugd 1217 VR 
50 § „Provincia Heugd“ azaz 
Heusd vagy Hevesd a’ mai He

ves vármegye, mert ott léteztek 
Currü és Ladán e' §-ban neve
zett helyek.

H ev es-u j-v á r:H e  ueusuy- 
uar 1248, Heves Vjvar 1261, 
Heues Vjvar 1271 vár és me
gye, most Heves.
* H év-v iz : Heuiuz 1216 VR 
321 § apátság.

H ib a -k ö n n y itő : Hubugu- 
nitbu 1219 VR 24 „Quidam no
mine Hubugunitbu, vt ipse dixit 
se vocari, Pristaldus, Nicolai 
Palatini Comitis, vt ipse perhibuit
de se“ (A' Pristaldus egyik ma
gyar neve L. a: Perkűzdő).

H idas: Hidas 1138 fu; Hy- 
das 1235 fó Baranyában; Hidus 
1295 fu Békésben.

H id a s-k o cso n y : Hydus- 
kuchun 1200 végén bn.

H id a s - te le k : Hidusteluk 
1291 fuAranyosszékben Erdélyh.

H id e g -h e g y : Hideghegy 
1255 hrhegy Ahaujban.

H id e g -k u t: Hidegkut1138 
fu; 1212 hn Sárosban; Hydeg- 
kwth 1289 fu; Hidegkwt 1301 
„ln superiori parte cujusdam 
fontis qui dicitur Hidegkwt“ hr- 
kát Erdélyben.

H id eg ség : Hydegsed 1261, 
Hidegsegh 1281 fu Sopron vi
dékén.

H íd -e lő : Hydheleu 1272 
fu Nitrában.

H id -h e te : Hidhete 1264hn 
Nitramben.

Hid-körös:Hydkeurusl272 
hn Pestmben.

H id -v é g : Hidwegh 1019



hn; Hydveg 1290, Hydueygh 
1293 fu Honiban.

Hid-v é g e : Hidvegel261fu.
Him: Heimu 1138, Heym 

1216 ER.271 §, Heim uo 326 
§, Heym 1219 ua 130 §, Hem 
1261, Heym 1289 szn.

H im csa: Ilimcha 1208 szn.
H i m e s : Heymusl 222,1252, 

Hemes 1265 szn.
H im es-u d v a r: Hymus ud- 

uor Bknj 17 földvár, most To
kaj Zemplénben.

H im -fö lde: Hymfewldew 
1300 körül hn, most Himfa pusz
ta Vasban.

Himöd: Hymud 1250 körül 
„Hymud, quae alio nomine Nel- 
ka dicitur“ fu.

H ind: Hynd 1368 hnNitráb.
H iszen : Hisce 1216VR107, 

254, 275 §, Hyscen 1217 uo 
87 § szn.

Hiske d i : Hisbedi 1138 szn.
H itv án y d : Hitvand 1171 

nőnév.
Hiú: Hyu 1193 erdő.
H iv a ta l: Hiuotal 1208 szn.
H ived : Hyuet,Hyued 1217 

VR 69, 239 §szm
Hő: Huou 1193 hegy Szála 

vidékén.
Hód: Hud 1198, Huod 1214 

VR 386 § szn;Houd 1237 hn; 
Hoot 1282; Hód 1284, Houd 
1285, Howd 1287, Hood Tur. 
H, 78, Hoold, pozsonyi krón. tó 
Dobokában (?) Erdélyben, a’ kú- 
nokkali ütközet helye 1282-ben.

H ó d a s : Hódos 1055 szn.

H odász?: Hodoszl211szn; 
Hodoz 1298 hn Szatmárban.

Ho d o c sa : Hodoca 1138szn.
Hodog: Hodog 1193 hnDn- 

nántúl.
Hódos: Hodys, Hodos 1138 

h- és szn; Hodos kl69hn; Hol- 
dos, Hodosz, Hotus 1211,Hudus 
1216 VR 244§szn; 1235uo 
158 § nemzn; Hodus 1245 hn 
Csallóközben Posomnben; Hodos 
1264 bn Szatmárban; Hudus 
1279, 1287 fu Posomnben; Ho
dus 1300 htó a Tiszánál.

H ódosd: Hodosd 1216 VR 
295 § fu Szatmárban.

H ó d o s-é r: Hudusher 1272 
árok Nitramben.

H ódosi: Hodosi 1217 VR
86 § fu Szatmármben.

H ogy: Hug 1 és 2 Hb ksz.
Hó ka: Heuka 1217 VR 34 

§szm
Hold-v i l á g ; Holdvalach 

1300 korül és 1309 fu Sebes- 
székben Erdélyben.

Ho lló d i: Huluoodi, Hulvoodi 
k055 hn Balaton körül; Holudi 
1138 szn.

H ollók Hollug 1220 bm
H ollós: Hollus 1217 VR 

105 § szn.
Holló - szeg  : Hollozegh 

1254hn.
H o ltá t:  Choltát 1 Hb fn.
H o lt-V ág : Holutvag, Ho- 

lotvag 1138, Holthwag 1252, 
Holuthwag 1268 fó.

Homok: Houmik 1217 VR 
30 § „Cholnuk Jabagio oastri 
Houmik de villa Man“ vár és pe-



M

dig megyés; (talánHányad hibás 
leiratása);ChOmuch 1225 fu; 
Humuk 1272 hrhely Nitrában.

Hom oki: Honky 1261 fu 
Sopronmben; Humky 1281 hm

H om ok-terenye:H om ok- 
terene 1296 fu Nógrádban.

Humor: Humur 1138 fu.
Homord:Homord 1269 fó.
Ho m oród : Chomoroud 1208 

völgy, Mosonmben; Humoruyd 
1256 fu Abaujban; Homorod 
1264 b* Szatmárban.

H om orók: Humuroc 1216 
VR318§fu;Humurk1273 hm

H om orú: Humerou 2193 
hr; Homorou 1275 völgy Esz- 
tergommben; Homorow,Homorou 
1283 fó.

H om oru-aszó : Humerova- 
zov, Homorowazow 1214 ha- 
tárhely.

Hóm oru-pa tak:Homorou- 
potok 1210 „Ad paludem, qpae 
vulgo dicitur Homoroupotok“ tó 
Mosonmben.

H o m o ru -te tő : Humorou- 
teteu 1275 hegyEsztergommben.

H omoru-völgy:Homorou- 
velg 1247 ,,ln valle, quae vo
catur Homorouvelg" hrvölgy 
Esztergomrnben.

Hondi: Hundy 1214 szn.
H onti:H unthyl245, 1276 

fu a' Zagyvánál Nógrád szélben, 
mely Hontvárhoz tartozott.

H ord: Hord 1280 lm.
H o rg á c s : Hurgach 1291 fu.
H o rg as: Horgas 1075 htó.
Horhagy-bércz : Horbagy-

berch 1281 hrhegy Zólyom- 
megyében.

H urka: Horka Bknj 6, 20, 
22, 24, 27 szn;Horchall93fu.

H o rk o s-fo k a? : Horkosfo- 
ka, Zorcosfoka 1278 br a Ti
szánál Hevesben.

H orog?: Horhag 1270 ,,!n 
quodam monticulo Heykholm vo
cato, juxta quoddam Horbagiux-
ta antiquam metam erexissent 
novam metarn“ a Tiszánál He
vesben.

H o rp ács : Hurpach 1270, 
Horpahc 127? prépostság.

H o rto b á g y -v iz e :  Hortu- 
bagyvize 1261 víz Szabolcsban. 
Vo: Ortóbágy.

Ho r v á t : Horvat, Hurvat 
1138 és többször, szn; Hurnat 
1216 VR 260 fu Krasznában.

H o s z te - ré te ? :  Hosteryte, 
Hostherethe, Hozteretel296 hn. 

H ossza: Huhzou 1211 szn. 
H o szu -a sz ó : Hnzzeuozo 

hn Biharban; Huziozov 1265 
hn Heves szélben.

H o s sz u -c ső : Huzziwcho 
1299 hrhely Zemplénben. 

H osszad : Hozódul220sző-
lőhegy.

Ho s s z u d i : Hosudil 138szn. 
H o sszu -fa : Hoszufa l015

helynév.
H o s s z a - f a lu :  Husiufplu 

1296 fu Posonmbem 
H o sszu k a? : Hozuga 12^8 

hn Komárommben.
H o ssz u -k u t: Huzywcowth 

1296 fa.
H o sszú -m eg y e : Hozzu-



megye 1235 határhely Baranya- 
megyében.

H osszu-m ező : líozzoume- 
zew 1217 „Descendit in cam
pum, qui dicitur Hozzoumezew“ 
hrhely Nitramben; Hozzumezeo 
1248 hn; Rozumezew 1256 
„Descendit per vallem in cam
pum , qui dicitur Hozumezew“ 
hrhely ismét Nitrában; Roziw- 
mezeo 1299 hn Zemplénben.

H osszu-p a r la g :  Rozzu- 
parlak 1258 „Ad aliam terram 
arabilem, quae Hozzuparlak vo
catur" hn Nitramben.

H o ssz u -p a tak : Oszscyu- 
potok 1264 hn Hontban.

H o ssz u -tó : Hozzuthol248 
hrhely Zemplénben.

H o ssz u -v ö lg y e s : Hoszi 
Vognes 1274 kis fó Gomórben.

R ovánd: Ruvand 1211 szn.
H őcze: Hecze 1261 hn.
H ő c z e -v iz e : Heuzeviche 

1261 fó, most Hejő Borsodban.
H öd e s -á sv á n y í^  Rendes 

basvanya 1145 „Super fossato 
quodam Rendes basvanya vocato“ 
hrhely L: Hegyes.

Hölg y -k ő : Relgkw 1300 
kórul, 1332 „Magistro Ladislao 
quondam Castellano de Relgkw, 
et de Chcsnuk, ac Comiti de

Bokonio“ , vár Veszprém vidé
kén.

Hölg y e s : Rolges 1277 hn. 
H ős: Heus, Hus 1214 szn, 

Rus 1235 VR 141 § ua.
R ualen-kuta?: Raalenkut- 

ha 1228 hrhely.
R uga: Ruga 1129 VR 353

§ nőnév. *
R a ju l: Rui 934 ,,Luitpraná 

946-ban élt német krónikás R, 
9: „Bellum incipitur, atqne ex 
Christianorum parte, sancta mi- 
rabilisque vox Kyrie, ex eorum
(Rungarorum), turpis et diaboli
ca, Rui Hui, frequenter auditur“;
a’ magyarok harezban rohanás-
kori hujongató vidor folkiáltozása.

Hunyad : Hunod 1267 vár; 
Hunad 1276 megye Erdélyben.

H un y -fa lu :  Hunyfalu 1230 
hn Csanádbah.

H unyós: Runyos 1211 sza. 
Huros-m ál: Rurosmall264 

hrhely Szatmármbe n.
Hu rs in a - fa lv a :  Rursyna- 

folua 1291fuValkóbanBoza fónál.
Hu s v é t :  Chusveth 1211 

,,Karazun,cum íiiiosuoChusveth“, 
Husvet 1222, 1291, Ruswet 
1298, Rusveit 1300 szn szám
talanszor használva.

H üleg: Rulec Bknj 7, 30, 
34 szn.

1 b o rk a : Ibnrca 1265 nőnév. 
(Iborka, tájék szerint Uborka).

Id e g i:  Idegi 1138 szn. 
Ig ad : Igad 1138 fa.

I



I gal:lgol1211,1270,1272, 
1276, !gal 1273, Ygol 1295 
fa, most Igall Somogybán.

I g a l-h á z  a: Igluhaza 1297
helynév.

I g a r: lgar, Igor 1193 fu 
Fojérmben.

Igéd:Iged  1290hm
Ig-fan:^gfon Bknj 11, 51, 

Ingwam Tur. II, 52, Igfan kéz
irat, Ygfan Budai króm erdő. 
(lg: nagyot. Fan, ágas-bogast, 
bozótost jelent; tehát nagy erdő, 
mely Biharban Erdély szélben 
létezett).

Ig l ic z e :  Iglyche 1284 lm 
Sárosban.

Ig r ic z :  Igruz, Igrych 1019 
falu.

I had: Ibad 1217 VR221 § 
személynév.

I har:íhor 1240,1255,1269
hyfa, 1266 „Ad arborem, quae 
vocatur Ihor“ hrfa Horvátorszb.

Ih a r - fa :  Yhorfa 1231 hrfa.
Ih a ro s : Yharus 1265,1275, 

Iharus 1277 szn.
Ih a r -s z á d : Yarzad 1236 

hrhely Biharban. (Szád: szája, 
hajlata).

Ihász : Ihaaz 1292 fu Sza
bolcsban.

Ik an c s i: lkanchy 1211 szn.
Ik e r-v iz :  Ikkerweyz 1284 

btó Győrmben.
I k e - t e l e k é - m o h a r a :  

Iketelequemachara 1264 hrhely 
Szatmármben.

I le m é r : Ilemyr 1239 szn.
Ilka : Ilka 1255 fu,most Jó

ka Posonmhen.

I l le g ő :  Begn 1229 VR 359 
§ nőnév.

I llő d : Illőd 1211 fm
I ls a -s z e g : Ilszaszegl266, 

Ilsuaszeg, Ilsuazeg 1267, Ilsua- 
sag 1268, Ilsuazeg 1270, Ilsua- 
zegh 1271, Ilsuascegd, Bsua- 
zegh 1272, Ilsuazyg 1275 hu, 
most Isászeg fu Pestmben.

Im ád jan a k : Uimaggonoc 
lH b c s .

Im ádságuk  : Uimadsaguc 
1 Hb fn.

Im ará d : Ymarad 1217 VR 
74 § szn.

Im es: Imes 1139 szn.
Inad : Inod 1211 szn.
Inárcs:Inarch  1263,,Tho- 

mas, Paulus, Feney et Omb de 
villa Inarch, lilii videlicet Job- 
bagyonum Castri Albensis, qui 
descensum Conuti suo darra con- 
sueuerant“ , Hynarch 1272 fu 
Fejérben, most Pestmben puszta. 
(Talán a’ hináros helytől).

In c z é d i: In ceti 1138 szn.
Ind :K d  1221 VR 360 § 

személynév.
Ind i: Indi 1138 szn.
Ing: Ingu 1138 fu a’Kurcza 

Cunza) htónál Csongrádban. (In
gónak is olvashatni).

Ingy : Uhng 1135 „ItemCo
mes Laurentius homines quos
dam nomine Bodyn, Stephan, 
Gyurka, Laurentium , Gellan, 
quos Hungari Uhng vocant, pro 
anima Elii sui Beyn, eodem te
nore seruire, currus trahere con
stituit Ecclesiae (de Bozouk)“. 
Ingy azaz ajandok, ingyenado-



mány, ingyek; ár nélkül adottak. 
Ingyen, mondatik üngyennek is, 
valamint az ing, üng és űmog-
nek, mely kezdetben keresztségi 
ajándok vala.

Inke: Inka 1229fuSomogyb.
In o ta :  Inota, lanata 1193 

fu és víz Fejérben; Inata 1219 
VR 15 §fm

In te tv é n e k : Intetvinee 1 
Hb fn. (Most intésének mondatik).

In tos:In tos 1240 bn. (Ta
lán Iutas) Veszprémmben.

Ip : Ypu 1216 VR330 §,Ipu
1235 uo 156 § fm

Ip ó c s : Ypoch 1202 sznév. 
(Nem látszik a’ Hypolitusból ala- 
kultnak).

Iráz : Iratz 1217 VR 405§, 
Iraz, uo 239 §, és 1235 uo 170 
§ fu Biharban.

I r e g :  Ireg 1171 bn Vesz- 
prémmben

Irg a lm az zo n : Iorgossun 1 
Hb cs. (mond: irgasson).

Irg a lo m : Yrgolin 1219VR 
2 § szn.

I r ig y :  írig 1211 szn.
I r in y :  Iriny 1779 fu Szat- 

mármben.
Iro n d : írund 1219 VR 120 

§ fu Biharban.
Ir tm á n y : Rittman 1275er

dő Eger mellett.
I r tv á n y  v. O rtvány: Vrt- 

uan 1298 hrhely Abaujban. L: 
Ortvány.

I s a : Ysa, Isa 1 Hb, (bizonyí
tó szócska).

Ise n g - tó : Isengtho 1261 
htó Abaujban.

I s p á n - le s ő :  Yspanlesey 
1269 „Ascendit per Orh (hegy 
orma) ad locum, qui vulgo ap
pellatur Yspanlesey“ (Ispán leső-
je) helynév.

Is ten : Isten 1 Hb fn.
I s te n tő l:  Istentul 1 Hb fn.
Isz á d i: 1138 szn.

. Isz d e g e j: Izdegej1273fu.
Isz e d i: Isedi 1138 szn.
I s z k a : Izka 1193 fu Fejérb.
Iszk ász : Izkaz 1272 fu 

Veszprémmben.
I te :  Ite 1274 szn.
I te g :  Iteg 1296 szn. vo:

Üteg.
I t öbő: Rubuy 1239 pré- 

postság, (Talán a’ mostani Itebe 
Torontóiban, mely még 1411 -ben 
Ithebewnek íratott).

Iv a : Iva, Iwa 1245, 127B 
fu a’ Zagyvánál, most Ivad.

Ivánd i: Ivandi 1138 szn.
Iv a n k a - te l eke: Iwanka- 

teleke 1285, 1286, 1291 bn 
Marosszékben Erdélyben.

Iv á n u s - te le k e :  Iwanus- 
teluke 1214 hn Zemplénmben, 
Iuanusteluke 1216 bn Poson- 
megyében.

Iv án  - ü lé s e :  Iwanylysy 
1298 fu Szálában.

Iv ed i: Ivedi, Hivedi 1138 
személynév.

íz e : Ize 1 Hb. fn (mond vize).



Ja b la n -p a ta k a : lablanpa- 
laka 1216 fó Posonmben.

J á c z :  íach 1252 hryólgy 
Nitra megyében.

Já d : load 1229 fu Somogy- 
megyében.

Jákó-vára:1akow aral278 
vár Erdélyben, Kaplon nembeli
JákóR Andrásé.

Já k o d i: lakudi 1128 szn.
Jám bor: lambur 1299 szn.
Jáh o sd : íanust 1216 VR 

252 §, 1235 uo 164 §fu Bi- 
harmben.

Janosdi:lanusti 1138 szm
-Jár: laar 1287 fu, most 

paszta Veszprémmben.
Ja rd á r :  Iardár 1266 kán

személynév.
Já ró : larov 1 Hb cs.
J á ro d i:  larudi 1138 szn.
Já ru m : Iaruml216VR247 

§, Iarum 1217 uo 33 § fu, most 
Jármi Szatmármben.

J á s z k á d i : íaskadil 138szn.
Já sz -p sa p a t:  Giazichopon 

Const. Porpbyr. de adm. imp. c. 
37. A’ benyok hadának egyik 
csapata.

Jászó : lazou, lasou, Iasow, 
Ysou 1233, 1241, 1255 és 
számtalanszor; préporstság. (A' 
jászoktól, nem pedig jászolytól).

J á té k :  loatec 1198 nőnév.
J á v o r :  Iawor 1284 „Arbo

rem llawor eruca signatam" brfa

Liptóban; 1265 „Signum in ar
bore Iawor vocata“ vó: lbar.

J á v o r - b e g y :  Iaworheg, 
Iavorheg 1291 hrhegy GŐmórb.

J á v o r - b e r k :  Iauorberk 
1282 hrhely Zólyomban.

Je g e n y e : íaanya 1272 Sá
rosban; legénye 1296 „Ex ad
verso est arbor Jegenye vna al- 
ta“ brfa Zólyomban.

Je g y  - h a t á r :  Iegyhatar 
1300 hr Zólyomban.

jé k e :  Ieyke, leke 1291 fu 
Szabolcsban.

Je le s : Ielech Const. Porph. 
de adm.imp.c. 40 Árpád 2-dik Ra.
leles 1268 ,,Ad nemus, quod 
vulgo dicitur leles“ erdőNitráb.

J e lz ő -p a ta k a : lelso pata- 
ka 1283 fó Zólyomban. (Ez le
het hibás olvasás Felső patak- 
helyett).

Jen ő : lenen 1138,,lnde va
dit per paludes ad metam, quae 
est communis cum tertia villa 
Ciuilium Posoniensium, quae vo
catur leneu“ falu Posonmben; 
1216 VR 322 § fu Biharban stb. 
(Most Eugenius keresztnévnek 
vétetik a' Jenő).

Je n ő n e k : leneunec 1236 
,,Et Zeguenozo pertinet leneu- 
nec“ azaz Jennő falunak Biharb.

Jo b b ág y : lobagy, lobagi 
1082, lobbagy 1163, lobbag 
1215, Jobbagil217,1222, lou-

y



bagi 1830 és számtal. néposz
tály. loubag 1215 VR 315 § fn, 
lobogi 1229 uo 345 § ua; llou- 
bad 1235 uo 158 § „Ioubadio- 
nes Orodiensis castri“ stb. *

Jo b b á g y -f in : lobbagyiiu 
1258 (?) „De eadem terra ser
viret, sicut alii de Thurocz, qui 
lobbagy 6n dicuntur“ szabadosok 
osztálya Turóczban.

J o b b - c s e c s ü :  Iobacecn 
1216VR 283§ „Pedisequam no- 
nomine !obacecu“ nőnév.

Jó b an : Iovben 1 Hb fh.
J ó b o s - te le k e :  lobostele- 

ke 1169 hn Erdélyben.
J ó - fe lö l:  Iov felevl 2Hb 

(jobbfelől).
J o g ta tn ia :  íochtotnia 2Hb 

cs. (iktatnia mostani szolás sze
rint).

Tóka: Inka, Iku 1235 VR § 
162, 174 fm

J ó -k é rd ő k : lokergech, lo- 
ecerdech, Ioccerdegh 1092 S. 
Ladisl. Deoe. L. Ili, c. 13 „Re- 
rmn fugitivarum collector, quem 
vulgariter Jokergách dicunt“ Ja
vakat nyomozó bírói személy.

Jó k i: Ioky 1291 hm
J ó -k u t:  Iochud 1268 hr- 

hely Komárommben.

Jó - le g é n y : Telaguenl316 
VR 221 §, Yeulegyn uo 325 §, 
Yeleguen, Joleguenl217 uo91, 
97 §, Teleguen 1219 uo 11 § 
Reguen 1235 uo 153 §, szn 
mely a' Bonifacius rnagyaritása. 
(A’ T két izben hiba Y helyett). 
Végre 1269-i okl. világosan: lo- 
legen, szinte szn.

Jó-u s z á s : Iouxas Bknj 51, 
fó, hol most Jószás és Jószás 
hely faluk a' Fekete Körösnél
Aradmegye szélén.

Jő : len 1216 VR238§fm
Ju d ag : Ioudag 1229 szn.
Ju h a ro s :  Iuharus 1268 

személynév.
J u h -ó l :  Yuhol 1208 hely

név Veszprém körül.
J u h ? ó l - l ig e t - o r r a :  Yb. 

oulligotora 1236 hrhely Bihart 
ban, a' Kis-Korosnél. (Nem le_ 
hetlen, mikép Iharliget orra vala)

Ju ta lom : Guthalum 1248* 
személynév.

J u ta s :  lutos 1243, luthas 
1296 fu Veszprémmben,

Ju to m -fa ra : Iutnm fara 
1206 hn, most Jutom, puszta. 
Somogybám

Ju tv a :  Ivtva 2 Hb cs.

KAb: Kab 1233 fu Vesz- 
nrémmben.

Kaba: Kaba 1214 VR 355 
§, 1215 uo 101 §, Kaboi 1319 
uo 2 § fu Biharban.

K abádi: Kabadi 1138 szm 
K a b a la -p a ta k a : Kabala- 

potoka 1251 fó Sárosban.
Kab a l a-sár: Kabalasarl295 

hrhely Gömörben.



Kabas:Kabas1235VR176 
§ fu Biharban.

K abát: Cabat 1243 „Homi
nes Castri Trencsen qui nobis 
in Gabatis servire consveverant" 
L:Guba.

Kabó: Cobu 1138 szn.
K ab o sd : Kabusth 1295 fu.
K á c s : Casu Bknj 32, Kach 

1248 fu Borsodban.
K acsád : Kachad 1284 fu 

Borsod körűk
K a c sá ta -ré v : Kachatarew 

1214 rév a’ Latorczán Zcmp- 
lénmben.

K a csa -v ize : Kochowyzi, 
Kochowyzyl295 „Ad quandam 
aquam Kochowyzi vocatam“ —  
„Vbi predictus Őuvius Kochowy- 
zy cadit in fluvium Ilsua“ folyó 
GÖmÖrben.

K a c so rd -h id a : Kuchurd- 
hyda 1277 fu.

Kád: Kad 1216 VR 338 § 
fu; Kaad 1270 hn Takson ke
rül Pestmben.

Kada: Koda 1266 szn.
K ádár: Cador 1212 nemz; 

Kadar KS 1, 2; Tur. I, 10 to
vábbá: 1211, 1214,Cádárl255 
szn; Katar, Catarl216 VR262, 
275 § fu Szatmárban.

K ád á r-k a ló z : Kadarkaluz 
1248 1270 nernzn.

K ádas: Cadusa Bknj 7, 33, 
34, stb; Cadqs 1057,1142 szn; 
Cudos 1252 hrhely Komárom 
vidékén.

K ád as-p a tak : Katuspatak 
1243 víz Gomörben-

K ad as-tó : Catasto1200 hn

GÖmÖrben; 1200 „Ad locum (k 
lacum) qui vulgo Catasto voca
tur" Petlendnél.

Ka di ka: Caducha KS I, 2,
Kadicha Tur. 1, 10 szn. (Ha 

Kadicsának mondandó, ugy a- 
zonos a’ fönebbi Cadusávalk

K ajad i: Kajadi 1138 szn.
K aján : Cayun 1197 erdő 

Erdélyben; Kayan 1281 szn; 
Koyon 1292 hn Hontban-

K a j a n t ó : Kayantho, Kaian- 
tho 1283 fu KolosmbenÉrdélyb.

K a já ta : Kajutha 1295 fu 
Sárosban.

K ajod: Kajud 1138 szn.
K akas: Kokos 1294, 1300 

személynév, sokszor.
K akasd i : Kakasti 1138

személynév.
K akas-o rm a?: Kokuzarma 

1055 hn a’ Balatonnál.
K akát: Kochot 1075hnEsz- 

tergomban; Cocot 1217 VR 66 
§, Cokot 1219 uo 122 §, Cocot 
1224 fu a’ Tiszánál, most Kakát 
puszta Hevesben.

K a k u k -ré te ? : Kukukere- 
tu 1015 lm.

Kál: Cale Const. Porph. de 
adm. imp. c. 40 a' magyarok 
kárkárja, szn; Kal 1219 VR 22 
§ fu Hevesben.

K a la c so lg -v o lg y : Kala- 
chulgvelg 1298 fu Szálában.

Kal ad: Kalad 1216 VR265
§ személynév.

K alán: CalanBknj6,és1135, 
1248, 1256 stb nemzn; 1199 
pécsi püspök; Kalán 1203 szn.
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K aland: Kolond 1217 VR 

105 §,1221 no 368 § fu ;C o- 
lond 1219 uo 119 § szn.

K a lan d o s: Colondusl138, 
Kolondus 1211, Colondus 1217 
VR 105 g szn.

K a lá n -g y ü rü s i:  Kalangn- 
rnssy 1265 erdő a' Tiszánál 
Csongrád vidékén.

K alan o s: Galanasll93viz.
K a lap á cs : Kalapach, Kala- 

path í  300 fu Nógrádban.
K a lász i: Kalászi 1211 szn.
K alasz ta : Kaíaszta 1265 

völgynév.
K alata : Kalatha 1214 VR 

388 § fu; 1219uO.124§nemzn; 
Kalotha 1297 fu Kolosmben 
Erdélyben.

K a la u z -p a ta k a : Chalans- 
pathaka 1214 folyó Ungban és 
Zemplénben.

K alenda: Kalenda 1199 
Veszprémi püspök L : Kalan.

K a le n d a -v iz e : Kalenda- 
vize 1214 fó Biharban.

Kálész:Chalis1074—1077 
,,Hungaricis equitibus, et pui a- 
pud illos diversae sunt religio
nis Chalisiis. Hungaris quippe 
Christianam amplexis, isti Mo- 
saicis legibus, iisque non omni
no genuinis etiamnum vivunt“ 
Cinnami Hist. Lib 1R. et IV.“ A' 
Bulyár földről, Volga mellől Zol
tán fejedelem alatt beköltözött 
mohamed vallásu magyar nép- 
felekezet neve, kik törvényeink
ben izmaelitáknak hivattak; Ca- 
líz 1111 „ínStitares autem Re

gii Fisci, quos Hungarice Caliz 
vocant“ ; Kalez 1135 ,,In Me- 
ger iuxta Danubium infra gene- 
rationemKalez sunt decem vineae 
et locus in villa emptus" nemzn, 
mely él a’ Kalaz nevű faluban 
Budán fölül; Kalis 1211 szn.

K áli: Kuali 1138 szn.
K á lló : Kollou 1270 halastó 

Szabolcsban.
K álm án - k i r á ly - c s e h i :  

Kálmán Kiralychey, Chey 1286
„Possessionem Regiam et no
stram Kalman kiralychey voca
tam" ez később Kalmancs, most 
Kamonicz Szerénben; Alkalma
sint Hí. András kir. 6a Kálmán 
hg halicsi király által behozott 
magyar-oroszokról, Istvánfy ál
lításából kivehetőleg.

K alm ár: Komár 1019 hn, 
Kamar 1245 fu.

K a ln á s -p a ta k a :  Kalnas 
pataka 1272 fó Sárosban.

K á ln o k : Calnuk1271,,Chy- 
el Comes, űlius Erwyn de Cal- 
nuk“ bn.

K áló: Kalu, Kalo 1199 hn, 
L. Kálló.

K a lo sd y : Kalusdy 1082, 
1182 hm

K álóz: Kaluz 1214 VR385 
§, Choloz 1217 uo 209 § szm

K álózd : Kaluzd 1171 hn.
K á lo z -é r :  Kaluzer 1252 

„In vallem, que Kaluzer nuncu
patur̂  ̂hrvölgy Zemplénmhen.

Kalóz-foka: Kalozfokal 211
hrhely a’ Dunánál.

K alpas: Kalpas 1138 szn.
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K am arás: Kamarás 1235 
VR 161 § fu, most puszta Bé
késben.

K am asz: Kamoz 1211 szn.
Kán: Kan 1138 szn; 1191 

nemzn; Kaan 1214 hm
K an csa : 1264 „Koncha 

Cumanns“ szn.
Kanc si k a : Concheka 1214 

zuhatagfó (torrens) Zemplénben.
K anda: Canda 1138 szn.
Kan dal ós: Kondolusl291 

helynév.
K án -k a r: Cancar Const. 

Porph. c. 38 ,,Patzinacitae verő, 
qui Cancar olim nominabantur, 
(nam hoc nomen Cancar apud 
ipsos nobilitatem ac fortitudi
nem significat)". Ismét előbb 37 
„Cancar quőque appelantur Pa- 
tzinacitae, hon omnes quidem, 
sed trium tantum thematum in
colae, thonatis Iabdierti, Cuar- 
tzitzur et Chabuxingyla, tanquam
qui ceteris fortiores nobiliores- 
que sunt: nam hoc vox ipsa Can
car significat". Tehát a’ besenyők 
Hadiérdem, Harczisor és Hava
si Gyula nevu három hadosztá
lya hivatott kán-karnak.

Kanó: Kanow 1295 fuGó-
mórben.

Kan ó cz : Canouezh 1262 
„Tendit adviam, quae Canouezh 
nuncupatur" hrut Ugocsdban.

K an o p ta : Kanappta 1298 
fó Abaujhan, most Kanyopta.

K anos: Kanos k015 hm
K antos: Cantus 1217 VR

66 § szn. ?

K ánya: Kana 1015, 1057, 
1075 hn, Cana, Kana 1138 fu, 
Chana,Kana 1228, Kánya 1309 
fu Somogy vidékén; Kana 1216
VR 287 § szn. *

K o nyár: Kanar 1214 hn a 
Tiszánál.

Káp: Kup 1229 fu Somogy
bán most t. Kápoly.

K apaíán : Capatan 1219 
VR 20 § nemzn. az oklevelek
ben Catapan- és Katapannak 
iratik.

Kapi:Kapi 1261 fu Győr-
megyében.

Ka p la n : Koplen, Koplon 
1234, 1278 és 1291 fu és 
nemn Szatmárban, most Kaplony; 
(Jelenthetett hajdan tigrist, mint 
most a' torók nyelvben).

K apo lcs: Kapoch 1274 
,,Kapolch de genere Honowa“
személynév.

K apoly : Copul 1229, Ko- 
pol 1295 fu Somogybám

K uponná: Copurna 1158
hrhely.

K apornak: Copurnukl212, 
Kupurnuk 1279,Kopurnukl286 
fu Szálában.

K apos: Kopus 1009, Kopas 
1075 fó Somogybán; Cophus 
1171 hn Veszprémben; Kopus 
1214 hn Ungban; Kapus, Copus 
1252,1 279 fó Somogybán; Co- 
pus Bknj 27 fó Erdélyben.

K apos-fő : Copusfeul224 
hn a' Tiszánál.

K apu: Kapu 1138 szn; Co- 
puu 1162 hn(Kapuvár) Szálában.
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K ara: Kara 1138, 1229, 

1266 fu Somogy vidékén.
K a rác sa : Karacha 1214 fó 

Zemplénben; Caracha 1282 hn.
K arácso n : Karachyn 1 055, 

Curacun 1198, Karachon, Kura- 
zun 1211, Crachin 1214 VR 
373, 379 §, Karasun 1217 uo 
41 §, Karachun 1219 uo 12 §, 
Crachun 1221 uo 365 §, Kará
cson 1239, Karaiban 1287 szn,
mely a’ Gratianus keresztnévből 
alakult.

K a rá c so n -fö ld e :  Kara- 
chon felgye 1236 hn.

Kárádi:Karadi 1138, Ka- 
rád 1229 fu Somogybán.

K a ra n -se b e s : Karansebes 
1290 helység, most a’ tömösi 
bánságban.

K árász : Caraz 1199 szn.
K a ra sz a -b e ly : Karazabel

1214 brbely a’ Tiszánál.
K aros: Karch, Kurch 1237 

nemzn.
Karc s a : Karasba 1243,Kar

chan, Korchan 1253, Karcha 
1255 hn Csallóközben Posonm- 
ben, most több fu neve.

K arcsu : Karcho 1214 szm
K ard: Kord 2278 „Gladium 

vel cultellum quod vulgariter 
dicitur Hord“ mely a kord hi
bás leirása.

Kardu-berke:Karduberka 
1239 hn Csallóközben Posonmb.

K arja: Care Coust. Porph. 
de adm. imp. c. 40, a’ magyar 
had hetedik csapatának neve, az 
embertest résziről véve, tulaj- 
donkép Kar.

JERNEY, M. NYELvKINCSEK.

K arka: Karka 1238 hm 
K ár-k á n : Carchan Const. 

Porph. c. 40 „Gylas et Carchan
iudicum vicem obtinent“— „Sunt 
que Gylay^t Carchan non nomi
na propria sed dignitates" tehát 
birói czim Árpád korában; Sár-
chás 1092 S. Ladisl. Decm in.
c. 2 „A descriptione judicis Sár- 
chás nomine" ugyanerre látszik 
vonatkozni hibás írással, mely 
hivatal tulajdonkép kár-bírót 
jelent.

K a ró -c s e b e r :  Karoche- 
ber 1270 ,,A solutione tributi 
de vincis suis propriis, quod Ko- 
rochcher nuncupatu" szőlő adó
vagyis dézsma.

K aro l-le ső : Karulesyl 243 
hegy Gömorben.

K a ro lo s -p a ta k a :  Coru- 
lus pataka 1265 fó Heves széléb.

K a ro l-p a tak a : Karolpoto- 
ka 1283 fó.

Káron: Karun 1280, 1282 
nemzn.

K arós: Karus 1019 fu Sza- 
lamben.

K ár-óvó : Charoboe Const. 
Porph. c. 37 a besenyők hadá
nak egyik osztálya.

K á r-p a ta : Karpota 1135
személynév.

K arsa l: Karsal 1138 fm 
K a rt a l : Cortol,Cortold1247, 

1279 nemzn.
K arva: Kerwa 1273, Kar- 

va 1283, Kerowa 1288, 1290, 
1293, Korva 1298 fu Eszter-
gommben.

K as: Kasu 1138 személy- 
5
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név; Kass 1294 fu, most Kassa 
Baranyában. ,

K ás: Kaas 1229 fu Somogy- 
megyében.

K ása: Kasa 113^Szm
Kásád: Kassad,Chazad,1211 

szn (Kaszádnak is mondhatni).
K ásád i: Kasadi 11-38 szn.
K a s z ta - te le k e :  Cástate- 

leke 1197 hn Erdélyben.
K áta: Katha 1217 VR 107

§, 1231, 1234, 1239, 1271, 
1279, 1285 nemzn; Kata 1217
VR 227 §, 1235 uo 203 § hn; 
Cata 1235 uo171 § szn.

K atapán : Katapan 1198, 
Cathapan 1299, Catapan 1200 
egri püspök; Kathapan vagyKa- 
pathan nemzn. Lf Kapatán.

K atu r-m alm n: Katurmal- 
ma 1249 „Ad molendinam Ka- 
tnrmalma“ hrhcly Baranyában.

K a tu s -p a ta k : Katuspatak 
1243 fó Gömörben (talán Ká
daspatak).

Káva:Knwa 1015. 1228-i 
átirat: Kava, bn.

K aza: Kaza 1283 fu Borsod-
megyében.

Kazar:CozarBknj11 „Ter
ram vero, quae est inter Tisciam 
et silvam lgfon, quae jacet ad 
Erdeueleu a lluvio Morus usque 
ad fluvium Zomus, praeocupavis- 
set, sibi duxMorout, cujus nepos 
dictus est ab Hungaris Menumo- 
rout, quod plures habebat ami
cus, terram illam habitarent gen
tes qui dicuntur Cozar“. Kán fe
lekezetű népség neve. Erre vo

natkozik Kozárvár 1315 „Terra 
Lapus vocata in Comitatu Zunuk 
existens cum aurifodina et om
nibus ad eam pertinentibus, vi
delicet terra Munusturszeg, Ko- 
zarivár item Wrbu, item Bogath 
et Mana“ ; mely most fu és vár
rom Dézs mellett Belső Szolnok
ban Erdélyben. íoláhul Kuzru- 
vará). ^

Kazmér-h o ld ja : Kazmerg- 
holtya 1268 brbely Komárom-
megyében.

Ke bek: Kebek 1217 VR 
220 § szn.

K eb eléb en : Kebeleben 2 
Hb fn.

K ecs: Kecs 1235 VR 176 
§ fu; Kech 1243, 1271 fu Aba- 
újban; 1248 „Ad quoddam pra- 
tum, quod Kech dicitur“ mező 
Csallóközben Posonmben; 1253 
viz uo; Kech 1 265 nőnév.

K ecsa: Kecha 1229 fu So
mogybán, most t. Kőcse.

K ecséd: Keched 1211 szn; 
1266, 1294 hn Baranya vidékén.

K ecsege : Kezuga1235 VR 
82 § fu (Keszeg is lehetett).

K ecseny : Kechen 1229 
VR 347 § fu Békésben.

K ecs-fő : Kechfew 1271 fu 
Abaujban.

K ecskéd: Kechketh 1245 
hn Erdélyben.

K ecske-hát: Keskehatl 25 5 
hn Slavpniában.

K ecsk és : Kechkes 1248 
hn a’ Tiszánál; 1275 vár Er
délyben.

K e c s k e -s z ig e t:  Kechke-



zigeth 1283 sziget a' Danán Sz. 
Endre körül.

Keczel:KetelBknj 8, 10, 
14, 15 kún vezérnév; Kechnl 
1276 fu Vasban.

K e c z e l-p a ta k a :  Ketelpo- 
toca Bknj 15 „Fluvium Budrug 
transiverunt in illo loco, ubi par
vus iluvius manans a Satuihol- 
mu descendit in Budrug. Et sic 
transeuntes lluvium Budrug, cum 
praedictum lluvium transirent 
quasi laeti, tunc per inundatio
nem aquarum, Ketel, equo offen
dente, in aquam submersus et
sociis suis adjuvantibus, vix a 
leto liberatus est. Tum iluvius il
le per socios Ketel vocatus est 
per risum Ketelpotoca"; Kechel- 
potok 1252 „intrat in locum, 
<pii Kechelpotok vocatur, et ibi 
intrat iterum in Budrugh“; Ke-
celpotok 1257“ fó, most Rony- 
vapatak. (A’ Ketel kán vezér
Keczel általi kimondását ez és 
számtalan ily nevű helyek bizo
nyítják, mely a’kesely vagy kecs 
szóban él. A’ Retel olvasás 
Schwandner kiadásában, mit Tol- 
dv Ferencz is mogtarta, tévesz
tett).

K ed -h e ly : Kethel 1206, 
Kedhel 1245,1268t1275,1290 
apátság Sopronmben.

K edvelő : Quednelen 1219 
VR 11 § szn. (Az n végbetu
nyomdai hibának látszik u helyett)

Kegy?: Gegy 1217 VR223 
§ fu. Hevesben voltDebrő mellett.

K e g y ed je n : Kagiggen 1 
Hb cs.

ar
K e g y e lm év e l: Kegelme- 

hel2Hbfm
K egyelm ét: Kegelmet 1 

Hbfm
K e je -fő : Keyefew 1229 

fu, most talán Kegye puszta So-
mogymben.

Kék: Kyk 1082 hr; Keh 
1271, Kek 1279 fm

K ékes: Kukes 1211, Kei- 
guez 1217 VR 67 § szn; Ke- 
kus 1261 , 1301 hn a’ Tiszánál.

K é k-h alom: Keykholm1270 
hrhely a Tiszánál Hevesben.

K ékke: Keque 1211 szn.
K ék-kő : Keykeo, Keykeu, 

Kejkeu 1290 vár Nógrádban.
K ék -tó : Kektou 1075 htó.
K élal: Kélal 1295 szn.
K e lc s-jo b b á g y -fiu : Kel- 

chiobbag&u 1263 „lobbagiones 
Castri, lilii iobbagionum,quiKel- 
chiobbagllu dicuntur". Várjob
bágyak osztálya, melyről köze
lebbi ismeretünk hiányzik. Ezek 
léteztek Sopronmben.

K el e : Kele 1138 szn.
K eleb: Keleb 1137 szn.
K eled : Queled 1103, 1113, 

Keled 121 1,1266,1268, 1290, 
Tur. 11, 1 személynév.

K eleköny : Kelekun 1075 
kis tó a' Tiszánál. Vö: Kereköny.

K e le m e n -fa lv a :  Kele- 
menfalua 1264, 1278 hn. '

K e lem en -h a lm a : Kele- 
menhalma 1297 ,,Ad monticu- 
lum Kelemenhalma vocatum“ hr- 
halom Nitramben.

K e le n - fö ld :  Kelenfewld 
5*



Turócz. 1, 11 „Transnatato ita
que inlra Sicambriam (Budam) 
Danubio, in ea parte, ubi nunc
villa Kelen fewld locata est, 
(propter quod et eadem hoc vo
cabulo denominata dicitur) irru
erunt tandem hostilem super exer
citum", Kelenfeld ua H, 40. A’ 
hónok korára vonatkozó átkelés
ről beszél itt Turóczi; annyi bi- 
zonyoa XHl-dik századi okleve
lek nyomán, mikép a’ mai sz.
Gellérdhegy déli alján létezett 
Kelenföld falu, mely gyakorta 
ámbár hibásan Krenfeldnek is 
iraték; igy: Creynfeld 1236, 
Kreynfeld 1 269,Kelenfeuld 1 277 
Kerenfelde1291Kelenfeuld1295, 
Kerenfelde, Kerenfeuld 1297, 
Keremfeuld, Kerenfeld 1302, 
végre Kelenfeud 1410.

Ke le nő: Kelenev 1259 fu. 
K elepc z* Kelepé 1235 VR 

168 § szn.
K e le ti: Kelety 1082 hnév 

(Ha azonos a’ Kilitivel, ugy a’ 
Cletus keresztnévtől származik,
mely ma hnévbeu is él). 

K e lle m e s -k u ta : Kelle-
meskuta 1270 „Ad quemdam 
puteumKellemeskuta nominatum" 
hrkut Sárosban.

K e m e : Kerné 1138 szn. 
Kem ej: Quemei 1217 VR 

96 § „Provincia Quemei" vidék 
Tiszántúl Hevesben, mely a’ kró
nikákban is előfordul.

Ke m écse: Kemeche 1293
hn Veszprémmben.

Kem eld: Kemeld 1145 hn
a' Dunánál Baranyában.

Kem encze: Kemencééi 156 
Kemenczel 273,Kemenche1 283, 
Kemence 1293 fu Hont vidékén; 
Kemenche, Budai krónika szn.

K em en c ze -p a tak a : Ke- 
menczepotoka 1 273, Kemenche- 
potoka 1283 fó.

K em ény: Kernen 1244, 
1267, 1274,1277, Kemynl 288 
személynév.

K ém ényd: Camend 1183 
fu Baranyában, Kémend 1211 
szn; 1237, 1273 fu Hontban; 
1273, 1292, 1297 fu Eszter- 
gommegyében.

K em ény-vö lgy : Kernen- 
velg 1252 fu Somogybán.

Kém es: Kemus 1191 falu
Baranyában.

Kémlö k: Keymuk 1221, 
Kemluk 1245, 1270 vár. Lásd; 
Nagy-Kémlök.

Ke nde-fő : Kendefeo 1251 
hn Somogybán.

K en d er: Kundura 1075 fó 
a’ Tiszánál Heves vidékén.

K e n d e r-a v a tó - tó : Ken- 
deravatoata 1261 hu a’ Tiszánál 
Hevesmben.

K e n d e r-á z ta tó : Kendur- 
aztou 1262 víz Ugocsában; 
Kehderaztou 1292 „Cum palu
dibus — et piscinis Kenderaz- 
tou vocatis" tavak Csepelszi- 
geten, mely most Pestrnben.

K enderes: Kenderech1251 
tó Tóközben Győrmben.

K e n d e r- tó -fe j  e:Kender- 
tofeye 1261 tó a’ Tiszánál He
vesmben.



K e n d - te l e k :  Kendteluk 
1249 fu Dobokában Erdélyben.

K ene: Kene 1138 szn.
K enész: Quenesl219VR 

117 §, Kenez 1271 szn.
K e ng e : Kenge 1290 nőnév,

mely ugy látszik Gyengét jelent.
K enge reze: Kengercel 171

személynév.
K engyel: Kengel 1075, 

Kengelu 1124 viz és révbely, 
világosit: 1436 „Possessionem 
Monasterii Sancti Benedicti Pelő 
alio nomine Kengel szálas voca
tam in Comitatu de Szolnok ex
teriori supra portum aquae Ken- 
gelő in vicinitate possessionis 
Vassan“ most Kengyel puszta 
Vársány mellett Hevesben.

K e n g y e l- fő :  Kengelfeq 
1268 viz Komárommben.

K engyelőcz: Kengelucz 
1246 tó Baranyában.

K enő : Keneu 1237 szn.
K épes vagy K épes: Cepis 

1138, Cupes 1216 VR 332 § 
szn; Chipes 1265, az 1275-i 
átir: Chipeg bn Nográd szélben.

K ér: Ker 1112 fu Nitrában, 
Kér,Quer 1216 VR 246, 311 § 
hn; Quer 1229 fu Somogybán; 
Keer, Ker 1265, 1277, 1278, 
1283 fuSopronmben;Keer1282 
fu Szatmármben.

K e r b ő: Kerbui 1138 fu.
K e re sed : Kerchetb 1291 

bn Aranyosszékben Erdélyben.
K ereső : Kerchu 1 1 38 szn.
K erebő: Keriby 1075,Ker- 

by U2^Tátir: Cerebeo, btó a’ 
Tiszánál Csongrádban.
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K erecsen : Kerechen 1255, 

1275fm
K e re c s e n d : Kereesend 

1261 fu Hevesben.
K e re c se t:  Kerechet KSI, 

1 „Avesque legerfalc, quae 
Hungarice Kerechet appellantur" 
Kerecheth Tur. l, 5: „Aves Le- 
gisfalck, quae vulgo Kerecheth 
vocantur". Rt hiba az L, 1 vagy 
J helyett. A’ kerecset sólyomfaj; 
kitetszik Gyöngyösi Kemény Já
nosából : „Süvegének nyusziját 
őrzi egy Kerecsen“ — „Süve
geken Bárók, Kerecsenek, Sa
sok", azaz tollak.

K erek : Kerek 1284 fa.
K e re k -b e re k :  Kerekbe- 

rak, Kerecheruk 1203 brhely 
Somogybán.

K erek-egyház: Kerechyg- 
haz 1228, 1289, Kerekyghaz 
1291 hn Aranyosszékben Er
délyben, most nem létezik.

K e rek e s : Kereges 1211 
személynév.

K ére ki: Kereky 1216 VR 
340 §, Kerequi 1217 uo 106 §, 
Kereku 1235 uo 172 § fu Bi
harban; Kereky 1222, Kerequi 
1229 fu Somogybán; Kereki, 
Kerequi 1231, 1237, 1295 bd 
Somogybán.

K erek -láp : Kereklap1262 
„Ad paludem Kereklap“ tóUgo- 
csában.

K erek -láz : Kereklaz 1259, 
Kerecklaz 1280 brhely Mar-
msrosban.

K e re k -m á l i :  Kerekmali
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1249 „Ad vnum monticnlum, 
ipd vocatur Kerekmoli“ hegy
Észtargommben.

K e rek ó n y : Kelekun 1075, 
Kerekun 1124 ,,Vbi lluvius 
Huger de aqna Tiza egreditur,
qui Circuit totam partem aquae
Kerekun iuxta Aruch“ viz a' 
TiszánálHeveshen. L: Kelekóny.

K e re k -ré t:  Kerekrythl 304 
„Quoddam pratum eorum Ke- 
rekryth vocaturn“ hn Abaujban.

K e re k sé g : Kerekség 1211 
hn Tisza kórűl Csanád régi 
határában; az 1399-i átirat: Ke- 
reczeg.

K e re k -z w y n a ? : Kereh- 
zwyna 1296 fu.

K e re k - tó :  Kerektou 1075, 
Ceraka 1193, Cerecto 1225 htó; 
Kerektho 1251 tó Győrmben; 
Kerektou 1261 htó Hevesben.

K e rek -u c se n ? : Kereke- 
chen 1250 hn Nógrádhan.

K e re k -u t:  Kerekut 1269 
szőlőhegy.

K eren y ék : Kerenykl294 
személynév-

K e re p : Kerep 1248 „Con
cedimus etiam, vt de navi, quae 
Kerep dicitur, vltra Morusiam 
secatur, soluat fertonem, de na
vi Olch dimidium".

K e rep e s : Kerepes 1148 
„Tributum fori Geyzae, et tri
butum portus Pest et Kerepes" 
rév és hn a' Dunánál Pestmbem

K e re s e t:  Kereset, Kareset 
1221 hn Urajnál Vasban.

K eres kén y : Kereskiny 
1006 fu Nitrában. L : Koróskény.

K e re ső : Keresu 1138 szn.
K é ré sz : Keresz 1211 szn.
K e re s z te s :  Caristis 1112 

htó Nitrában; Keresztus 1272, 
Keruztus 1273 szn; 1289 bnév 
Baranyában.

K e re s z t- fó ld e :  Kerezt- 
felde 1261 fu, most Keresztes 
Borsodban.

K e re sz t-h e g y : Krysttyeg 
1082 hm

K ereszt-ur: Keresztúri 075 
fu; 1289 fu Tordában Erdély
ben; 1299 hn Zemplénben.

K e r e s z t - u t :  Keretbutou, 
Chrasthauta 1158; Kereszuton, 
Crostutha 1228;Christut 1238; 
Kerezetuth 1253 „Quamdam vi
am in formam crucis fdctam, 
quae vulgo Kerezetuth dicitur“ , 
határut.

K e re s z ty é n : Cryztyan
1278 „Villa Cntciferorum Cryz
tyan vocata" fu.

K e rk a : Kereka 1 278, Kar- 
ka, Kerka 1287 fó Szálában.

K e r l é s : Kyrieleis Tur. H„ 
49, Kerieleis Budai króm hegy 
és fu Dohokában Erdélyben, hol
Salamon király 1070-ben a’ ká
nokat legyőzé.

K érő: Kereu, Kyru 1211, 
Keyrev 1214, Kereu 2216 VR 
304 §, Quereu 1217 uo 96 §, 
Kereu 1235 uo 173, 190, 198 
§§ szn; Kereu 1214 bn Zemp-
lénmegyében.

K e rt: Kert 1252 bn Zólyom
ban; 1261 fu Borsodban.

K e rte sd : Qertest 1219 VR 
117 § fu Biharban.



K e rte s -k ő : Kertes Kuw 
1036 hegyn Bakony bélnél Vesz-
prémmben.

K e r t-h e ly :  Kerthel1055 
„Locus Kerthel nomine, ad foe- 
num vtilis“ hn a Balatonnál. 

K ésa: Kesa 1082 hn.
Kesec s d i : Kesechdi 1138 

szn (Keszegdi is lehetett). 
K ésed i: Kesedi 1138 szn. 
K ese jd : Késeid 1211 szn. 
K ese lyend : Keselend 1135 

személynév.
K ese lyű : Keselev, Kese- 

lew 1237 szn.
K e se ly ú -h e re k : Keselw- 

berwk 1256 hrhely Szálában. 
K e se ly ű d : Keselend 1135

személynév.
K e se ly ű -h a lo m : Geshe- 

leuhalm 1217 hrhely.
K ese lyűsd : Keseleust1236 

hn Biharhan.
H esen d i: Kesendi 1138 

személynév.
K eserű : Keseruv 1 Hb mn; 

Keseru 1138, Kezero 1211,Ke- 
seren 1237, Keserew 1294szn; 
Kueserev 1237 hn Biharban.

K e sk e n y -c se r : Keskun- 
cher 1233 hrhely Veszprémben. 

K ésőd: Keysud,Kyseudl 214
személynév.

Keső d i: Quesudi, Keseudi 
1138 szn.

K eszeg : Kesegh 1 055, Ke- 
szegh 1211 szn.

K esz i: Quesci 1158 „Ex 
parte Quescii Abae Regis“ bn 
a’ Tiszánál Hevesben, hol az Aha 
nemz. birtokai. Qezy 1219 VR

121 § fu; QoCii 1235 uo 201 g; 
Kezyl 263hnBácsban;Kesci1 29 6 
hn most Budakeszi Pestmben.

K esző: Keseu,Queseu1112 
fu Nitrában; Cheseu 1228, Kezu 
1255 hn Esztergomban; Keseu 
1248 hn Nógr$dban; Kessew 
1252, Kezu 1268 fu Komárom
ban; Kezeo 1295 fu Hontban; 
Kezeu 1252 szn.

K e sz ő -p a ta k a :  Kezupa- 
taka 1277, Kezeopataka 1295 
fó Hontmben.

Keszt-hely:Kesztel 1019, 
Castelic 1055, Kestelcz 1075, 
Kezteley 1&44 fu, most mv 
Szálában.

K eszti: Questbi 1045 hn.
K é t-b o ro n a -s z é le :  Ket- 

barana scele 1225 ,,ln longitu
dine terrarum, que valgo Ketba- 
rana scele dicitur", hn Veszprém- 
megyében.

Két-h alom: Ketholonl 158, 
Ketlenloum 1225 (hibás olvasás) 
hr Tiszántúl.

K é t-h e g y : Kitiki 1 58,Kit- 
ygh 1228 hr Tiszántúl.

K é t-p ó k -e re :  Ketpohkhe- 
re 1261 hn Hevesben.

K e ttő d -h a lm a : Ketedhol- 
ma 1252 hn Szeremben.

K ettőd i: Ketudi 1138 szn.
K éva: Kewa 1210 hn a 

Dunánál Mosonmben.
Kev e : Cuwe KS 1,2, Kewe 

Tur.l, 10, H, 1; Keve 1138, 
Keveh 1211, Kewe 1282 szn: 
Keuce Bknj 44, Keue, Kewe 
1201, 1204. 1209,1212,1217
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1273, 1279 vár és megye, hol 
ma Rubin, a’ bánsági határvidé
kem H. Andr. kir. 1209-iki okl. 
áll. „Dum in Keue detineremur 
in carcere". Vo: Kő. (Ugy lát
szik e’ név gyökét adja a’ ke- 
vély szónak).

K ev ecse : Keveche 1211 
személynév.

K e v e -e g y h á z t Keveghaz 
1261 hn Hevesben, vélhetőkép 
most Tür-keve Nagykúnságban.

K eve-háza : CnweazoaKS 
1, 2, „Cuwemque. Capitaneum
prope stratam, vbi statua est 
erecta lapidea more Sciico so-
lempniter terre commendarunt, 
partesque illius territorii Cuwea- 
zoa propter boc vocaverunt". 
Keweoza, Keweháza Turocz. l, 
11 „Cadaveraque suorom, et 
Kewe Capitanei recolligentes, 
more Scythico juxta stratam 
communem decenti eum honore,
condignae tradiderunt sepulturae, 
et nihilominus tantae rei perpe
tua pro memoria, ibidem statuam 
sive columnam lapideam solen- 
nem erexerunt, locumque illum 
Keweoza vel Keweháza vocave
runt. Nostra quoque aetate, locum 
eundem, corrupto vel vocabulo, 
prout id apud Hnngaros fieri so
let Keazo appellari, haud absur
dum est arbitrari". Budai króm 
Keveháza, Posonyi krónika Ke- 
wehaza. Némi 1415-diki okle
vélben már Kajazo Zentpeter- 
nek iratik a’ most Kajaszó szent 
Peter nevű falu Fejérvárme

gyében, mely a' bánok e' dicső 
emlékét maiglan életben tartja.

K e v e -h á z a ? :  Keveozou 
1271 apátsághely, mely nevez
tethetett Keve-aszónak is, ’s az 
előbbivel azonosítni adatok hiá
nyában nem lehet.

Kevély:Kevel,Kevél 1296,
Kevél 1297 szn.

K ev erék : Kevereg, Reve- 
rig, Keverug, Keverg 1138, Ke
verik 1211, Keuerug 1216 VR 
304, végre Keverug 1252 szm

K evi: Kevy, Keoy 1243 fu 
Gomorben.

K éza: Quesa 1217 VR 64 
§ személynév; Kéza (Simon de 
Keza) 1280 korul hn, van Bi- 
harmben.

Kézd: Kecsd 1096 hn Szé
kelyföldén most Kézdiszék, Kez
di 1291 „Universi Siculi de 
Kezdi super terra Aranyos re
sidentes" ua.

K ézdi: Kesdi 1138 szm
K eze: Case Const. Porph. 

de adm. imp. c. 40, az Arpádko- 
ri magyar had’ nyolezadik csapa
ta. Keze 1217 VR 67 § fu Bi- 
harmhem

K i : Ki 1 Hb nm (mely).
K iá lts á to k : Keasatuc lHb 

cs. (mond: keátsátok).
K ic s ik e -ü sz ő : Cacika O- 

zu 1210 „Quatuor Hincas (Tbin-
cas quae vocabulo nuncupatur
Cacika Ozu“.

K ic s in y d v .K is id : Cusid 
KS H, 1; Kusid Tur.U, 36; Ku- 
sid 1138, 1156, Kysed 1199, 
Kusith, Cusid 1211, 1JM7 VR
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236 §, Cusyd 1235 uo 187 § 
Kyssid, Kyssyd 1244, Kysud 
1270 szm

K igyó v. Kijó:Kyew1214 
személynév.

K ig y ó -fő : Keyefew 1229 
bu Somogybán.

K igyós: Kigous 1257 tó 
Okur fónál Baranyában.

K ig y ó s -fó ld e : Kyus fe- 
uldi 1222, Kyus földe 1301 hn 
Posonmben.

K ig y ó s -G e lse :  KiusGel- 
se 1270 fu Szabolcsban.

Kik: Kic 1 Hb nm.
Kila: Kila 1138 szn..
K incs: Cinc 1198 szn.
K in csed : Kunched 1266 

szn. (lenesed is lehetett).
K incsed-uj-vár:K unced- 

ujvar 1296 bn a' Marosnál Er
délyben.

K in cses? : Kensas 1268 
„Ladislaum dictum Kensas" szn.

K inek : Kinec 1 és2Rb nm.
K inis: Kinis 1138 szn; Ky- 

nis 1256, 1263, 1264 nemzn.
K inisd: Kinisti 1138 fu.

* Kinos-tó:Quinostow1193 
btó, (inkább lehetett Kjóstó).

K ín z á sá tó l: Kinzotviatwl 
1 Hb fn, (mond: kinzatjától).

K iodo-B ő? Kiudobeu1261 
bn most Tisza - Bő Hevesben (t. 
Kijódó Bő).

K irá ly : Kiral 1235 VR144 
§ fu Biharban, van most Királyi.

K i r á l y-e r d e j e: Kiralerdeje 
1291 „Sylvam nostram Kiraler- 
deje vocatam“ Hl. Andr. kir. lev. 
erdő és hn Erdélyben.

K irá ly - f ia :  KyralRa 1287 
„Terra nobilium Kyralha dicto- 
rum“ az1325-iki átirat: Kyralf- 
fya, nemes néposztály Szálában.

K irá ly -h á z ia k : Kyralha- 
ziak 1262 „Conjungitur terae 
hospitum nostrorum Kyralhaziak 
vocatorum" V. István mint if
jabb kir. lev: most Királyháza fu 
Ugocsában.

K irá ly i:  Király 1291 falu 
Gömörben.

K irá ly ila g :  Kiraliter, a’ 
magyar királyokról vont közép
kori szólásmód a’ teljes Hatalom 
kifejezésére. Du Fresne okadat-
lanul állitja a’ görög kyriosz-ból 
koholtnak. L: Glossarium med. 
et inf. latinitatis suh Kiraliter.

K ir á ly - k e t te je :  Kyral- 
kettei 1238 „In Comitatu Sop- 
roniensi concissimus illas duas 
partes tributi de foris et viis om
nibus, quae vulgariter appellan
tur Kyrálkettei“ vámadó rész.

K ir á ly - k u ta - f ő :  Kiral- 
kutafeu, Királykutafy 1283 hr- 
hely Erdélyben.

Király-patpka:K iralpata- 
ka 1293 fó Szepesben.

K irá ly  - ré v e : Kiralrewi 
1242 „In pertu Suuae, qui Ki
ralrewi dicitur"; 1266 „In por
tu Zawe qui Kiralyrewy dicitur" 
rév Horvátországban a’ Szávánál.

K irá ly - tó rk i:  Kyralytur- 
ky 1229 fu Somogybán, t. a’ 
mostani Törki puszta.

Kir á ly -u ta : Királutya1256 
„Iuxta stratam Kiralyutya" ut 
Abaujban.
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K is -a l j - té t? :  Kysaylthath 
1270, 1271 fu Sárosban.

K is -b é rc z :  Kusberchl269 
hrhely; Kuzberch 1280 ,,1n 
quodam monticalo \ulgariterKuz-
berch vocato"; Kuzbyrch 1301 
hr Erdélyben. (Kóz-bércz is lap
panghat alatta).

K is-B e  ré tn e k : Kysberet-
nek 1247 fó Sárosban:

K is-D una: Kis duna 1239
Dunafolyó ága.

K is-fa lu : Kisfalu 1245fu
Erdélyben.

Kis-falud:Custfvulud1214 
fu Biharban; Cysfoloud 1214, 
Kisfalud, Kisfálwd 1229, Kusfa- 
lud 1247 fu; Kisfolud 1269 fu 
Somogymben; Kysfalud 1295 
„Parvam villam Magistri 1owan- 
cae Kysfalud vocatam" hnk.

K is-G yőr: Kisgeur 1261 
bn Borsodban.

K is -K a rv a :  Kyseukorva 
1300 fu Esztergomban.

K is-K ércs: Kyskerch,Kis- 
kerch 1283 hn Borsodban.

K is - K e r e k i :  Kuskereky 
1284 lm.

K is-K ö rö sk é n y : Kirku  ̂
rusken 1295 fu Nitrában.

Ki s -K e s z ő : Kyskezu1272 
fu Komárommben.

K is-ly u k ? : Kowzluk 1015 
helynév.

K is-m ál: Kismal1275hegy 
Esztergommben.

K is -n e g y e d :  Kisnegued 
1252 hrvölgy.

K is -P a lü g y a : KisPalugya 
1283 fu Zólyomban.

K is -p a ta k - fő :  Kuzpotoc- 
feu 1295 hrhely.

K is-piros:Kispirrus 1261 
„Ad vnum pratum quod vocatur 
Kyspirrus" határhely Stornfápál 
Posonmben.

K is-R av azd : Kis Ravasd 
1259 hm

K i s - r é t : Kisreth 1256 ,,1n 
inferiori parte cujusdam prati 
Kisreth dicti“ hrhely Abaujbam

Kis-Sáros:K isSarus1248 
hn Sárosban.

K is -s o b e n k é e ? :  Kisso- 
benkye 1275 fó, ugy látszik Bi-
barmegye vidékén.

K is-S zo ln o k : Kuszolnok
1271 megye.

Kis-Teremes:Kisteremus 
1277 hn Nitrában.

K is-T isza : Kusticza 1075 
halas tó a Tiszánál.

K is-u t: Kisut 1258 hrut.
Kit:  Kit 2 Hb nm.
K la n e ln e j-d ió ja ? : Kla- 

nelnej Diója 1288 „Ad magnam 
arborem nucum, quae in hunga- 
rico Klanelnej Dioja vocatur" 
hrfa Esztergommben.

Koád: Koad 1294 fu Szala 
vidékén.

Kobos: Kubos 1138 szm
Kócs: Koch 1217 VR29 §, 

Kooch 1261 szn.
K ocsárd: Kukhard 1291 hn 

Aranyos székben, most Kocsord 
falu.

K ocsi: Cochi 1235VR 166
§ személynév.

K ocsid: Cochid 1216 VR 
335 § szn.
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K ocs i - v a s a lt: Cochy va

sat 1267 „Super totidem Cochy
jugalibus, et bene vasatis". Vilá
gosit : 1 359 „Tres currus vasa
tos diversis rerum generibus ho
noratos — transire permittatis“ . 
Továbbá: Registr. Cam. 1495 
„Currifero de Koch qui ad re
lationem Korlathkeuzy’ transivit
pro boletis dedi 6 0“ — „Ma- 
theo Kwchy, qui ia negotio Reae
Mattis duxerat Tobiam et Geor- 
gium Banfy ad Wesprimium ad 
relationem Rradach dati sunt 6
ll.“ — lsmét: LiberRation. de a
1526 ,,— Pro expensis et solu
tione trium curruurn Kochy da
ti sunt — ll. 72 et medius“ . —
Pro expensis et solutione Kochy 
usque ad Wiennam etc.“ Hason
ló adatok: Engel, Monumenta 
Ungar, pag.210,214,215,217, 
223, 230, 231, 232, 233. (A' 
kocsi nevének, mely több nyel
vekbe átment. Kocsi faluról szár
mazása világos).

K ocsm ón: Kochmwn 1287 
személynév.

Kócz: Guch 1236 fu So
mogybán. (Kúcs vagy Gúzs is 
lehetett).

K oczos: Kocos 1276 „Cir
cuit vnum nemus, quod vulgo 
Kocos vocatur" erdő Somogy
bán (Kakasnak is olvashatnia

K oldus: Kudus 1211 szn.
Kolid i : Kolidi 1138 szn. 
K olos: Colos 1137 bn Du

nántúl; Kulus 1201 megye Er
délyben, gyakori.

K o los-m onos to r :  Koloa- 
monoster 1282, Kulus Monostra 
1288, Colosmonostra 1297 mo
nostor Erdélyben.

K o lo s-v á r: Clusuar 1289, 
Colosuar 1297 vár Erdélyben.

Koma: Kuma 1055 szn.
Kom a-k u t a: Komakuta1293 

„Rivulus — de fonte Komakuta 
exiens" kutforrás Vesprémrnben.

K om árom : Comarin 1036, 
Camarum 1075 stb. rév és vá
sárhely a’ Dunánál, most Komá
rom város.

Kom lód: Kumloud 1289 fu. 
Aranyosszékhen Erdélyben.

K om lóér: Kumuloer 1214 
tó a' Tisza körűk

Kom lós: Comlons 1259 fu.
Kom lós - orom:Komlouz- 

orm 1208 fu Moaonmben.
K o m ló s-p a tak : Kumlua- 

potok 1212 fó Sárosban.
K om or: Chomur 1015 fu; 

Komor 1256 hn; Kurnur 1267 
hn Zagoriábam

K om p-K esző: Khump Ke- 
zue 1270 fu.

Kon csa:Concha1214,1264 
személynév.

Kon cz: Konch 1300 szn.
Kond: Cundu Rknj 6, 46; 

Cund KS II, 1, Tur. n , 6 szn.
Konda: Kundu 1138 fu.
K ondakur: Kondacur1273 

személynév.
K ondás: Kundis 1138 szn 

(Gondos is lehetett).
K ondi: Cundi, Kundi 1138 

személynév.
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K ondor: Kondor 1274 fa 

Borsodban.
K ondoros: Cundurus1229

VR 346 § fu, most puszta Bé- 
késesben.

K ondra: Gondra 1273 szn. 
K onkoly: Goncol, Concoyl 

1193 lm.
K onótos: Kunotus 1138 

személynév.
Kont: Kunt 1138 szn. 
K onya: Konya 1055 szn. 
K onyár: Canar 1217 VR 

97 §, Kanar 1235 uo 160 § fu 
Bihar vidékén.

K opács: Kopach, Kopolch
1264 hn Baranyában.

K o p á n : Kopán, Koppan, Ku
pán 1138 fu; Coppan 1285 fu 
Marosnál Erdélyben; Cuppan 
1291 hn: Cuppan KS II, 2, Cu-
pan Tur. Ily 6, 28 és 1055 szn.

K opáncs: Kupanchi 1217 
VR 45 § fu, most létezik pusz
ta Csongrádban; Cupanch 1231 
hn Tisza és Maros között.

K opasz: Copoz 1270, Ko- 
póz 1282, 1292 „Magister Ia- 
cobus Clius Thome, qui Copoz 
alio nomine nuncupatur" szn. 

K o p asz -h a ra sz t: Kopasz-
haraszt, 1222 hrhely Győrmben. 

K opoly: Kopul 1082 fu.
K o p o ly c s : Kopolch 1 283 

hrhely Borsodban.
Koposd: Cupusd 1112 fu 

Nitramben.
K o p p á n -te lk e : Coppan- 

teluke 1286 hn Erdélyben.
K o rlá t: Korlath 1221 „Be

nedicto Duci, Clio Korlatb“ szn.

K orm ány : Kormun 1268hn
Komárommben.

K orm ó: Kormo 1145 hn 
Hevesben.

K órod: Currud 1219 VR 
129 § lm.

K o ró g y : Couroug Bknj 50 
fó, mely Szegvárnál a* Kurczá- 
ba foly Csongrádban; Kourougy 
1214 VR 387 § fu; Korough
1263 tó Valkómben; Kuorough 
1290 vár, most pusztult és falu 
Veröczében Eszéken alól.

Korom pa: Karampha, Ka- 
rumpha 1285 fu Posonmben.

K o r o m z ó : Curumzue 1206 
fu, most Koronezó Győrmben; 
Koromzou, Koromzota 1235 bn 
Baranyában.

Koro n ta l : Kuruntbal 1019,
1300 fu Veszprémmben.

K oros: Kórus 1130 szn; 
Krus 1244 fu Nitrában; Korua 
1172, 1276 fu Somogybán; Ku- 
rus 1298 nemzn.

K orpád: Kurpad 1258 szn; 
1275 fu Somogybán.

K orpád i:  Kurpadi 1138 
személynév.

K orpás: Curpas 1 1 38, Kor- 
paz 1275 szn-

K órság : Korsagh 1262 fu 
Barsban.

Kos: Cosu 1138, Kus 1208 
szn; Kus 1270 hn Győrmben.

Kós:Coos 1296 „Quandam 
terram Cumanorum Reg videli
cet et Georgii sine haerede de
cedentium Coos vocatam et ha
bitatoribus destitutam in Comita-
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tu de Zabouch existentum" hu 
Szabolcsban, ma nem létezik.

K ósa: Kasa, Kosa 1214 
személynév.

K osádi: Cusadi 1138 szn.
Kosán: Kusán 1138 szm
K osár: Kusar 1238„Quem

dam servam nomine Nicolaum
qui et Kusár vocatur" szn. (Le
hetett Kucsár, azaz Kulcsár is).

Kosdi: Custi, Kusdi, Kusti 
1138 szn.

K osló: Koslou 1221 gzn.
K oszog: Cuzug 1198 szn.
K oszoru -m oző : Kuzuru- 

mezen 1278 hn Sárosban.
K ovács: Cuach 1246 fu 

Nógrádban Fülek mellett, most 
Kovácsi; Coas1269 fu Somogy
bán ; 1296 fu Szabolcsban.

K o v á c s -fa lv a : Kwachfa- 
lua 1145 Rí.

K o v ács i: Kouachi 1216 
VB 261 § fu; Choacy 1227 hn; 
Kovachi 1236 fu; Kuachi 1254 
fu Buda mellett; Koachi 1254
„Quandam terram Fabrorum no- 
strorumKoachi vocatam" hnKou- 
ka (Kóka) mellett Pogtmben; Ko- 
wachy 1290 falu Esztergom 
korul.

K ovászna: Coaznia 1229 
fu Somogybán.

K ovászna-háza : Cubas- 
náhazia 1251 hn.

Koz ár: Kozar 1280 korul 
hn Somogybán.

K ozari - vár: Kozarivar 
1215 vár Erdélyben. L: Kazár.

Kozma-toloko:Kusmetolu- 
ke 1280 hm

Kő:Keu1198hn,Koue1201 
„Comes Keuiensis" — Keueien- 
sis“ , Ko 1270 vár és megye; 
Kew 1214 Roger Miser. Car. c. 
8 monostor a’ Tiszánál, Kou1247, 
Keo 1263, Kow 1279,Kw1291 
hn és káptalan Szerémben; Keu 
1289 fu Baranyában.

K ő -ár ok: Kwarok 1009, 
1 093 „Termini aquaeductus, 
qui Kwarok dicitur". Szerém 
korul a Dunánál.

Kő-bálvány: Kubaluanl 015, 
Kubalvany 1158 az 1228-diki 
átirat: Kubalum, brhely.

Köböl - kut: Cubulcut 1233, 
Cubulcuth 1234, 1245; Kubul- 
kutb 1242 „Ad fontem qui dici
tur Kubalkuth“, Kubulkut 1266 
hasonlóan kutfő SlaVOniában; Cu- 
bulkuth 1247 hn Esztergomban; 
Cubulkuth 1289, Kubulkuthl299 
falu uo.

Kőcs: Keuz 1221, Keuch 
1229 szn.

K őcse : Kuche 1138 szm
K őcsed: Cusced, Cuzudl 229 

fu, most Kócse Somogybán.
K ocsö le: Kachule 1295fn, 

talán Keczel.
Kód: Koed 1249 víz Esz- 

tergommben.
Kodmen: Kudmen 1255; 

Baranya vidékén.
Ködmi: Kudmi 1291 hn.
K ő-ér: Kuer 1244 hn most 

Kőbánya,hegyes részPest mellett.
K ő -e rek : Kwerehk 1283 

hrmező Zólyomban.
K ő-ha lom : Kuhalom 1228 

L: Kőbálvány; Kuhalym 1234
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hn; Kewholm 1283 hrhalom 
Posoarnbem

K ő -h e g y : Kuhyg, Kuhig 
1250 „A quedam monticulo,qui 
Kuhig dicitur" hrhely Nógrád-
megyében.

K őke: Kuke 1266 helynév 
Krassóban.

K ökény: Kéken 1138 szn. 
K ökény d?:Keyquend 1231

„Populorum qui vulgo Keyquend
dicuntur", népség.

K ökényéi: Cucendi 1184
személynév.

K ö lcsö d : Kwlchud 1266 fu. 
K ölesed: Kulessed 1211 szm 
K ölked : Culged, Culqued, 

Kuluued, Quilqed, Quilged. Qul- 
gedl217 VR 70, 72, 91,106, 
109, 114, 121 §§ szn; Kulked 
1229 fu Somogybán.

K o ltekő : Kultekw 1158hn 
a' Duna kórul.

K ö n y ö k : Genach Const. 
Porph. de adm. imp. c. 40, az
árpádkori hadsereg 6-ik csapa
tának neve; Keonyok 1006 fu
Nitrában.

Kö nyö rgő?: Genergeu121 1
fó a’ Dunánál Tolnában. (Talán 
Kanyargó lappang alatta).

K önyves-K álm án: Qun- 
wes enim Kálmán est vocatus, 
cum libros habebat, in quibus, 
vt Episcopus legebat suas horas“; 
Könyves Kálmán Tur. II, 62, 
Kunves Calman Budai króm Kál
mán király neve.

K örid i: Kuridi 1138 szn. 
K örrnös: Chermes 1214

személynév.

K örm ösd: Cornust, Guer- 
nezt, Curmusd 1235 VR 136, 
147, 183, 318§§hn,mostpusz- 
ta Biharban.

K örös: Cris Bknj 11, 22, 
28, 32, 50, Kewres Tur. II, 59 
fó;Crys 1075, Kewres 1198 
„Tributum Castri BichordeKew- 
res“, Keuruo 1254, Kris 1279 
ua fó; Keoros, Kerus 1211 szn; 
Kiris 1232 hn; Keurus 1263 
„De arbore fraxino, quae vul
gariter Keurus nuncupatur" hrfa.

K ő rö s -b o k o r: Keuresbo- 
cor 1193 hrbely.

Kőrös-elő : Kuruseleol265, 
Kouruselu 1290, Kereus elleu 
1295 bn Vasban.

K ő rö s-fa : Horescho 1015 
határfa.

K ő rö s -fő : Crisfew 1276 
hn Biharban; Keresfew 1282 fu 
Kolosmben Erdélyben.

K ő rö s -h e g y : Kem*ysbig 
1082, Keurishyg, Queurusigh 
1225, Kewrewshyg, Kewrushig, 
Kewreusheg 1229, Keurushig 
1272, Kerusheg, Keurushegy 
1296 hn Somogyhan.

K ö rö sk én y : Keuresken, 
Kuruskin 1258 fuNitráhau L: 
Kereskény.

K ő rö s -p a ta k : Keuryspo- 
tok 1272 fó Sárosban.

Kőrös-szeg: Keressegl 290, 
Kereszeg Tur. II, 81, Kyriszug 
Budai króm, Chyrusug, Posonyi 
króm, vár, most Keresztszeg fu
Bibarb., hol kúnLászló megöleték.

Kő rö s - t ő e : Keuristuel055 
helynév.



K ő rö s - tö v e : Keorustuueb 
1211 fó a’ Balatonnál.

Kor tál: Kortal 1271 hm
K ö rtv é ly : Kwrthwel1145 

hn a’ Dunánál; Kerthuel 1208 
fu Mosonbam

K ö rtv é ly d : Kurtuyld1294 
személynév.

K ö r tv é ly e s :  Kurtveles
1138 ,,1uxta Titiam est vivari
um quod dicitur Kurtveles“ Rét
tel enül a’ Dócznál lévő tó , hol 
még 1407-ben Körtvélyes fald. 
Vö: Körtvélytó. Kurthueles1235 
fu Baranyában; Curtuelus 1268 
hrhelyKomárommben; Kortveles 
1279 fu Szepesben; Knrtwejes 
1296 fu Posonmben.

K ö r tv é ly e s -p a ta k :  Ke- 
urtvelespatak 1243 fó GÖmÖr- 
megyében.

K ö rtv é ly e s-v ö lgy: Kort- 
wilesvelgh 1233 hrvölgy Vesz- 
prémmbem

K ö r tv é ly - fa :  Kurdbudfa, 
Keftbelfa, Krubulfa 1015, az 
1228-iki átirat: Kortvelfa; 1055, 
Kertvelfa 1158 hrfa.

K ö r tv é ly -tele k e : Kewrt- 
welteluke, Kurtwelesteleke 1301 
bn Erdélyben.

K ö rtv é ly -tó : Curtueltou 
Bknj 40, tó a’ Tiszánál Csen- 
grádban, hol most Körtvélyes 
puszta létezik.

K ő-szeg : Kuzug1248,Ky- 
zug 1263, Keuszeg 1270, Kw- 
zeg 1272, Kuzig 1279, Kwzeg 
1296 vár Vasmbem

K ő -s z ir t :  Keozirth 1283

„Ad vnum lapidem Eleskw vo
catum, de quo descendens inter 
alpes vulgo Keozirth“ hegy Zó
lyomban.

Kőt: Keuth 1253 szn.
K öteles: Kutules 1138 szn; 

Kutules 1193 hn.
K ö tény : Kuthen 1240-ben 

„Kuthen Cumanorum rex“ Ro
ger, Miserab. Carmen cap. 2 et 
seq. Világosítja 1493 „Tbomae 
Bárson Comitis Regii, ac Geor- 
gii Dyenes de Kazalhaza, et Bar- 
nabae Kethen de Kethen szállása 
similiter Comitum Juratorum Cu
manorum ad Sedem Halas perti- 
nentium“. Most ez Kötény, puszta 
és Pestmben esik; — 1315 „Dá
tum in Kuthen prope lluvium O- 
bena“ Károly kir. lev.

K ö tn ie : Ketnie 1 Hh cs.
K ötöző?: Kewdezew 1135

hn a bozoki prépost birtoka 
(Kod-aszó is lehetett).

K ő-u d v ar: Quuduor 1193
halynév.

K ő -v á ria k : Cabari olvasd: 
Kavari, Const. Porph. de adm. 
imp. c. 39, A kazárok Árpád 
magyaraihoz csatlakozott része,
kiket némelyek kóborlóknak a- 
karnak nevezni. Ez nem áll, bi-
zonyitandja egy külön érteke
zésem.

Kővár-szeg:Koarzeg1244 
bn Hontban, most Kővár,falu.

K övecses: Kovaches 1211 
hn Somogybán; Kuegeg 1236 
Zubatag viz Biharban.

K ö v e c se s -u t:  Kevetzesut 
1294 „Iuxta viam lapidosam
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Kevetzesut dictam" határut Go- 
mormben.

Köv e j: Kuwej 1290 bn.
Kö v en d : Kuend 1289,1291 

bn Aranyosszékben Erdélyben.
K öves: Choas 1082 rév; 

Kues 1255 bn, Kuweyg 1265 
bn Nógrád szélben; Kuues; Ku- 
vest 1274 ut Pest-Pilisben; Kö
ves 1302 fu Szála vidékén.

K ö v es-á ro  k:Kuesarcl 193 
hrárok. (Ruesare, hibás olvasás 
Fejérnél).

K ö v e s-a sz ó : Kewesozou 
1214 bn Zemplénben.

K öves d: Cuest 1055,Kwesd 
1082,Cvesth 1211 hn; Kuesd 
1231 malom; Kuesd 1235 fó 
Baranyában; Cuest 1252 kis 
viz Bácsban; Cuesd 1260 bn 
Vasban; Kouesd 1280 fu Sza
bolcsban; Kuesd 1283 fu Zem
plénben és Biharban; 1287 hn 
Sopronmben; Kuezd 1297 fu 
Veszprém vidékén; Kouzd1261 
hn a’ Tiszánál, ez kétségés név.

K ö ve s di: Kowesthy1015hn, 
az1228-i átir.:Ouesthi,Kuwasti.

Köv es-fő : Keyesfeo1214 
hrhely.

Köves-hegy: Cueshygl 193 
hrhely Veszprém vidékén.

Köves-hom ok: Cueshumuk 
1055 hrhely.

K o v e s-k á l: Kueskal1291 
fu Veszprémmben.

K ö v e s-k u t: Kueskut 1055 
hr; Quiescut, Quescut 1193 hr- 
hely Fejérmben.

K öves-m ezeje : Cuesme- 
zee 1236 hrhely Biharban.

K ö v es-p a tak : Chuespotoc
1212 fó Sárosban; Kuespotok
1252 fó Liptóbam

K ö v e s -re k e sz i? :  Keuez- 
rekezy 1258 „Praedium-Zerda- 
hely, quod aliter Keuezrekezy 
vocatnr" Fejérben Pátka kórul, 
most nem létezik. (Lehetett Kö- 
ves-rákos is).

K öves-szarv : Koesszorum
1269 hn Vasban.

K oves-u t: Kevesut 1294 
„Per viam lapidosam Kevesut 
dictam“ ut Gömorbem Vö: Kö
vecses ut.

K övetség: Kovetseghl228 
„ludicium dupli, quod vulgo 
Kovetsegh dicitur". (Ez a’ birói 
követelés- v. megkövéstól szár
mazott).

Kövi: Kovi 1245 hn Go- 
mörmben.

K ö z -b e re k ? :  Kuzberek 
1243 hrhely Gömörben. L: Kis- 
bérez.

K özép-hegy : Kuzephegy 
1272 hrhegy Sárosban.

K özép-K orom pa: Kyzep 
Korompa 1256 fu Posonmben.

Kö zép-lak:Cuzeplok1217 
VR 69 § fu Erdélyben. *

K özép-N ém et: Cuzépné- 
met 1219 VR 116 § fu Abauj- 
ban , most nem létezik ily nevu.

K özép-u t: Kozeput 1222 
„Ad viam Kozeput dictam" hrut 
Győrmben.

K öz-fö ld : Kozfelgy 1220 
„Terram Kozfelgy vocatam, quae 
nunquam aratur, sed per pecora



'— communiter vtuntur^  ̂ hn Nit- 
rában (Kózlegelő).

Köz - k ö r ö s ? :  Kuzkerez 
1243 hrhely Gömörben.

K ö z -ló -m e ze je  : Cuzlu- 
mezee 1236 hrhely Biharhan 
Jenő funál (Közlő mező is le
hetett).

K ő z lő -m o c sá r: Kuzlema- 
char 1292 hn Ugocsában (Mo- 
harnak is mondathatott).

Kö z ö k ö n: Kuzucun 2 Hb 
(között).

K ra th a - lá z : Krathalaz1 214 
„Per planitiem, que dicitur Kra- 
thalaz“ (Láz, puszta mezőtlen 
térföld).

K ra v a -v ö lg y : Uravavelg 
1221 hrvölgy Slavoniában.

K u c su -b e te ? : Kuchuhete 
1268 hrhely Nitrában.

Kuczar: Kuczar,Kutzar1 296 
hely, hegy és fó Veszprémmben.

K u lcs: Kulch 1211 szn.
K u lc sá r: Kulcsár 1138 fm
K ulcsod : Kulsud 1252 fa, 

Kwlchud 1266, Kulchud1268
fn Győrmben.

K u lc so s : Kulcos 1280 fu 
Dráva korul.

K u lcsván : Kulchvan 1256 
fu Posonmben.

Kún: CunKS I, 1,Kun1138 
személynév.

Kú n -B e re sd : Cumberesd 
1296 hn Mátra korul.

Kú n - L ász ló : Kwnlaczlo 
Tur. IL, 78 lV.László kir. neve.

K á n -L u d a s : Kunloudes 
1261 fu a’ Tiszánál Hevesmben.

JERNEY, M. NYELYKINCSEE.

K unos: Cunos 1138 sznév 
(Gonosz is lehetett).

Kupa: Cupa1229VR348§fu.
Kupak?: Kubag 1138 szn.
K ú p -c se c s : CupchechBu

dai króm, Cupchek Tur. H , 79,
kán nőnév 1 290 körül.

Kurczj) : Curicea 1075, 
1124 fó Csongrádban.

K u rm is - tá rn o k : Kurmis 
Tarnuc 1268 „Conditionarii no
stri, scilicet Tauernici nostri, 
qui valganter Kurmis Tarnuc di
cuntur" V. István kir. lev. (A’ 
karnis, mely itt kurmisnak mon- 
datik, kanczatejből készitett sze
szes ital a’ tatároknál, a’ magya
roké talán hasonló vala a’ kö
lesből készitett ,,Boza“ nevu 
kün italhoz, melyről még Oláh
Miklós a' XVI-dik század elein 
emlékezik).

K urtán : Curtan 1246 hn 
Nógrádban, most Kártyán puszta.

K u sa lj: Kusol 1229 VR 
358 § „Per vallent Kusol“, Ku- 
sal 1299 fu Erdélyben.

K usza: Kusa 1217 VR 102 
§, Guza 1229, Kuza 1237 szm

K uszád: Cussat 1211 szm
K u sza -K ere : Guza Quere

1217 VR 230 § szm
K ut: Kut 1291 hn,mostKut- 

falva Alsó Fejérben Erdélyben.
K utas: Cutus 1225, Kutas 

1287 fu Dunántúl.
K u t - á s ó : Kutasson, Kutaso 

1265, Kutasou1272,Kwthasow 
1282 fu Nógrádban.

K u t-fő : Cutfew 1193 hr
hely; Kutfeu 1298 fu Szálában- 

6
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K u t- fő -v ö lg y : Kutfew- 
velgy 1264 brhely Szatmárban.

K u thar-ba lm a: Kutharhal-
ma 1214 brhely.

K uti: Cutti, Outi 1138 szn.
Kűke: Kuke 1138 szn. L: 

Kőke.
Kü k ö llő : Kuckelluu 1216 

VR 225 §, megye Erdélyben, a' 
hasonnevű fó- és vártól, mely 
kékellő azaz kékes színéről ne
veztethetett így.

K ü k ö rd -h id a : Knkurdhy- 
da 1277 fu.

K ülked : Kulked 1291 hn 
Erdélyben. Vö: Kölked.

K üllő : Kuleu 1138 fu.
K ürt: Kurth1075 bn; 1124 

fó Hevesben; Kurt 1135 hnév 
Hontban; Kurtu 1138; Kurth

1156; Curtv 1245 fu Csallóköz-*
ben Posonmben; Curth 1255 hn 
Esztergommben; Kurd 1263 hn 
Somogy vidékén; Kurth 1268, 
1299 fu Komárommben.

K ű rt-g y o m ra : Curtnger- 
mati Const. Porph. de adm. imp. 
c. 4., a' magyar had’ negyedik 
csapatának neve Árpád korában.

K ü rtö s : Cnrtoz 1112 fu 
Nitrában; Kurth, Kurtes 1244, 
Kurthes 1264 fó, most Kürtös, 
Hontmhen.

K ürü : Curu 1175 fó; Cur
ru 1217 VR 50 §,1219 uo 4 § 
és Currud 129 §; Kuru 1235 
uo 140 § apátság Hevesben a' 
Tiszánál, most Kürü.

K üző: Knzen 1138 szn.

L adány: Ladan 1217 VR
45, 50,51§§, 1219 uo4,18§§, 
fu Hevesben; 1283 fu Fejérben.

Lak: Lok 1191, 1257 fu 
Baranyában; Loc 1216 VR 329 
§ falu.

L akonos: Laconos1221szn. 
L akos: Locus 1198, Lacus 

1208 szn.
L a m p e rt-h á z  = : Lampert-

baza 1295 hm
L a n c sá r: Lancsar 1263 fu 

a’ Vágfólyó körül.
L áncz: Lanczi 1229 VR 10 

§ fu Borsodban; Lanc 1298, 
Laneb 1303 fu Abaujban.

L aba: Laba 1229 fu, most 
vagy Labód vagy Lapa puszta 
Somogybán.

L abán tó : Labantbu 1252 
bn Győr és Poson szélben; La- 
boan, Labuantbo 1168 btó Ko
márommben.

L abár: Lobor 1259 fu.
L á b a tla n : Lábatlan 1267, 

1283 bn Esztergomban, most
fu Komárommben.

Lá bd: Labd 1297 bn ugy 
látszik Szálában.

Lád: Lad 1217 VR 224 § 
fu, van Sajó és Szendeő Lád 
Borsodmben.
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L á n c z o s : Laneos 1296 
„Ad viam siluae Laneos vocate“
erdő Veszprémmben.

Lanzsér : Lanserl 263 „To
tum Comitatum de Luchman, cum 
Castro Lanser“ vár Sopronmben.

Lap: Lopll35,,Exitinquan- 
dam planitiem Lap nuncupatam“ 
hrhely Hontban.

L a p a : Lyuba 1229 fu, most
puszta Somogybán.

L apád: Lapad 1197 fu Er
délyben.

Lápas: Lapas 1112, 1249 
fn Nitramben.

L apasd : Lappasd 1277 fu 
Nógrádmbem

U apodi: Lapudi 1138 szn.
L á p o s : Lapos 1292 fu Szol- 

nokmben Erdélyben.
L ap o s-h a lo m : Lapusholm 

1284 hrhegy Szatmárban.
L ap o s-p a tak : Lapuspatak 

1270 hnAbaujban.
L apsa: Lapsa 1276 fuSo-

mogyrnben.
L ap ta : Lapta, Lypta 1270 

fó és hn Somogybán, most Lá-
pa falu. D

L apu-m ező : Lopuhmezew 
1249 hrhely Sárosban.

Laskód: Laskud 1283 fu 
Borsodmben.

L asponya: Lasponya 1272 
„Inter arbores stantes Lasponya 
vocatas“ hrfa.

L á tjá to k : Latiatuc 1 Hb cs. 
Latk-falva: Latkfolwa 1296 

fn Posonmbem
L átó : Lethou, Lethun 1278, 

Lothou 1299 „Locum quemdam

Lothou nuncupatum — qui vul
gariter lapis refugii, seu specu- 
lationis". — „Locum quemdam 
qui Lethou dicitur ac Lapis re
fugii seu speculationis, situm in 
terraScipsiensi.“ világosit: 1320 
„Ecclesie ipsius S. Ioannis Bap. 
de Lethenkeu“ Látás, szemlélés 
hegye Szepesben.

L á tó -k ő : Lotucou 1055
hrhely.

L átom ás: Látomás 1211, 
Lathemas 1214, Lotomás, Lata- 
mas, Lotomas 1217 VR 209, 
229, 237 §§ szn.

L a to r : Lothur 1233 „Ter
ram Loysth vocatam, ab aqua 
Lothur vocata, quae llait in 
aqvam Olth“ fó Erdélyben; Ide 
tartozik világositólag Latorvár 
1453 „Castra nostra regalia Tol- 
rnats et Latorvár, ac turris Ve
restorony vocata in Comitatu 
Albensi partium nostrarum Tran- 
silvanicamm sita, in suis aedili
ciis et structuris rupta essent et
penitus desolata — juxta fluvium 
Olth etc.“ .

L a to re z a : Loborcy Bknj 
13,Latricia 1214, Latorza 1265, 
Laturcha 1277 fó Zemplénben.

Láz: Laaz 1214hrhelyZemp- 
lénben; 1272, 1296 fu.

Lázd: Lazd 1216 VR 287 
§, Lazdu 1217 uo l09 § fu, most 
Láz Vámosi Biharban.

Lázdi: Lazdi 1235 VR 160
§ személynév.

L eány: Lean 1082 hn.
Leányd : Leand 1245,1265, 

6*
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1270, 1275 fu Garan fónál 
Barsmben.

L e á n y -h a tá r : Leanyhatar
1265 Super metam lapideam 
Leanyhatar vocatam“ határ Nó-
grádmben.

L eány - foka? : Leonfoka 
1158, az 1228-diki átirat: He-
delenfaka hrhely.

L eán y -k ő : Leankeo 1242,
1243 hrhely Gömorbem

L e á n y - s ik e r :  Leansiker 
1055 hm

L eá n y -sze m : Leanscwm 
1193 hrhely.

L ébény : Liben, Lyben, Li- 
hyn, Lybin 1208 monostor-hely
és fó névMOsonmbem

Lede: Lede 1252 szn. 
L édőr: Lydur 1214 szn. 
Lég: Leeg, Leek 1287 fu 

Csallóközben Posonmben.
L eg e lő : Legge, Leggelegw 

1211 hrhely Tolnában.
L égen: Legen 1296 fu Ko- 

losmben Erdélyben.
L egény: Lequine 1211,Le- 

gyn 1217 VR 241 §, Legen 
1240 Szn; Lucen 1251 hn Nó- 
grádmben.

L eg én y d : Legend 1294 fu 
Nó grádmben.

Legényes:Leguenus 1224, 
Legvench 1258 szn.

L egőd : Legud 1211 szn.
Legö d i : Legudi 1138 szn. 
L egyenek  :Legenec lHbcs. 
Leg y e n tő : Leguentou 1 230 

„Medietatem terrae Byssenorum 
quae dicitur Leguentou" hn Sop
ron vidékén.

L é k : Lega, Leke 1211, Leg 
2214 VR 388 §, Lek 1217 uo 
68 §, Leka 1235 uo 149 §, Le- 
kv 1245 szn.

Lél: Lelu Bknj 6,20,21,39, 
41 stb. Lel KS 11, 1; Leel Tur
ii, 1, 7, 25, 1215; Lelu 1075 
Szn, Leel 1266 hn Erdélyhen; 
1284 fu Esztergomban (Lehelőt 
értelmez).

Lél e : Leele 1270 fu.
Lélekér t : Lelekert 1Rb fn.
L e lk ié r t :  Lelkiért 2 Hb fn.
L elesz : Leles, Lelez 1214 

prépostság, számtalanszor; Lelez 
1235 VR 188 hm

Lenes é s- halom: Lenches- 
kolyn 1208 hegym

L e n c s e - ta r ló :  Lenchetor- 
lom 1 300 hrhely Posonmhen.

L engő: Lengeu 1216 VR 
253 § szm

L en g y e l: Lengyel1019hn; 
Lengén, Lengyen 1138, Lengen 
1214 szm

L en g y e l-B ő r: LengyelBe- 
wr 1233 fu Veszprémmben.

L e n g y e lé : Lengeld1231fm
Lé p e: Lepe 1216 VR 268 

§ szn.
Lepedő: LebediaConst.Porph

de adm. imp. c. 38 „Turearum 
gens olim prope Chazariam habi
tabat, in loco cui nomen Lebedi- 
as“ . (Lapály (Livadia) tartomány, 
a’ magyarok’ egykori honának 
neve.

L épes: Leppea 1055 szn; 
Lepus 1214 ,,De torrente, qui 
Lepus appellatur", vizzubanó 
Zemplénmben.
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Lés: Lys 1268 fu Komá-
rommben.

L eső: Lesen 1082 erdős-
hely; 1217 VR 72 § szn. 

L esőd : Lessud 1211 szn.
Lesődi:Lesudi1138szn. 
Les-vólgy:Lesw elg1293 

„Per quemdam vallem Leswelg 
vocatatn“ hrhely Csepel szigeten.

Lét a: Letha 1229 VR 345 
§falu.

L e t-fo k : Let Fok 1264 hn 
Baranyamben.

L evéld : Leueld 1240 fu; 
1296 monostor.

L e v a n c s - te le k é :  Leu- 
anchteluky 1280 hm

L ev en te : Liuntica Consta 
Porph. de adrn. imp. c. 40 Árpád 
iia. Lewenta KS H, 2,3, Lenen- 
te Tur. H, 1, 33, Levente Budai 
krón. LeventhaPosonyi krón.Le- 
vendi, Leventi 1138 szn.

L iba: Liba 1193 fu; Libba 
1199 nőnév.

Libád: Lybag 1287, Lybad
1289 fu Esztergomban. - 

Libancz:Libanz 1193 rév- 
hely Fejérmbem

L abar: Libar 1290 fu Esz
tergomban.

L ib icz : Libec 1216 VR 
266 §, Libicy 1217 uo 227 § hí. 

L ib u cza : Libouza1193viz. 
L ige t: Liget 1206 „Per

pratum quod dicitur Liget". Ly- 
getb 1211 brbely Zemplénben: 
Ligetb 1216 erdő POSonmben; 
Ligot 1236 brbely Biharban; 
Lygeth 1243, Lyget, Lygetb 
1244 határhely, 1276 és 1279

„In magna silua, quae vulgariter 
Ligeth nuncupatur", erdő So- 
mogymben.

L ig o s: Ligus 1217 szn.
L ik i-B o d a : Liquidhouth 

1158,Liginthouth 1228, Liqui 
Boda 1235 falu, most Boda Ba
ranyamben.

L iliom : Lilium 1298 nőnév.
L ipe: Lipe 1138 szn.
L indva: Lyndva 1239 fó 

Szalamben.
Lipó: Lypo 1289 nemzn.
L ip ó c z ó -ta v a : Lipoucho- 

tbava 1243 tó Gómorben.
L ip ó -p a ta k a : Lipoupataka, 

Lypoupatak 1243 fó Gómórben.
L is z k a -o la sz i:  Lizkaola- 

zi 1248, 1290, 1299 hn Zem-
plénmben.

L iu k i- te le k :  Liukyteluk 
1291 hn Aranyosszékben, Er
délyben, most nem létezik.

Ló-akol: Loocoll 1 93brhely.
L ocsm ánd: Lutsman 1225 

fu; Luchman 1263 „Totum Co
mitatem de Luchman" megye, 
melynek vára Lanzsér.

Lócz: Loch 1235 VR 202 
§ fu Heves-ujvármben; Louch 
1239 fu Sopronmben; Locz1245 
hn Nitramben.

L ó-fő: Loohfeu 1096, Lo- 
phae 1291 „Lophae Siculo lilio 
Pethus" Székelyrend; ez utóbhi
személynévnek is vétethetik.

L ó-kórom : Lwkeurim1 269 
hrhely Csallókózben Posonmben.

Ló god i: Lougudi 1138 szn.
Lók: Louku 1222 fu Sop- 

ronmben.
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Lomb: Lomb 1214 VR 388
§, 1235 uo 141 § fu.

Lombi: Lombi 1282 hn. 
Lombod: Lombud 1208szm 
L om pos: Lompos 1211 szn. 
Lónya: Lonya 1245 szn;

1272 fu Beregben.
Lóp: Loop 1261 brhely és 

erdő Stomfánál Posonmben.
Lo p d i: Lopdi 1055 htó.
L oppaucs: Loponsu Bknj 

48 „Unde lluuius ille ab Hunga- 
ris vocatur Loponsu, eo, quod 
Romani, propter metum Hunga-
rorum, latenter transnataverunt“ 
most Lapincs, Lapinka és Lapin- 
cza vize Vasmegyében, a' Rá
bába foly.

L o rcz : Laurcz, Laurz 1250 
szn. (Lehet, hogy a' Lauretiusból). 

Ló-r é v : Lureu1281,,Quam-
dam terram nostram Thamasy 
vocatam, in Comitatu Albensi,
prope Lureu existemtern, super 
qua quondam servi nostri perti
nentes ad magnam insulam re
sidebant" Ersébet kirnő lev. Vi
lágosit: 1019 „Dedimus — et 
decimam equorum nostrorum in 
Insula, quae vocatur Csepel in 
paledris". Ismét: Bknj 44: „Et 
propter Sepel magistrum agazo- 
num inibi morantem vocata est 
insula illa nomine Sepel, usque 
in hodiernum diem". Most Lore 
falu a' Csepelen Pestmben. 

L osádi: Lusadi 1138 szn. 
Lótó: Loutu 1138 szn. 
L ovas: Luas 1138 szn. 
L o v a s - le g é n y : Louasle-

geny 1265 ,,Iobbagiones eque
stres, qui vulgariter Louaslegeny
nuncupantur". Lovon szolgáló
szabados néposztály.

L o v ász : Luas 1138 szn;
Luos 1082, 1171 bn Veszprém
ben; Loaz, Luaz 1272 hn Nit- 
ramben.

L o v ász -h a lm a : Luazuhal- 
ma 1055 hn.

L o v ász i: Luasi 1082 fu. 
L o v á s z - te le k :  Luasteluk 

2261 hn a Tiszánál.
L o v ász -tó : Luazto 1268 

hn Komáromban. ,
L őcs: Louch 1135, Leuch 

1229 VR 346 §szm 
Lőd: Lewd 1251 hn Győr-

megyében.
Lők: Luc 1216 VR 294 S- 
L őkós: Leukus 1228 szn 

(Kétes, vájjon e' többször előfor
duló név a' Leustachiusból ala- 
kitatott-e).

L öle: Lula 1219 VR 110 § 
szn; Lela 1229 fu Somogybán. 

Lőn: Leon 1 Hb.
L ö ren te : Leurenta 1199, 

Laurente, Leurente 1256nemzn. 
Lős: Leus 1289 nemzn. 
L ö v ed ék : Lyuedukl237fu. 
L ö v é r: Luer 1228 fu Elr- 

délyben; 1276, 1277 fu Sop
ronban (a’ Sagittariusokról).

L övő: Luueu 1217 VR 52 
fu; Luveu 1299 „Stephanus di
ctus Luveu“ szn.

L u cz a -sz é k ? : Lavchazek 
1322 „Abinde ad Lavchazek, 
et vadit juxta Czurere“ brhely 
a’ Tiszánál Szabolcsban.



Ludány:Ludanl075,1124, 
1252, 1275 fu Nitrában; 1283 
nemznév.

L udas: Ludus 1208 szn; 
Ludos 1239 hrboly Csallóközben 
Posonmben.

L u d a s -é r :  Ludaseerl300 
brvonal Posonmben.

Ln d a s- ere: Ludasherel211 
hu a’ Tiszánál Csanádban.

L u d -é r: Luderl220 brbely 
Valkóban.

L ugos: Lugus 1268 „Ad 
salicem Lugus“ brbely Komá- 
rommben.

L u g o s - te le k :  Lucusteluk 
1289 hn Erdélyben.

Lukas-kő: Lwkaskwyl296 
„Ascendit versus lapidem Lw- 
kaskwy vocatum" hrkő.

Lullya:Lulha 1208, Lyu- 
lya 1229 fn, most puszta So- 
mogymben.

Luprecht-háza: Luprecht- 
haza 1247 vs Beregmben.

L usta : Lusta Lustah 1211 
fu a' Balatonnál; Lusutha 1217 
VR 41 § szn.

Lukő: Lukeu 1138, Lukeo 
1211, Luku 1287, Lucu, Lucv 
1295 „loannes dictus Lucu“ szn.

M ácsa : Macha 1237 szn.
M a csa rn o k : Macharnuk 

1295 hn Nitrambem
M acsk a-rév : Machkarew 

1200 kórul sziget a’ Garamfón.
M acskás: Machkas 1283 

fu Erdélyben.
Mád: Mad 1255 fu Zemp- 

lénmben.
Ma d a rá d : Modorod 1211 

szn. (Lehetett Magyarád vagy
Mogyoród is).

M ad aras: Madaras 1055, 
Modoros 1211, Maderes 1214 
Modurus, Modoros 1219 VR26, 
113 §, Modoros 1221, 1238, 
1302 szn. (Egyik vagy másik 
Madarász is lehetett).

M á d ik a -p a ta k a : Madica

potoka 1248 , Magica pataka 
1255 fq Zemplénmben.

M adocsa: Madusa 1036, 
Madochea 1108, Moducha 1225 
monostor és rév a' Dunánál most 
fu Tolnában.

Mag: Mogul 138,Mobcl 198 
Mog, Mogh 1199, Mog 1229 
VR 358 § szn; Mog 1199nőnév.

M agának: MuganeclHb mn.
Magd: Mogd 1198. 1235 

VR 206 § szn.
M agdi: Mogdi 1138 szn.
M agdot: Mogdut 1217 VR 

100 § szn (4 eset).
M ag-fő : MOgfeul268 „Ad 

dorsum aquae, quae dicitur Mog- 
feu“ hrhely.

M agló: Moglovll38, Mog- 
lou 1217 VR 105 § szn.
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M a g l ó c z a : Moglocha 1 222
fu Sopronmben.

M aglód: Moglut Bknj 6, 20 
nemzn.

M aglón: Moghlun 1211 szn. 
M aglós: Magolos 1193 ha- 

tárhely.
M áglya: Magla 1268 hr- 

hely Komárommben.
Magód: Mogud 1199, Mo- 

gud,. Mogod, Mocod 1217 VR
42, 71, 87 §§ szn; Mogoud 
1265 fu Hontban.

M agódi: Maguti 1138 szn. 
M agógy: Magog 1138 Szn. 
Ma go r: Magur 1211 szn.
M agos: Magos 1037, Mo- 

gos 1224 hn; Magus 11 38, Mo-
gus 1211, 1214, 1216 VR319 
§, 1237 szn.

Ma g o s d: Mogusd 1 252hegy 
Szerémben.

M agos-m art: Megás Mor- 
tu 1235 VR 184 fu Biharban, 
most nem létezik; Magasmarth
1271 hn; MogoSmort 1278 hr-
hely Hevesmben.

Mago z i : Maguzi 1138 szn. 
M ag-sár: Magsar 1214 hr- 

hely Biharban.
Magva: Mogua 1138 szn. 
M agyal: Mogyol 1233 „Sub 

arbore, quae vocatur Mogyol“
hrfa Veszprémben; Mogol 1249 
„Meta sub arbore Mogol“ hrfa
Baranyában.

M agyalos:M ogolos 1193 
fás hrhely.

M agyar: Moger Bknj Pro
log : „Populus de terra Scythica

egressus, per idioma alienige
narum Hungarii et in sua lingua
propria Mogerii vocnantur“ ; nép
név; Ua 46 „Transierunt Danu
bium, et portum, ubi transitum
fecerunt, portum Moger nomina
verunt, eo, quod septem princi
pales personae, qui Hetumoger 
dicti sunt, ibi Danubium transna
vigaverunt" , rév a’ Dunán Bé
kás és Káposztás Megyer között;
Mager 1214 fu Tiszántól; Ma- 
gor, Mogor 1239 fu Csallóköz
ben, Posonmben most Kis és 
Nagy Magyar; Mogor 1254 nép
név; 1261 fu Hevesben; Magár 
1300 korül „Magister Paulus 
dictus Magar Castellanus de Gy- 
mes“ melléknév. (Szójárási kü
lönbséghez képest hajdan a ma
gyar magát magyarnak és ma- 
gyernek nevezte).

M agyarád : Magarad,Magg- 
rad 1019 fu.

M a g y a r-á ro k : Magararuk 
1304 „Inter fossatum Magara-
ruk“ hrhely Győr tájékán. 

M a g y a r-B a rá ti :  Magyar
Barathy 1281 fu.

M a g y a r-fa lu : Magyor fa
lu 1239, 1285 hn Liptóban;
Mogorfalu 1252 fu Somogyhan.

M agyar - hé t: Mogorheth 
1 283hnCsallóközben Posonmben.

M agyarkák : Ma(r)gyarkak 
Tur. II, 9, a Budai krón: „Het
Magiar et Gyak sunt vocati“ a' 
Posonyi krón: „Mogoriek (Mo- 
gorcak). Vö: Gyász.

M agyaród: Magyarod! 261 
hn, most puszta Hevesben.



M agyar - rév : Mogorrew 
1 222 r^v a Marosnál Erdélyb.

M a g y a r-S z e re n c s : Ma
gyar Szerench 1 300 fu Poson- 
megyében.

M a g y a r-s z ig e t:  Mogor- 
sciget 1225 Dunai sziget Mo- 
sonmben.

M ájad: Mayad,Moyad 1219 
VR 1 § szn; Mayád 1 300 fu,

M á jad a : Moioda, Moiota 
1217 VR 81 § hn.

M a jo s -g á tja :  Moyusgatha 
1235 „luxta quamdam magnam
vallem vulgariter Moyusgatha 
nuncupatam" hrhely Baranyában.

M akk: Mack 1252 szn.
M aklár: Maklar 1261 fu 

Hevesmben.
Ma k ó; Mokou 1211, Mocov 

1247 szn.
M akód: Mokud 1186 szn. 
M akr a: Macra 1199 hn Bi

harban; Makra 1280 hegy.
M a k ra -fa rk a : Makrafarka 

1214 hn.
M ák -te lek : Mahteluk1261

helynév.
M akva: Makva 1293 fu.
M a la c z - a k o l- tó ? :  Ma- 

lechwagoltha 1303 hrtó.
M alas: Malus 1294fuBars-

megyébeu.
M ulasz t: Milost 1211 szn.
M alasz tban : Milostben 1 

Hb főnév.
M álé: Maly 1234 hm
M a lisk a -p a ta k a : Malis-

kapatoka 1216 viz Posonmhen.
M alom -halm a: Molmhalmu 

1075 hn a Tiszánál.

M a lo m -h e ly :  Molunhel 
1268 hn Komárommben.

Malom - sok : Malomsok 
1271 hn Veszprémmben.

M a l o m - u ta: Molumuta1277 
„Pervenit directe ad viam, qne 
Molumuta vulgariter vocatur“ ut 
Csepelszigeten.

Máma: Mama sz. Istv. gór. 
Öklev.; 1199, 1276 hn a Ba
latonnál.

M ámádi: Mamadi 1138szn.
Mánd: Mand 1119 fu.
M áneg: Maneg 1158 hn a 

Tiszánál.
Mankó: Manku 1138, Mon- 

cu 1216 VR325§,Mocau,Mun- 
cu 1217 uo 237, 238 § szn.

M ankód: Monkath 1211 szn.
M anó: Monu 12l l szn.
M anógy: Manogy 1217VR 

50 § szn.
M aradék : Maradok 1055, 

Morodyk, Morodek 1 082, Mara- 
dec 1137, Maradik 1138, Mo- 
rodyk. Meredik 1211, Marady-
ech 1214, Morodeku, Morodec 
1216 VR 250, 343 § szn. (A’ 
Posthumus (utó-szulótt) magya- 
ritásának látszik lenni).

M arász: Maráz 1267 szn.
M arcza l: Morchol 1251 

viz Győrmben.
M a r c z a l - f ő :  Marzalfeo 

1009 hm
M a rc z a l- tő :  Marcholthw, 

Marzalthw 125l fó és hnGyőr-
megyében,

M a rc z e l- fa lv a :  Marcel- 
falva 1299 „Ville Neugrad vo
cate, quam quondam — Marcel-
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lus suo nomine Marcelfalva nun-
cupauit“ fu Szabolcsban.

M áriát: Mariát 1 Hb fn.
M a ria - te le k : Mariatelek, 

Maria telke 1283 fu Kolosmben 
Erdélyben.

M a r ia - te lk e - f ő :  Maria- 
telkefeu 1283 hm

M arkos: Márkus 1169 kó
rul falu.

M aros: Marisd 1138, Mo- 
rus 1259 fu Hontban. (mint fó- 
lyd gyakran: Mőrus, Moriz).

M aros-háza : Marozhaza 
1262 hn Ugocsában.

M arót: Maraut 1 1 38,Morout 
1265 fu.

M artos: Mortis,Mortus1 055, 
1297 fu Balaton korul.

M artos - v á sá ra  - k ú tá 
r é  v e: Mortisuasarakutarea 1055 
helynév.

M ászó: Masa 1216 VR245 
§, 1235 no 150 §, Mozu 1217 
no 87 § szn.

M avay-pataka: Mavaypa- 
taka 1243 fó Gömorben.

M ázsa: Masa1198„Decur
ru Masa vocato salsorum pisci
um minorum Luciorum etPosar- 
dorum, vnciam dánt. ltem de Ma
sa vel centenario cupri duos fri- 
saticos. Item de Masa vel cente
nario plumbi vnum frisaticum". 
1255 „Mensura cerae non pu
rae , quod vulgo masa dicitur“ .
— „Mensura seui, quod vulgo 
masa dicitur“ . 1280 „De vno 
eurru, qui masa dicitur, vnum 
pondus“ . 1288 “De curru Masa

vocato“. — ,,De Mosa vel cen
tenario plumbi“. 1326 ,,De quo
libet curru magno vulgo Rudas
seu Maza dicto, quibus cunque 
oneribus onerato") Kettős értel
me jő ki e szónak a) mint mér
ték, melyben ma is használtatik; 
b) mint nehéz terhű szekér. L: 
Szekér.

Me c sé r :  Mescher, Mecher 
1208 fu Mosonmben.

M e c s -k e ré k :  Mechkerek 
1239 hrhely Csallóközben Po- 
sonmben.

M e d e k u s -p a ta k a : Mede- 
kuspataka 1286 fó Liptó vidékén.

M éd -é r: Mydér 1291 hn.
M edve: Medve 1138, Me-

due 1217 VR 241 §, 1219 uo
23 §, 1253 szn; Medve 1252 
fu a’ Dunánál Posonmbem

M edve-ág: Medvag 1252 
tó Győrmbem

M edvéd: Medvéd 1269 fu 
Fejérmhen

Medvés:Meduesch, Medu- 
ez 1015 az 1228-diki átirat:
Medves hn; Medves 1211 szm

M edve- vár: Medueuar,Me- 
dueduar 1273 vár Zágráb mellett.

M é-fő: Mefe 1172 hn L:
Ménfő.

M e g szak asz tja : Megezo- 
coztia 1 Hb cs. L: Szakasztja.

M egszeg : Megbzegh 1211 
személynév.

M egy: Megh 1265 szn.
M egy-aSzó: Meduozu1217 

VR 65 § fu Zemplénben.
M egye: Megye 1015 hn;
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Mega 1100, Kálmán kir. Decr. 
I, 12 „Ducis ministri, qui in Me
ga Regis sunt; et Regis, qui in 
Mega sunt Ducis“, cap. 37 „In
quacunque Comitia Mega Rex
digrediatur". Mege 1268 „Tran
sit aquam Mege“ viz; 1284 hn. 

Me g y e -á g :  Megeag 1268,
1274 viz Komárom és Győr vi
dékén.

M e g y e -k ő : Megeku 1269 
határ.

M e g y e -p a tak a : Megye-
potaka 1248 bn Sárosban. 

M egyer: Meger 1193 lm;
Megyer 1212 fu Buda mellett; 
1219 VR 117 § fu Biharban,
most puszta ; Meger 1226 fu So
mogybán; Megere 1231 fu;
1256 fh Bácsban; Meger 1248, 
1268 Komáromban ;1252,1266
Győrben; 1272 Nitrában; Me
gyer 1252 szn. Vó: Magyar.

M eg y ercs: Megeáb 1268 
fu Komárommben.

M egyered: Megered 1274 
fu Meger mellett Nitramben. 

M e g y e re s : Megyeres,Me- 
gerech 1268 fu, Komárommben 
L: Megercs.

M egye s: Megyas 1219 VR
121*§ fu Biharban ;Medues 1252
hn Szerémben; Medies 1273 fu 
Szatmármben; Medyes 1291 hn
Aranyos - székhen Erdélyben; 
most már nincs.

M egy esd : Medust 1236hr- 
hely Biharmben a' Kis Kóros 
mentén.

Me g y e s -m á j-e le je :  Me- 
diesmajele, Mudies majele 1212

hegyrész Sárosban (Máj azazMál, 
a' begy középtája vagy basa).

M egyés-m ál: Megyesmal 
1257 bn Esztergommben.

M e g y e s - te le k : Medjeste-
luk 1233 brbely.

M egye-tó:1253 tó Csalló
közben Posonmben.

Méh: Méh 1217 VR 67§fm
M ébedi: Mebudi 1138 szn.
M éhes: Mehus 1138 szn; 

1214 VR 54 §, 1221 uo 361 § 
fu Biharban; 1229, 1277 fu So
mogybán; Mybes 1297 fu Kó
ló smben Erdélyben.

M e j j- (mell) e re :  Megere 
Const. Porpb. de adm. imp. c. 40 
a’ magyar bad harmadik csapa
tának neve.

Mel in -h a lm a : Melinhalmu 
1124 hn.

Mély: Mil 1217 VR 92 § 
személynév.

M ély -ér: Meler 1075, Mi-
ler 1124 viz a' Tiszánál; Miller 
1257 viz Baranyában; Myler 
1268 htó Komárommben.

M ely -m o csá r: Mellymo- 
char 1265 „Ad stagnum Melly- 
mochar“ tó.

M ély-patak: Melpotok1284 
fó Sárosmben.

M é ly -v ö lg y :  Melweilgh
1208 „Transit vallem quae Meil- 
weilgh vocatur“ hr Mosoumben.

Mjénes: Menes 1138 szn.
Ménesi-tó:Menusitou1261 

bn Hevesben.
M én-fő: jMenfeu KS II, 2, 

Mens(f)eu Tur. II, 37, Manfeu
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Budai krón; most Méfő puszta 
Győrmben. Vó: Méfő.

M én-M aró t: Menumorout 
Bknj 11, 19, 20 stb „Cujus ne
pos dictus est ab Hungaris Me- 
numorout, eo, quod plures ha
bebat amicas“(Meny,Menyecske).

M ennyi: Menyi 1Hb mm
M ente: Mente 1300 „Un- 

garicegentes portant curtas quo
que Mentes" Petri Abb. Chron. 
Aulae Reg. P. I, c. 124,Dobne- 
ri Monum. Hist. Boem. l. V. 
p. 316. ruha neme.

M ente: Mente 2 Hb cselek
vő ige a’ menteni szótól.

M enyge : Menyge 1272
„Circait locum lutosum Menyge 
vocatum“ mocsár Bereg vidékén.

M eny -o rszág b a : Munhi- 
uruzagbele 1 Hb fn.

M enyőd: Menek 1269 fu 
Fejérmbem

M enyőke: Meneka 1240
hn, most Menyeke puszta Vesz- 
prémmben.

Meny-tó : Menitow, Menyto 
1261 bn a’ Tiszánál.

M é r e i : Mirei 1138 szn.
M erénye: Merenga, More- 

nye 1019, Merena 1082, 1201, 
1203, 1229 fu Somogybám

M erő: Mereu 1203 szm
M értőd i: Mertudi 1138szm
M eSgye: MiSde1216; Mez-

de 1278 „Meta supra fontén in 
magna Mezde, in latere montis“ 
hrvonal Szepesmben; Mesdgye 
1294 „Vadit juxta terram ara
bilem, et perveniet ad vnumMesd-

gye vulgariter dictum“ Gomor- 
megyében.

M eszes: Mezesina portaBknj
12, 20, 21, 26; Porta Meses 
Tur.II, 49, 52; Mezes Budai 
króm, Erdélyszéli paSsus ; Me- 
ches 1165 begy Erdély szélén, 
Mesces 1255 fu Zemplémben; 
Meches 1240, Mezes 1281 mo
nostor és apátság, Erdélyben.

M e sz es-p a ta  ka: Mezes- 
patbaka 1P48, Mesces pataka 
1255, Mezes potoka 1299 fó és 
hr Zemplénben.

M eszlény: Mechlen 1214 
helynév.

M ész-verem : Mezwerum 
1222 „Ad foveam quae vocatur 
Mezverum" brbely.

M étely -m ező?: Mitulame- 
zu 1251 hm

M etsző: Meceu 1211 szm
M ézesd -p a tak a : Meezu- 

estpataka 1301 bn Erdélyben.
M ezite len -b eg y : Mezite-

lenbeg1263 „Ad quemdam mon
tem planum Mezitelenbeg dictum“
1274 basonl. hegyZólyommben-

M éz-lak: Mezlak 1264 fu 
Abaujban.

Mező: Mesu 1172 hn.GO- 
mórmben.

Mező - H an to s i: Mezzeu 
Hantasi 1261 bn Borsodmbem

M ező-puspok: Mezzeupe- 
uspeck 1261 fu Borsodban.

M ező-Rába: Mezew Rába 
1287 fó Győrmben.

M ező -S o m ly ó : Mezosom- 
ló 1290 hm
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M e z ő -s z é p : Mezeuszep 
1261 bn Borsodban.

M ező -te lek : Mezeothelek 
1303 brhely.

M i : Miv 1 Hb sznm.
M i a : Mia 1 Hb nh (miatt).
M iért: Meret 1 Hb ib.
M ibálydi: Mihaldi, Mihudi 

Michudi 1138 szn.
M ih á ly - la k a :  Miballoka 

1284 hn.
Mik: Mic 1 Hb nm.
M ik ló s-lu k a : Miglosluka 

1248 brhely Borsodban.
M ikó-falu : Mykofalu, Mi- 

kofalu 1075, 1124 hm
M ik ó -fo ld e : Mikoufeulde 

1277 brhely Csepelszigeten.
M ik ó - te le k e :  Mykoteluke 

1296 fu most Mikótelek puszta
Kolosmben Erdélyben.

Mind: Mend 1 és 2 Hb mn.
M ire -a k n á ja :  Mire Acna-

ya1217V R 44§ fu.
M isejő: Misejeu, Misejew

1294 szm
Miskócz:Miscoc 1217 VR 

221 §, Mizidaczuo 41 § Miséouz 
1234, 1271 Miscouch KS H, 5 
nemzn; Miscoutz 1225 „A Do
minico Clio lacobi Comitis de 
Miscoutz" hnév, most Miskolcz 
Borsodmben.

Mi s z é r : Miszer 1288 falu, 
most Misérd Csallóközben Poson- 
megyében.

M écs: Mochy 1219 VR 11 
§ fu Moch 1282, 1284, 1293 fu 
Komáromban; Mooch 1274 fu a’ 
Dunánál most Esztergommben.

M ocsa: Mocha 1208, Moch

1245, Mochov 1251 szn; 1291 
„Mocha — quae dudum appel
labatur Finta Mochaya" fu Ko
máromban; Mochia 1297 szn.

M ocsa-tó : Mochato 1291 
„Vadit versus lacum, qui vul
gariter Mochato vocatur“ tó Ko
máromban Mocsa fu mellett.

M ocsi: Mochy 1055, 1211 
szn; Mochi, Mochy 1217 VR 
71, 73§§ fu, most t. Macsa puszta 
Biharmben.

Mocsod: Mocyod 1217 VR 
216 § szn.

M ocso la : Muchula 1 229 fu, 
most Mocsolád Somogybán; Mo- 
chalia 1248 fu, most Mocsolya 
Közép Szolnokban Erdélyben.

M o cso lán : Mocholan 1251 
bn Somogybán.

M ocsonya: Muchunyel 112 
fu Nitramben.

M oga-tő : Mogatbeo 1261 
bn a’ Tiszánál.

M ogyoród: Mogyorót 1156
hn; Mogorod, MaCharad 1256
bn Posonmben; Mogorod 1265 
fu Honiban (Vo: Magyarád).

M ohács: Mubach 1291 bn, 
most fu Aranyosszékben Er
délyben.

M oh-alj: Mohal 1238 fu, 
most Mohaj, Dobokában Erdélyb.

M o h a r : Muhor 1 244, Mohar 
1263 szn; Mochar 1252 „Ve
nit ad vnum pratum, quod Mo
char nuncupatur" hrmező Tu- 
róczmben.

M o h a r-u n o k á ja : Mohar 
unokaya 1283 „Super possessi
one Ypoliti, nepotis Mohar, no-
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stro autem vulgari Moharunuka- 
ya vocati" Káu László kir. lev.

M ohi: Muhi 1273 fu Aha-
ujmegyéhen.

M o h in -p a tak a : Mohinpo- 
toka 1297 fó Nitrában.

M o j d : Moyd 2208 szn.
M o lc s a - tő :  Molchatew 

1296 viz.
Mólna:Molna 1294 malom- 

hely Szálában. Molna, malmot 
jelent, világosítja 1301; Bokda- 
samolna, Eburhartbmolna, For- 
kosmolna, Gahunmolna, Guth- 
molna, lensulmolna, Supruny
Myklous molna, mind malmok Be
ne falu határában Hevesmhen.

M olnári: Molnary 1298 hn 
Szálában.

M olnos: Molnos 1006 fu 
Nitramben.

M o n a j-k ed d i: Manayked- 
di 1256 fu Abaujban.

Moncsa:Muncha 1211 szn.
M oncson: Monchon 1211

személynév.
Monda: Munda 1138 szn.
M ondá, M onda: Mundoa, 

Monda 1 Hb cs<
Mondo la: Mandula Tur. II, 

79,Budai és Posonyi krón. nőnév.
M o n k -fa lv a :  Monkfalua 

1290 fu Nógrádban.
M onor: Monor 1217 fu a’ 

Nitrafónál; ismét fu VR 45 §.
M o n y a s: Munas,Munaz1138, 

Monas 1211, Monos 1229,1348
személynév.

Monyhád: Monhad 1214szn.
M onyka: Munkai055,Mun- 

ca 1216 VR 283 § szn.

M o n y ó k : Monoch 1095 év
ben. Tur. 11,60, Anna Comnena: 
Marnak, Nestor: Rónak,Dlugoss: 
Boniak, kán vezér neve, kit a' 
két utóbbi író palócz vezérnek 
mond.

M onyoród: Munorod KSH, 
4, Moniorod Tur. H, 52, Mono- 
rod kézirat,MonyorodBudai krón.
hegy és hn Pestmben, most Mo
gyoród ; Munerod, Munneros, 
Monoros, 1269 hn,mostMogyo-
rus Esztergomrnben.

M o n y o ro -k e re k e :  Mo-
noraukereke, Monoraukukurea 
1055, Monneraukerek 1193 hn; 
Monoroquerech 1226 „Terram
suam, que vulgo Monoroquerech 
vocatur, terrae Abbatis deLiben
contiguam“ hn Moson- és Vas-
megyében.

M onyorós: Monorousl 237, 
1294 fu; Monyoros 1271 fu Fe
jérben; Munuros 1291 „Incipit 
a colle Munuros nuncupato“ hegy 
Hontmben.

M o n y o ró s -h e g y e : Mon- 
neros hegye 1212hegyBuda kór. 

Mony o ró s -p a ta k :  Monu- 
rospotok 1275 hrvólgyHontban.

M onyorós-vö lgye:-M o- 
norusvelge 1287 „Per quamdam 
vallem Monorusvelge vocatam“ 
völgy Szálában.

M o n y o ro -v é g e : Monoro- 
weghe 1291 „Extenditur super 
territórium Monorowegho voca- 
tum“ hrhely Honiban.

M ór: Murin 1001, Móur 
1261 fu Fejérben; Mour 1249 
hn Baranyáhan; 1240 azm (A'



Mór, Mórocz azonos a' Maums
és Mauritius ker. névvel, de már 
hajdanta jelentett legyszersmind 
fekete szönűt, valamint ma is 
mondatik a’ Neger mórnak).

M o r al - b e l y: Moralbell212
hegy Buda korul.

M órján : Moryan 1271 szn.
M órocz: Mourucz 1281 hn. 
M órocz-hida: Mauruchhi- 

da 1251, Morochhidal263,Mo- 
ruchhuda 1287 hn, most Móricz- 
hida fu Győrmben.

M oro tva: Mortua 1248, 
Mortva 1261 „Cum magnaMort- 
va et sub Mortva vocatis pisci
nis" htó a’ Tiszánál Hevesben; 
Martuul 297„LacumMortuum“tó. 

Mosó:Musoul216VR312fm 
M osód: Mocyod 1217 VR 

216 §, Mosud 1235 uo 25 § szn. 
M oson: Musun Bknj 57 

„Lutum Musun“ a’ mai Fertő tó; 
1209 és 1220 vár és megye; 
Muson 1216 VR 312 § fu Bi- 
harmben.

M pstava: Mostua.l211hely 
és tó a’ Tiszánál régi Csanádrne- 
gye részében,

M ug-sár? : Mugsar 1277 
„In insula ínagna iuxta lacum 
Mugsar vocatum“tóCsepelsziget.

M úlhatja : Mulchotia lHb cs.
M unkács: Muncas Bknj 12 

„Locum, quem primo occupave
runt, Muncas nominverunt, eo, 
quod cum magno labore ad ter
ram, quam sibi adoptabant, per
venerunt" vár Beregben; Mun- 
kach 1263 hnév uo; Munkács
1262 szn.

M unkád: Munkád 1269, 
1284, 1294 hnEsztergommbom

M unkás: Muncas 1 Hb mm 
Monkach 1055, Monchaci, Mon- 
kachy 1211, Munkach 1219 
VA 119 § szn. (Lehetett Mun
kács ésMunkácsiis).Vö:Munkács.

M u n k á s-á sv á n y a : Mon- 
chasasuna 1230 fu Mosonmbem

M u re n -fö ld e : Murenfelde 
1283 hm

n .

N á d ag : Nodag 1239 fuCsa- 
nád körül.

N a d á ly : Nadal 1216 VR 
308 § fu.

N ad á ly -fa : Nadajfa 1015
helynév.

N a d á ly -tó : Nadalthovl225 
„Iuxta stagnum, quod vulgo di
citur Nadalthov“ tó Répeze kö
rül Sopronmben.

N adány: Nadan 1216 VR
247 § fu Biharban.

N ádas: Nadus 1228 fu Er
délyben; Natus 1229 VR 346 
§ Szn; NadOs 1265 hn; Nadus 
1269 fó Erdélyben; Nadasl297 
fu Kolomben Erdélyben.

N ádasd : Nadasthl235 „Cum 
terris Brittanururn de Nadasth“ 
fu Baranyában; Nádast 1235
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VR 186 § fu; 1239 hn; Nadosth 
1258 hnév Szepesben; Natosd 
1265 falu Nógrádban; Nadost 
1268 tóNitrambem

N á d a s -é r : Nadasser1277, 
1290 fu Toróczban.

N ád as-láz : Nadostloz 1 280 
„Locus apertus Nadostloz voca
tus" rét Valkó vidékén.

N á d a s - tó : Nadastou, Na- 
dustohow 1214 tó Zemplénben.

Nád fő: Nadfew 1233 viz 
Veszprémmben.

N á d -u d v a r: Nadudor1217 
VR 105 §, Naduduor 1218 és
1219 uo 114, 157 §§, fu Bihar
ban; Naduduar 1298 fu Pestben.

N agy: Nogy 1199szn; Nog
1235 VR 156 §fm

Na gy a d i : Nagadi 1138 szn.
N a g y -a la p - ív á n :  Vogo- 

luptiuan, Oluttiuan 1217 VR 80, 
88 § fu, most Nagy lváni He- 
vesmben.

N a g y -á ro k : Nagu Aruk 
1015 lm.

N a g y -a sz ó : Nagasu 1138 
falu.

N agy-berek: Nogberk1269
hrhely.

N a g y -b ik : Nogebik 1223 
„Vsque fagos,que dicuntur No- 
gebik“ fás hely Erdélyben.

N a g y-b oszorm ény: Nog- 
bezermenl 248fu, Bihar vidékén.

N a g y -é c s : Nagyech 1266 
fu Győrmben. Ve: Oregécs.

N a g y -é r :  Nogher1239hr- 
viz Csallóközben POSOnmben; 
Noger 1252 viz, szintazon vi
déken.

N a g y -fa -m á lja :  Nógfar 
mala 1291 hrhely Komáromban.

N a g y -fa lu : Nogfalu 1243 
hn Dobokában Erdélyben; 1294 
fu Baranyában.

N a g y-fa l u-B ó s z ó r mény: 
Nogfalu Bezermen 1275 fu, 
azenosnak látszik a’ Nagy Bo-
szorménynyel.

N a g y - f a lu d :  Nogfolud 
1254fm

N a g y -G ra b ó c z : Noggra- 
bovch 1247 fó Sárosban.

Nagy-G yőr: Noggcur1248 
bn Borsodban.

N ag y -h a lo m : Nogholom 
1221 „Contra Byssenos deNog- 
holom“ hn.

Nagy-halom -so ra: Nagy- 
halomsoro 1222 „Penes collem 
Nagyhalomsoro eundo“ hrhely 
Győrmben.

N a g y -h o s s z u - tó :  Nog- 
hozutho 1261 htó Hevesben.

N a g y-K é m l ó k: NogKemluk 
1270, 1283 „Castrum Hungá
riáé Nog Kemluk“ vár Dráva 
és Száva között (Kémlelővár, 
Castrum Speculatorum). Lásd: 
Kémlök.

N a g y -k ö z : Nogkez 1252 
hrhely Nitramben.

N a g y - la k :  Noyglok1298, 
Nagylak 1301 fu Erdélyben.

N ag y -m o csá r: Nog Ma- 
char 1262 hn Ugocsáhan (Nagy 
mohar is lehetett).

N a g y -  n y á r: Nagynyar 
1245 hrfa Zemplénmben.

N agyod?: Nogud 1217 VR 
21§szm
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N a g y - o la s z i :  Nogoloz 
1247, Nogoloczi 1275fuZemp- 
lén tájékán.

N a g y -A z : Nageuz, Gellérd 
biogr.hnTorontálban;Nogus1259 
hn Rákosviznél Pestmben. 
^ N a g y - p a ta k :  Nagypatak 
1243 fó Gömörbeh; Nagpatak 
1296 bn.

N a g y -R á to ld : NogRatold 
1283 fu Veszprémrnben.

N a g y - ré t :  Nogretb 1263, 
1282 hn Erdélyben.

N a g y -sá r :  Noysar 1305 
„Ad rippam, quae vulgo nomi
natur Noysar“ határbely Hont 
vidékén.

N a g y -S e m jé n : Nog Senr 
nien 1271 bn Szabolcsban.

Nagy-Szász:Nogzaz1262
„Versus terram hospitum no
strorum Nogzaz vocatorum“ fu
Ugocsában.

N agy-szeg: Nagyzeg1015, 
az 1228-diki átirat: Nagszegh 
hn; Nagyzok 1220 bnNitrábam

N a g y -s z ilv a :  Nogscilua 
1270 fu Sárosban.

Nagy - te le k :  Noghteluk 
1261 hn Hevesmben.

N a g y -tó : Nogto 1253 tó 
Csallóközben Posonmben.

N a g y -u j-k ig y ó s : Nogui- 
kyos 1309 szőlőhegy Somogyb.

N a g y- u t : Naguth,Nogwthw, 
Nowgwtw 1015, az 1228-diki 
átirat: Nagvt, Nwgwtu, Negw- 
tu hrhely vagy ut.

N a g y -u t- a l j :  Nogwtholy 
1015, az 1228-diki átirat: Nog- 
utholicum, hrhely.

JEBNEY, M NYELYKÍNC3EK.

N ag y -v árad ? : Noguafad 
1015 hm

Nagy-vize:Nagiwezi1015 
az 1228-diki átirat: Neogepoto- 
ky hrhely.

N a gy-v ö l g y: Nagvelg1291 
hn Komárommben.

N am ény: Numen 1216 VR 
298 § fu.

N ána: Nana 1131 szn.
N á n a -B e sz te r: Nanahez- 

ter 1270 nemzn.
N ánai: Nanai 1138 szm
Nánás; Nanas1217VR212, 

216, 219 §§ fu, most hajdu 
város.

N ándor: Nandur 1291 fu 
Komárommben.

N á n d o r- fe jé r -v á r :  Nan- 
dorfeyrwar Tur. II, 50, Nandur- 
feyruar. Budai krónika. Világ: 
Károly kir. 1333 és 1334 lev. 
„Paulo Albensi de Nandor (Epi
scopo)" Szervia fő vsa.

N á n /lo r-tó : Nandur 1037 
„De piscinaNandur inTiza“; 1075 
„Ex vtraque parte Tizae sunt 
piscinae, quarum hae sunt nomi- 
na: — Handurtou“ ;1124: Han- 
durtow; világositja 1 369 „Iuxta 
Ticiam in Comitatu Csongrádién- 
si — piscina Nandortho“; 1415: 
Nandortho, Nadortó. (A Handur
tehát hibás irás és olvasás), btó 
a’ Tiszánál Csongrádbap.

N apon: Nopun 1 és 2 Hb fn.
N a sz á d i: Nascadi 1 1 38szn.
N ászo ly : Noozul 1219 VR 

119 § fu Biharban.
N egyven? Neuegen,Nege- 

7



ven 1252, Nageven 1266, Gál- 
góczvárhoz tartozott fu.

Nóhol?: Nebol 1217 VB 
63 § szn.

N eki: Neki 1 Hb nm.
Nem: Num 1 Hb ih.
Néma: Néma 1135bnHont- 

ban; Numa, Nuna 1216 VR 335 
§ szn; Nema 1219 uo 19 § két 
fu Győrmben, most puszta; 1225 
fu; 1268 fu, most Kolos Néma 
Komárommben; 1283 szn.

N é m a-m ag y a lja : Nema- 
mogola 1268 fás hrhely.

N em csón: Nymchun 1297 
fu Somogybán.

N ém egy: Nimigy 1015 hm
N em ének: Nemenec 1Hh fn.
N em es: Nemes, Nyemes 

1211, Nemhys 1222 szn; Ne
mus 1259, 1264 hn Rákos víz
nél Pestmhen.

N ém et: Nemet 1270 szn.
* N é m e t-b a r á t i :  Nemeth

Barathy 1281 fu Sopronmbem
N ém eti: Nelnpti 1247 fu; 

Nemethy 1270 falu; Nempthy 
1273 hn; Nempti 1285 hnév 
Szatmárban; Nempthy 1288 hn 
Szalamben.

Ném-hisz?:Nemhiz 1219 
VR 13 § szn.

Nemö d i: Nemudi 1138 szn.
N ene: Nene 1300 fu.
N eszd a : Nezda 1229 falu 

Sornogymhen.
N eszd én y : Nezdyn 1268 

helynév.
N e v é g v .N e v é k : Newegh 

1015 fu; Neueg, Neuegy 1214

VR 389 §, Neueg 1216 uo 332 
§ fu; Neweg 1272 ,,ln valle Ni- 
Weg“ hrVÖlgy; NeVeg 1 300 hn 
(A’ Neveg vagy mostani szólá
sunk szerint Nevekből alakult a' 
Nyék, mely általában növesztő, 
nevelő helyet(Vivarium)jelentett) 

N e v ék i: Neueky 1216 VR 
292 § szn.
. N oag-fő?: Noagfeu 1295 
hn Gömörmben.

N ő e tlen : Nuethlen 1208
hn; ismét 1214 VR386, 388 §, 
Nuetlen 1216 VR 259 §, Neu-
etlen uo 39 §, Nuetlen 1229 uo 
300 §, Nuechlen,Nueclem1235 
uo 146, 165 §§ (most Nőtelen) 
személynév.

N ő-fó t: Nefaut 1217 VR 
42 § szn.

Nömcsöny: Numchuny1216 
VR 246 § fu.

N ő -n y u g e : Nunige 1217
VR 41 § szn.

Nős: Noos 1055 szm
Nős.a-egyházá:Neusaeg- 

haza 1261 hn Hevesrnben.
N övény : Nywyn, Nyven 

1269, Nywin 1275 fu Somogy- 
megyében.

N yaka: Nece Const. Porph. 
de adm. imp. c. 40. A' magyar 
had második csapatának neve
Árpád korában.

N yakád: Nochod 1217 VR 
231 § fm

N yalka: Nolkal 299szn;Nol- 
cha nemzetségnév jő elő 1 325-en 
valamint Nyalka nevu fu létezik 
ma js Győrmbem
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N yár: Nyarl228,Naar1242 
határfa'.

N y árad : Narath 1112 fó 
Nitrában; Narad 1235 fa Bara
nyában; 1237 fu Szerémben; 
Narad 1275 szn; szinte ezt fe
jezi ki: Naragy Bknj 31 fó Bor
sodban; Naragy 1158 hm

N y á ra s : Naroas 1112 fu 
Nitrában.

N yárasd : Narasd 1193 fm
N y á ra s -v ö lg y :  Nyaras- 

velg 1270 erdő Fejérmben, a’
Duna balpartján, mely most Pest
megye része.

N y á r-é r :  Narher 1214 fó 
Biharban.

Ny á r - f a :  Nyárfa 1209, 
Narfa 1221,1263, Nuarfa 1295
„Ad arborem populi, quae dici
tur Naarfa“ brfa; világ: 1333
„Ad duas virgas Narnewen vul
gariter dictas“ (Nyár-növény).

N y á r-b id : Narbid 1220, 
Nyarbid 1258, 1264, Narbid 
Narbyd 1272, 1291, 1295 fu 
Nitramben.

N y á r-sz ád : Narzad 1236 
bn Bibarmben.

N y á s - b e g y :  Nyasbegy 
1288 brbegy Esztergommben.

N y á s - s z ig e t :  Niassciget 
1225 Dunai sziget Posonyváros 
kornyékén.

N yék: Nyec 1217 VR 137 
§, Nec 1235 uo 171 § fu, most 
puszta Biharban. Vo: Nevék.

N yék i: Neueky 1216 VR 
296 § szn.

N y e rg e d -s z e g : Nerged-

sceg KS in append. fu Eszter
gommben.

N y e rg e s - ta r tó :  Nerges- 
tarto 1269 „Terram Agasonum 
Ducis, quae dicitur Nergestarto“ 
(Nyerges lovakra ugyelő királyi 
lovászok).

N y e s ta : Neste 1256 fu 
Abaujmben.

N yikos: Nicus 1210 VR 
389 §, 1216 uo 254 § szn, mely 
a’ Nicoláusból látszik alakultnak 
lenni.

N y ila s : Nylos Í217 VR 
224 § fu; Nyilas 1290 bn Sop
ron vidékén.

N yir: Nir 1137 bn; Nyr 
1217 VR 38 § „Ismaelitae de 
Nyr“ és 41, 91 §§; 1219 uo 7 
§fu; Nyir 1219 hegy Erdély
ben; 1235 VR 102 § „Texa, 
Ismaelita de Nyr“ ; Nir 1242 er
dő Slavoniában; Nyir 1249 hr- 
hely Esztergomban; Nyr 1256 
fu Posonban ; 1281 fuPestmben; 
Nyr 1243 nemznév. Bknj 19, 
21, 22, KS 11,1, Tur.H, 6 erdő 
és vidék Szabolcs kornyékén.

N y ir-ako l: Nyrokol 1 256fu.
N y ire s - l ig e t:  Nyresligeth 

1243 hn Gömorben.
N y i r e s - v ö lg y :  Nyires- 

velg 1295 „Quamdam vallem 
Nyiresvelg vocatam", hrvölgy 
Gömörmben.

N y ir-f a : Nyerfal 244,Nyir- 
fa 1247,Horvátországban; Nyr- 
fa 1252 Turóczban; 1280, 1293, 
1296; Airfa 1298 Abaujban brfa.

N y ir-k ő : Nyrkw1249hegy 
Esztergommben.

7*
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N y ír  - mező : Nyrmezew 
1214 brhely.

N y írsé g : Nyrisag, Nayrság 
1203 „In loco qui dicitur Nyri- 
sag“ fáshely Somogybán.

N y ir - te le k : Nyrtelek 1 300 
fu Ugocsában.

N y o szo lás : Nuzulas 1216 
VR 283 § fu.

'N yugalm ába: Nugulmabe- 
le 1 Hb (mond: nyugalmábele).

N yu l: Nyul 1240,Nul1252, 
Nywl 1266 fu Győrmben.

N yulas: Nulos 1138 szn; 
1214 fu Sopron vidékén;' Nylos
1217 VR 224 § fu; Nyulas és 
Nulos 1245 fu Valkóban; Nyú
lás 1278 hn (Nyilasra is értel
mezhető egyik vagy másik. L : 
Nyilas).

N yug: Neug 1217 VR 63 § 
„Villa Neugii“ mely allatt a’ bir
tokos személy is értethetik, va
lamint több hasonló kifejezésü 
neveknél.

O bony: Obon 1192 „Unam
rnarcam aun, que dicitur Obon“ 
aranynehezék;

Ó-Buda: Óbuda Tur. I, 17, 
kézirat: Wbuda, vs.

O b ro ta -o r ra :  Obrothaura 
1291 bn Aranyosszékbeu Er
délyben, most nincs.

Ocs:Och 1257 szn; 1280
fu most Ócsa Pestmben; 1294
hn Szálában.

Ó csa: Ocha 1199 szn; Ou- 
chaí 1268 fu Komárommben.

O c s á d : Ousád Bknj 8, 10,
32 személynév.

Ó - c s e k e : Ocheke 1220 fu
Nitrambem

Ocsm á n y : Osman 1082 bn. 
O csm ánydi: Osmandi1138 

személynév.
Ó csó: Ociu1 2 1 1 szn.(Olcsó).
O csás?: Ochus 1294hegyn 

Szalamben.

O d v a s -k ő :  Odvas Kuw
1037 hegy Bakony Bélnél Vesz- 
prémmben.

O gódot: Ugudut 1217 VR
67, 89 §§ szn 4. e.

Ó haj: Óhaj 1245 hn Nitra-
megyében.

O h u t-k u ta - ré v e :  Ohut- 
cptarea 1055 bn.

O kány: Vcan 1217VR 105 
§ falu.

Okm ánd: OgmandBknj25szn.
Okos: Okus 1138, Ochuz 

1216, 1221,Ogus 1295’s több
ször, szn. (Nem látszik egynek 
lenni az Akossal).

Oláh-telek:Olahteluk1283 
fu Biharrnben.

O lasz : Ulas 1138szn; Uloz 
1181 fu Baranyában; Olozl252
fu Zemplénben.

O laszdi: Ulasti 1138 szn.



O la sz -e g y h á z :  Vlozyg- 
haz 1217 VR 217 § fu Biharb.

O la s z - f a lv a :  Olozfalua 
1258 fu Biharmben.

O l a s z i : Olazy 1243 fu Tor
nában; 1272 Zemplénben és 
1285 „Olozi prope Potok“ hn.

O lcs: Olch 1254 fu, most 
Olsó puszta Posonmben.

O lcsód : Olchod 1211 szn.
O lc só -m ag ? : Olsa mag 

1261 hn a’ Tiszánál Hevesben.
O ldn ia: Ovdnia 1 Hb cs. 

(mond: ódnia).
O ld ja : Ovga 1 Hb cs.(mond:

ógygya).
O lg y a : Olga 1199 nőn; 

1251 hn Posonmben.
O lodár: Olodar 1235 VR 

174 § szn, ugyanaz mi Aladár, 
L: Aladár.

Ó lo m -p a tak : Olompotok 
1265 fó Nógrádban.

O ly: Vvl í  Hb mn.
Ó m ány: Vrnany 1221 VR 

367 § fu Borsodmben.
O m boz-o rm a: Ombuzor- 

rna 1251 hn Rába fónál Győr- 
megyében.

Om b o z - te le k  e:Ombuzte- 
leke 1230, Ombuzteluk 1238 fu 
Dobokában Erdélyben, m.Omboz.

Omlás: Omlás 1299 hrhely 
Zemplénmben.

Ón: Oun 1253 ,,Cum terra 
ville Oun hospitum de Posonio", 
1283 fu, most Ony puszta Po
sonmben.

Ónd: Ound Bknj 6, 14, 15, 
16, 40, Onth 1199, 1215, Und 
1247, Ond 1273 szn.

O n g a: Ungal216VR245§ fu.
Ó -p a tak : Dpatak 1291 fó 

Gomormben.
O rád i: Vradi, V rodill38

személynév.
O rba: Vrba 1280 hn.
O rbai: Vrbay 1216 VR 

337 fm
O rbáncz-szen t-M ihály : 

Orbancz Zenth Mihal 1278 hn.
Orbó: Orbou 1096 székely 

hn, most Orhaiszék Erdélyben.
Orda: Orda 1211 szn.
O rdán: Vrdan 1235 VR 

206 § szn.
O rgas-fő : Orgas feu 1235

hrhely Baranyában.
Orm: Orh 1269,L:Ispánleső.
O rm ány: Vrman 1217 VR 

225 szn; Ormán 1245 fu Er
délyben; Vrman 1263 hn Bara
nya vidékén; Urman 1266 hn 
Temesmben.

O rm ányd: Urmand 1158, 
Vrrnad 1228 fu Baranyában.

O rm án y d i: Vrrnandy 1015, 
az 1228-ikiátirat: Urmandi, hm

O rm án y ság : Urmenesagh 
1235 „Ad vallem Urmenesagh" 
hrhely Baranyában.

Orm os: Vrmus 1211 szn.
O ro g v án y : Orohwanl291 

hn most puszta Gómórmben.
O rond: Vrund 1237 fu Fe- 

jérmben.
O rosz: Vruz 1217 VR 239 

§ szn; Oruz uo 216 § hn; Vruz 
1219 uo 23 §, most Oros, fu 
Szabolcsban; 1221 és VR 368 
§ fu Biharban; 1252 fuMoson- 
mben; Wruz 1269 fu.



O rosz  - fa lv a : Orosfalva 
1096—1115 „Ad Oppidum Ru
thenorum , quod Orosfalvam vo
cant est perventum. Illud oppi
dum ante quadringentos annos 
Colomanus Rex Pannoniae, de
ductis e Lodomeria et Gallicia
Russorum provincia colonis con
diderat, legelata, ut caetera lihe- 
ri eszent, portas duntaxat et ja
nuas Regum Custodirent; quod
nostra , aetate observatum esse 
neminimus „Istvánfy Histor. Lih. 
XVI. Most Kis Oroszi, Nógrád 
szélben. (Ezek magyar-oroszok 
voltak, ’s ugy látszik, nem Kál
mán magyar kir., hanem Kálmán 
halicsi kir., III. András kir. 8a 
által telepítettek).

O roszi: Orochi 1216 VR 
287 § szn.

O roszka: Vruzca 1219 VR 
116 § fu most Göncz Ruszka.

O ro sz -k ő : Vruzko 1297 
„Cum cella monachorum quae 
Vruzko vulgariter nominatur" 
hely,holOrosz eredetű szerzetesek
remete lakhelyei valának hajdan, 
Tihanynál, nem pedig Ureskő.

O ro s z lá n y -h id a : Oroz- 
lan hida 1290 körül, révhely. 

O ro sz lán y o s  : Orozlanus
hn, sz. Gellérd életirásában,most 
Oroszlámos fu Torontóiban. 

O ro sz to n y : Vrustun 1019 
fu, Wrustin, Uruztin 1203 fó; 
Vrustin 1225 fd Szálában, mely 
1 368-diki oklevélben Eresthuen, 
Eresztvén, Ereztven íratással jő 
elő, ’s így e' szó valódi értelme
is megfejtetik.

O ro szw ár: Vruzuar 1258, 
1279 várMosonmben, világosit: 
Bknj 57: „Dux vero Zulta post 
reversionem militum suorum, 6- 
xit metas regni Hungariae, — 
et ex parte Tbeotonicorum us
que ad pontem Guncil, et in eis
dem partibus dedit castrum con
struere Ruthenis, qui cum Almo 
duce, avo suo, in Pannoniam 
venerant“. (Ezek nem szláv, ha
nem magyar oroszok valának);
1138 „Vsque ad viam, quae du
cit ad villam Russorum“ fu Po-
sonmben; Oroszvár 1258 falu 
Mosonmben.

O rr: Orrh, Orh 1269 hegy 
Erdélyben.

O rsó: Vrchov 1283 vár, 
Urscia, Ursuoa Bknj 11, 44 
most Orsova.

O rszág : Urzak 1211, Or- 
sag 1254 szn.

O rszá g b a : Uruzagbele 1 
Hb fn. L: Menyországba.

O rtó : Orthov1214szn.(Irtó). 
O rtó -b á g y : Orobag 1216

VR 288 § fu Gyagya és Tulka 
mellett Biharban, Vö: Hortobágy.
(Talán a’ Bágy nevű víz irtó 
v. ortó tulajdonától vette nevét). 

O rtv á n y : Vrtvan 1298 hr- 
hely. L: Irtvány.

O szlár: Uzlárj 1219 VR 
120 fu, Oszl r 1244fu Nógrád-
ban; Vzlar 1259 hn Pestmben;
Ozlar 1251 hn; Uzlar 1279 fu 
Somogybán ; Ozlar 1283 fu Pest
ben. Vö: Aszalár.

O szlop: Ozlup 1225 h- és 
szn Sopronmben; Vslup12299zm



O sz o l-s ir : Ozolser 1252 
,,In monticulo Ozolser vocato“ 
hrhely Nitrában (E’ halom való- 
szinukép sirhalomra vonatkozik).

O sz tán k a : Oztanca 1219
V R 27§fu.

Q^sztó?: Ostra,Vztura 1075, 
1124, östu 1369, htó a Tiszá
nál Csongrádban.

O sz to p án : Oztupan 1229 
fu Somogyban.

O szórás: Vztras 1219 VR 
124 § szm

103
Ótó: Vtov 1138 szn (Ütő is 

lehet).
* O tro -c s á k :  Utruchak, Ot- 
rochak, Otrochuk 1294 fu és 
nemzn Gömörben, most Otro- 
kocs fu.

Ó -vdr: Ouwar 1263, Owar 
1287 Ovar 1293, Owar 1204 
fu Mosonmben.

O zora: Ozora 1009 hm
O z o r-lu k a : Ozorluka1225 

hrhely Vesprémmben.

&

Ő: W, W  1 é! Z Hb nm. 
Öbes: Vhes 1138 szn (most 

Ebesnek mondanánk).
Ö cse: Vche 1211 szn.
Öc s é n y : Eocsen , Euche 

1055 szn.
Öc s e - ta v a : Eczetóua 1075, 

E zetovan24, Ocsetova 1369 
btó a’ Tiszánál Csongrádban. - 

Öcsöd: Euschud 1082 hn; 
Vsud 1217 VR42§ szn; Euche- 
ti 1217 uo 58 § fm

Ö delény : Vdelenl^38szm 
O di: Eudi 1138 szn. 
Ö k léd i: Ukledi 1138 szn. 
Ö kle lő : Ukleleu, Vkleleu

1292 „MichaeleUkleleu dicto“ 
személynév.

Ökörd:Vkurd,Ukurdl237 
„Ipsum locum, vbi monasterium 
est constructum, qui antea Vkurd,
Sed modo Belae fons appellatur“

hnSzerémben;Ukard,Vkurdl259, 
1264 hn Rákosfónál Pestmbem

Ö kör -halom : Ykurholm, 
Ykorholm 1280 hn a' Tiszánál 
Anyás körül Csongrádban.

Ö kör-m ező : Vkenrrnezew 
1291 határhegy Gömörrnben.

Ö k ö r-sz ig e t: VknrZugn- 
et 1279 Dunaisziget Mosonmben.

Ölbő: Ielbeu 1225, Eolbw 
1288 fu a’ sz.-Mártoni apátság
hoz tartozó, most puszta Komá- 
rommbem

Ö lyv: Owlu 1015 hn.
Ö lyved: Vlued,Vlueth1293 

Vlued 1295 fu Hontban.
Ö lyvény : Vlven 1138 szn.
Ö lyves: Ulves 1138,Vlves 

1211, 1229 szn; 1229 fu So
mogybán; Vlues 1235 VR 207 
§ személynév.

Ö ly v e s -m e g y é je : Vluu-
esmegaia 1055 hn. *,
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Ön n önei: Unuttei2 Hbfn 
(mond: Onöttei).

Ö ntős: Vntus 1211 szn; 
Eonteos 1211 tóVeszprém kórul.

Ö n tvény : Etteven 1210 
„Via, quae dicitur parata, quae 
vulgo vocatur Etteven“ hrut,hol 
most Eóttevény (Hochstrasse) 
Győrmben; Etteuen 1242 „Ad 
magnam viam, quae vulgo Ette
uen dicitur"; 1266 „Ad magnam 
viam — quae vulgo Etteven di
citur" öntött, csinált ut Slavoni- 
ában. (Önteni, régente mondatott 
ötteni, innen ötvös az ezüst öntő).

Ö n tv é n y -u t :  Vtwengut
1225 „Ad antiquam viam , quae
vulgo diciturVtwengut" ut Győr-
megyében, mely Sopronmbe is 
elhatott.

Őr , őrök:Ewr,Ewrek1092 
Sz. László Decr. II, 17 „Custo
des confiniorum, qui vulgo Ewrii 
vocantur", — Rí, 2 „Illorum, 
qui dicuntur Ewrek',; Euru 1221 
VR 370 § fu; Eur 1246 „Cu
stodes exercituum, qui vulgoEur 
dicuntur"; 1272 „Quamdam ter
ram speculatorum nostrorum Eur 
vulgariter dictorum“. Erre Vo
natkozik az 1327 „Capitaneum 
ipsorum speculatorum quem scili
cet vulgariter Eor nagysagh di
cunt", ismét: 1392 „Certi Spe
culatores vulgariter Zala eur vo
cati", országszéli, hadi- és vár-
őrök. Említendő végre 1404 
„Magnificus Paulus Byssenus de 
Eorghede (Or-Gede) Dalmatiae 
et Croatiae ac Slavoniae regno
rum Banus“.

Ö rdög: Ertuk1075 halastó;
Erdeogh1211 szn: Hurduc1225 
hn Répcze korül Sopronban; Eur-
deug 1239 szn; Urdug 1257 
htó; Wrdug 1291 „Comite Pe
tro et Andrae filys Comitis Sy- 
monis dicti Wrdug“ szn. Vö: 
Ördöng.

Ö rd ö g -s a ra :  Orduksara 
1075, 1124 „Ad caput loci, qui
Orduksara vocatur“ hn Barsban.

Ö rdöng: Urdung 1 Hbfn; 
Vrdung 1 288 „Petro et Endus 
filys Comitis Symonis dicti Vr- 
dung — de genere Koplen“ ; 
1300 korul: „Petrus filius Sy
monis dicti Vrdung" szn. (Az 
ördög és ördöng szónak őseink 
által Máneshittanáhól (Manichae- 
ismus) öröklését és Perzsia vidé
keiről hozatalát Keleti utazásom
ban (II, 169. l.), bármint töre
kedjék Repiczky János a' par-
thiai származást szanszkrit gyar
lóságaival az Uj M. Múzeumban
gyengíteni, eléggé kimutattam. 
Az Ertenk hajdankori istenség 
nevét Rawlinson, az ázsiai ősré
giségek páratlan buvára napja
inkban a’ perzsiai ékiratu kőem- 
lékeken is föllelé: miáltal csak 
is e' szó körüli állításom ujabb 
igazolást nyert).

Ö reg -E cs: Orekeych, Ore- 
keche 1211 fu Győrmbon most 
Nagyílcs.

ö r-h a lm a : Wrhalma 1293 
„Super quodam monticulo Wr
halma dicto“ halom Csepelsziget.

Ő riző: Erizeo, Eurizeul 211, 
Szn; Vrisu 1235 VR '167 § fm
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Ő rk:V rk 1222szm 
Őr ke: Vrkey 1268bn, most

Örkény Komáromban; Héurke 
1289 fa Tordában Erdélyben. 

Ö rkény : Urcun,Ircund Bknj
49, 50, 56,57szn;Urkeny1222
hn Győrmben; Urukang 1254
hnév Moson vidékén; Eurkyn 
1286 fu.

Ö rkénvd: Vrcund 1216
VR 301, 305 §, Wrkund 1238 
személynév.

Ö rm ény: Érmen 1290 fu 
Esztergom mellett;Eurmen1291
hn Nitrában, most Urmény.

Ö rm ényes: Eurmenesl 21 9 
fó Erdélyben j Eormines 1222 
fu Szálában; EurmenuS1269hn;
1289, 1291 fu Aranyosszékben 
Erdélyben.

Őröd: Eurud 1198 szn. 
Ö rs: Vrs KS R, 1, Urs Tur.

H, 9, 1082 bn; Ursu 1131 hn
Veszprémben; UrS1155 nemzn; 
1221, 1229 fu; Vrs (VrSei vil
la) 1235 VR 143 § fu; Ewrs 
1236 bn Buda korul; Vrs 1249 
fu Esztergomban; 1256 hn Ko
máromban; Eors 1264 bn He
vesben; Vrs 1268 fu Komárom 
vidékén; Yrs 1276 fu Buda kö
rül; Wrz 1280 fu; Vrus 1292 
fu Hevesben; Eurs 1296 hnév 
Buda mellett.

Ö rs -k á l:  Vrskal 1297 fu.
Örs-u r : Ursuur Bknj 8, 1 0,

32 szn; Vrusur 1292 nemzn. 
Ö rs -v á r: Ursuur Bknj 32

vár, melynek romjai Kács mellett
Nyárad folyóhoz közel Borsod

ban; Werusur 1248 hn Borsod
ban. (Ez utóhbinak helyes kimon
dását csak az előbbi támogatja).

Ő r-s z ig e t:  Eurziget 1306 
fu Csepelszigetben.

Ö rvény: Eurim' 1094 htó; 
Euren 1211 tó; Euven 1223 
„De villa Geney (Gönyö) — cum 
tertia parte voraginis, quod vul
go Euven dicitur" vizörvény a’ 
Dunán; Eurem 1248, 1261, 
1292 fu a’ Tiszánál Hevesben; 
Earen 1270 htó Szabolcsban; 
Erwyn 1271 szn.

Ö rv é n y es : Eurmenus1297 
fu. (Népünk ma is mondja több 
tájon örménynek az örvényt).

Ős: Euse 1199 szn; 1216 
VR 312 §fu most Öss, Biharban. 
Lásd: Ósk

Ő se in k e t: Isemucut 1 Hb 
fn (mond: Ósemüköt).

Ő si: Eusee Bknj 48, 49, 50
szn; Ősi 1009, Euse,Eusi 1082 
fu Veszprémben; Euse 1216VR
312 § fu Biharban; Vsi 1216 
ho 340 § szn; Eusi 1229 uo 
347 § Szn; Evsi 1233 fu Vesz
prémben ;Evsi 1257 ua; Euse 
1272 fn.

Ő s-kő: Ezceu 1193, Ozkou
1292 fu most Öskü Veszprém-
megyében.

Ö svény: Uswen 1222„Per 
medium stagnum quod Uswen 
vocatur" — „Stagnum Vswen“ , 
Vizárok Maglócáénál Sopronban, 
mely a’ Rabczáig nyul. (Azon 
értelemben találjuk itt az ös
vényt, melyben Tisza vidékén a' 
vizes ereket szokás nevezni.
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nem pedig keskeny gyalogutra 
alkalmazva).

Őszöd: Usud, Uzud 1055, 
Euzud 1219 VR 110, 111 §§, 
1221 no 363 § szn. (Lehetett 
Ősöd vagy Úszód is).

0 t : Wt,Uvt,Vvt 1 és 2 Hb nm. 
O te: Eute 1138 szn. 
Ö tény: Vten 1138 szn.
O t-halom : Vtholm 1217 

VR 216 § 1235 uo 152 § falu 
Szabolcsban.

ö tv e n d i:  Utvendill38szm 
Óz: Vs 1198, Vus, Wuz, 

Wusz 1211, Vz, Vs 1214,
1216, 1217 VR 83, 234, 342, 
360, 378 §§,Uz 1252, Us 1278, 
Vz 1279 Wz 1299, mind szn,
melynek némelyike talán ös*t is 
értelmezhetett, vagy az Uz ma
gyar népfelekezet nevét állitá 
elő; Ows 1251 hrerdő Somogy
bán, mely talán Oas azaz Avas
ra vihető inkább; Eus viz Rács-
megyében.

Ózd: Euzd 1 273 fn Abaujban.
Ö z e k -b e rk e : HusecBerke 

1197 hrhalom Erdélyben. 
Özön: Vsuni 1251 hm 
Ö zönd: Vzund 1138 szn. 
Ö z ö n -te le k e : Uzunteluke 

hn Komárommben.

ő z -p a ta k :  Euzpatak 1255 
fu Turóczmben.

Ö zvegy : Wzbeg 1092 sz. 
László Decr. III, 2 : „Venient et 
illi omnes qui dicuntur Wzbeg 
ad Curiam in eadem festivitate, 
et secundum quod Regale judi
cium ordinaverit, postmodum ra
tum permaneat“. Izbeg 1150 év
kórul II Geyza kir. lev: ,,In prae
sentia nostrorum Nobilium — 
Izbeg, Belus Bani, Hejdrici cu
rialis Comitis, Apa Comitis, Ga- 
tal Comitis, Zachk sigillare prae- 
cepi“. Ismét az 1150 oki. zára
dékában „Isbeg Geuriensis Epi
scopus" tehát itt szn, amott nép
ség neve. Végre némi világosi- 
tásul szolgál: 1401 „Inter pos- 
sesionem Arc biepiscopalem íz
bek vocatam, et praedium Ken- 
dy“ ez fu most Üzbégb, Nitra- 
mben. (Habár mind ezek meg nem 
fejtik is a’ törvény’ Wzbeg ne
vét, annyi bizonyos, mikép szö
kevény szolgákra mint eddigelő 
magyaráztatott, alkalmazni nem 
lehet, sőt inkább szabad, ur nél
küli emberekre, honnan talán a’ 
férj nélküli nőnek is özbegy, 
mostani szólás szerint özvegy 
neve. Az ázsiai Uzhekek való
ban szabad népek). L: Uzbeg.

P acső : Pachw 1208 hegy 
Moson mben.

P adány : Padanl265,1288, 
1291,12^9 fu Posonmben.

P a d ra g : Padragh 1283 fu
Veszprémmben.

Pág : Pagh 1207 fu.
Páka: Paka1 300kör JuPosonb
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Pakos: Pacas 1224 szn.
P á k o z d : Pacoztu Bknj 28 

hegy, melynél most olynevü falu 
is, Fejérmben.

Palán ka: Palanka1295,,Ad
quemdam locum Palanka voca- 
tum“ hn Gómörmbem

P a lá s t:  Palást 1281, Pa- 
lasth 1275 fu Hontban.

P a la t  ka: Palathka 1266 fu 
most Magyar Palatka Kolosmben 
Erdélyben.

P a l la g a - e r e :  Pallagaere
1255 „Ad quandam venam Pal-
lagaere nuncupatam" határvonal 
Zemplénmben.

P a lo ta : Palota 1243, Pala-
tha , Palojtha 1244, 1264, Pa-
lachta 1265 fu, most Palojta 
Hontban; Palata 1252 fu Vág
yónál Komárommben.

P á ly án : Pályán 1229 falu, 
most Pólyán Somogybán.

P an asz : Ponoz1214, 1235 
VR 173 § fu Biharban; Panas 
1274 fu Gomór vidékén.

P a n i t - g a r á d ja :  Panithco- 
radia 1248 hn Borsod vidékén.

P a n y o la : Panyala 1282, fu 
Szátmármben.

Pap: Pap, Pop 1082, 1214 
szn; Pop 1217 VR 46 § „Villa
cruciferorum nomine Pop“ Poph 
1261 hn Borsodban.

Papd: Papth 1266 hn Tó-
mosmben;Popd1270hn; 1272fu.

P a p - e g y h á z :  Popeghaz 
1261 hm

P a p -fo k a : Popfoca1211fu, 
Papfuka 1297 hn.

Papi:Popi 1214 fu Csanád
vidékén.

P ap -m ál: Popmal 1269
szőlőhegy.

P a p -n ép e : Popnepe 1290 
hn Csallóközben Posonmben.

Pap-teleke: Papteleke1230
Papteleke 1238 falu Dobokában 
Kis Suyo (Sajó) vizáéi. 

P a ra b ó c s : Parabuch 1266
személynév.

P a rad i c som: Paradisum 1 
Hbfm

P arad ic so m b an : Paradi- 
sumben 1 Hb fn.

P a rad ic so m o t: Paradisu- 
mut 1 Hb fn.

P a r a s z t :  Paraszth 1291 
,%yrrnus Rljus Magistri Paraszth 
de genere Chak“ szn.

P a rd á n y : Pardan 1294, 
1249 szn.

P ardő : Pardeo1249, 1281,
Pardy 1 335 fu Pesten fólul; Por-
doy 1291 hnév Aranyosszékben 
Erdélyben, most egyik sem lé
tezik.

P á rk án y : Parcan 1295 „Ad 
erteriorem munitionem castr (Gi- 
mus), quae vulgariter Parcan di
citur" vár külső része, Nitrában.

P a r la g ? : Parly 1261 „Di
ctam terram (de Barathy) Eccle
siae Jauriensis in vnam partem 
certis metis distinctam fuisse, 
Parly vocatam“ Győrmben; Par
lag 1270 fu.

P á r -u tc z a :  Parutza 1006 
hn Kitramben.

P ász tó : Paztuh Bknj 33; 
1135 ,,Vbi est regalis curia"
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(Aba királyé); Pastuh 1138 apát
ság, Paztuh 1217 VR 51, 80, 
88 §§, 1219 uo 133 §, Pastuh 
1265 Hevesmhen; Ismét 1135 
és 1293 fu Honthan.

P a sz tó cz : Paztuch 1217
VR 36 fu Ahaujban.

P ász to rd : Pazturd 1235
VR 159 § fm

P a ta : Pota ^nj32,33sznés 
várHevesben;Pata1 21 1szn; Patha
1019 fu; Peta 1236 VR 201, 
202 § fu Hevesben; Patba 1252 
fu Komárom vidékén; 1283 fu 
SOmOgyban; Pata 1299 fu Bé-
késmegyében.

Patak: Petek 1135, 1201
bn, Potoc 1221 VR 371 § fu és 
megye; Potok; 1248, 1252,
1259 fu, most Sárospatak Zem-
plénmbem

P á tk a : Potka 1258Fejérben. 
P a tk án y : Potkan 1138 szn. 
P a to n a : Patona 1253 fu. 
P á ty i-u j - f a lu :  PatuVjfa- 

lu 1234 fu Baranyában.
P aza i: Pazay 1138 szn. 
P a z a r i:  Pazari 1138 szn. 
P á z s it :  Pawsita 1015 hn

(gyepes mező).
 ̂ P é c s i-u t:  Pechyut 1235

„Ad viam vulgariter Pechyut 
vocatam" ut Baranyában.

P é c s -v á ra d : Pech Varad 
1264, 1274, 1295 hn és apát
ság Baranyamben.

P écz : Peech 1283 nemz- 
és hn, most Pécz, két falu Győr- 
megyéhen.

Pej: Pey 1291 lószine Lásd: 
Fejérpej.

P e le n k a : Peleka, Pelenka
1217 VR 97 § fu.

Pelő: Pelu 1075 hn Tiszán
túl Kengyelviznél Hevesben.

P én tek : Péntek 1055,Pen- 
tuk 1082, Pentugh, Pentuch 
1211, Penthyc, Pintich, Pinthic 
1214, Péntek, Penthek, Péntek 
1217 VR 65, 75, 239 §§,szn; 
Penteca, Penteka 1229 uo 346 
§ nőn ; végre 1302, Péntek szn.

P e n te k - fa lv a :  Pentekfa- 
lua 1289 fu.

P é n te k -h e ly :  Pentekhel 
1275 fu Somogybán.

P e re d ? :  Purad 1252 fu.
Peregd Perg 1241 kórul 

Rogerii Carm. Miser. c. 37 „No
va villa, nomen cujus Perg fue
rat, inqua homines septuaginta 
villarum fuerant congregati" fu, 
most Kasza Pereg puszta Csa- 
nádmben.

P e re -m a rto n : Peremarton
1082, Permortun1266 fuVesz- 
prémrnben.

Perény:Perw en 1217 VR
88 § szn; Purven 1219 uo 116 
§ fu Abaujban.

P e re sz lé n y : Perezlen1265 
fu Hontmben.

P e reszn e k : Pereznek1235 
VR 182 § fu.

P e re s z n y e  : Peresznye 
1195 fu Moson vidékén.

P e re s z te g :  Perezteg1268
helynév.

Pe r-k ű z d ő : Percustu1235 
VR 164 § „Per Pristaldos scili
cet : Titan et Percustu“ . (Ez hi



vatalnévnek és pedig a’ Pristal- 
dus magyarításának látszik, mint 
fonebb.a Hibakönnyitő).

P e rlő : Perlu 1235 VR 196
§ falu.

Perlőke:Perluke1138szm 
P e rn a l t - r é v :  Pernaltrew 
P e r n a l t - r e v :  Pernaltrew

1293 rév POSOnnál.
P eszn y e: Pezne 1208 fó 

MOsonmben.
P e ta -v o lg y e :  Petawelge 

1287 „Ad quemdam vallem Pe- 
tawelge vocatam" hrvolgy Sza- 
lamegyében.

P e té c s :  Petych 1214 szn.
P e te n d : Petend 1221 szn; 

1228,1267, 1274 hn.
Petenyéd: Petbenyed1238, 

1265 szn.
P é t e r - a lj a : Peteraia1224

„Quoddam praecipitinm, quod 
Peteraia dicitur" hnév a’Tiszánál.
(A’ Tisza martjának alja lehetett).

P e te r - g á t ja :  Peturgatue 
1274 víz Győrmben.

P e te r  - gazzá  : Peturgoz 
Bknj 45 „Silvam, quae dicitur 
Peturgoz"; Keza S. 11, 4. ,,1ste 
quoque (Colomanus Rex) in Re
gnum Dalmatiae exercitu occidi- 
fecit Regem Petrum, qui Hunga- 
ris in montibus, qui Gozd dici
tur, occurrens, est deuictus in 
montibus memoratis, et occisus.
Vnde iidem montes usque bodie 
in Hungarico Patur Gozdia no
minantur"; Potergozdia Tur. 11,
62, Petergazia Budai króm Most 
Petrovagora, Varasdmben.

109
P é te r-m ező : Peturmezeu 

1278 hn Sárosban.
P é te r -  m onostra : Petur- 

monostra 1258 monostor. 
P é te r -n é m e ti :  Peturny- 

miti 1300, 1302 fm 
P é te r - te le k e :  Petburtelu- 

ke 1296 fu Erdélyben.
P é te r -v á ra d :  Peterwarad 

1236, Peturvarad 1237 bn a’ 
Dunánál.

P é te r - v á ra d ja :  Peterva- 
radgya 1267 vár.

P e t - r é te :  Pettrethe 1269 
hn Zarándban.

Petle n d : Pethlend 1 200, 
1231, Petlend 1237, Pethlend
1260 fu Győr vidékén.

P e tre z e  - n y á ja  - he ly - 
réve?: Petrezenaiahelrea 1055 
helynév.

P ic s o r :  Picur 1198 nőnév. 
(Talán Siró, mint vidor, vigyor: 
nevető).

P ik k e ly ; Pichel 1217 szm
P ik -k e re k : Pikkerek1193

,,1n Bokin prima meta incipit de 
Vgesa, inde adMonnerau kerek,
inde ad Pikkerek" hrhely (Pik
kely, gombkerekségü).

P ikkosd i: Pikusti1138szm 
P ilis : Ples 1150 év korul: 

„Sylua — que vulgo Ples nun
cupatur" erdő; Peles 1217 VR 
51 §, 1219 uo 4§fu; Pilis1245
apátság; Pelys 1246fuNógrád- 
ban; Pilis 1249, Pilis 1249,
Plys 1254 apátság; Pilis 1255,
Pylys 1274, Plys 1281, Phyles 
1292 megye. (A’ pilis, kivált he



gyeknél kopaszát jelent; a' pa
pok tonsuraja is igy mondatik).

P i l is -b e  gy: Pilishegy1212 
hegy Budán fölül.

P il is k e :  Plyske 1024 htó: 
Pilisca 1279 „lnde ascendit ád
Bercz Pilisca vocatum“ hrhegy 
Nitrában; Piliske 1295 „Qui
dam mons Piliske nominatus" hr- 
hegy ua GimeSnél azon megyéb.

P il is -k ő :  Plysku 1253 hr
hegy Nitrában.

P i r k á r o s - tó :  Pircarustow 
1225 btó Zemplénben.

P i r ó ta : Pyrobta 1271 „An
cillam Pyrobta vocatam“ nőnév.

P i r s á g - tó :  Pyrsagthu1 252 
brtó Komárom vidékén.

P o b o r: Pobor 1247 szn; 
1248 bm

P o c sa j: Pochey 1256 fó és
hn Abaujban.

P ó c s - la k a :  Puchlako1248 
hn a’ Tiszánál.

Pogány: Pagan 1181 fuBa
ranyában ; 1211 szn;Pogan1270 
fu Gömorben; Pugan 1279 fu 
Moson vidékén.

Pogány-sir: Paganser 1 244 
hrhely Hontban, 1264 „Ad lo
cum qui dicitur Pananser“ ; Pa- 
ganzer 1265 hrhely uo. Világo
sit: 11 38 „Tendit inter duas vil
las, Ecclesiae scilicet S. Martini, 
et Ciuilium Posoniensium, cui
nomen Vdvary ad arbores vimi- 
nas, et ibi babet metam. 1nde va
dit ad se p u lc h ra  pagano
rum, inter quae est meta. Et in
de extra lacum, cuius mentio est 
in privilegio Ladislai regis, ten

dit ad alia se p u lc h ra  paga- 
n o r u m“ ez Posonmben a Holt
vág körül. Ismét 1281 „Cursus 
autem metarum dictae terrae Vy- 
bech prout ex litteris dicti Capi
tuli Budensis contineri vidimus, 
hoc ordine distinguuntur: prima 
meta incipit juxta Danubium su
per magno fossato, quod Circuit
villam Pesthiensem, a parte vil
lae Ieneu, super Palatium Comi
tis Verneri, in cuius capite sunt
duae metae, et vadit supra ipsum
fossatum vsque viam, quae du- 
cit in Vaciam, et transit ipsam
viam, iuxta quam sunt duae me
tae magnae, inde currit versus 
orientem ad monticulum, prope 
quem m on ticu lum  similiter 
sunt duae metae, vbi etiam anti
quitus fuerunt se p u lch ra  pa
ganorum " (Ezutóhbi pogány- 
sirt jelölő halom Pest fölött. Pa
lota környékén (Palatium Ver
nén Comitis) keresendő).

P o g o n y : Peggen 1268 fu 
Nógrádban.

P o g rá n y : Pagran 1232 fu 
Nitramhen.

Pó-ham ara :Pobamaral 261 
hn Hevesben, most puszta Nagy- 
bánságban.

P ohári: Buchary 1247 „Pin
cernarum qui Buchary appelan- 
tur“; Bocharii 1249; Buchari *
1250 „Portionem Palatino et 
Comiti BuChariorum exparte di
ctorum Vinitorum in vino prove
nientem antulimus Fratribus prae
dictis (a’ turóczi praemonstrati 
rendbelieknek) ad hoc vt iidem



Fratres inter praedictos vinitores 
cellarium habere debeant et te
nere, eximentes eosdem vinito
res (a’ Győr melleti Sokoruiakat 
érti) ex certa scientia, et ex re
galis authoritatis plenitudine ab 
omni obsequio, servitio et prae
statione , in quibus Palatino et 
Comiti pincernarum pro tempore
constitutis tenebantur, ac ordi
nantes statuimus, ne Palatini vel 
Comites pincernarum aliquid ab 
eis exigant, vel jurisdictionem 
aliquam exerceant in eosdem, 
solummodo dictis fratribus vni- 
versa servitia, quae nobis, Pala
tino et Comiti pincernarum im
pendere téneantur“ . (Világosan
foly ezekből, mikép a’ buchari- 
usok a’ pohártól éspohárnokság-
tól vették nevüket, nem pedig,— 
mint némelyek akarják, a’ Du 
Fresne által említett középkorban 
Lignariust jelentő Bucharius szó
tól, mely utóbbi bizonyosan a’ 
írancziáktól kölcsönoztetett).

P o g rá n y : Pogran 1287 fu 
Nitrambem

Pók: Puk 1229 VR 350 § 
szn; Pook 1261 fu a’ Tiszánál 
Hevesben; Pek, Puk 1269,1270
nemzn; 1270, 1271 fu Győr-
megyében.

Póka: POuCa 1219 VR 122
§, Pauca, Poka 1211, Pouka 
1222, 1223, 1279, 1291, Poka 
1285, 1294 szn; Powka 1256 
brbid Szálában.

P o k la n c z á s  : Poklancas
hegy Komárommben.

P o k lo s - te le k :  Pakluste-

lac 1235 VR 149 gfuBiharban; 
Puklusteluk 1 301 hn Hevesben.

P o k -m e g y e :  Pokumege 
1272 hn Pestmben.

P oko l: PuCul 1 Hb fm (Csar 
latkoznak, kik e’ szót a’ szlávok- 
tói kereszténységünk korában 
kolcsönzottnek hiszik; ellenke
zőt bizonyít a’ hinduk pataija, és 
a’ báltitenger-mellékiek tengeri 
orvényvihart jelentő pokolja, 
mely utóbbiról irja Wagener:
„Pokol (Poklum), der unter der 
Ostsee wobnende Höllengott. Die 
Küstenbewohner nennenihnjetzt 
den Seelöwen und Seebar, der 
sich von Zeit zu Zeit auf und 
unter der Ostsee aussert“.Hand- 
buch der Alterthümer aus beidn. 
Zeit. Weimar 1842, S. 512).

P o k o ln ak : Puculnec 1 Hb 
főnév.

P o k o n y : Pukhun, Phothon 
1272 bn Pestmben.

P oko r: Pukur 1228 hn.
P o k o r d - h a s a d a ta :  Po- 

curdhasadata 1294 fu Ugocsa vi
dékén.

Pok ró ez: Pdcruch1239hn.
P o lá n - te le k :  Polanteluk 

1291 bnAranyosszékbenErdély- 
ben, most Pollyán fu.

P o lg á r :  Pulgar 1229 VR 
355 § fu, most hajdu vs; 1277
„Populi de Pulgar“ fu Pestmben.

P ó ly á s : Pojoas 1211 szn.
P ó ly á s -p a ta k :  Poyas pó

tok 1219 VR 110 § hm
P o r: Pár 1 Hb.&t.
P ó rá z : Poroz 1234 „Neque



equos, neque currus, qui poroz 
vocantur, nec legationem deferre
teneantur“(Fékező kötelék neve).

Pord  án y : Pordan 1263 hn 
Nitramben.

P o rló : Porlou 1295 fu. 
P o ro d : Purud 1252 fu. 
P o ro sz k a : Porozka 1217 

VR 36 § fu.
P o ro sz ló : PurozlouBknj32

vár a’ Tiszánál Hevesben; PO- 
rozlou 1217 VR 74 §, Porozlo 
1219 uo 9 § bn és apátság uo; 
Porozlou, Puruzlow 1248, 1 272, 
1278 fu ugyancsak Hevesben.

P oson  - ta v a :  Posontova
1211 bn.

P o s z lo g ó : Pozlogo1248bn. 
P ó t- te le  ke:Potteluke1268 

hr Komárommben.

P ö r-v é sz i yurewys 1265,
Purwis 1275-i átirat, mn.

P ré p o s t-p a ta k a : Prépost- 
pataka 1294 fó Gornörpiben.

Pulya: Pule 1225 fuSop- 
ronmben.

P u rb is s a - f a lv a :  Purbys- 
sa folua 1291 fii Valkóban, Ró
za fón tál.

P u n k ö st: Penquez 1217
VR 92 §,Pinkusd,Pynkusd1252 
személynév.

P ü sp ö k i: Puspukii 1217 
VR 77 §, Pesuqui 1235 uo 165 
§fu; Pispyky 1261 fu Heves
ben; PizpOky 1270 fu GÖmÖr- 
ben; Pyspeky 1273 fu.

P u sp ö k -m á l: PySpukmal 
1269 szőlőhegy.

Rábai: Rabay 1216 VR
291 § Rí.

R áb a-k ö z : Rabakuz 1226, 
1251, 1255 vidék a' Rába fó-
lyó kozott.

R ábcsa: Rabéba 1298erdő. 
Rád: Rád 1229 fu Somogy- 

mben;Rad,Raad 1250, 1257 
nemznév.

Rád a: Rada 1211 szn. 
Rádi:Radi 1138 szn. 
R adon: Radun 1282 szn. 
R ad v án y -h a rasz tja :R a- 

duanharasta 1291 „In virgulto 
Raduanharasta vocato" hrhely.

R ag ály : Ragal 1295 hnév 
Gomormben. ^

R agályd : Ragald 1265, 
1282 fu Szatrnármben.

R ag y d i: Ragydi 1135 szn. 
R ajk : Royk 1289 monostor 

és helynév.
Rák: Raak 1260 szn.
R ako lyán : Rakolyan 1019 

fu most Rokolány puszta Sza- 
lamegyében.

R akoncza : Rukonze 1261 
* hn Hevesben.

R ákos: Racus Bknj 46, KS 
I, 4 fó Pestmben; 1199 fu Sop-
ronmben; Rakus 1259, 1264bn

A



Pestmben; Rakus, ROguS 1271 
hegy Slavoniában; Rakus 1286 
„In generali congregatione Re
gni — in Rakus Celebrata“PeSt-
ben; Rogaz 1300 fuUgoCsában.

R á k o si: Rnkosy 1270, Ra- 
knsi 1272, Rakossy 1279, Ra
kass 1290 fu, most Raksi So-
mogymbem

R á k o s -p a ta k : Rakuspatak 
1243 hnév Gomórben; 1272 fó 
Sárosmben.

R a k o tty a : Racatia 1217 
„Frutex, qui vulgo Racatia dici
tur" hrhely; Rokathia 1225; Ra- 
katya 1276 „In dumo, qui vul
gariter Rakatya dicitur" brhely 
Somogybán. L: Rekettye alatt is.

R a k o tty a -b u k o r : Raka- 
tyabbukur 1294 „Dumus, quae 
Rakatyahbukur dicitur“ brhely 
Gömörmben.

R a k o tty a - f a :  Rakatyafa 
1249 „Dumus de Rakatyafa nun
cupatus" hrhely Esztergomban.

R a k o t ty a -k e r t :  Raquati- 
pueret 1193 hrhely Új udvarnál 
Szalamhen.

R a k o tty a -m o h a r: Raka-^ 
tya Mochar 1297 hrhely Nitra- 
megyében.

R a k o tty á s : Rakattyas1238 
határhely.

R a k o tty á s - tó :  Rakatyas- 
tho 1294 tó Gómórmben.

Rá ró : Rarou 1282 szn. (Fe
kete tollu gémfaj neve most).

R ás: Raz 1294 fu, mostRa-
ás, Gomórmben.

R ás - fó lde : Raasfewlde 
1270 hn most Rás, fu Abaujban-

JERNEY, H- NYELVEM CSER-

R a so d i: Rasudi 1138 szn.
R av aszd i: Rovosti 1138 

szn; Rasdi Tur. II 39 és Bud. 
krón. nőnév.

R a v a sz d i-k ő : Ruuozdicn 
1055 hn.

R a v a s z - ly u k :  Ravazlik 
1261 hrhely Hevesben.

R a v a z ó : Ravasou 1211 
szn. (Talán ravatalt készítőt ér
telmez).

R ázo n : Rasum, Rasun 1217 
VR 48 § szn.

R écse : Reche 1019 fu.
R ednek : Rednek 1268 fu, 

most Rendek Dunántúl.
R e g e d : Reget 1298 fu

Veszprémmbem
R e g én y : Regan, Regam

1158, Regen 1228 hm
R eg v én y : Reguen 1208 

hn Mosonmhem
R e jte k  -  őr: Ruhtukeurl 

1223 „Cujus terre meta — a- 
scendit ad Marchiam Teutonico
rum", Rethugeur 1228,Rehtuk- 
eur 1299 hn Sopronrnben, most 
Rójtók, azazRejtek. (Őrhely volt).

R é -k a s : Rekas Í289 fm
R é k a s i -vó lgy?: Reguasu 

veld 1251 hm
R ekeszd:R equestl268 tó 

Komárommben.
R e k e tty e :  Requitye 1228 

„Ad dumum viminum Requitye 
dictorum", Requethia 1252 hr- 
hely Turóczban; Reketya 1279 
„In dumo, quae vulgariter Re
ketya nuncupatur“ hrhely; L.: f. 
Rakottya.

8



R e k e tty e -b u k ó r : Reke-
tia bukur 1247 „Ad dumum, qui 
dicitur Reketia bukur“ Sárosban.

R e k e t ty e - f a :  Reketyafa 
1125, Reketiafa 1263 hrfa.

R e k e t ty e -k e rő :  Reket- 
tekerew 1265 hn Nógrában.

R e k e tty é s : Reketias 1272 
erdő Nitramben.

R em ek: Remek lfl38 szn. 
R e n d -p o h á r :  Rendbuchar 

1290 „Conditionarii nostri, qui 
vulgariterRendhuchar dicuntur“, 
(Pohárnokok rende, Ordo Bucha- 
riorum).

R e n d -v é g : Rendveg 1248 
hn Nógrádmhen.

Renga: Renga 1247 szn. 
Répás:Repas1244, 1258fu. 
R é b c z e : Rebce 1225, most 

Répcze fó.
R é sz t: Rezet 1 Hb in (m: 

részét).
R é ti:  Rethy 1251 fu Győr- 

mben; Rety 1266 hnév Tömés-
megyéhen.

R e tte g :  Rechteg 1245 hn 
Erdélyben.

R év: Reue 1248„Super va
dum Cuvii Toltisholtew nuncu
pati, quod Reue dicitur“ Zemp-
lénmben; Rev 1294,,Vsque va
dum — quod Rev dicitur vul
gariter" GÖmorben; RéW 1299
„Super vadum íluvii Tholchotho

(Tolésva) nuncupati, quod vulga
riter Rew dicitur“ Zemplénben.

R é v -fa lu : Révfalu 1292 fu 
a’ Drávánál, Eszék mellett.
. R e z e g e : Rezege 1284 fu 
Szatmármben, most Részege. 

R ezes: Rezes 1211 szn. 
Rozi: Rezy 1256 hn Szala- 

megyében.
R ig an o z : Riganz 1193 viz

Fejérmben.
R igó : Rigou 1211 szn. 
Rim a: Rima 1200 kórul fó 

GÖmérmben, 1280 hn.
R o g e r -k u ta :  Rukerkuta 

1236 hrkut Biharban.
R óka: Ruka 1211 szn. 
R oko lyán : Rocolian 1137 

hn Dunántúl.
R osd: Rusd 1221 VR 366 

§, Rosd 1286 nemzn.
R o z sn y ó -b á n y a : Rosno- 

bana, Rosnobanya 1291 hn Gö- 
mörmben.

R ozvád: Rozwad 1238 hn 
most Roszvágy két fu Zemplén-
megyében.

R e c se g : Reucheg 1237szn. 
R ö k sé d i: Ruksedi 1138szn. 
R öges: Ruges 1211 szn. 

(Rügyes is lehetett).
R ugás: Rugaas 1245 szn. 
R u g y e g : Rueggeg 1236 

„Ad torrentem Rueggeg“ vizzu- 
hatag Biharmben.



MS

s .

Ság: Ság 1221 VR 364 § 
fu^SS^u 1231 fn Tisza és Ma
ros kózótt; 1235 VR 207 § fu 
Nógrádban; Saag 1265, 1277, 
1299 prépostság Honiban.

S á g -s id ó : Saagy sidow, 
Saaghysidow, Saagy Sydow 
1258 hn Nitrambem

S a jk a : Seycia 1242 „Cum 
duabus navibus, quae vulgariter
Galia et Seycia vocantur", Say- 
cia 1251, hajó neme.

S a jk á s :  Sajkás 1291nemzn.
S a jó : Souyou Bknj 14,16, 

18, 22, 31, 33 fej.;Soio KS H, 
1, Seyo Tur. 11,9, Sajov 1236, 
Sojou 1246, Sayow 1248, Sa- 
yo 1249, Seyo 1253, Sayw 
1256 fó Borsodban; Syau 1281 
fu és fó Erdélyben.

S a jtó  - foka : Saythofoka, 
Saytbofoca, Saytaz foka 1143 
,,Per quemdam rivulum Saytho- 
foka, alio nomine Saytaz foka 
appellatum“ fó a' Duna korul 
Tolnamben.

Salam on-fö ld e : Salamon- 
földe 1 283, Salamonfulgye 1284 
hn Liptómben.

Sám od: Samud 1257 fuBa- 
ranyamben.

S ám odi: Samudi 1138 szn.
S án ta : Santo 1210 VR 294 

§, Scantha 1228 szn.
Sáp:Sapi 1075,;1124hna' 

Tiszánál; Saph 1216 VR 252 A

Szn; Sap 1217, 1219 uo 8, 48 
§fu; Saap 1252, 1264, 1283 
fu Pestmban.

S á r: Saru Bknj 47 fó Fejér-, 
Tolna- és Baranyamkben; Sar 
1193, 1208 hnév; Saar 1230, 
1240, 1260, viz; Sara 1257 
vár Baranyámban; Saar 1277 
„Cum paludibus, quod vulgariter 
Saar vocatur“ Ferjérben; 1282 
„Descendit in vnum magnum lu
tum, vulgariter Saar dictum“ 
hrhely Zólyomban; Saar 1285 
vár és monostor; 1295 „Ad 
quemdam locum Saar vocatum" 
hrhely Gomörmben.

S á ra d : Sarad 1211 szn. 
S á r -B e ré n y : Sagarbren,

Sagarbrien 1025 sz. István gór. 
oklev. Zaarberin 1108, Saarbe- 
riny 1296 hn. L: Szár-Berény.

S árd : Saard 1169htó; Sard 
1289 fó Erdélyben.

S á ri: Sári 1075, Sarj 1124 
hn; Sari 1217 VR 239 § fu; 
1274 hm

S ár-fa lu : Sarofalu 1075hn; 
S ark : Suark 1288 ,,A line 

insulae Suark intra Danubium“ 
sziget Mosón vidékén.

S a rk a d : Sorcod 1193 hn; 
Surcud 1216 VR 344 fu Bihar
ban; Sarkad 1294 hn Szálában. 

S á rk á n y : Sargan 1024hn; 
Sarcán 1193 hn; Sarkán 1222
fa,most Bő-Sárkány Sopronban;
1247 fp Esztergommben ; .1251 
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fu Győrvidékén; 1269 fu; Sár
kány 1256 hegy Posonmben.

S árkány -vecse : Sarcymi- 
veche, Sarcyhivanveche 1244 
nemznév.

S a rk - fű z : SarkCz 1252 
„Et ibi est salix, que vocatur 
Sark liz“ M a Komárom vidékén.

S á r -k ó c z :  Saarkoucz 1277 
hn Turóczbam

S á rk o s : Sarkos 1270 fu. 
S á r -k ö r té ly :  Saarkortiel 

1258hrfaNitrábem(Sárga kórtve).
S á r-k ö z : SarchuezlO24hn; 

Surchuuezl075 ua; Sarkuzl 271 
erdő; Saarkuz 1309 hn.

S á r -k ó z -u j-v á ro s :  Sar- 
kas Vjvaros 1270 fd.

S a rló : Sarló 1112 fu Nitra- 
mben; 1249 hm 

S a rló d : Sorlóut 1214 VR 
381 § szn; Sorloud 1235 no 146 
§ falu.

S a r ló d i:  Sarlaudi 1138szm 
S a r ló s :  Zalese sz. István 

gór.lev. Sorlous 1109: 1025,
1296 fu Baranyában.

S a r l ó s -  tó ? :  Curloustho
1253 tó Csallóközben Posonmb.

S á ró : Sarow 1245, Sarou 
1259 1287 fu Barsmben.

S á ro c s k a : Saroczka 1075, 
1124 „Rivulus nomine Sarocz- 
ka decurrit in aquamSitouam“.fó. 

S á ro d : Saarod 1150kórűl
fd Sopronmben.

S á ró - fa lu :  Sarofalu 1075, 
1124 hm

S a ro ld : Soruld 1198 srn; 
1270 lm a' Tiszánál Hevesben. 

S á ro s : Saras 1209, 1248

és számtalanszor, megye; 6árus 
1217 VR 210 § fu.

Sár os-a1ja:Sarosalyal275fm
S á ro sd : Sarusd 1279 falu 

Szálamban.
Sáros-Bon SamsRurl262fó.
S á ro s -p a ta k :  Saruspotok 

1277 fó Zemplénmbem
S a ro s - tó :  Sarustou 1075, 

1124, Sarostko 1369 htó a' Ti
szánál Csongrádban.

S á r-S o m ly ó : Saarsumló 
1249 hegy Baranyában; Saar 
Zumulal275monostor; SaarSum- 
low 1289,1291 várBaranyában.

S a ru : Soróu 1216 VR 265 
§, 1225 uo 150 § fu Biharban.

S arud : Sorud 1211 szm
S á r -v á r :  Saruuar Bknj 21 

vár Szatmárban, Ecsed mellett, 
most rom; ismét ugyanannál 37 
vár Baranya szélben, hol monos
tor is létezett.

S á r -v iz e :  Sarvizi, Saar, 
1272 viz Pestmbem

Sas: Sági, Sagbi, Sagy, Sas 
1075, 1124, 1244 fu*és monos
torhely, most Sas fu Hevesben a' 
Tiszánál.

S ás: Saas 1228 erdő.
Sas ad: Sashad 1216 VR 

287 § fu Biharban; Sassadl236 
hn Buda mellett, most Sashegy, 
hol régente falu is létezett.

S a s -á g : Sasag,Sassagl291, 
Sasaagh 1298 fu Buda mellett, 
ua, mi Sasad; Sassag 1295 hn 
Erdélyben. (Ez Szászság is le
hetett).

S asany : Sasán,Sason 1208 
fu Mosonmbem



S a s-h e g y ?  Sossed 1197 
hrhely Erdélyben.

S á s o s - tó :  Sasustou 1158, 
az 1228-diki átirat: Zazuston 
hrhely a' Tiszánál.

S a s -u t:  Sasnth 1268 hnKo- 
márommben.

S a s -v á r :  Sasvár 1217 VR 
32 §, Sásvár 1219 uo 124§ vár 
Ugocsában; Saxsvar 1233 hu; 
Sasvar 1248 hn; Sasvar 1288, 
Saswar 1294, 1296 vár Nitra 
vidékén.

S á to r-h a lo m : Saturholrnu 
Bknj 15, hegy hol most Tokaj, 
Zernplénmbem

S á to r -h e g y e :  Saturhegye 
1265 hegy Nógrádban.

S á to ro s : Saturus 1265hegy 
Nógrádban. (Egynek látszik az 
előbbivel).

S a tu l d -e g y h á z :  Satuld-
eghaz 1261 hn Borsodban.

S a u l - f ö ld e :  Saulfeulde 
1289 hn Görnörben.

S eb ed i: Sebedi 1138 szn.
S e b e-fa l v a: Sebefalual248 

íd Sárosban.
Sebely:Sebelyl075,1124 

fu Tisza vidékén Szolnok kórul.
S e b é n y -ré v e :  Sebeenre- 

we 1300 hrhely Posonmben.
S e b e s : Sebus 1205 hn Er

délyben; 1216 VR 298 §, KS 
11, 2szn.

S e b e s -á g :  Sebusag 1252 
fő Dunánál Győr vidékén.

S e b e s - g y ü ld e g -v é g ? :  
Sebes Gueldeghwegb 1211 „Ad 
locum — qui vulgo dicitur Se
bes Gueldeghwegh“ hu Tiszako*-

*17
rűl Csanádban. (Vagy talán Kól- 
dök-vég).

S e b e s -p a ta k : Sebespatak 
1272 „Transit vnnm rinalum 
Sebespatak vocatum“ fó Bereg 
vidékén.

S e b e s - ré te :  ScebysRethe, 
Scebin Hitbe 1214 „Ad riguam, 
que vocatur Scebys Rethe“ hr- 
hely Biharmben.

Sebódi: Sebudi 1138 szn.
S eg éd : Seged 1Hb ín.
S eg esd v .S eg ö sd : Segusd 

1241 Roger. Miser. Car. c. 28, 
32, Segusd 1269,Segnst 1275 
fu Somogybán.

S e g e s -v á r :  Segeswar,Se- 
guswar 1300 hn.

S e lly : Seel 1290 fu Nó-* 
grádban.

S e lly e :  Sala 1252 fu.
S e ly m e - k ö z :  Selmekuz 

1214 hrhely Biharban.
S e ly p e : Selpe 1138 szn.
Sem lyékes: Semlekus1268 

htó, most tó és ér Komáromban!
S e p e rie s? : Saperies1075, 

1124, 130?-diki átirat: Heper- 
nyes, btó a' Tiszánál Csongrád- 
megyében.

S e r ke: Sirque 1246 falu 
Gomörmben.

S e rk en tő : Serkenteu 1229 
VR 360 § szn.

Sí gr a: Sygral245hn(Szik- 
ra is lehetett).

Sikár:Sikar1211szm(Szi- 
kár is lehetett); Sykar 1281 hm

S ik ló s :  Suclous, Suklos 
1191, Suclos 1267 fu Baranya- 
megyében.



Síkos: Sicus 1208 szn.
S ík o s - fo k a :  Sycusfóku 

1214 hrhely Biharmben.
S ik - ré te :  Sikrethe 1145 

„Prati Sikrethe vocati“ hrhely 
Baranyában.

S im a-h a lo m : Simahalom 
1248 hrhegy Zemplénben. 

S im odi: Schimudi 1001 fu;
Simudi 1138 szn.

S in - s z ig e t? :  Sinnzigeth 
1145 ,,lnsularn (Danubii) Sinn
zigeth circumeundo“Dunai sziget. 

S ip o s : Sípos 1138 szm
S ire d i:  Siredi 1138 szn. 
S ir  - e g y h áz? : Scirighaz 

1251 hn.
S ir -k e r t? :  Seyrker 1193

hrhely.
S isó: Sisou 1172 hn Győr-

megyében.
S itke: Sytkeel273fuVasham 
S i tv a - tő :  Sitouatu 1075, 

Situatuv, Situatu 1124 hn. Vő: 
Zsitvatő.

Só:Soul272,Sol273„B a-
nus de So et deVazara" bánság 
vagy megye Sala fónál Horvát
országban, mely rész most Bos- 
niában létezik.

S odos: Sudus 1138 szn.
S odró : Zudurou, Cheydreh 

1235 VR 177, 182 §fm 
S o k -á g a : Sukaga 1252 tó

a’ Dunánál Győr ésPoson szélben.
Sokord:Sokord1075,1124 

htó a' Tiszánál.
S o k -o rru : Sucuroi 1216 

VR343§fu; Socorul221, 1224 
hn; Sokorow 1251 szőlőhegy

Somogybán; Sokoron 1252„Vi
ni toros nostros de Sokoron jux
ta laurinurn“, Sukuro 1266 sző
lőhegy Győrmben. (Mind sok 
orma hegységet jelent).

S ok-o rrod : Suceurodl266, 
Sukorod 1268, 1270 hn Szala-
vagy Vasmegye vidékén.

S ó -k u t: Soukut 1299 falu
Posonmben.*

S o lo zsm a : Zolusmao 1234 
„Victualia Bani, quae Zolusmoa 
vocantur"; 1269 „Cummardu- 
rinis et descensu Bani, vulgari
ter Zolusma vocata“; 1275 „Col
lectam marturinarum et victuali
um , que Zolusma nuncupantur"; 
1276 „Collectam victualium, 
quae vulgariter Zulusma dicitur 
et marturinarmn“ ,Bánhivatali já
randóság.

S o lt:  Zulta Rkuj 50, 53, 55 
stb szn.

S o ly m á r: Salmar 1255, 
Solomár 1266, fu, most Solmár
Pestmben, egykor a’ sólyommal 
vadászók helye.

S o lym os: Solmios 1055szn; 
Sulmos 1075, 1124 htó a' Ti
szánál; Solumus 1216, 1217, 
1219 VR 72, 113, 255, 335 
§§ falu, most puszta Biharban; 
1252 fu TuróCzban; SOlmuS 
1256fuPosonban; Solmichl268 
tó Nitrában; Solomos 1272 „Ad 
magnam petram Solomos dictam“ 
hrhely Trencsénmben; Solumus 
1272 fu Nitrában.

S o ly m o s -p a ta k a :  Solu- 
muspataka 1265 fó Nógrád- és 
Heves szélben.



Sólyom : Souloma 1083 er
dő; Zoulnm 1253 most Zólyom 
megye.

S ó ly o m -a lja? : Solombaia 
1224 „Ad viam praecipitem,quae 
Solombaia dicitur" töltés a’ Ti
szánál.

Sólyom  - kő: Solyomkeo 
1243 hrhegyGömörben; Zolum-
ku 1253 hrhegy; SOlomkeul272 
„Circuit lapidem Solomkeu vo
catum" hrhegy Sárosban; So- 
lyomkéw 1295 erdős hegy Sá- 
rosmban.

Som: Sum 1193 viz; 1216 
VR 297§ fu; 1269fuSomogyban.

S o m -B erén y : Sumberven 
1193, Sumberen 1229 fu So- 
mogymhen.

Som csö d: Sumchud, Cum- 
chud 1291 hn Fejérben, most 
Domsod Pestben. L : Domsod.

Som di: Sumdi 1138 szn.
Som -fa : Somfa 1235 hrfa 

Baranyában.
So m-k er e k: Sumkerekl236

hn Biharban; 1256 bnPosonban.
S o m -k u t: Somkuth 1243 

fu Gömorben;Sumkut 1276 „De 
puteo Sumkut vocato“ brkut So
mogybán ; Sunkut 1279 hr uo.

S om lyó : Sumlu 1015 bn, 
Sumoló az 1228-i átirat: Sum- 
lyo, falu.

S om lyós: Sumlosl291Du- 
nai sziget Dómsödnél Fejérben, 
mely most Pestmegye része.

Som lyós-patak:Sum los- 
pótok 1212 viz.

Somod: Scumud 1216 VR

242 § szn (Szörnöd vagy Sze
med is lehet).

Som ogy: Schumig 1055, 
Sumeg 1163 vár és megye, 
számtalanszor.

Som old: Bnmuld 1233 fa 
Moson körül.

S o m o ly c sé n y e s : Snmnl- 
chenus 1257 viz Baranyában.

Som os: Sumus 1280 falu 
Abáujban; Somos, Sumns 1283, 
1284 fu Sárosban.

Som os - ág a : Somossaga 
1214 hrhely.

S om os-fa lva:C um usfo - 
lua 1191 fu Baranyában.

S o m o s-p a ta k : Sumuspa- 
tak t243 fó Gömörben.

Som -patak-fő : Sumpotoch 
Feul202hrhelyAusztria szélben.

S o m -ré t: Sumreth, Sumret 
1284 hn.

Só - pa tak  : Sow pothok 
1285, Soupotok 1291 fu Sá- 
rosmbeh.

S o rn y a -b e g y : Sornyaheg 
1265, 1275-diki átirat: Horna- 
begy hrhely Nógrádban.

S ó s :  Sós 1235 VR147 §fm
S ó s-k u t: Souskutl270 hn; 

Sooskuth 1275 hrvölgy Eszter- 
gommben.

S ó s - tó: Zoustoul 208hrhely.
S ó s -v ö lg y ? : Susolgyl075 

határhely.
S ó t: Soth 1225 „Inpartihus 

Soth“ hn vagyis vidék.
S ó -v á r :  Soówarl285,Sou- 

uar 1291 fu Sárosban.
S öp rő : Sipreu 1138 szn.
S öp rűdös? : Suprutusl219



VR 1 § „Villa Shama, in pro-
uincia Suprutus" vidék, ugy láti 
szik Szabolcsban.

S ö té t:  Sotith 1211 szn.
S ö v én y : Seun 1082 hn; 

Scewern KS I, 3 „Postquam ve
ro in praelio Cesummaur Roma
ni corruissent, et fuissent disper
si vsque quaque. Rex Ethela est 
conuersus in castra gentis suae, 
et ibi in descensu vltra Tizarn 
paucis diebus habitavit, tandem 
in Scewem curiam solempnem 
celebrate procurawit“; más kéz
irat (ed. Podhradszky) Sceven, 
Posonyikrón: Czevem; Budai és 
Dubiczai krón: Zeuuen, hn, hol 
Atila nemzetgyűlést tartott, most 
Sovényháza puszta Algyő és 
Pusztaszer között a' Tiszánál 
Gsongrádban, mely a' Szeged 
mellett 1348--ban tartatott nádo- 
ri gyűlésben kelt levél szerint 
még Sűen ház nevű falunak 
mondatik.

Subádi: Subadi,Subudill38
személynév.

S u ly k o s : Zulkus 1227 fó.
S u ly o k : Suluk 1216 VR 

282 § szn.
S u ta : Sutha 1216 VR 340 

§ személynév.
S u rá n y : Suran, Során 1138 

Surany 1220 fu Nitramhen.
Su r á n v d i : Surandil 138szn.
Sud:Schut 1217 VR 228 § 

fu Posonmben.
S ú d -sa ra : Snthsara 1274 

víz Győrmben.
S ü k e t: Sukete 1198 nőnév; 

Suket 1211 szu, Syketh 1288,

Í289 „Symon nlius Symonis 
dicti Syketh" mm

S ü llő : Sileo 1138,Suleu 
1211 szn; ScMull24,Silol369 
htó a' Tiszánál Csongrádban. 

S ű ly : Snll 1259 hn Pestben. 
S ü m e g -fa lu : Simegfolv 

1082 hm
S ü m e g -fa n ? :  Sirnegfaan

1082 (Fan, erdőt jelenthet).
S ü rü -b ik -h id a ? :  Scurn- 

buchhyda 1228 „luxta pontem 
Scurubuchhyda vocatum" kid a 
Dráva mellekén Eszék körül. L : 
Szorbokhida.

S ü tő : Schntcu 1273 falu 
Vasmben.

S ü v e g -fa n ? :  Suwegfaam
1082 „Ad locum, quem vulgus 
Suwegfaam". (Vo: Sümegfan). 

S zab : Sabl217VR42§szn. 
S zab ad i: Zabady 1249 hn 

Győr vidékén.
S z a b a d í ts a :  Zoboducha 

lH b c s .
Szabó: Zabau 1295 szn; 

Zubuh 1296 fu Posonmbem 
Szabód: Sabud 1235 VR 

198 § szn.
S z a b o lc s : ZobolsuBknj 6, 

20, 22 stb. Zobolc KS I1,l,Zo- 
bolch Tur. U, 4, (a' kézirat Zo- 
boleh és Zoboley hibás, c helyett)
szn, és vár, melytől a' megye; 
Zobolsu 1216 VR 242 §fm

S z a b ó -P á l-fö ld e :Z a b o -
palfelde 1266, 1278 hm

S z a c sk a : Zachkall35szm 
S zacsó d : Zochud 1228,

1252 PPL



Szád: SMd 1258, 1296 
nemzn; Zoad 1265 apátság és 
monostorhely.

Szada:Zada 1235 VR 193 
§ szn; Zeda 1282 fu; Zatha 
1287fu, Zata 1 289, Scatha 1290 
vár Bács vidékén.

S zad ár: Zadar 1138 szn. 
S zador: Zodur 1251 hn; 

Zadur 1277 szn.
S z á d -v á r :  Saduar 1279 

„Philippo, genero ipisius Zalánk, 
Sagittario de Saduar" vár Nó-
grád vidékén.

S z a d o sk a -fe je : Zaduska- 
feye 1248 hrvolgy Borsodhan. 

S z a já r :  Zajar 1015 fu. 
S z a jk ó : Saicu 1216 VR 

309 § fu Krasznáhan.
Szák: Zak 1135 szn. 
S zaka: Zaka 1195 fu Mo

son vidékén.
S z a k á c s : Zakas 1211 szn; 

Zakacz 1263 hn, páliak' monos
torával.

S z a k á c s i:  Zakachy 1300
hn Erdélyben.

S z a k a d a t: Zakadat 1055 
hn; Chakadat 1269 hn Erdély
ben ; Sakadoch 1284, „luxta 
quoddam nemus aquosum Saka
doch vocatum“ hn Sopronban; 
Zakadath 1291 fu Tolnában; 
1292 hrhely Csepel szigeten; 
1305 fu Tolnában.

S z a k á ll:  Sokol 1138 szn; 
Zakal 1228 hegy Erdélyben; 
Zokol 1263 monostor.

S z a k á l la s :  Szakallus 1158 
azl228-diki átirat: Szakalos fa, 
most puszta Fegyvernek mellett

Hevesben; Zakalus 1169; 1292, 
Zakalos 1265, 1285 fu Komá
rom vidékén; Zakalus 1291 ,,Io- 
annis dicti Zakalus" szn.

S z a k a sz tja :  Zocoztia 1
Bbcs.

S z a k a ta : Sakata 1228 hn.
S zak ács  Zakuch 1294 szn.
S zakod : Zocud 1217-szm
S zako lcza : Zakolcha 1217 

hn, most város Nitrában; 1256lm.
Szakol-hegye:Zakolhege 

1248 hrhegy Zemplénben.
S z a la -á s v á n y a : Zalaas- 

vanya, Zalaasuanya 1145 „Fos
sato dicto Zalaasvanya, alio no
mine Zalakere“ hn Duna mellett 
Baranya táján.

S za lád : Szalád 1217 VR 
90 § szn.

Szala-kere : Zalakerel 145 
L : előbb.

S za lán cz : Zalanch 1269 
szn; 1300, 1303 VárAbaujban.

S za land : Zalandl294 ut 
Szalamben.

S z a la n -k em én y : Zolun- 
kémen 1280 hn.

S z a lá rd : Zalard 1135 szn.
S z á la s : Zalas 1211, Zallas 

1229 szn; Zolos 1216 VR 276 
§faln.

S z a la -v á r :  Szalavar 1019 
helynév.

S z á l-d ó b a : Zalduba 1217 
VR48§szm

S z á l-d o b á g y : Scaldubag 
1216 VR340§, Zaldubag 1236 
fu Biharban. Világosítja értelmét 
1463 e’ székely hadi szabály:



,,X. Siculi, juxta suum modum 
antiquum, ad exercitum Genera
lem nuttere obligantur duas Gen
tis suae Partes, tertia ad omnes 
eventus domi relicta. Eorum vero 
convocatio ad insurgendum hat, 
vel gladio sanguine tincto, vel lit- 
terisComitis eorumdemSiculorum 
vel Domini Vajvodae, si insimul 
Comes fuerit. Dum tamen neces
sitas tumultum excitare cogit, 
Capitanei Sedium cunctarum tym
panis et Z á ld o b o n ib u s , at
que accensis struibus lignorum 
in sciundis locis Tuzhalom voca
tis conclamationem faciant; et 
qui ad haec non concurrit, caput 
amittat“. (A' száldobok póznák
ról függő deszkák verésével ál
litattok elő, mint mainap huszá
rainknál is divatos).

S zá lk a : Salka 1211; Zalka 
1274 fu Honiban.

S zá lk ád : Zolkad 1255 hn 
Zemplénmben.

S z á l lá s - a d ó :  Salasadov 
1245 „Terram hliorum Iobbagi- 
onum Castri Pozonien. qui vul
go Salasadov nuncupantur, no
mine Neku (Nyék)“. (Fejér Cod. 
Dipl. ÍV, v. I. p. 381 hilásan 
adja Galaseadov írással, a' po- 
sonyvárosi levéltárban lévő ere
deti ellenére); Zalasodov 1251 
„Jobagiones castri Posoniensis 
— et cum eisdem hlii iobagio- 
nem qui wlgo Zalasodov dicun-
tur“; a’ főispánnak szálást adni
tartozó vár jobbágyak Olgyán,
Posonmben. (Ez utóbbi oklevél
a' posonyi katalántól kiadva

eredetiben a' Nemzeti Muzeum 
gyűjteményében találtatik). Ha
sonlóul szállásadó várjobbágyak 
voltak az inarcsiak. L : lnarcs.

S z a lm a -b e g y ? : Zarmuhig 
1055 hn.

S z a lm a -p a ta k a : Zalma- 
pataka 1243 fó Gómörben.

S z a ló k : Zoloucu Bknj 19, 
48, 49 Zoloc 1235 VR 155 §, 
zoloch 1252 szn ; Zalok, ZalOuk, 
Zolok, Zolouc, Zolouk 1214, 
1270, 1279, 1284 nemzn; Zo- 
lech 1222, Zaloch, Zalug,Za- 
loug 1261, Zoluch 1270 hn a' 
Tiszánál, Hevesben.

S zá ló k  a: Zaluka 1214 hn 
Zemplénben; Zalka 1289 bnév 
Szabolcsmben.

S z a ló k o s - tó v e :  Zalokos- * 
tueh 1211 hn a Dunánál Bara
nya vidékén.

S z a lo n k a : Zolonka, 1272
helynév.

S z a lo n ta :  Zolounta 1202, 
Zolonta 1243 hn Posonban; Zo- 
luntha 1272 fu.

S zam ár: Zamar 1138, Zh- 
mar 1163 szn: 1265 fu; Sza
már 1292 hn Esztergommben; 
Zamar 1298 hn Szálában (E'ne
vek nem az állatra vonatkozó 
észmét, hanem a’ kémlő, szemlé
lő, száguldó előbarczoló és őr
ködő hadi mutételt fejezik k i, 
melynek gyakorlói középkorban 
Scamarok, Exploratorok, Hara- 
mok, Latrunculusok ’stb neve alatt 
jőnek elő).

S zam árd : Scamard 1082,



Zamard 1171, 1229, 1295 fu 
Somogybán most Szamárdi; Zo- 
mard 1231 hn; Zamard 1237 
Szőlőhegy; 1292 fu Esztergom- 
rnegyéhem

S zam árd i: Zamardy, Za- 
mard 1211 htó Balatonnál.

S z a m á r - v á r :  Zamarvar 
1292 „lnter publicam viam de 
terra Szamard predicta, por quam 
itur versus Zamarvar" — „Sub
tus locum diruti castri Zamarvar 
vocati“ vár Esztergomban. Ez 
is kémlő vár (Castrum Explora
torum) lehetett, s tulajdonkép a' 
szem-ártól jő neve. Vó: Szem- 
ár-kő, Szemár-ut.

S zam or: Zamor 1158, Za- 
mur 1228 brbely Tiszántúl.

S zam os: Zornus Bknj 19, 
20, 21, 27, 28, Somys 1296, 
Zornus 1273, 1285 fó; 1298
személynév,

S z a m o s -h íd :  Zomusygh
1285 bn Szatmármben.

S zan acs: Sanacs 1138 fm
S zanád: Zanad 1237 bnév 

Dunántúl.
S zánas: Sanas 1138 fu, na 

mi Szanacs; Zanus 1228hrbegy 
Erdélyben.

S zan d a : Zunde 1075 bnév 
most puszta Szolnokon túl He- 
vesmben.

S zánk : Sánc 1208 szn.
S z a n k a : Sanka 1138 szn.
S z á n tó : Sanaton, Sántán,

Samton, sz. István gór. oklev. 
Zamtov Kálmán kir. 1109 lev. 
fu, most Szántóvá a’ Dunánál 
Rácsban; Szanthu 1015, Santo
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1075hn; SCautOu, Zamptho 1211 
fu; Zumtuo 1216 VR 253 §, 
Zampto 1217 uo 98 §, Zamtou 
1219 uo 114 § fu Biharban; 
ZanthOW 1296 hm

S zán tód : Sontod 1297 hm
S zap lony : Zoplon 1208 fó 

Mosonmbem
S z a p o rc z a : Zaperchal 191 

fu Baranyában.
S zá r: Sar 1137 hn; Zor 

1216 VR 315 § fu Szabolcsban; 
Zaar 1217 uo 101 § fu; Saar 
1261, 1264 monostor Hevesben; 
Zar KS II, 2 „Zar Ladislaus“ , 
Zaar Tur. II, 4. szm

S z á ra d : Saurad 1138, Zo- 
rod 1208, Sarad 1211 szn.

S záránd : Záram 1236 fu 
Biharban. L: Zarand.

S zár-aszó  : Zarroozow 
1082 hn.

S z á ra z -a sz ó : Zarozozou 
1229, 1255, fu, most Szárszó 
Somogybán; Zarazazonl265 hn 
Heves-Nógrád szélben.

S z á ra z -fö v é n y : Zarazfu- 
en, Zarazfuven 4248 „Iuxta 
stagnum, quod Zaraz fuen dici
tur" tó Posonmbem

S zá raz -m o h a r: Zarazma- 
char 1262 „Tendit ad sylvam 
Zarazmachar vocatam" erdő U- 
gocsamben.

S z á ra z -P re z e k ? : Zaruz 
Prezek 1287 bn és fó.

S z á ra z - tő :  Zarazteu, Za- 
rastho 1297 fu Somogybám

S z á r a z - v ö lg y :  Zaraz- 
velgh 1235 „Ad vállem Zaraz- 
velg vocatam“ hrvölgy Bara



nyában; ZarazVelg 1264 hrvölgy 
Jászónál Ahaujban.

S z á r-B e ré n y : Sagarbren, 
Sagarbrien, sz. Istv. gór. lev. fu
a'Balaton mellett.Vó:Sár-Berény.

S z á rd : Zuard Bknj 8, Zoard 
KS I, 4, Zuard ua 11, 1 szn; 
Szaard 1240 hn.

S z á r-h e g y : Zaarhegh1055 
hegy Veszprémben; Zaharhegi 
1211; ua Zarheg 1295 „Cuius
dam montis Zarheg vocati" hn 
Gomormhen.

S z á r-h o m o k : Zaarhumuk 
1269 hegy.

S z á rn y a s : Zarnyas 1278 
„Georgius illius Comitis Jule, 
Zarnyas dicti, de Comitatu Zala“ 
személynév.

Száró: Soron 1216 VR265 
§ faln.

S z á r-u n g ? : Zaharungl 214 
hegy.

S z a rv a d : Zaward, Zaruad, 
Zarwad 1279 fu K-Szolnokban.

S z a rv a s : Zorwas 1280 fa 
Vaíkóbam

S z a rv a s-h a lo m : Zorwos- 
bolrn 1284 hm

Szász: Zaz 1274, 1287 fa 
Posonmhen. Csallóközben (Vájjon
a' szásztól vagy száztól ered-e?). 

S z á s z - f e n e s :  Zasfenes,
Zazfenes 1297 fu Kolosmben. 

S z á sz k a : Shazka1219VR 
10 § falu.

Szász-telek:Sazteluk1266
falu.

S z á sz -v á ro s :  Zas Varos 
1239 há Csallóközben Posonm- 
ben, most Szász.

S z a tm ár: Sa&mar 1239, 
Szathmar 1268 „Szathmar da 
genere Bala“ szm

S z a tm á r-n é m e ti:  Zath- 
mar Némethi 1230 hn most vs.

!Sza!y!nL&z: Zotmaz 1235 
VR 159,.164 § szn.

S z a u n a - te le k é :  Zauna- 
teluke 1288 hn Kolosmben Er
délyben.

S z á v a -b e rk e :  Zoaberkc 
1259, Zawabereke, Zowa Bere
ké 1280 erdő Posegamben.

S záz -h a lo m : Zazholm KS 
1, 2, ZazalomTur I, 11, Zazholm 
kézirat, halmos hely Érd mellett 
Bata határában Fejérrnben.

Száz-hegy:Soazhyg 1193 
hrhely.

S z á z -n a g y : Zaznog 1300 
hn Erdély vidékén.

S zeb eg én y : Zebegen1280 
apátság.

S zehen : Zeben 1199 pré- 
postság.

S z e h e n - ré té :  Scebin Re
tke 1214 hn Zemplénhez.

S z éc s é ny:Szecheny1243hm
S zécsén y d : Zechend1283 

fu Vasmbem
S zecső : Zecheu 1271 hm
S zecsőd : Zechod 1205, 

Zecheud 1236, 1283fuVasbam
S z e d e rk é n y :  Zederkyn, 

Zederkin 1272 fu Baranyában.
Szedő?: Zydeu 1222 szm
S zeg : Seg 1055 hn; Seeg,

Segh 1208 hegy Mosonmben; 
Zeegh, Szegh hnNitrában;Zegy
1261 hn a’ Tiszánál; Zug 1207



hn; Segh 1272, Zyg, Zig 1274 
fu Kitramben.

S zege: Scege 1138 szn.
S zeged : Scequed,Scetqved, 

Szegved T 10 3fu Dunántúl; Seg- 
hed 1199 hol esperestség. Sce- 
gved 1222, Zeged 1247^ Seu- 
ged 1272, Zegued 1284 lm most 
városCsongrádban; Zeguedl279, 
Scygid 1289 fu Baranyában.

S z e g ed i: Sugudi 1138 szm
S zeg ed i-ta n y á ja -fe le? : 

Zegedstenayafere 1256 „lnipsa 
magna via Zegedstenaya fere“  
hrhely Balatonkórül Szálában.

S z e g én y : Scegen 2Hb mn; 
Zegen 1055, Segen 1082, Se- 
gnn 1138, Scegen, Zegen 1211 
Scequen 1227, Scegen 1237 
szn; 1277 nőnév.

S zcgényd : Sycund 1217 
VR 42 § szn (Ez Szécsenyd is 
lehetett).

S z e g é s - tó :  Segisto 1055
tó (Székes tó is lehetett).

S z e g -fő : Segfeu 1208 fu 
Mosonmben.

S z e g -h a lo m : Zeguholmu 
Bknj 28, Zigholm 1216 VR 247 
§, Sceguholm 1217 uo 101 § fu 
Békésmben.

S zeg i: Scegi 1216 VR242
§ szn;zeghi1255hnzemplénben.

S zegő : Seghve 1211, Ze- 
keu 1216 VR 245 §, Scegu uo 
319 § , Scegeu 121-7 uo 82 §, 
Scegey 1242 szn; Sega 1216 
VR 315 § fu; Scegu 1229 falu 
Somogymhen.

Szeg-szárd:Soksardl212 
Snehsard 1237, Saxard 1264

133
hn ás apátság Tolnában. Lásd: 
Szógszárd.

S z e g - te le k e ? :  Zeghtegh- 
lcgu 1211, Zegchelegu1399 és
Zeghteglegu 1417 oklev. hnév 
Tolnamben.

S z e g -u ta :  Zegutha 1158
hrhely.

S z e g v é n y : Sceguen 1193 
hrhegy; Szoguen 1217 VR 78 
$ falu.

S z e g v é n y -a sz ó : Zeguen 
ozo 1236 hn Bihárban.

Szégyen?: Scegyun,Segym 
1217 VR 232 §szm

S zek : Zec 1075 hn, Zek 
1236 fu Vasm. vidékén; Zech 
Ih49 hn Esztergomban; Zek 
1291 hn Erdélyben.

S zék-aszó : Scekozo, Ze- 
kozon 1237 hm

S z é k -c ső : Zekuseu Bknj 
47 vár; Sechcsou 1231 hn, Su- 
chew 1247, Zekzou lh80,Zek- 
chu 1296 vár és fu u' Dunánál 
Baranyában.

S z é k e ly : Scecul 1216 fu; 
Zecul 1219 VR 17§„Agazones 
Regis de villa Zecul" fu talán 
most székely - telke Biharban; 
Zekul 1285 hn Tolnában; Zacul 
KS 1, 4 és II, 4. Zekel Tur. I, 
24 „Siculos, ipsorum autem vo
cabulo Zekel se denominasse 
perhibentur," kézirat: Zekul; nép
ségnév.

S z é k e ly -s z á z :  Sceculzaz 
1217 VR 208 § „Bichorienses 
de centurionatu Sceculzaz" szá
zadosi kerület vagy járás Bihar- 
rnegyében.



. S z e k e rc z e : Scegekeróhe, 
Szekerébe 1285 hn „Sár“ nevű 
megyében, mely a' Sárostól kü
lönböző.

S z e k e re s : Zekeres 1158,
Szekeres 1226-diki átirat, hn; 
Zekeres 1255 „Prima meta ter
re monasterii nostri de Iazou — 
est antiqua ville curriferorum 
nostrarum Zekeres vocate" fu 
Abaujban; 1264; 1308 fuSzat- 
rnárban. (A’ szekeresesről vett
helyneveknél megjegyzendő a' 
szekerek minősége. I. Lajos kir.
a' szebeniek részére 1378-ban 
kelt levelében áll: „De vno cur
ru vulgariter R udas Z ek e r 
vocato, quatuor grossos Bohe- 
micales, de curru paruo A y a n- 
thos Z e k e r vulgariter vocato
duos grossos, similiter Bohemi- 
cales perseluant“ (Ayanthos, ugy 
vélem alantas vágy is alacsony 
szekér).

S z e k é r - v ö lg y :  Zekére- 
volg 1264 határvolgy Jászonál
Abaujban.

S zék es: Zekus1217VR41 
§szn; Zekes 1290, 1291 fu, 
most Örmény-székes Erdélyben. 

S z e k ré n y -p a ta k :  Syk- 
rinpotok 1222 víz Sopronmben. 

S z é k -tó :  Zottu 1075 btó.
Szék-udvar: Czikadorl 196 

Sicodor 1199, Secudvor 1212 
Ciccador 1264 apátság; Zeku- 
duor 1299 fu Békésben.

S z e ld ő : Seldeu 1229 VR 
358 § fu.

S z e le : Sele 1138 szn; Sce- 
la 1217 VR 63 § fu.

S ze lem en : Zelemenl211 
személynév.

S zelencz:Scelenchl284vár. 
S z e lé n y : Zelen 1300 falu 

Hontmben.
S ze les: Seles 1082 szn; 

Zeles 1181 hn Baranyában.
S z v le s : Seleus 1138 szn; 

Selyes, Zelye 1251 erdő So- 
mogymben.

S zé le s  - b ik : Seeleusbyk 
1222, Zelusbic 1229 hrhely.

Széles-fok: Scelusfokl 270 
hrhely Valkóban.

S z e le s -p a ta k a :  Zelespa- 
taka 1243 fó Gömörmben.

S z é le s - s z ig e te :  Sceles- 
scigethe 1298 hnév Kanisafónál 
Szalamben.

S z é le s - tó :  Zelestou 1248 
„Vsque stagnum Zelestou" tó 
Csallóközben.

S z é lk e : Scelce 1268 tó 
Nitra vidékén; Zelke 1295 szn.

S zé l-M esk ó : Szel Mesco 
1244 hn Valkómhen. (Határszél
re vonatkozik).

S zelő : Zelew, Szelő 1248 
Zeleu 1300 hnNógrádban, most 
Mátra-Szelle; Scelu 1284 szn.

S ze lo n cz : Zelynch 1270 
hn Posonmben.

Szem : Schem 1199 szn.
Szem ár-kő: Cemarkeol212

hegy Buda korul. (Őr-hegy le
hetett).

S z e m á r-u t:  Symarutl217 
„Vadit per viam exploratorum
de Boemia, quae vplgo Symarut 
dicitur", Simaruth 1256 ,,Per
viam exploratorum de Boemia,



que Vulgo dicitur Simaruth“  ut 
Nitrában. (Szemár tehát szemlé
lő, Explorator). Vo Szamár). 

Szem ez: Scymcy 1244 fu. 
Szemd:Scemd 1229 szn. 
S zem di: Zemdy 1211 szm 
S zem e: Zeme 1256 szőlő 

Szalamben.
Szem ed: Scemed 1217 VR 

85 § szn.
S z e m e rfo ld e : Zemefelde 

1263 hn Komárommben.
S zem el: Semel 1283hnJenő 

kórul, margitszigeti apáczáké. 
(Ez is szemlélő vagy őrhely).

S zem elő?: Sehmula 1235 
VR 206 g'fm

S zem ély : Scemel 1216VR 
328 § szn.

S zem er: Scemer 1219 VR 
133 § „Scemer lilius Scemera", 
Zemer uo 12 §, 1235 uo 207
§ személynév.

Szem ercs:Zem erch 1270
„Ad vnum truncum, quizemerch
vocatur"; Szemercz 1284 „Va
dit ad arbóremSzemercz cruce si- 
gnatum“Liptóbad; Zemerce 1294 
„Arbor Zemerce vocata“ hrfa.

S z e m e r c s e - f a :  Zemer- 
che fa 1264 ;Zemerceghfa 1283 
hrfa Zólyomban.

Sze m o rcso k : Simurcuc, 
Samurcne 1198, Chemerechuk, 
Semerchuk 1238 szn.

S zem ere: Zemera Bkuj 6, 
33, Scemera 1219 VR 133 § 
szn; Scemere 1243; 1261 hn 
Borsod vidékén; Zemera 1270, 
Zemero 1298 iu Sopronban; 
Scemere 1299 fu Szálában.

Szomes:Scemesll38,Sce- 
mus 1216 VR 280 §, szn; Se- 
mec 1217 uo 239 § hn; Scemes 
1229, Zemes, Semus 1251, Sa- 
mas 1275 fu Somogybán; Che- 
mes 1284 fu Borsod vidékén.

S z e m -h e g y i:  Scembegi 
1217 VR 67 § Mm 

S z em lén y -v á r: Zemlen- 
var 1261 vár, most Zemplén,
melyről a' megye.

S zem o n y : Zemogny 1009
helynév-

S zem ő : Scemeu 1237 szn. 
Szem ő ke: Zemekel278szn. 
S z e m ő t: Semuthl220 „Ve

stis , quae est ex Semuth, cui 
pellis armellina" ruha - kelme.
(Talán a' német sanmetból). 

S zem rő sz : Semruz 1247
személynév.

S ze m tek k e l: Zumtuchel, 
1 Hb fn (mond: Sómtókkel).

S z e m - t ő : Sumptey, Sumtey 
1221 VR 363 §, Semtheyl252 
vár, 1275 megyés vár, most 
Szempez vagy Szenc^ (Wart- 
berg)Posonmben (őrok, szemlé
lők vára).

Széna: Suena 1158,Swena 
1228 fu, most Szénás puszta 
Baranyában; Scena l229 szn.

Szénád: Scenad 1231 hn, 
most Szanád a' Tiazánál Toron-
tálmegyéhen.

S z e n a rag ? : Zenaragll35 
hn. (Aligha nem a' Smaragdus 
ker. névből alakult, mely Sumu- 
rac-nak is Íratott).

S zénásd :Z enastl235  VR 
183 § Mm :
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S z e n d , S z e n t: Zend,Zent 
1278 hu.

S z é n - é g e tő - s z á r m ó :  
Scenegeteu Zormou 1222 hr- 
hely, melyet Szénégető, — vagy 
Szénégetős ormának értelmez
hetni legbiztosban.

S z e n e i: Seeney 1229 fu, 
most talán Szenna Somogybán.

S zen ező : Scenezeu 1216 
VR321§szn.

S z e n n y e s : Scenues 1214
VR 378 § fu, most puszta Szar
bölcs - és Szatmármben.

S zen ő -h a lm a: Seneuhal- 
ma 1299 hrhely Zemplénben.

S zen t: Szen, Szent lHb ín.
S z é n ta : Scenta 1217 VR 

97 § M.
S z e n t-A d r ia n -m a r ty r :  

Zent Adrián martyr 1024 hn.
S z e n t-B e n e d e k : Zentbe- 

nedek, Zenthbenedek 1297 falu 
Eolosmben Erdélyben.

S z e n te l: Scentii 2 Hb fn. 
(mond: szenti).

S z e n te k e t:  Szentucut 1 
Hb fn (mond: szentökot).

S z e n t-M á g ó c s :  Sente 
macus 1221 VR 360, Szenté 
Magueth 1291, Scentemaguck 
1300 nemzn.

S z e n te s : Sentus, Sentuz, 
Centhuá^l^entus 1211, Sentes 
1217 VR 38 §, Santus 1219 uo 
21 §, Zentus 1265, Scentus 
1273 szn.

Szent-György:Scengurg, 
Zenthgurg 1283 fu Somogybán.

S z e n ti :  Szenthy 1055 szn.
S z e n t- I s tv á n :  Scent Ist

ván 1222 „Vrigan, aliter Szent 
Istvan“ fu Győrmben.

S z e n t - I v á n :  Szentivan 
1221 hm

S z e n t- I v á n -B e r e n d e :  
Szentivan Berende 1265, az 
1275-iki átirat: Sz. Iván Berche 
hn Hevesben.

S z en t-Iván-sz erke: Zeth 
yuan Zerky 1284 fu Pest vidé
kén, most már nincs.

S z e n t-K e re s z t:  ZethKe- 
rezth 1267 hn.

S z e n t-  L á z á r - s z e g é 
ny e i: Zentlazar Zygini Poso- 
nyi krón. Lásd: Gyász és Ma- 
gyarkák.

S z e n t- lé le k :  Zenth lele- 
uk 1261, Zenth Leluk 1271 vár 
a' Székelyfoldön Erdélyben.

S z e n t-M á ria : Zenthmaria 
1287 fu, most Somorja Csalló
közben Posonmben.

S zen t-M ária  - s z ig e t e :  
Zenthmariazigethe 1234 Dunai 
sziget.

S zen t-M árto n : Senrnartin 
1217 VR 32 § fu Ugocsában.

S zen t-M ih á ly : Szent Mi- 
hal 1222 fu Győrben; 1248 fu 
Sárosban; Schentmyhal 1292 fu 
Szabolcsmben.

S z e n t - M ih á ly - t e lk e :  
Zentmihaltelke 1283hnErdélyb.

S zen t-M ik ló s: Sen Nic- 
lous 1217 VR 228 § fu; Scen- 
mielos 1239fu Szálában; Scent- 
myclous 1288 fu Erdélyben.

S zen tőke: Scentuka 1217 
VR 94 § szn.



Szép: Scepa 1217 VR 209 
§ „Scepa et Vederey lotrices 
ecclesiae", 1229 uo 349 § nőnév.

S z e p e n y e : Zepene^ Sepe- 
ne 1279hnSzalában,melyVesz- 
prémvárhoz tartozott; Zepenew 
1279 hn Ungban.

S z e p e s : Seepas 1096 vi
dék, most Szepsiszék, Székoly- 
fóldón; Scypis 1198 „Terra 
Scypisiensis és Zypsio“ Szepes- 
rnegye.

S z é p -fa : Scypfa 1272 er
dő Sárosmben.

Szép-falu:Scepfalu 1237 
falu.

S zép -h eg y : Ziphhigh 1262 
„Versus montem Ziphhigh vo
catum" hrhegy Ugocsában.

S z é p -la k : Ciplok 1143hn; 
Zeploc 1217 VR60, 65$ apát
ság Biharban; Sceplak 1228 fu 
Erdélyben; Seeplok 1265 fu 
Sopronban; Seeplok 1280 mo
nostor; Zeplak 1293 fu Poson- 
megyében.

S z é p -te le k : Zoptelukl300 
és 1303 hrhely.

S z é p - to lg y :  Siptul 1216
VR 3R1 § fu.

S z e r: Scer Bknj 40, ,,Et lo
cum illum, ubi haec omnia fue
runt ordinata, Hungari secundum 
suum idioma nominarunt Scerii,
eo, quod ibi ordinatum fait tu
tum negotium regni“ . Zeer 1233, 
1274 „Excepta parte rnonostern 
sui de Zeer, inqua locus esset 
suae curiae“  (Comitis Nana, lilii 
Pouaae de genere Kalan), mo-

JuRNuY, M. NYELYKINC8EK.

nostor, most Puszta Szer Cson-
grádmben.

S z e rd a : L:Szereda. 
Szerda - h e ly :  Zerdabel 

1254 hn Nógrádban; 1263 hn 
Nitrában; Zerudahel 1279 hnév 
Vasmegye vidékén ; Zerdahely 
1283 fu Posonmhem

S z e re c s e n y  : Scerecun 
1165 az 1349-dik átirat: Zere- 
chun, Serechen 1222, Sceresun 
1235 VR 176 §, Serechinl269
személynév.

S zered : Zered 1208hrhely 
a’ Dunánál.

S z e re d a : Scereda 1199, 
Scyruda, Scereda 1238 szm 

S zere lm es: Sérelmes 1137 
nőnév; Zerelmes Bknj 17 „Et 
nominaverunt locum illum ama
bilem quod interpretatur in lin
gua eorum Zerelmes, eo, quod
multum dilexerint illum locum";
Scerelmes 2 Hb mn.

Szerem : Zerem 1171 szn. 
(Talán Szerény, a’ Modestus ke
resztnév magyarítása).

S z e re n c s : Szenenchl247, 
Szeremch 1271 monostor és hn 
Zemplénmhen.

S z e re n c se : Zeremsu, Ze- 
renche Bknj 17, 22 , 31 hnév, 
most Szerencs Zemplénben; Sce- 
rente 1082 fu; Zerentbe 1275 
hn Szálában; Shyrinchy 1217 
VR 69 § „Et fratrem eius Shy- 
rinchym“, Serenche 1291 szn.

S ze ren d : Zerend 1169 kó
rul htó.

S z e re n te :  Zerentbe 1275 
hn Szalamben.

9
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S z e ré n y :  Scyrin 1217 
VR 99 § szm Vö: Szerem.

S z e re p : Zerep Bknj 28 fu 
Biharmben.

S ze rep en y : Scerepin1217 
VR 60 § fu. (Ez a' Seraphinus 
névből is alakulhatott).

S z e re t:  Sceret 1229 VR 
360 § szn.

S ze re tő : Scereteu, Scere-
théu 1198, 1199 „Dedit vnum 
aratorem nomine Celey cumvxo- 
re, scilicet Scereteu" nőnév.

S z e re tv a : Zyrwthva 1266 
hn, most Kis és Nagy Szeretva 
fu Ungbam

S z e rk : Zerk 1208 fu Mo- 
sonmben.

S z e rk i : Zerky 1278 fu.
S z e r te :  Zerthe 1158, Zer- 

te 1228 hrhely Tiszántúl.
S zéva: Sceva 1247 nemzn.
Szevőd : Zeveud 1239 hm
Szid a: Sida 1198szm(Alig- 

ha nem a' Sydoniusból lett).
S z ig e t: Ziget 1278 szn.
S z ig e t-á g a :  Ziguethaga, 

Ziquethaga 1252 hrhel Győr 
vidékén.

S z ig e t- fő :  Scigetfev1025, 
1109, Scigethfeu 1135 ,,1n ca
pite insulae, quod nuncupatur 
Scigethfen“; Scigued Feu 1225 
fu; Zygetfeu 1277 „Tributum
nostrum Éa villa Tykus, alio no
mine Zygetfeu vocata“,Zegeth- 
few 1292, Zygethfeu 1295; 
Scigetfeu KS 11, 4, Zigetfeu 
Turócz. 11, 52 Zigethfou Budai 
króm mind a’ Csepel szigetre 
vonatkozó hnevek.

S z ig e ti:  Scigueti1216 VR 
309 §, Sciguetii ou 328 § fm 

S z i g e t - k u t :  Zigethkut 
1169 korul hn.

S z iget-ő r: Scyguetwrl 293 
hrhely Csepel szigeten. (Ez szi-
getorr is lehetett).

S z ig e t-S á m s o n :  Zigeth
Zamson 1248 fu Erdélyben.

S z ig e t- s z á d :  Zigetzadu, 
Zigachad 1055 „Villa, quae vo
catur Gamas, in qua habet prae
scripta Ecclesia (Tichoniensis) 
terrum, quae duabus continetur 
viis, quarum vna vocatur Ziget
zadu (Zigachad?), altera magna“, 
Zigachut 1215 és 1414-diki át
irat; ut a' Balatonnál. (Vájjon 
nem Sziget vagy Csigás utat 
tartalmaz e’ a’ homályos szó ?).

S z ij-B á c s : ZyhBach1263 
fu, most Szivacs, Bácshan.

S z i j -  g y á r tó :  Sigyarto 
1259 szm

S z ij-K u k m e r: Zyh Kuk- 
mer 1283 fu Vasban.

S z ik á r : Sikar 1211 szn. 
Szik ó la? : Sicula 1211,

1235 VR 147 § szm 
S z ik szó : Zykzo 1 281 hm 
S zil: Zill 1037 hn; Silu, 

Scilu, Zila 1075, 1124 htó a 
Tiszánál; Scyli 1216VR 251 §, 
Scil, Scily 1219 uo 11, 124 §, 
Silu, Scili 1235 uo 169 § fu, 
most puszta Biharban; Zil 1265
„Ad arborem vlmi, vulgariter 
Zil vOCati“ hrfa; 1283 „PrOpe 
unum truncum Zil vocatum“ hrfm 

S z ilá g y : ZilocBknj22hn; 
Silagh 1015 az 1228-diki átirat:



Silwagh hn; Ziloch 1216 VR 
310 § fu; ZÜoc 1235 uo 187 § 
fo és megye; Seylag 1246 fu; 
Zilac 1246 hn Szolnokmben Er
délyben ; Zilag 1248 erdő Bor
sodban; Ziloh, Zilok 1281 hn 
Erdélyben.

S z i l - a l j - a s z ó :  Sciloyus- 
so 1270 hrbely Valkóban.

Szilas:Scilos1221VR361 
és 369 § „Terras castri nomine 
Scilos, cum prato et virgulto" 
hn Békésmben.

S z i la s -a s z ó :  Scilosagoua 
1158 Scilozozou 1228 hrhely 
Tiszántúlt

S z ila s -L u cse : Zylos Lu- 
che 1300, 1303 fu Posonmben.

Szil-bokor: Szilbokor1222 
„Ad dumum Szilbokor" hrhely 
Győrmben; Zilbukur 1272 „Sub 
dumo Zilbukur" hrhely Nitrábam

S z il- fa :  Sylfa 1015, az 
1228-diki átirat: Siluafa; Silua 
1158, Zylfa 1209, Scilfal225, 
Silfa 1228, Silfa 1235, Scylfa 
1284; Zilfa 1294 „Ad arborem 
ulmi, quae vulgariter Zilfa dici
tur" hrfa ezutóbbi GÖmÖrben; 
Szilfa 1296 szinte hrfa.

S z il-k u t:  Zilukut 1055ha
tárkuk

S z il-m e z ő  : Scylmezew 
1290 hn Valkóban.

S z i l - t e le k : Zylitelukl275 
Zylteluk 1293 hnCsepelszigeten.

S z ilv a : Zylua 1270 fó Sá- 
rosmben.

S z ilv á s :  Scilvas 1197ordő; 
Schilvas 1245 fu Erdélyben és 
Nitrában; Scyluas 1278 fu Mo-

sonban; Zylwas 1279 Poson- 
várhoz tartozó hely; zylwas 
1297 fu Kolosmben Erdélyben.

S z il-v ö lg y : Zylvegyl293. 
„Cum nemore et virculto,' qnod 
vallis Zylvegy ut dicitur circum
dat" völgy Veszpémmben.

S zine: Scine 1 Hb*fn.
S z in -h a lo m : Zenuholmu 

Bknj 32 „Et montem illum, su
per quem duci (Arpad) foliata 
fecerunt, nominaverunt Zenuhol- 
mu“. Zenbalom 1261, Scenha- 
lom 1284 hn, most Szihalorn fu 
Borsodban.

Szin -halom -B uda: Scen- 
holmbuda 1281 fu Egervolgyé- 
ben Hevesmben.

S z in -k o ta : Sinkota 1259, 
1264, Zingota Tur. II, 52, kéz
irat: Zyngotha, fu, mostCzinko- 
ta Pestmben.

S z in ta : Zyntha 1264 rév 
a' Tiszánál, most Szénta mvs 
Bácsmben.

S z in-telek?: Simptelekl 286 
helynév.

S z in y e : Scine 1280 fu.
Szí rák : Serrach 1217 VR 

87 § fm
S z iro n d : Sirund 1217 VR 

55 § szm
S z ir te s -h e g y ? :  Sertes- 

heg 1258 hrhegy Nitramben.
S z itá r : Scytar 1112 falu 

Nitramben.
Szob: Zub 1219 VR 22 § 

fu, Zub, Zob 1280 hnév a’ Du
nánál.

Szoba: Zoba 1221 VR364' 
§ személynév.

9*



Szobor: Zubur Bknj 37hegy 
Nitrában; Zobur1214szn; Szo
bor b233 hn; Zobur1249 hegy 
és Apádság ugyancsak Nitrában.

S zo b o r-b a ro m : Zoborba- 
ram, Zuborbaram 1225 fu, most
Sobor, Sopronmben.

S zobosz ló -vásár: Zobus-
louvasar1075, 1124 „Tributum 
vnius mercati, quod vocatur hun-
garice Zobuslouvasar" (A' Za
boslóvásár értelmezés, melyre 
némelyek vinni akarják, egész
bizonyossággal bővebb adatok
hiányában el nem fogadható, mi
után a’ Szoboszló magában véve
nem egyéb, mint a’ Sobislaus ke
resztnévnek, mely némi okleve
lekben Zebezlaus-nak is iratik, 
magyarábbani bangoztatása,elég- 
gé kitűnvén kővetkezőkből: Zon- 
islou 1216 VR 278 §, Zobozló
1217 uo 41 §, végre 1295 
„Comes Petrus illius Zobozlay 
de genere Ludan“ szn; Zobus-
lou 1235 VR 137 § fu Bihar
ban; Lehetett tehát Szoboszló-
vásár azaz vásár-hely épen ugy, 
mint Fornm Geyzae, Fórum 
Tosu (Geyza-vásárhely, Tas-
vásárhely, mely vásárnak egyik 
vásári jövedelmét (tributum uni
us mercati) érdekli az oklevél).

Szókor: Zucur 1216 VR 
324 § fu Békésben.

Szolád: Zoulat 1229 falu
Somogymben.

S zo lg a-B a jv a : ZolgaRay- 
va 1251 hn Győrmben.

Szo gád: Zulgad 1208szm 
Szo llga-G yŐ r: Zolgageur

1217, Zaluga Geur 1223, Zul- 
. gageur1225,1237,1249,1251, 

1258, Zolgadieur 1265, Zulga-
gevvr 1273 vár Veszprémmben.

S z o lg a -o s z tó : Zuulgáuz- 
tou 1247 „Quamdam terram no
mine Sarkán, quae fuerat terra 
populorum diversae conditionis 
videlicet falconariorum Sulgage- 
urii Vduarnicorum, qui vulgari
ter Zuulgauztou dicuntur", vár
néposztálya.

S zo ln o k : L. Szónok.
S z ó lta : Zaltas Const.Porph. 

de adm. imp. c. 40, Zulta Bknj
55, Árpád negyedik ha.}

Szóm ba: Zomba 1015 fű.
S zom bat: Somboth 1055, 

Zumbot 1082, Zomboth 1135, 
Zumbot, Zumboth 1198,Szom- 
both 1211, Zumbot 1216 VR 
B42 §, 1265, Zombuth 1270 
sznév; Sumbat 1208 hnév, 
most Nagy Szombat város (Tyr-
navia) Posonmben.

S z o m b a t-h e ly : Sumbot- 
heH 1209 fu Mosonmben; Sum- 
bothel 1244 hn most N.-Szom- 
bat Posonhan; Zombothel 1291 
fu Erdélyben.

S z o m b a tka: Zumbatcal 198 
nőnév.

S zom oj-hegy?: Zomoy- 
begy 1211 ,,Ad monticulum, qui 
vulgo nuncupatur Zomoyhegy“ 
halom Bálványosnál Somogybán.

S z o m o ln o k - fő :  Zumul- 
nukfeu 1255 fó Abaujban.

Szom or: Zomur 1138, So- 
mur 1211, Zumur 1301 szn; 
Zurnur 1289 fu Kornárommben.
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S zo m o rd o k : Zomordok, 
Zomordoch 1283 fu Kolosmben 
Erdélyben.

S zom orka: Sumurca 1214 
személynév.

Szomoru: Somoroul 2 1 1 szn. 
Szomotor:Zomothor1263 

bn Zemplénben; Somodor 1275
fu Esztergomban.

Szom os: Scomoz 1248 szn. 
S zond i: Scundi 1138 szn. 
Szónok: Zonukl075,Zou- 

nuk 1124, Zounuch 1193, Zo- 
nogh 1199, Zounuc 1237 me
gyés vár, számtalanszor; So- 
nug 1139, Zounuc 1216 VR
267, 339 § szn; Zounuk 1272 
nemznév.

S z o p o ly a : Zopola 1258 
hn Dunántúl.

S z o p o r: Zupur 1216 VR 
254, 284, §, 1235 uo493§fu; 
Sapur 1147 „Centurionatus Sa-
puri“ század vagy járás Biharb.

S z ó rád : Zourad 1265 fu a’
Zagyvánál Nógrádban; Zorad 
1290 szn.

Szórádi: Suradi 1138 szn. 
S zó r átka: Szuratka 1239 

fó Szálában.
S z o r lá k :  Surlak 1238 fu, 

szerecsenyek vagyis izmaelitáké 
egykoron, most talán Szalók
Hevesmben.

Szórm ó: Surmou 1217 hn 
Nitrafolyó körül.

S zó ró : Soron 1235VR150 
§falu.

S z o rb o k -h id a ? : Scuru- 
buchhyda 1228 hrhid.^Vo: Sü- 
rübükbíha.

S z o rn a -s z e g : Sornozug, 
Sornazeg 1293 hnév és fó Zó- 
lyommben.

S zó sa : Zousa 1235VR169 
§ „Pristaldo Zousa“ szn. (Talán
a’ szószóló tulajdonságot kifejező 
hivatalneve a' Pristaldusnak).

S zó ta : Zota 1219 VR17 §, 
Zot 1235 uo 177 § szn.

S z o ty o r :  Suthur 1273 íu 
Vasmben

S z o v a jk : Zouayk 1268hn. 
Sző esi: Zochy 1214 szn; 

Seusci 1235 VR 160 § fu Ka
nyar mellett Biharban.

Sződ: Seud 1229 fu So
mogybán; Scyud 1283 fu Nó- 
grád környékén.

Szög: Zug Tur n , 49 „Su
per equo illo, quem Zug nomi
nabat" Szent László sötét pej 
lova; világosit: 1334 „De qua- 
tuor equatiis indomitis duas,vnam 
Zug coloris, et aliam Zeu“.

Szög - sz á rd : Sceugzard 
KS H „Bela — in suo monaste
rio dicto St(c)eugzard sepelitur. 
Hic enim calluus erat, et colore
brunus, propter quod suum mo
nasterium diminutiue, sicut erat
ipse corpore dispositus, sic vo
cari iussit“; Zewkzard Tur. H,
46, Zugzard kézirat. Vo: Szeg- 
szárd.

S zogyén : Sceuden 1289, 
1291, 1295 fu Esztergommben. 

S zőke : Szuge 1055, Széke, 
Sike, Sucke, Suge, Zeke 1211, 
Suka, Sceuca, Seuka, Sceka 
1216 VR 279, 322, 340 §§;
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8eucal217 uo 47§, Sike1269, 
Zeuke 1300 szn. (Ezek, ugy 
látszik, mind a' Szőke válzatos 
leírásai).

S z ő k e -á rp a :  SykeArpa
1248, 1268 fu Kornárommben. 

Sző kód: Suched 1181 fu 
Baranyában; Zugud 1237 szm 

S z ő k e - k u t :  Sceukekut 
1233 hn Veszprémmben.

S z ő k e -u t :  Zeukeut 1293 
„Iuxta viam Zeukeut dictam" ut 
Veszprémmben.

S ző lő : Czwlo 1015 hm 
S z ő lő -h e re k :  Zewlewbe- 

rek 1256 hegy Szálában.
S ző lő -b a lm a : Sceleo hol

mi 1214 brhely Biharban.
Szőlő - halm ok: Sceleu- 

holnik 1214 hm 
S zőlős: Culeas 1024,Scal- 

leus 1075, Zeuleus 1082, Zou- 
lous 1112, Scelleus 1124, hnk; 
Sceuleus 1216 VR 272 § fu; 
Zeulus 1217 hn; Sceleus 1225 
fu; Seuleus 1229 fu Somogym- 
ben; 1231 bnév a’ Tisza korul; 
Sewleus 1251 falu; 1252 falu 
Győrmben; Zeuleus 1265 bnév 
Nográdban; 1272 fu Zemplén-
mben; 1290 vár.

S ző lő sd : Szőlőst 1019; 
Shulusth 1217 VR 69 § fu Er
délyben.

S z ő lő s -p ó k -e je :  Zelus- 
pokere 1261 hn Hevesben.

S zóm ese: Scumch 1216 
VR 344 §, Scymcha1219 uo 16
§ személynév.

S zöm csöd: Suncud 1214 
VR376 §szm

S zö m lö n y : Zumlun VR 234 
§ falu.

Szömőd: Zymhud 1226 hn 
Borsodmben, talán a' mai Szu- 
hogyfu.

Szom te: Suemte 1138 szn.
Szóm tei: Suntei 1138 szn.
Szóm-völgy:Zumuwelgy 

1291 hrvölgy Komárornmben, 
most van Csém puszta.

Szőny: Son121ífu; Sceun 
1249, 1290 hn, mosí fu Komá
romban; Suun 1272 fu Pest vi-

S ző r? : Sur1217V R21B 
§ falu.

S ző reg : Sceureg1217,Se-
urug 1272 fu Nitrában; Seureg,
Seuryegu 1217 VR 74, 226 § 
fu; Sceureg 1219 uo 133 § fu;
Zewreg 1247 apátság, most fu 
Torontálban.

S zö rény : Szoron 1138 fu, 
Zewren 1258 hn.

S z o ré n y - fa lv a :  Scurun- 
folua 1191 fu Baranyában.

S z ő rö s : Zeurus 1300 „Ni
colaus Zeurus dictus“ szn.

S zövő : Sceveu 1216 VR 
258 § fu Békésben.

Szuha:Zuba 1268hn.
Szuka: Suka 1138 fu; Zu

ga 1171 szn (Csuka is lehetett).
S zu lk o s: Zulkus 1227 fó 

Nógrádban.
S z ú n y o g : Sounig, Sonug, 

Sonuk 1138 szn. (Ez Szónok is 
lehetett); Sunnig 1193 hn; Zui- 
nich 12ÍI szn; Zunuchy 1217 
VR 220 § fu; Zyuiak 1284 lm.



S z u rd o k : Zordok1214 hn; 
Zurduk 1290 fuNográdban. Vó: 
Zurdok.

Szurdoki-Bene:Zurdiky- 
bene 1299 fu Békésben.

S z u rd o k -p ü sp ö k i: Zűr- 
dók pispeki 1261, Zurduk Pus- 
poki fu Hevesben.

S z u rk o d : Szurkud 1 1 38fu.
S z u rk o s -c s e r :  Surchus- 

Cher 1075; Surkus Cher 1124 
„Per syluam Hanthensem, quae 
hungarice Surkus Cher vocatur" 
erdő Hontban. (Toldy Surchuer, 
Sark-ér olvasását és magyará
zatát hiányosnak látom).

S zu ro k ? : Syorok 1287 fu 
Nitramben.

S z u ro k -s á r :  SurcusarBknj

135
46 hn, most Soroksár falu Pest 
rneUett.

S z u ró -k ó p já s : Syrucal- 
pee, Culpee, Const. Porph. de 
adm. imp. c 37, a’ besenyő had’
4-dik osztályzata.

S zűcs: Siovs 1296 fuPo-
sonmben.

S zű csi: Zucy 1279 hn Szá
lában, mely Veszprém-várához 
tartozott.

S zug : Zig 1233 határhely
Veszprémmben.

Szűk - kezű  ?: Scukezeu
1198 szn.

Szűk-K ükm er: SzukKuk- 
mer 1283fu Vasmegye vidékén. 

S zu lo d i: Suledi 1138 szn. 
S z ü l-h e g y : Solhegy,Zuleg 

1291 hrhegy GÖmÖrben.

T .

T abajd : Toboyd 1237 hn 
Fejérmben.

T abos: Tabus 1138 szm
Tadenka:Tadenca,Taden- 

ka, Thadenka 1248 szn.
T agadó : Tagedo1211és 

1288, Togodou 1281 szn.
T ag a la  - te le k é :  Tagala- 

teleké 1248,Tagalutbeleke1299 
hn Zemplénmben.

T a h o : Taho, Tohu 1138 fu.
Táj na: Tajna 1075 hnév 

Vasmben.
T a jn á d : Taynad 1193 htó 

a’ Dunánál.
T a jtó : Toitov 1138 szn.

T aka: Taka 1075, 11 24 ha
lom Ug mellett a’ Tiszánál He
vesben, még 1336-ban is „Mons 
Taka“ néven jő elő és a’ most Ke- 
nyérváró halom nevet viselővel 
látszik azonosnak. (A’ dag, tak, 
nemcsak a’ torokben, hanem 
nyelvünkön is eredetileg dagadt, 
domhos és hegyes helyet jelent
hetett) ; Thaka 1214 szn.

T akó : Toku 1138 szn.
T a la jo s :  Talajos 1211 hr- 

hely Tiszá Tűről Csanádban.
T á la s : Tálas 1211 szn.
Talkasz-Talkaz1137 szn.
T a lm á d : Talmad 1075,
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1124 fu „Villa piscatoria" fu a
Garamnál Barsban.

Tálo d : Talud 1 171 szn. 
T alp : Tulbou Bknj 7 „Flu

vium Etyl super tulbou sedentes, 
ritu paganismo transnatavenrnt“ 
(Talp vagy láp, összeragasztott 
szálfákból álló lapos jármű). 

T a lp a : Tolpa 1211 szn. 
T a lp a s : Talpos 1260 hn; 

Tolpos 1286, 1288 „Magister 
Thomas dictus Tolpos“ szn. 

T á lto s : Taltus 1211 szh. 
Tám: Tam 1217 VR 215, 

219 § fu Szabolcsban.
T am ásd: Tamasd 1169 kó

rul falu.
T a m á s i- te le k :  Thamasy- 

teluk 1298 hn.
Tárnod: Tomud 1208 szn.
T an á cs : Tanalchu 1229 VR 

359 §, Tanals1235uo150§zzm
Tanya: Tune 1 025 sz. Istv. 

gór. okl.; Tana 1037; Thona 
1109 „Portum Madochea, qui 
Thona vocatur cum descensu ad
piscationem Vsonum“ ; Tanya 
1138; Tonya 1k45 ,,ln lluvio 
Danubii est captura Vsonum et
aliorum piscicum — quae to- 
nya vocatur“ — „Captura Vso-
num vulgariter tonya vocata“;
1148 „Piscatura, quae vulgo
Tonya dicitur"; Thana 1240
„De omnibus piscaturis Danubii, 
quae vulgariter Thana nuncupan
tur"; 1289 „Cum piscinis, quae 
vulgarites Tanae nuncupantur"; 
Tonya 1292, 1296 halásztelep. 
(Kéttelenűl a’ Don- folyó torko

latánál feküdt Tana (Tanais) vá
rosból, mely a’ régi világ egyik 
leghiresb halásztelepe és szárí
tott hallal kereskedő helye volt, 
’s melynek környékén egykor 
őseink a’ Dentumogerek (Döntő- 
magyarok) laktak, hozák és köl- 
csönzék a’ tanya nevet).

T apály : Tapal 1208 viz 
Mosonmhem

T apas: Tapas 1138 szn. 
T áp é : Thapeon 1009(Tápe- 

on, azaz Tápén,Tápé helységben) 
fu; Tapai 1138 fu Csongrád-
ban; 1212 fu, most puszta Tol
nában; Thapey 1249 fu Cson- 
grádmben.

T ar: Thor 1265, 1272 falu
llevesmben.

T arah an d i: Tarahandil 1 38 
személynév.

T a rá n y : Tarany 1245 falu 
most puszta Nitrában.

T á rc sa : Tarcha 1235,128Q
fu; Baranyában; 1284, 1287 fó 
Sárosban; Thardcha, Tharcha
1280, 1287 fu; Tharcza 1285 
fu Sáros vidékén.

T a rc z a l:  Turzol Bknj 14,
15, 16, 17; Torzol 1211 szn; 
Tarchal, Tarchol 1274 „De Al
pibus nominatis Tarchal“ hegy 
Szepesben; Thorzol 1283 hegy.

T ard : Tord 1219 VR 21 § 
fu Borsodmben.

T árd : Tor,Tord1229, 1257 
fu most puszta Somogybán. 

T a rd o s : Turdos, Turdoos
1218 fu; Turdos 1244 sz- és 
nemznév.

T ard o s-k ed d : Tarkoskegy



1220, Tordoskeddi 1223, Tar- 
dosked 1297 fu, most Tardos- 
kegy Nitramben.

T a rin ő : Tarinew 1193 btó.
T a rj a : Tariani Const. Porp. 

de adm. imp. c. 40 a' magyar 
had 5-ik csapatának neve Árpád 
korában.

T a rjá n : Tanan 1216 VR 
289 § fu Bihar vidékén; Toriani 
1225, Tarian 1246 fu Nógrád- 
ban; Tarian, Thorian, Taryan 
1252, Tharian 1266 fu Győr-
megyében.

T a rk á i Torka 1217 VR 41 
§, Tarca 1235 no 166 § szn; 
Torca 1229 fu Somogybám

T á rk á n y : Tárcán 1217VR
58 § fu; léteznek Bibar, Borsod, 
Heves ésZemplén stb megyékben

T a r -k ő :  Turku 1055 bn; 
Tarkw 1296 fu Sárosban.

T a r - k ő - e lé je :  Tborkve- 
l.ey 1248, Tbarkeveley 1270 
Tbarkwieley 1271 , Torchveley 
1287 fu Sárosban.

T a r-k  u nk a :Tarcuncal219 
VR 130 § „Domina Margaretha, 
uxor quondam Tarcunca comi
tis" szn.

T a rló d ? : Tuluold 1235VR 
146 § fu. (A’ tarló mondatik tal- 
lónak is. Ez Tollud is lehetett).

T á rn a : Toruna 1221 VR 
367 § fu. (Tornára is illik).

T a rn ó c z : Tarnoz 1082 szn; 
Tornonch 1262 hn Turóczmben.

T á rn o k : Taarnic 1221, 
Tawarnic 1228, 1233,Tauarnic 
1238, Tarnic 1294 „Tarnico- 
rum magister" királyi szolgák

főnöke v. kincstárnok; Taar- 
nuk 1235 hn Nitrában; Tarunk 
1291 hn. Vö: Tavarnok.

T á rn o k-v ó l g y : Tawarnuc- 
weg KS l, 2, Tamokvölg Tur. 
H, 2, vidék Fejérrnben.

T a ro s : Torhus Bknj 44 hn, 
most Táras fu Torontálban.

T as: Tosu Bknj 6 , 21 sz- 
és hn; Tos, Tosu 1138 szn; Tos 
1217 VR 35 § fu.

T ásk ás : Toskos 1211 szn.
T askon : Toscun 1138 fu 

Posonmben.
T a sn á d : Tasnad 1279 falu 

Külső Szolnokban; Tnsnad 1281, 
1282 fu Erdélyben.

T a t:  Tatbll98,Taatl276fm
T ata: Tata 1217 VR 226 § 

fu; 1225 apátság; 1263 „In 
siguum huius rei et facti praefa
tus rex S. Stephanus dictam vil
lam ob reverentiam et memori
am dicti comitis Deodati, et te
stamenti facti per ipsum Tatam
nominavit, quod pater Spiritualis
interpretatur vulgariter“; Thota 
1268 hn Komárommben.

T a tá r :  Tatár 1211, Totar 
1217 szn.

T a ta - te le k e :  Tatateleke 
1243 hn Dobokáhan Erdélyben.

T á tik a : Tbadenka 1257, 
Tadenka 1266 vár Szálában. Vo: 
Tadenka.

T a to n y : Tothon 1272 fu 
Pest vidékén; Thatbun 1276, 
Tatbun 1279 fu, most puszta So
mogybán; Tatun KSH, 3 nemzn.

T á to s : Taatus 1322 ,,De
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eodem fluvio (Dusa) peruenit ad
quoddam stagnum Taatus voca
tum" tó Zemplénben. Vö: Táltos.

T avarnok : Tawarnycll 12, 
1249 fu Nitrában; Tauornuk, 
Tauarnuc 1216, 1219 VR 21, 
279 §, íuBorsodban. Vo: Tárnok.

T eh e r - sz eg : Tebersek 
1298 bn Buda határában.

Te god: Téged 1217 VR
91 § fu.

T egez: Deguz1219VR129 
§, Tegz 1237 szn.

T eg ező : Tugza 1216, Te- 
gegu, Texa 1217, Tekze 1219,
Tegeegu 1221, Texe 1223 
minda’VM, 62, 191,192,208,
245, 368 §§, sznk, miket azo
nosaknak tartok.

T e g v e s : Teghves 1211 tó. 
T eg y e  gd: Tegyegd 1217 

VR 91 § fu, talán Telegd. 
T e h e n e s - te lk e :  Tbehue-

nustelke 1296 fu,mostTebenes- 
telek puszta KolosmbenErdélyb.

T ek e : Teke, Tehke, Theke, 
Teku 1211, Dekul216 VR281 
§, Teka,Teke 1217 uo 220, 
226, 281 §§ szn; Theke 1251 
fu, most puszta Győrmhen. 

T ekenye: Tekme 1270 fu 
Szalamhen.

Teker e s : Thekeres 1 300 
„ínter monticulum Thekeres vo
catum" hrhalom Hontban.

T ek e rő : Tekereu Bknj 50 
fó, most Tekerőér mely a’ Sebes 
Körösbe szakad Biharban; Teke- 
rou 1237 szn.

T e le d i:  Teledi 1138 szn.

T ekó : Teco 1235 VR 138
§, „Teco, hlius Thomae de villa 
Debrezun“, Tokon 1286 szn.

T ekőd: Tekud 1235 VR 
197 § szn.

T e k ö le: Tecule 1137 szn; 
1310 ’s kov. már mint nemzn.

T ek ö s: Tekus 1214 VR 
384 §, 1216 uo 275, 341§szm 

T e le k : Teluk 1015, 1082 
„Terra ad sex aratra, quam vul
gus vocat Teluk“; Theluk 1223 
fu;Teluch 1251 „Terras mol
les, quod vulgo dicitur TeluCh“;
Teluk 1217 VR 31 § szm 

T e le k -á ro k : Thelukaruk 
1251 hn Somogybám

T e le k -fö ld e : Thelecfelde
1218 hn Nitrában.

T e le k i: Theluky 1211 hn; 
Teluky 1230 falu Csanádhan;
Teluqui 1245 hn; Theluky, Te- 
luki 1291 fu Komárommben.

T e le k -  szád: Thelukzad
1219 hn Erdélyben. 

T e le k -v ö lg y : Telwkwe-
olg 1283 hn Posonmhen.

T e lk e s -fő : Telkusfeu1265 
hn Nógrádhan.

T e lh e tő : Telketo 1274 viz 
Győrmhen.

T elk i: Telky 1194, 1211, 
Thelky 1253, 1265 fuSomogy- 
megyében.

T elkó?: Telceu 1235 VR 
206 § szn.

Teme: Teme 1211 szn.
Te m erd: Temerd 1225 fu 

L: Tomörd.
T em erk én y  : Temerken 

1266hnAradban. L: Tömörkény.



T em es: Temes, TemusBknj 
11, 44 fó azon nevű mben; Te-* 
mes 1212 vár, melyről a megye, 
Tymis 1235, Timis 1238, Ty- 
mes 1266 ua; Temes 1216 VR 
281 § szn.

Te m e tj e: Temetye1272vár.
T e m e t j u k:Temetivc2Hb cs.
T em ető? : Timedy121 lszm
T én g e ly d  v. T e n g ó ly d : 

Thenguld 1263, 1273 hn: Ten- 
gveld 1270, Tengueld 1272 fm

T en g ó rd : Tengurd 1211,
1235 VR 165 § szn; 1294 hm

T enke: Tenke 1211 Szn; 
Thenke 1279 fu Külső Szolnokb.

T en k es v. T enkős: Ten
ens 1211, 1215 VR 253 § szn; 
Tenques 1252 hn Békésben.

T enkő : Tenkeu 1217 VR 
208 §, Tenqueu 1229 uo 358
§ személynév.

T en y ér-e re : Tenererel 037 
halastó.

T e n y e re s :  Tenyeres 1222 
fu Szalamben.

T enyő: Tunnun 1284 falu 
Győrmben.

T epa: Tbepa 1216 VR250 
§ falu.

T e rb e lé d :  Trebelid 1246 
fu Nógrádban.

T terebes: Trebus 1216 VR 
326 § szn; Terepes 1216 uo 
273 § fu; Terebus 1219 uo 3 § 
fu Biharban; Terebes 1251 hn, 
most Tür-Terebes Szatmárban; 
Terebuch 1272 szn.

T e re b ő: Terebey 1280, 
Therehey 1297, 1304 Ju Aba- 
ujmhen.
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T e r e m - a l ja :  Teremalia 

1225 htó.
T e re m té : Ternmteve 1 Hb 

(m: terüntevé) cs.
T e r e p k : Terepk 1292 szn.
T e r iz - te le k :  Therizteluk 

1289 fm
T e r it ő s ; Terytus 1291 „Co

mes Chaha lilius Terytus" szn.
. T e r jé n y :  Terian, Theryan 
1283 fu, most Terenye Nógrád- 
megyében.

T erm es: Termtzus Const. 
Porph. de adm. imp. c. 40. Ár
pád déd unokája Torkos unoká
ja, Tévely ha,szn;Termes 1135
személynév.

T e rn y o : Therne 1259 hnév 
Sárosmben.

T e rp e s : Terpech 1256 fó 
Monajkeddnél Ahaujban.

T e s té t:  Testet 2 Hb fn.
T é t:  Tét 1229 VR 347 § 

nemzn; Thet 1251 „Bissenide 
Thet“ Tbetb 1269 „Quandam 
terram, quae olim fuit Bisseno- 
rum Theth vocatam" Thet 1270 
„Thet terra Bíssenorum"; faln
Győrmben.

T e te l :  Tetel Bknj 19, 38, 
41 vár; Titiel 1156prépostság, 
Titil 1183 ua; Tetel 1294 bn, 
most Titel a' Csajkások kerüle
tében. Vó: Tőtel-Apáti.

T etem ény: Tetemen 1211 
személynév.

T é tén y : Thetem Tur. 1, 11 
hn; Tetum 1279 „Datum in Te- 
tum* in generali congregatione 
totius regni Vngarie in festo S.
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lacobi Apostoli annogracieMCC
Septuagesimo nono“Thaten1295 
fu Budán alól.

T e tő :  Tbetey 1015 hn.
T e tő e t le n :  TeteuetlenBknj 

38 halmok, most van Tetétlen 
puszta Pestmben.

T e tő s :  Tetuo Í245 ,,Per 
Totus Comitem deKamaron“ szn.

T é v e ly :  Tebeles Const. 
Porph. de adm. imp. c. 40 Tor
kos 6a, Árpád unokája, szn; 
Teuel, Tewel 1193, 1221 hn 
most Tevel több fu Veszprémb.

T i: Tiv 1 és 2 Hb nrn.
T ib u rc z - fó ld e :  Tiburcz- 

felde 1283 hn Szepesmben.
T ik -a sz ó : Tikozou 1219 

hn Erdélyben (Tikászó is lehetett).
T ikod : Ticud 1235VR 181 

§ fu Szatmármben.
T ik o s : Ticus 1109hn,most 

Tikacs puszta Veszprémben; is
mét hn a' Csepelszigeten; Tyc- 
kus 1275 fu Somogybán , Ty- 
kus 1277, 1295, Tykhus 1296 
fu a’ Csepelen; Thycus 1217 
VR 42 § szn.

T i l a j : Thilay, Tylay, Tyloy, 
1283 fu Vasmben.

T ilo s : Tilos 1217 VR 47 
§ falu.

T iltá :  Tilutua 1 Hb cs.
T i l to t t :  Tiluvt 1 Hb mn 

(mond: Tilott).
T ím ár: Timur 1138, Tymar 

1198, 1269 fu Fejérben; Ti
mur 1261 hn a’ Tiszánál; 1217 
VR 58 § szn.
. T inka:Thincal214,,Q ua-

tuor Thincas (al. Hincas) qnae
vocabulo nuncupantur Cacika 
Ozu (Kicsike üsző).“  (Tinócska).

T inó : Tuno 1217 VR 1241 
személynév.

T inód: Tinód 1217 VR 62 
§ fu Biharban.

T inold: Thynolth 1251 hn 
Győrmben.

T ipsó: Tipsu 1198 sznév.
(Tiposó ?)

T isza : Tiza 1037,1075fó,
T isza-kedd: Tizakeddl261 

hn Hevesbem
T is z a - tó tó n y r  Tizututon 

1158 és 1228-diki átirat, hn.
T is z a -p ű s p ö k i:  Tizapis- 

pyky 1261 bn Hevesben.
T is z a - u j - la k :  Tizavjlak 

1304 fu Ugocsában.
T ito k : T itod216 VR 324 

§ személynév.
T ized i? : Tusedi 1138 szn.
Tó: Thow 1197 bn Erdély

ben; Tboh 1268 bnSzatmárban.
Tob: Tub 1219 VR 127 § 

személynév.
T ó -B esen y ő : Too Besse- 

nyeo 1169 korul bn.
T ó b ia s - le s ő :  Tobias lesy 

1243 hrhely Gömörben.
T óból: Tobol 1216VH.295 

§, Tubul 1219 uo 124 § szn; 
Tobol 1229 fuSomogvban; Tu
bul, Tubel 1254, 1274 vár a’ 
Tisza vidékén, ugy látszik Zem- 
plénmben.

T oboz: Topoz 1260 hn.
T ó - fa lu :  Toufoln 1269, 

1275 hn Fejérmben.



T ó -fő : Thoufol219V R l 
§ fu. Tofeu, Tboufeu 1251 hn.

T oka: Toka 1211 szn. Vó: 
Taku.

T o k a i: Tukay 1217 VR 41
gsznév.

T okod: Takod 1193 fuVesz- 
prém vidékén; Tokod 1270 fu.

T okos: Taxis, Tases Const. 
Porph. de adm. imp. c. 40 Szolt 
ha, Arpád unokája; Tocusl229 
VR 351 § szn.

T o lc s v a : Tulsuoa Bknj 15, 
fó Gómórben; Tolchva 1255 fu 
Zemplénben; Tulchva, Tolchva 
1255 nernzn.

T o lc s v a -p a ta k a :  Thol- 
choapatakhal248, Tolcsopotoka 
1299 fó Zemplénmben.

T o lc sv a -tő : Toltishoateu, 
Toltishoutew 1248, Tholchotbo 
1299 viz Zemplénben.

Told:Tholdl229,Toldl260 
fu, most Toldi Somogybán; Told 
1265 hn Heves-Nógrád szélben.

T o l m a : Tulma Bknj 15 szn. 
(Tolmács). L: Alap-tolma.

T olm ács: Tolmach 1233hn 
Erdélyben; Tulmachl232,Thol- 
rnach 1236, Tolmach 1262 hn 
Barsmben.

T olm ád: Tolmad 1075, 
1124 fu Barsban, később Tol- 
mach L: Tolmács.

T olm ás: Tulmas 1138 szn. 
(Ez is Tolmácsot jelenthetett).

T o lna: Tolna 1158 hn.
Tolómig: Tolonigh 1228 

nemznév.
T o lv a j:  Toluoy 1216 VR

242 § szn; Tuluoy no 324 § ín 
Békés vidékén.

T o lv a j- fö ld e : Tolnajfel- 
de 1276 fu.

Tolvajos: Tolvoyusl252szn.
T o lza: Thulza 1158 hrbely 

Tiszántúl.
Tornaj: Tomoi 1216 VR 

326 § fn most puszta Hevesben; 
Tomoy,Tbomay, Thomoy 1255, 
1261, 1263, 1270, 1284, 
1292 nemzm

Tombold: Tamboltl208 szn.
T om old: Thomoldl251 víz

Győrmben.
Tornor: Tumur 1217, 1235 

VR 202, 217 §§ fu Abaujban.
Tom pa: Thompa 1055Tom- 

pa 1135, 1211, Tumpa 1198, 
1216, 1217, 1229 VR 84, 87, 
272, 300, 346 §§ szn; 1217 
fu, most puszta Csanádban; Tom
pa 1263 hn Zemplénben.

T om pajka: Tumpaical216 
VR 331 § szn.

Top: Tup 1219 VR 110, 
111§§, Tub no 127 § szn.

Topa: Tupa 1209, 1221, 
1216 VR 155, 178, 300, 307, 
323 §§ szn.

T opka: Topka 1219VR134 
§ bn Nógrádban.

T opond i: Tupundill38fu.
Topor:Tupurl235V R140 

§ szn; Topor 1260 fu Vasmben.
T o rák a : Toraka 1239 fó

Vasmben.
T o rb á g y : Turobag Bknj 

49 erdő, most fu Pestmben.
T ord: Tord 1219 VR21 §
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h  Borsodban; 1221 no 366 § 
monostor; Tvrd 1246 hm

T orda: Turda Bknj19, 1193, 
Thorda 1214,1252,Turdal235,
Torda 1269 szn; Turda KS I,
2, és 1265 nemzn; Turda 1217 
VR 101 § fu Biharban ; Thorda
1251 fu Somogyban ; Torda1255 
hn Slavoniában; 1274 bn Er
délyben ; Thorda 1288 hn uo.

T o rd a -ak n a : Thorda Ak
na 1291 hn Erdélyben.

T o rd a -a ra n y o S : Thorda
Aranyos 1289 vár Erdélyben. 

T o rd a -h a sa d é k a : Thor- 
dahasadekja 1291 hn Erdélyben.

T o rd as: Tordasl243hrhely 
Gornorben; Tbordas 1270 fu.

T orda-vár: Turdawarl 289, 
1291 hn Erdélyhez.

T ord i: Turdi 1138 szn. 
T o rk án : Turkon 1057 szn. 
T o rkó : Turku 1138 szn. 
T o rk o s : Tarcatzus Const. 

Porph. de adm. imp. c. 48 Ar- 
pád Sa.

T orkukat: Turchucatl Hb ín.
T o rló : Turlu 1211 szn. 
T o rló k : Turloukl290,,Pul-

satores seu exequiatores, qui 
Turlouk vulgariter vocantur".
Halotti tort végrehajtó egyhá
zi szolgák. Hivattak e' Torlók 
vagy Torozók Dusinihoknak is, 
mely azonban sztáv eredetű szó.
Mikép vivék végbe a' tort, vi
lágosítja Joachimnak és nejének
a' veszprémi egyház részére 
1107-ben tett adománya: „De
dit ibidem (inKabn)et duas man
siones ad celebrandum annuales

exequias, nomen eorum Iobov, 
vxori suo Chunus, lilio Euse, 
nomen alteri Caraz, vxori eius 
Bana, lilys Siguer et Nicolaus,
et vtrique mansioni dedit vnam 
vineam, et instituit, quod annu- 
atim soluant octoginta idrias vi
ni illis, qui de Leurenta faciunt
exepuias, videlicet Modu, cum 
liliis Ocha et Sebem, item Cho-
pos cum lilys, scilicet Fornus 
et Figad. Et ipsi, qui vt diximus, 
exequiales sunt, deLeurenta, vi
num de Kalu ad exequias in 
ipsis portent curribus. Vnus quis
que autem de predictorum exo-
quialium dabit fratribus ad exe
quias vnum pinquem bovem, et
porcum vnius anni, quinque an
seres, decem gallinas, centum
panes, quadraginta idrias vini, et 
de sale adsuflicientiarn". — Is
mét: „Ibidem (in praedio nomi
ne Bolch) etiam dedit duos exe
quiales, scilicet Sinrek cum vxo- 
re, nomine Dena, et duobus lilys 
Iacobo et Ermeragu. — Et ali
um exequialem nomine Scimed
cum vxore nomine Tumpa et li
lio Butha et lilia Mog. Hi itaque
duo exequiales annuatim tenen
tur exequias celebrare pro do
mina sua vno pingui boue, vno 
porco, quinque anseribus, decem
gallinis, centum panibus, qua
draginta Idrys vini, et vtrique 
dedit quatuor boues et terram 
vnius aratri (130 holdnyi), et 
de supra dicta vinea tertiam, vt 
predictum est, partem. Non au
tem vnum, sed diuersas (duas)



celebrabunt exequias." — Vég
re : „Dedit etiam duos pulsato
res — — Nogy et Kysed cum 
matre nomine Cuch, que in fe
stivis diebus stat ad sepulturam 
suam“. Mindezekből elég gaz- 
dag tort állíthattak elő kétszer 
évenkint. Nevezetes példája for
dul elő a’ tornak a’ Váradi Re- 
gestromban is 1235-dik évről a’ 
34R. §-han „Tecus, iilius Dióm- 
sii artilicis, qui aperuit in ele- 
uatione sepulchrumSancti Ladis- 
lai Regis, et a gloriosissimo re
ge Bela, dato.pro eo artilice, 
perpetua libertate donatus est, 
cum omni generatione ah eo suc
cessura, sentiens dissolutionem
sui corporis imminere, quemdam 
seruum suum, nomine Vrug con
stituit Dusinicum exequialem, 
quam ipsum, tam omnem eius 
haereditatem virilem ita, vt sin
gulis annis apud ecclesiam de 
Beseneu, celebrarent exequias 
cum duabus Missis , vnaoue, 
tringinta panibus, vno ansere, 
et vna gallina, et duabus Chybri- 
onibus cereuisiae, et decimas, 
juxta conditionem servilem, det
sacerdoti, scilicet; duos cubulos
frugum suarum, et vnam galli- 
nam“. —

T orm a: Torma 1237 szn.
Torm ás: Tarmas1075 folyó 

Nitrában most Tormos; Turmas
Bknj 35 fó uo, különböző a’Tor- 
mostál; Tormás 1252 tó Poson- 
és Győrmegy szélében; Thur- 
rnas, Thurmas, Thurmus 1272 
fó Nitrában, most Tormás.

T o rm á s-k o z : Turmaskuz 
1272 fu Nitrában. 

T o rm á s-k u t: Tormás kut
1264 bn Nitrában.

T orm ova: Tormoua 1075
apátság Biharban.

T orna: Tornua 12H VR
367 § fu Borsodban; Tornoua
1265 vidék.

T o rn a lly a : Tornyallya, 
máskép Kewy 1 291 fu Gömorb. 

T o rn a - te  lek : Tornatelek
1262 h n  Ugocsában.

T o rnya: Tornia 1262 viz 
Ugocsában, Tornya 1264 hnév 
Hevesmben.

T o rn y o s : Tormos 1005 fu 
Nitrában; Turnos 1138 szn. 

T o ro czk ó : Turuscou, Tu- 
ruschoa 1289, Turuzko, Toroz-
kou 1291 vár és fu. Arányos 
fórál Erdélyben.

T o ro ly : Turul KSl,2 „Ba- 
nerium quoque Regis Ethelae, 
quod in proprio scuto gestare 
consueuerat, similitudinem uvis 
habebat, quae Hungarice Turul 
dicitur in capite cum corona" 
ily nevű madarat ugyan már nem 
ismerünk, de jellemzetéből ta- 
raly, taraj, vagy taréj szavunk, 
világosan kitűnik. Ugyancsak 
Kézai írja H, 11 „Arpad illius 
Almi, iilii Elad, lilii Vger(Ugek) 
de genere Turul“ és: ,,Dux 
namque Geicha de genere Turul“
Árpád nemzetségénekneve;1229
1239, 1270 szn; 1247 vár,
1257 és1278monostoréságos- 
toniak prépostsága Zemplénben.
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A' beregmegyei 1329-dikiThu- 
rul fu most Tórony.

T o ro n a : Turunal246 hn 
Nógrád vidékén.

T o ro n tá l: Truntayl 1234 
„Pristaldo autem nostro Clernen- 
te, lillib Truntayl de Nek exi- 
stente“; Terentull 360szn, mely
ről egy vár, ettől a' megye vet
te nevét.

T oros: Toros 1290 lm.
T o v o s -sz e rk e : Turuszer- 

ke 1276 hm
T p ro zó : Turuzo 1217 VR 

97 § szn.
T o rpa :?  Torpa 1211 az 

1399-i átir.:Turpon az 1217-i fu.
T o rsa :  Thorsa 1196 hn és 

htó. Torsa 1216 VR 317 §fu; 
1217 uo 87 §szn,Thurozal281 
fu Zemplénmbem

T<ít: Thoth 1055, 1211 szn; 
Thouth 1270 fu; Touth 1280 

- fu Valkóban.
T ó t-B e rv ő : Tóth Bervey 

1281 fu Szatmármben.
T ó t-D o ro g d : Toutduyugd 

1238 fu Veszprém vidékén.
T ó ti: Toti 1138 szn; Thoty 

1272 fu Szálában; Totby 1286 
hn Korpona mellett.

T ó t- la k : Touth Lek 1278 
hn Vasmben most Tótfalva.

T ó t- p a ta k a :  Tothpataka 
1263 fó Szepesmben.

T ó t-T r is k a :  Touthtriska 
1255, Tottreska 1274 hn Nó- 
grád körül, (talán Tereskének 
mondandó).

T ót-váson: Totwasunl082, 
Tbonthvasnn 1309 fuVeszprémb.

T ót-vo l gy:Tonthvelgl289 
fu Baranya kornyékén.

T o zak -fo k a? : Tozakfoka 
1261 hn a’ Tiszánál Hevesben.

T ö b ö rz so k : Tuburchuk 
1269 „Bisseni de villa Tubur
chuk" fu, most puszta Fejérben.

T ök: Tek 1211 szn.
T ökdi: Tugdi 1138 szn.
T őke: Tuke 1138 szn.
T őkő: Teokeo 1211 szn.
T ö k ö le : Tecule 1278 szn; 

Tukul 1280 hn Csepelszigeten, 
Ily nevű nemzetség a' XIV és 
XV. században. .

T ölgy: T ulgll81 „Vsque 
ad arborem, quae vocatur hun- 
garice Tulg“ , Tulgh 1235; Tul 
1242, hrfa; Twlgy 1251 erdő 
Győrmben; Thul 1255 brfa; 
Twl 1265 „Sub arbore ilicea, 
quae vulgo dicitur Twl“; Tol 
1283 „Arborem Tol vocatam“ , 
határfa.

T ö lg y -e rd ő :  Tulherdeu 
1228 „In Bne cuiusdem silue 
ilicum, vulgariter Tulherdeu nun
cupate" erdő a Drávánál, Ozy- 
agh (Eszék) mellett.

T ö l g y e s - c s e r - r é t e ? :  
Teulgescherethye 1248 erdő a 
Tiszánál (Cseréjének vagy cse-
rőtéjének is vélhetni).

T ö lg y e s - tö v e :  Tulgistue 
1219 hrhely Erdélyben.

T ö lg y -fa :  Tulfa, Thulfa 
1015, Tulgfa, Tholfa 1235 hr
fa Baranyában ;Tulfal 259,Tulg- 
fa 1260, 1269; Tiulfa, Tyulfa 
1280 hrfa; 1295 „Ad arborem
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ilycis, que dicitur Tulgfa“ hrfa 
Hontmben.

T ö lg y *  f ia ta l:  Tulfyotol
1302 „Ad arborem Tulfyotol 
dictam“ — Sub arbore Tulfy- 
otol dicta“ brfa Somogybán. 

T ö l t é s - a l j ? :  Deteschai
1015 hm

T ö lté s  -tav a : Tiltisteltowa 
1200 hn,most puszta Győrmben.

T ö lté s - tö v e : Toltieustweh 
1211 hrhely a' Dunánál Tolna-
megyében.

T ö m lö czéb ő l: Timnuce- 
belevl 2 Hb fn (mond: Tomnö- 
czebelől).

T ö m ő -h eg y e : Tumouhege 
1216 hegy Posonmben.

Töm ólő: Tumulo 1235 VR 
182 § szn.

Töm önő: Tumuneo 1311 
személynév.

T ö m ő -p a tak a : Tamonpd- 
taka 1216 hrhely Posonmben-

Tó m orc se: Tumurce 1138
személynév.

T öm ord: Temirdi 1001 fn; 
Temerd 1291 „Et ibi sunt tria
idola lapidea (kő bálvány) pro 
rneta positâ  ̂ fu Komárommb^n- 

T ö m ö rd -s z e g : Temerd* 
zeg 1291 hrhelyKornárommben-

T o m o r k e:Tumurce1 1 38szn. 
T öm örkény : Tumurken 

1229 fu, most Tömör puszta So- 
mogymben.

T ö m ö rő : Tumureu1211szn. 
Töm ös: L: Temes. 
T öngö ld : Tunguldi 1138 

fu; Vö: Tengelyd.
JERNHY, M- NYBLvKINCsEK.

T ördem ecz: Turdemetz , 
Turdemez 1217 VR 97 § szn; 
Terdemech, Turdemech 1280 
bnév Poudharasta (Potbarasztja) 
mellett Pestmben; 1280 „Ter
ram populorum Marcidatorum no
strorum Turdemech vocatam" 
hn Szálában; Turdemez 1292, 
Turdemiez 1294, Tordemicz 
1297 hm

T ő re -m alm a: Toremolma
1285 malomPoprádonSzepesbem 

T ö rk : Tnrk, Thurk 1211 fu 
a’ Balatonnál.

T örő : Turoy 1198 „Petro 
lilio Turoy, Curiali Comite"; 
Turey 1267 szn.

T ö rpe : Terpe 1217 VR 74
§ személynév.

T ö r te i:  Turtule Budai króm
Turtel,a’ Posonyi, kdn szn.

T ö rzsö k : Tursok Bknj 35,
37 erdő Bars vidékén; Birsig 
1216 VR 268 fu.

T ős: Thus 1271 szn. 
T ő te l-a p á t i :  ThwtelApati 

1015 hm (Titelre vonatkozónak 
látszik).

T ő té s : Thothys 1015, The-
atas 1217 hrhely.

Totóm : Tuhutum Bknj 6,
20, 22, 23 sth szm

T o to s: Tutos 1289 fm 
T o tó s-B ő s: Tutheus Busu 

1289 hn Tolnambem
T ö v is : Touis 1211 szm 
Tuba: Tuba 1138, 1229 

VR 346 §,1305 „Paulum dictum 
Thuba“ szn.

T u lka : Tulka, Tuca, Tuka 
10
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1216 VR 278, 288, 303 §§, 
Tuka 1217 uo 49 § fu Biharban.

T u lk ó - f o k a :  Tulkofoka 
1211, Tilgusfoca az 1399-diki, 
Tulkofoca az 1 41 7-iki átiratban, 
víz Besenyő határában, mely most 
Torontóiban esik.

T ár: Turu Bknj 28, fó Szat- 
már-és Ugocsamben; Tar 1217 
VR 80 § fu, hol a’ pásztói apát 
kovácsai, most talán Tór-Pásztó, 
Hevesben; 1229 fu Somogybám

T u ra : Tura 1216, 1235VR 
190, 250 §§ fu.

T u r á n - te le k e :  Turante- 
leki 1293 fu Nitramben.

T u r i - f o ld :  Thuryfewld 
1276 „Pratum vnum in villa 
Thur — vulgo Thuryfewld nun
cupatum" hn Erdélyben.

T u r ik a :  Turika 1138 szn.
T u r já n :  Turján 1281 falu 

Szatmármben.
T ur oj:Turoyll98,,Petro Blio

TuroyCurialiComite“sznVo:Tórő.
T á r -v iz e :  Turvicze 1261 

fó Szolnokban, most Berettyó 
Hevesmben.

T usok: Thusuk 1082 hn, 
Thousoch 1297 fu.

T u s o k - te le k e :  Thusuk- 
teluke 1082 hn.

Tuz: Thuz 1295 „Filium 
suum in manus Teutonicorum in
Machek dare non formidasset, 
quod vulgo Thuz dicitur ad re
dimenda castra sua praenomina
tâ  ̂ itt kezességet jelent, tehát a' 
német ,,Tausch“-tól nem ered.

T ukó r: Ticur1216 VR283 
§ „Pedissequam nomineTicuram“ 
nőnév.

Tü r l y e : Turley 1279, apát
ság, most Tűrje mvs Szálában.

T yuk: Thuc 1198 nőnév.
T y ukod : Thukud 1252 fu 

Komárom vidékén; Thykud 1 300 
fu Posonmben.

V .

Ucsugan: Uchuganl 288szn.
Udvar: Vduor 1272 bn Nit- 

ramben.
U d v a r-a lj :  Vdvaray 1282 

„Tn vnam vallem, vbi riuus de- 
űuit, quae vallis Vdvaray voca- 
tur“ hn Erdélyben.

U dvard: Hudvord 1075, 
1124, Wduord 1228 Vduord 
1256, 1268 „Villam, seu pos
sessionem Vduord, quondamVdu-

ornicorum desolatam suis prio
ribus incolis vacuam" hn.

Udvar-h e ly  : Wduorhol 
1231 „Locus est specialis, qui 
vulgo dicitur Wduorhel sed edi- 
licia vel cetera necessaria que su
per ea sunt, vt mos est in Hun
gária, minor (hlius) babet“; Ud- 
vorhel 1275 hn.

U d v ari: Vdvari, Vdvori, 
1138 hn; Vduori 1216 VR 319



§ fu; Uduori, Uduory 1217uo 
101, 109, 211 §§ fu Biharban; 
Vduari 1222 fu Szálában; Vdu- 
ari 1229 VR 355 § fu.

U d v aru n k : Udvornic, Ud- 
vornyck 1035, — Sz. István 
Decr. II, 55: „Siquis illorum, 
qui vulgo Udvornic vocantur";

, Udvonnk 1092 Sz. László Decr. 
III, királyi szolgák; Odornuk 
1024 hn; VduarniC 1082 szn; 
Vdvarnik 1138, 1184, 1221 
hn; Odornuk, Oudurnuk 1238 
hnév Tolnában; 1269 „Terram 
Vduornicorum nostrorum Vduor- 
nik nuncupatam“ hn.

U d v a rn o k -k u t:  Vduor- 
nukuth 1268 htó Komárommben.

U d v a rn o k - te le k :  Wd- 
warnuk teluk 1291 hn Erdélyb.

U d v a r-to rk a : Vdworturka 
1239 bn Szalarnben.

U g-ér:H uger 1075, 1124 
fó Tiszánál Hevesmben.

U god: Vgud 1229 VR 360 
§, Ughud 1279, Wgud 1332 
„Mauritius — iilius Demetry 
quoadam Báni Bly Wgud de ge- 
nere Chaak“ szn.

U godi: Vgodi 1108 „Ego 
Vgodi Wasuariensis Comes lau
do et confirmo" szn.

U gra : Vgra 1215 VR323 
§ monostor; 1235 uo 142 § fu.

U gró ez : Vgroch 1258fm
U gród: Vgreough 1258 hn 

(mond: Ugrógy).
U grón : Vgrunl217 VR 48 

§ szn, és gyakrabban, mely az 
Ugrinus vagy Ugolinus kereszt
névvel látszik azonosnak.

*47
U jas Wias 1211 szn.
U j-B é c s : Vjbech 1268,

1280,1281fu Jenő ésPest között.
U j-e p e r :  Wiepur 1222 fu 

Sopron vidékén.
U j-fa lu : Újfalu 1209 „Vj- 

kochma que nunc Újfalu voca
tur", Vjfalul248,Wyfolwl296 
fu Sárosban; Oyfalul237; Wy- 
falu 1279 fu TuróCzban; Vyfalu 
1283 fu Esztergomban; 1296 
fu Posonrnben.

Uj-f a lv a : Wyfalva, Wyfa- 
lul297 fu Nitramben.

U j-g á t-v iz e :  WigatVize 
1225 fó Mosonban.

U j-h e ly : Vyhelly 1253 hn 
Vágviznél; Vjhelyl274íuTren- 
csénmben, most Nitrában.

U j-Je n ő : Ujgyeneu 1253 
fu Pestmben, L: Boros-Jenő.

U j-ke lő : Vykelew 1291 
,,Ioannes VicearchidiaconusHon- 
tensis de Vltra Vykelew, sacer
dos ecclesiae de Chalamya“ hn.

U j-k o c s m a :  Ujkochma 
1209 rév és fh Sárosmben. L: 
Újfalu.

U j-k u ta : Vjkuta 1283 hn 
Esztergommhen.

U j-lak :V ilak ll9 3 h n ;V i- 
loc 1216 VR 270, Vylok 1217 
uo 88 § fu ; Wylok 1231 hnév 
Tisza s Maros kozott; Wilok 
1259 fu Szálában; Vjlah 1273 
hn; Wylok 1283 fu, most Illok 
Szerémben; Vlak 1283 fu Bi
harban; Vilak 1297 fu Vesz- 
prérnmbem

U j- la k -h a lá sz : Vjlakha- 
laz 1276 hm

1O*
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U j- la k -T h a lu t:  Oyloch- 
thaluth 1214 hn Zemplénmben.

U j-m ál: Ujmal 1295 sző
lőhegy Buda kórul.

U j - n é m e t i : Vjnemethy 
1300 fu Erdély felé.

U j-nép : Winep 1259 falu 
Szálában.

U j- ra j :  Vraj 1221, Uraj, 
Ujray 1234, Uray 1268 fu,most 
Uraj ujfalu Vasban.

U j-se p e l? : Visepel 1246 
hn Nógrádmbem

U j-s z ilv a :  Vjszilva 1248 
hn Sárosmben.

U j- te le k :  Vyteluk 1289, 
Uyteluk 1291hnAranyo8Sékben 
Erdélyben, most nincs.

U j-U dvar: Vyuduar 1193, 
Wyudwor 1203 fu Szálában.

U j-v a r : Ujvar 1191 hn Er
délyben; Wyvar 1199 megyés 
vár; Wyuar 1203, Vjvar 1205, 
Vjvar 1209 vár Sárosban; Wy- 
war 1223 megye; Vjvar 1225 
Abaujvármegye; 1263 „Castrum 
Kwssen quod nunc Vjuar nuncu
patur"; Vjwar 1273 fu Poson- 
ban; Wyuar 1282 hn Tolnában; 
Vyvar 1296 fu Erdélyben.

U j-v á ro s : Vjuaros1270fu.
Und: Vnd 1225, Ound 1268

fu most mvs Sopronmben.
U ndok: Vndoch 1216 VR 

323 § fu.
U n g-v á r: HunguvarBknj2vár
U noka: Unuca 1209, Vno- 

ka. Unoka, Vnuka, Hunoka 1211, 
Unucha 1217, Vnica 1216 VR 
274 §, Vnuca 1217 uo 100 §,

1219 uo 114 §, 1219 uo 300 
§ személynév.

U r: Ur, 2H bfn; Vr 1270 
„Benedictus dictus Vr“ szn. (Ez 
Őr vagy Or is lehetett).

U ram : Uram, Wrnm Cinna- 
mus górog iró a’ Xll-dik század 
elein: ,,Qua propter Hungari, 
cum eiusmodi legem colerent, et 
imperatoris vererentur adventum, 
Stephanum Geizae Clium abdi
centes imperio, alteri fratrum 
Vladislao illud tradiderunt; Ste- 
pbano vero (Seniorem dico) Wru- 
mi dignitatem concesserunt, quo 
nomine ita apud Hungaros regni 
successor indicatur". Tollius, 
Cinnanus legelső kiadója és for
dítója az érdeklő sorokat igy 
adja: „Steph&num vero, senio
rem dico, U r am faciunt, quod 
nomen successorem regni apud 
Hunnos signilicat“, tehát a m- 
király utódának czimneve.

U ra s á g: Vrasag 1138 bzn.
U r-h id a : Vrhida 1009, ’s 

ennek 1257-diki átirata: Hurhy- 
da helynév.

U r-hód?: Urhud 1235 VR 
151 § fm

U ri: Uri 1271 szőlő Fejér 
megye vidékén.

U rigán : Vrigan, Vrigang 
1222 fu Győrmben,m.sz.Ivány.

U r-k u ta : Vrcuta 1184 fu; 
Vrkutha 1248 hn Sárosban; Vr- 
cutha 1251, Vrkutha 1252 „lux- 
ta puteum Vrkutha" hn Eszter
gomban, Wrkutba, Vrkuta 1288, 
1292, 1297 ua.

Uródi:Uroodi1138sM .
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Utog:Vrug1235VR314§szn.
U r ó z - f a lv a :  Vroo falna 

1289 fu. (Oroszfalva is lehetett).
U r - p é n z : Vrpinzl256,,Nec 

etiam denarios, qui vocantur Vr- 
pinz, alicui persoluat“ adó neme.

U r-S áp : Ursap 1269 hn 
Esztergomban, most csak Nagy, 
Kis- és Sári Sáp létezik.

U r - t a v a :  Vrtowa 1282 
„At stagnum Vrtowa appella
tum" tó Borsodban.

U r - te tő :  Hurtbeteu 1275 
hn Esztergommben.

U runk: Uromc 1 Hb fn.
U ru n k h o z : Uromchuz 1 

Hh főnév.
U s to r-m e z ő : Vsturmezeu 

és Vkeurmezeu 1291 hegy Go- 
rnórhen, L: Ökörmező.

Ustoros:.Ystoros Bknj 32 
fó Ostoros funál Borsodban.

U szár: Uzar1266vizTemesb.
U szató ? :^Vyzate 1235 „Ad 

quandam aquarn Vyzate“ víz. 
(Vizató nem lehet).

Uszó: Wzow 1295 „Terris

— Buthe dicti Wyzow vicina- 
tam“ szn.

U szó b : Usuhu Bknj 19, 20, 
48, 49, 50 stb. szn. (Oszőb és
Üszóbnek is mondhatni). 

Uszod: Uzoth 1252 szn. 
Uszódi: Vsugi 1138 szn 

(m. Uszogyi).
Útáló:Utalou,Utalou1219

VR 134 § nőnév.
U tas: Utos 1211 szn.
Utat: Utot 1 Hb fn.
Utcza?: Vucha 1261 „De 

villa Vodos, que Vucha nuncu
patur" hn Győr vidékén.

U t-k ő : Vtku 1015 hn. (Le
hetett Otkő is).

Utód: Vtóth 1211 szn. 
U za-ház-hegye:U zahaz-

hegye 1212 hegy, máskép Ba- 
láshegye Buda kórul.

U zbeg : Wzheg 1092 nép
név; Izbeg 1150 szn; Ennek 
jelenkori értelmét Özvegy szó
val adám vissza. L: Özvegy. 

Uzd: Vzd1279 hnSomogyb. 
Uzdi: Vzdi 1138 szn.

H L

Üg y e g : UgekBknj 1, 3, 4, 
Vgec KS H, 1 (Vger hibás ol
vasás); Ügek, Ugeg Tur. II, 1,
3; Posonyi krón: Ugek.

Üld e tv é tő l :  Rdetuitwl 1 
Hb fn (azaz Uldozetétől).

Ülő - h a lm a :  Hylleohalma 
1145 „Ad monticulum Hylleo

halma vocatum" hn (talán az 
ünnep üléstől),.

Ünő: Yneu 1268 fu Nitram-
ben. (Jenőnek nem vélem). 

Ünőd: Vnud, Vnid1211 szn.
(Ónod alig lehetett).

Ünős - orm a?: Ineuzorma 
1252hrhelyKomárommegye kor
nyékén.



Ü reg : Hírek 1015 hn; Ymg 
1214 „Fossatum Yrug“ hn; 
Irug 1229 VR 352 § fn, most 
Magyar- és Német-Ürög Bihar
ban; Irugb 1252 fu, most 1rog, 
Szerémmben.

U reg -m ál: 1rugbmal1252 
szőlőhegy Szerémben.

Ü rge?: Irige 1211 szn. 
Ü rögd i: Iragdi, Ierugdi 

1138 szn.
Üröm: Eurim 1214 hn Bu

da mellett; Urom 1239 hu Csal
lóközben Posonmben.

Ü rö m -eg y h á z : Urumyg-
haz, Vrumyghaz 1275 fu.

Ü s tö k -é r :  Ysteger 1262 
fó Ugocsában.

Ü s tö k e tle n : Wzdyehitlen 
1057 szn.

Ü sződ: Ussud 1211, Vsud 
1217 VR 42 § szn(Uszód is le
hetett); Usnd 1251 szőlőhegy 
Somogymben.

Ü teg : Iteg 1296 kán szn. 
Vő: Iteg.

Ütő: Vtoy 1211 szn; ltunk 
1211 hn Balaton korüL

Ü tő -h é t: Vtyheth1283 br- 
hely Csallóközben Posonmben.

v .

V a c sa -S o m ly ó ja :V  acha 
Somloya 1257 fu Erdélyben.

V á cz i: Vacy 1217 VR 40 
§, 1219 uo 121 § szm 

Vad:Vadu 1216 VR312§ 
„Vadu de Custodibus siluae Be- 
regu“ szn; Vöd 1217 uo 220 
§ fu Szabolcsban.

V ada: Voda 1217 VR 95,
102 § fu; Vada 1254 hn Sza- 
bolcshan; 1290 hn Tolnában.

V adad: Fodot 1216VR306 
§ fu; Vodad 4217 uo 89 § szn.

Vadas,vagy V adász: Va
das 1211, Vadapa, Vodosa, Vo-
dosa 1216 VB 1254, 329 §, 
Vodasa, Vodossa 1235 uo 147, 
157 §§ „Pristoldurn nornine Vo- 
dossam de villa Nek“; Vodos

1258, 1270, 1272 szn; Vodos 
1261 &.

V adasd:V odozt 1217 VR 
234 § fu.

V adászó: Vadoshu, Vada- 
sou 1138 hn; Vadazou 1214fu.

Vadi: Wodey 1229 fu,rnost 
puszta Somogybán.

V a d -k e rt:  Vodkert 1227, 
Wodkerth 1255,Wadkerth1283 
fu Nógrádmben.

Vadócz:Vudoch 1216 VR 
323 §, fd.

V ág: Wag 1001 fu.
V ág ás-h a lm a: Vagasbal- 

ma 1270 erdő Valkómben.
V ágd i: Vagdi 1138 szn.
V á g -H e té n y :  Vagheturn 

1075 bn Komárom vidékén.



V ág -k ö z: Vagkuz 1294vi
dék, hol Kezu nevű hely.

V ag y ad : Vagyad1211szn, 
talán Vajad.

V ag y u n k : Vogmuc 1 Hb 
(mond: vagymuk).

V aja : Vaya 1237 hm 
V ajad i: Vajadi 1138 szn.
V a ja s : Voyas Bknj 41 fó,

most Vajasér Bácshpn; Vojos 
1211 tó a’ Dunánál.

Vaj ásd: Vajasd 1238, Vo- 
yosd 1289 fu Erdélyben.

V a ja s -é r :  Vojoserl075htó. 
V ajdai Wayda 1193 hn. 
V a jk a : Vayka 1186 hn, 

most szék Posonmben; Veyka 
1245 hn.

V ájta : Voyta Bknj 30 szn. 
V ak?: Vaca, Voca, Voka 

1217, 1219, 1232 mind a VR 
6, 44, 110, §§ szn, melyet más
ra alig értelmezhetni, hacsak
Vajka nem lappang alatta.

V ál: Wal 1269 hn, most
Vaál mvs Fejérmben.

V a la : Vola, Uola 1 Hb.
V alk án y : Bulcan 1217 VR 

212 § fu Szabolcsmben.
V alkány-D ob : Balkun Dob

1261 „Terra Bissenorum“ , hn 
egykor besenyők földe Szat- 
mármben. ' 

V a lk ász : Volcaz1221 VR 
372 § fu.

V alkó : Ulcou Bknj 43,Val- 
kow 1231, Wolko 1234 vár,
honnan a megye neve számtalan. 

V a lk o n y a : Wolcuna 1298
fu, most Vakonya Szálában. 

V á lla s :  Phalitzis, Phales

Const. Porph. de adm. imp. c. 40 
Utős vagy Vitéz ha, Árpád
unokája.

Való: Uolov 1 Hb fn. 
V alód : Walood 1171 szm 
V á l t á n d i: Valtandi1 1 38szn. 
V a lte r - s z e g ő :  Valtersce- 

geu 1221 hn Vasban.
V á ly ú s: Vayus 1214 szn; 

Valus 1256 hn Szalamhen.
Vám: Vehma 1229, Wama 

1231 hn Somogybán, m. Vámos. 
V ám -fa lu : Vámfalul 270fu.

ám -n ag y : Vamnag 1350 
„Quemdam Quuium nostrum Ba
ba vocatum, in Comitatu Castri- 
ferrei existentem — sub omni
bus limitibus, sub quibus idem
Magister praedictum lluuium a 
Comite Castriferrei, et Comite
eiusdem lluvii Raba, vulgo Vam- 
nag dicto — hactenus conser
vassem hivatalnév, mely két- 
telenül már régebben is létezett.

V ám os: Vamus 1109 fu
Veszprémben; Vámus 1217 VR 
41 §fu Borsodban; 1268,1285, 
1296 fu Komáromban.

V á m o s -a s z ó : Vamusozo 
1266 fu.

V ám -zab : Vám zab 1264 
„Semel in anno Regi munera 
dare tenentur, et pabulum, quod 
vulgo dicitur Vámzab, ad Clici- 
um partare suo modo compel
lantur" Zabadó.

V ansod:V ansud1216V R
270 § fu Biharban.

V árad: Varod Bknj 34, 35 
földvár a Garamfónál, most fu 
Barsban; Warod KS H, 4 hn;



Varad 1256 hegy Szalamben; 
Warad 1280 fu Valkóban; Va
rod 1252 szn.

V á ra d g y a : Warda,Varada 
1300 fu Alsó-Fejérben Erdélyb.

V á r - a l j a :  Varala 1248, 
1299 hn Zemplénben; Várolia 
1258 fu Biharban; 1292 „Go- 
mes Laurentius de Varalyaban“ 
fu Borsodmben.

V a ran g : Varangll38 szn- 
és bn; Varag, Varang 1193 fu 
Fejérmben.

V árasd : Warasdl222,Wo- 
rosd 1232, Vorosd 1238, Wo- 
rosd 1260 megyés vár.

V a rázso ló : Varasla 1238, 
Varaslaus 1265 szn. Világ: Bon- 
hn: „Incantatricem,—quamVara- 
solo appellabant" Hist.Hung.Dec. 
H. Lib. L (Ez parzi eredetű szó.)

V árd a: Warda 1291 fu.
V á r  dó: Vardou 1216 VR 

254 § szn.
V ardő: Wardwy 1272 fu.
V árd-szeg:V ardzegl269 

hrhely Csallóközben Posonmben.
V á r -e lő :  Wareleu 1237, 

Vareluj 1270, Vareluy 1272, 
Varelliy 1273 Vareluy 1277fu.

V á r-e rd ő : Varerdeu 1265 
begy Nógrádban.

' V á r-feh é r-b eg y :V a rfe -  
regh 1211 „Ad montem, qui 
vocatur Varferegb“ begy So- 
mogymben.

V á r-h e g y : Warhigy 1286, 
Varhegy 1288 hn Sárosban.

V ári: Vary 1230 fuZaránd- 
han; 1231 hn Tisza ’sMarosjkozt.

V á r-k ú n : Varkun Tar. H,

44 hn; Varkon 1015 az 1228-i
átirat: Varkony; Varkonyl274 
hn Győr vidékén; Varkun 1301 
hnév a' Tiszánál, most Várkony 
falu Hevesmhen.

V á r-m e g y e : Voarrnegye 
1208 hm

V árnád?: Warnet 1231 hn 
Tisza ’s Maros közt.

V á rn ag y : Varnogio 1216 
VR 329 § ,,Cicolou Varnogio“; 
Varnog 1219 no 110 §; 1235 
uo 157 § „Beda Varnog, Igeheu 
Hodnog, Isac centurio, et Voda- 
sa de Castro Clus“ hivatalnév.

V áró : Varon 1216, 1217 
VR 239, 277, 292 §8 szn.

V áros?: Varvus 1019 hn.
Vár-ótalm a,Ótalm a: Ror- 

otalmat, Talmat Const. Porph. de 
adm. imp. c. 37. a besenyők 
hadának 6-dik osztálya.

V a rró : W arouH65; 1184 
az 1349 átír; Varro 1275, Wa- 
rov 1284, Varon 1300 szn.

V arsa : Varsa 1211 szn.
V a rs a - tó :  Varsathu 1252 

hrhely Nitramben.
V ár-t ó : Wartow 1247 htó, 

ugy*13H3Mk a' mostam Kis-tisza 
Szegednél Csongrádmben.

V á r - v ö lg y e :  Varvolgye 
1252 hn Baranyamben.

Vas: Baas 1055, Bas 1222, 
Baas 1263, Vaas 1267, Vash 
1278 Waas 1294, Baas 1295 
szn. (Ez különböző a Basilius- 
tól mely Vazil, Vazul névenr 
jő elő).

V asad : Vosud 1199, Vasud 
Vosud, Vozud 1211, Vosod 1219



V R 117 § szn; Vasad 1275 hn 
Nitrambem

V asad i: Vasadi 1138 szn.
V asa ld : Vasald 1135 szn.
V a s a lt-k o c s i :  Vasat-Co- 

chy 1267, L : Kecsi-vasalt.
V á sá r :  Vasár 1211 szn.

V as - a rab  : Vosserawy 
1124 népség Tiszántúl, bolmost 
Vársány puszta Hevesben, mely 
népség 1075-iki oklevélben Va- 
sianoknak (Vosciani) mondatik. 
L: Vasián.

V asárd: Vasardl198,1199, 
1211, Wassard 1222, Wasard 
1230 szn; Vasard 1217 fu Nit-
trában; 1222, 1261 fu Szálá
ban; 1257 fu Komárom vidékén; 
Wasard 1277 fu.

V á s á rd i : Vasardi 1138 szn.
V á s á r - f a l u :  Vosarfalu, 

Wasarfolu, Wosarfalu 1274 fu 
Nitramben.

V ásár-h ely: Vasarhel 1211 
szdYVasárbel 1216 VR 25 § fu 
Biharban; Visarabelly 1266 bn 
a’ Tiszakorul; Vasarhel 1296 
bn Erdélyben.

V ásár-u t:V asaruth  1145 
„Quamdam viam Vasaruth voca
tam"; Vasárut 1235 bnév, most 
létezik Posonmben rnvs.

V asas: Vosos, Vasous 1138, 
1139; Vosas 1214, Vosos 1216 
VR 256, 317, 325, 338 §§, 
Wosos 1229, Vosos 1235 VR 
199 §; 1245; Tar. H, 64 szn.

V asián : Vousian 1001 bn; 
Vosciani 1075 népség Tiszántúl 
Hevesben hol most Vársány; Vo-
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sian 1181 fuBaranyában; 1216 
VR 298, 323 §§ fu Zarándban; 
Vosyan 1219 uo 9§ fu; Vosian 
1235 u& 164 § falu; Wossian 
1244 fu; Vosyan,Wosyanl284 
fu; 1294 fu, mostVarsányBars- 
ban; 1299 fu Békésmben. Hor- 
neck Ottokár ausztriai króniká
jában IV. Béla kir. korára vo
natkozva említett „Herzog der 
Wosszen" ugy látszik, nem
egyéb, mint a’ besenyők (vasok) 
főispánja, ki okleveleinkben„Co-
mes Bissenorum" néven fordul 
elő. Vó: Besenyő.

V aska : Vaska 1252 bn.* 
V ask o s? : Foscos, Foskos 

1211 szn.
VAson: Wasun 1082 bnév 

Veszprémmben; Vasony 1268 
nemznév.

V á so n -k ő : Vasonko 1108, 
Vasonkoo 1233hnVeszprémmb.

V as- v á r : Vosvar, Woswar 
11 93megyésvár; Vasvarl214, 
Woswar 1220, 1221, 1222, 
Vasuar 1233vár; Waswarl238 
„In Comitatu Saladiensi duo prae
dia , quae ambo vocantur Was- 
war, quae quondam ad Castrum
ferreum pertinebant" bn; Vos- 
var 1253. bn.

V a s -v á r i :  Vosuari 1216 
é s 'Y g n  VR 45, 275, 335 §§
fu; léteztek Arad-, Borsod-, 
Csanád- és SzabolCsmben.

V a t a : Vatha, Vata 1050 kor. 
Tur. II, 39, 48, 52; a’ XlII-dik 
századi posonyi rövid króniká
ban áll 1187-dik évre: „Wata 
comes cecatur" (Endlicher Rr.
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Hangár. Mon. Arpadiana, pag.
57) szn.

V e c se : Vecche 1252 hr- 
hely Nitrában; Vecs 1283 fu 
Somogybán, t. most Vésze; We- 
che 1290 szn.

V e c s é s d i:Vecesdil 1 38szn.
V ecző: Vechea 1228 vár 

a’ Marosnál Erdélyben, most Ve- 
cze fu Marosszékben.

V éd: Ved 1217VR40 §szm
V ed erő : Vederey 1217VR 

209 § „Scepa et Vederey — 
lotrices ecclesiae" nőnév.

V ég: Wcg 1238„VillaWeg 
a Castro de Kewe exemptam cum 
populis castrensibus habitantibus 
super ipsam, qui exercituales di- 
cuntur“ Végőrök lakhelye az 
Aldunánál.

V é g -á g : Vegag 1268 viz 
Komárommben.

V éged : Weged 1138 szn.
V é g -s á r :  Vagsar 1276, 

1279 „In palude Vegsar“ — 
„Prope paludem Vegsar“ tó So
mogy és Tolna szélben.

V e lc se th a l-u t? : Velche- 
thalut 1214 tó Zemplénmben.

V e lc s ő: Velcho 1211 szn.
V elenye : Vellenye 1158, 

Velenthe 1228 fu, most Velény 
Baranyában.

V elő : Wolue,Wolwe 1075,
Wolve 1124 9 ennek 1415-iki 
átiratában: Velveo, htó a’Tiszá
nál Caográdban. (A' Vosve hibás 
olvasás).

V olog:V elec, Veluc Bknj 
19, 20, 48, 4 9 ,5 0  stb; Volek

1225 „Post mortem vxoris Co
mitis Bors , Sliae DuCis Velek“; 
Welek 1255, Velek 1270 szn. 

Vén: Vin 1138 szn.
Vénd: Wend1075,1124hm 
V endég: Vendegh 1135, 

Vendig 1138, Vendic 1198, 
Vendég 1208, Vendig 1211, 
Vendich 1214, Vendég 1214 
VR 382, 383 §§, Vendec 1216 

. uo 298 §, Vendege 1217 uo 34 
44 §§, Vedég 1235 uo 183 § 
szn; Vendega 1199 nőnév.

V e n d é g i : Wendeghi 1245
hn; Vendegi 1263 fu Tornában.

V é n d i: Vendi,Vindil 1 38szn.
Vén ke: Venke 1082 szn. 
V é n - le g é n y : Wanlegun

1284 szm
V énók: Wonik 1093 bn;

weynuk 1238 „Vnam vineam
sitam in cliuo Weynuk" szőlő
hegy ; most hihetőleg Vernek fu
Veszprémmbem

V ér: Vir 1138 szn.
V e rb O -lu k a : Verboluka

1214 hrhely Zemplénben.
V é r - b ö lc s :  Werbulchu, 

Bulchu, KS II, 1 „Pro eo enim 
Werbulchu estvocutus,quodCun 
auus eius in praelio Crimildino
per Teutonicos fuisset interfe
ctus, et id ei pro certo constitis
set, volens recipere vindictam su
per eos, plures Germanicos as
sari fecit super veru, et tanta 
crudelitate in eos dicitur exar
sisse, quod quorundam<quoque 
sanguinem bibit sicut vinum“;
Vorbulchu Tur. II, 8 ; Bknj Bul-



sn, szn; Verbelch 1300 fn Ugo- 
csában melytől a' Verbőczi név.

V eréb : Wereb 1 265, Vereb 
1290, Verib 1294 hn, rnostVe- 
rebély fu Nógrádrnben.

V e re b é ly : Verebei 1265 
hn Nógrádban. L : Vereb.

V erek n y e : Verekenel290 
hn Csallóközben Posonmben.

V e re s , L: Vörös, minden 
összeragasztásaival.

V erg ő d : Vergudl075,Ver- 
ged 1135 szn.

V erm ed: Werrnet 1221VR 
363 § szn.

V erm et: Vermut 1 Hb fnév 
(mond: Vermőt).

V e rő c z e : Veceuecea Bknj 
33 fóNógrádban; Uereucze1234,. 
Wereucha, Wereuze 1242, Ve- 
reucze 1269 bn Drávánál, mely
ről a' megye.

V e rö n d : Verunt 1268 szn.
(Berendnek is vélhetni).

V ersed : Wemsset1211szm
V e rse g : Verseg 1261 falu 

Tisza körül.
V e rse n d i:  Versendi1138 

személynév.
V é r-s z in ? :  Versun 1138, 

Vyrsin 1217 VR 92 § szn.
V é r t:  Wert 1265 hnmely 

Bana várhoz tartozott.
V é r te s :  Vertus Bknj 50 

„Silvam magnam, quae nunc Ver
tas vocatur, propter clypeosTe- 
uthonicorum inibi dimissos" er
dős hegység Fejér- és Vesz- 
prémmben; Vertes 1193 hrhely; 
1226 apátság; Wertus 1231,

1237 erdő; Wertus 1278 lm és 
monostor.

V e s e l é n y i : Wechelyny 
1276 „Nos frater lacohus dictus 
Wechelyny, Magister domus 
Craciferorum de Tburda“ szn.

V eszekend: Besekundl 289
falu.

V esz - ném et: Weznemut 
KS R, 2 „Vnde idem locus, vbi 
praelium est commissum, eorum 
(Germanorum) linqua vsque ho
die llorum paiur (Verlorner Bay- 
er) est vocatus, et Weznemut 
nostra lingua"; Vestnempti Tur. 
H, 37, Vezetnemet Budai kró
nika , lmév.

V eszprém -szőlőse: Wes- 
prem Scelleuse 1270 fu Vesz- 
prémmben.

V essződ: Vesud 1211 szn. 
(v. Vesződ).

V e s s ződi:Vescudyl214szm 
V é s z - v e r e s :  Wezveres

1256 völgy Szálában; Vezverys
1285 fu Liptóban; Wesuerus
1286 bnév Sárosban; Vozveres 
1288 ua Sárosban.

Vétek?: Veytech 1217 VR 
54 § fm

Veten y : Wetteng 1279 du
nai sziget Mosonmben.

V eté: Veteve 1 Hb cs(mond, 
Vetévé).

V e té s : Vetys 1265 bn Szat- 
mármben.

Vetőlős?: Wytulusl 308szn. 
V e tő s: Vetus H 38 szn.
V eze kén y:Vézeken 1261,



Vezekyn 1277, Vezeken 1206
fu Hevesben.

V ezend : Vetend 1075 szn; 
Vezend 1124 „Sepultura Ve- 
tendi“  hol most Vezseny Heved
ben; Wezend 1262, 1284 falu 
Szatmárban.

V e z e sse : Vezesse 1 Hb cs.
V e z se n y : Wechen 1238 

„Portum Wechen super Titiam“ 
rév és fuHevesben, Vo: Vezend.

V id a - f ö ld e :  Widafelde 
1279 hm

V id a -k u ta : Vidakuta1291 
hrkut Komárommben.

V idék: Videg 1211 sznév; 
Vidék 1270 hn Tolnában.

V id é k -e re s z tv é n y : Wi- 
dek erestheny 1291 „Iuxta sil
vam Widekerestheny vocatam“ 
erdő.

V id ék es: Videkes 1211, 
Vydekus 1252 szn.

V id é k -v ö lg y e :  Widek- 
welge 1291 „Ad vallem Widek- 
welge vocatam“ hrvőlgy.

V id -e re :  Vydere 1268 htó 
Komárommben.

V idó: Widoul229szm(Ugy 
látszik a’ Vidus vagy Vitus mar- 
tyrologiai név átalakitása).

V idor: Vidhor 1220 hnév 
Valkómben.

V id ra : Vidria 1264 tó Ba- 
ranyamben.

Vi g: Vig 1138 szn.
V ig m a n -sz e g : Wigman- 

zyg 1291 hn, most lgmánd Ko- 
márommben.

V ik a e g i-á r ta n d ? :  Vika-

egiartand 1075, 1124 (Rakal- 
hiartand) fu, hihetőleg Ártánd, 
Biharmbem

V ilág : Világ &Hbfh.
V ilágba : Vilagbele 1 Hb 

fn (m: Világbele).
V i lá g o s -b e re k : Vilagus- 

berukl289 bn Baranya vidékén.
V illám : Villam 1211 „Bika 

frater eius Villam" szn.
V io la: Viola 1270 ,4277

nőnév.
V isny  ó:Vysnovl259,Vys- 

no 1270 fu Zemplénmben.
V isz: Wiseb 1229 fu So-

mogymben, talán erre vonatko
zik Wisetcha 1001-bem

Viszló:'Veyzlo 1219 VR
1 § hnév.

V ita : Vital219VR120 §fm
V itán y : Vitán 1216 VR 

269 § fm
V ite l:  Bytel 1198 „De sin

gulis oneribus cumulorum, qui 
Bytel vocantur — solvitur vnus 
frisaticus“. (Mást nem értelmez
het, hacsak a' német Beutel-tól
nem jő).

V itéz  vagy U t ő s : lutotzas 
Const. Porph. de adm. imp. c. 40 
Arpád harmadik íia; Vitiz 1248 
„Ad villam Vitiz quae etiam Ar- 
pa nuncupatur“ . Vitéz 1268 
„Ad villam Vitez, quae etiam 
Arpad nuncupatur" fu Komárom- 
ban; 1300 körül „Petrum, Clium 
Vitéz nomine“ szn.

V ité z -m e z ő : Vitezmezeu 
1296 hn Sárosmben.

V iz : Vich 1248 ,,Ad fontom



Vich“ vizCsallóközbenPosonmb; 
Veiz 1300 „Et in aquis ad clau
suras piscium quae vulgoVeiz vo
cantur" tavak.

V iz a -h a l; Vizahal 1240 
„Husones pisces, qui vngarice 
vocantur Vizahal“ ; 1256 „Hu-
sones qui vocantur Vizahal“ 
hal neme.

V iz -é r :  Vizer 1255 „Ad 
quandam venam Vizer nuncupa
tam , quae exit de Fequetetow" 
hrviz Zernplénmben.

V iz es-K o ro s : Wizeskcu- 
rus, Wyzeskeuros 1214 hn a’ 
Tiszánál. -

V íz -h e ly : Veyzhel 1268 
„Sedecim loca piscatoria, quae 
vulgo Veyzhel vocantur“. — 
„Quinque loca piscatoria, quae 
similiterVeyzhelvocantur“tavak.

V izes-h o m o ru : Vizesho- 
morou 1247 „Transcendit ad 
montem Vizeshomorou" hegy 
Esztergommben.

V iz -k ev erő ? : Weichkefe- 
ro 1301 hrhely Erdélyben.

V iz -m onora: WizMunora 
1263 hn Erdélyben.

V iz -v á r? :  Weiswar 1208 
hn Mosón kojnyékén. (Somogy- 
mben van ily nemit fu).

V iz -z u h a n á s -p a ta k a ? :  
Vyzuanspotoka 1255 viz Abaujb.

V onós: Vonuz 1268 „Tres 
terras Vonuz appellatas, quae
quondam fuerunt Paratorum ar
cuum nostrorum in ComitatuCsa-
nad“ Istv. ifj. kir. adománylev. 
hn Csanádban (Talán a' kézvo-

1&T
nótól, melylyel a' nyilak és kézi
jak készítettek, mint a' Furós, 
Gyalus, Bárdos stb nevű helyek). 
Némi másolatban Voruz néven 
iratik e’ hely.

V o lcsok : Wulcsuk 1232, 
Vlcsuch 1273 szn. (Madár-faj- 
neve).

V ő leg én y : Vylegin 1250,
Vylegun 1275 szn.

V ölgy: Vuelge1015,Velgh 
1024 hn; Welg 1284 „Per ip
sum fossatum vadit ad origina
lem aquam ipsius fossati Welg 
vocatam“ bn Sopronmben. 

V olgy-alap-T iván : Vcg-
oluptivan 1217 VR 80 §, falu, 
hol a’ pásztói apát harczoló ló-
vászai és jobbágyai, 1275-ben: 
Alapján, most Alattyán, János- 
hida és Jász-BerénykoztHeves- 
ben. L: Alap-Tiván.

Vö lgyes : Vulgus 1055 szn. 
Völg y e s - tó :  Velgestho 

1251 tó Györmben.
V örös: Verwz 1015 hn. 
V ö rö s -a lm a : Veresalma

1270, 1271, Verusalma 1278, 
Veresalma 1296 fu Sárosban.

V ö rö s -h a ra s z t :  Veres- 
charazth 1218 „Cum virgulto, 
vulgo Verescharazth nuncupato" 
barasztos hely Nitramben.

V o rös-kő : Verusko 1252 
hrhegy Turóczban; Veoreskeo 
1296 vár Posonmben. 

V ö rö s -m a rt:  Wurusrnarth
1246 hn Baranyamben.

V ö rö s -p a ta k : Verespatak
1274 fó Szepesmben.



V ö rö s - tó : Verestou 1221, 
VernHtov 1227 hn; Werestou 
1299 fu Békésmben. 

V o ró s-v iz : Veresviz 1280 
kórül erdő Szepes vidékén.

V n lk á n -fá ja :  Wuolcan-
faya 1211, az 1399-diki átirat: 
hasonlókép, az 1417-diki Volo- 
chanyfaja, hr Tolnában (A' ,,sa- 
ja“ hibás olvasás).

Z abo los: L: Szabolcs.
Zaboló-begy:Zabálohegy 

1248 és 1299 hegy Zemplénben.
Z abos: Zobos 1193 bn.
Z ab o s-ló -v á  sár?:Zobns- 

louvasar 107á, 1124 lm. Lásd: 
Szoboszló-vásár.

Z a b -o sz tó : Zoboztoul270 
korül, királyi lovászak egyik 
felekezete.

Zac s ó d i: Zachudyl263 szm
Z ador: Zadur 1138, 1221

VR 367 § szn. (Nem tartom a 
Sándorral egynek).

Zadorsz-orma?:Zadurzor- 
ma 1252 hrhely Komárom vidé
kén (t. Zádor-orrna).

Z a g y v a : Zogea Bknj 30, 
32, 38; Zagua,Zagaua,Zagava, 
Zogbua 1265 fó, mely Szolnok
nál a’ Tiszába Ömlik.

Z a g y v a -fő : Zagua feeu 
1290fu Nógrád- Gómór vidékén.

Zak: Zak 1137 szn.
Z ákány : Sakan 1138 fû  

Zakan 1245 íu Valkóban.
Z a k á n y -h a lo m ? : Sza- 

chumhaluk 1158, Zaoharholim 
1228 halom Tiszántúl.

Z a b á ld a : Znbada 1235 VR
168 § „Discilou, de villa Bori- 
ci, impetiit Glatillum, cocum Re
gis, de villa Susa, de Equi zuba- 
da. Qui, cum nagaret se esse ven
ditorem illius equi, praefatus 
Discilou adduxit vt Mosen fidei-
iussorem aduersarii sui, quo
se fideiussorem aduersarii sui.
Prohibente (inkább perbiben
te), Glatillo vero constanter ne
gante. — Martinus Bilotus do 
Borsod, per Pristaldum nomine
Kelepc, misit Varadinum. Quo 
Discilou primitias auctor, et 
alius Discilou, scilicet: fide- 
iussor, et Pristaldus, in octauis 
omnium Sanctorum, quasPristal-
dus dixit se vtrique parti pro
termino assignasse, venerunt; 
Glatillus vero non comparuit“. 
Világosan Zabált ló eladása mi
att történt itt a' vád, melynek
tőle vételét Glatil tagadta ’s vég
re Váradon a' tüzitéletnél meg
sem jelent; tehát az Equi Zuba- 
da annyi mint ló zabálda, vagy 
mostani szólásunk szerint Zabál- 
tatás. (A' lókupeczok kizt jelen
korban is áll a’ zabált lónak alku 
és vétel után is vissz adhatása).

Z .



Z á k á n y - ré te :  Zakánréte, 
Zachan Rete, Zárban rete 1225
hrhely Sopronmben.

Z á lo g : Zaloug 1275fuSze- 
pesmben.

Z á lo g o d : Zolugodl 224szn.
Z á lo g o s - tó v e :  Zolocotu- 

eh 1211 és 1399-diki átirat, 
Zolokostneh bn (Szalókos is le
hetett).

Z am or: Zamor1193, Za- 
mur Tur. H, 41 fu, mostZamoly 
Fejérmben.

Z aránd : Zarand Bknj 52; 
1216 VR 296, 323 § „Provin
cia Zarand“,1235 no 146, 165 
§ megye; 1237 szn.

Z a ra n d o k -p a ta k : Zorán
nak pótok 1222 víz.

Z a ra n y - ré te :  Zarbanrete, 
Zachan rethe 1225 hn Sopron
ban L: Zakányréte. (Lehetett 
Sárkányréte is).

Z árd  v. Z o ard : ZuardBknj 
8, 33, 37, 44, 45, Tur. H, 7; 
Zuord 1216 VR 247 § nemzm

Z ász ló ? : Zazlou, Zazlow 
1211, Shazlou 1217 VR 216, 
218, 220 §§, Sazlou 1271 szu. 
Vó: Csaszló.

Z a ta : Zata 1289, Scatha 
1280 vár Rácsban.

Z a tá d i:  Zatadi 1138 szn.
Z á to n y : Zatun 1254 sziget; 

Sateun 1268 htó Komárommben.
Z á to n y a : Zadena 1214 tó 

Zemplénmben.
Z a v a r: Zouar 1256 bn.
Zavárd:Zouard1283, 1285 

sz- és nemzn. (Talán azonos a' 
Zoarddal).

Z á v á r- tő i:  Savartóe, Sa- 
bartoeaspbali Const. Porph. de 
adm. imp. c. 38. „Tum non Tur
eae sed Sabarteeasphali qua
dam de causa dicebantur“ — 
„Et hi etiam in hodiernum diem 
de veteri Turearum cognomine 
Sabartoeasphalinuncupantur“. A' 
magyarok egykori neve, midőn 
még Lebediában a' Feketeten
ger martjainál laktak, 's ekkép 
hivatott a' Perzsia vidékérevisz- 
szavonult részük is Constantia 
korában a' X-dik században.

Z e k e - t e l e k :  Zeketelnk 
1289, 1291 hn Aranyosszék- 
ben Erdélyben, most nem létezik.

Z e rg e : Zerge 1 300 szn.
Z ob :Z ub1219V R 22§fu ; 

KS II, 1 rév a' Danánál.
Z om bor: Zombor Bknj 6, 

20, 27, Zumbur 1171, 1278, 
1281 szn.

Z o v a - f e jé r -h e g y :  Zova 
feeregy 1211, az 1399-diki át
irat „Ad monticulum qui vulgó 
Zovafeeregh", az 1417-diki: 
Zomoy hegy, hn.

Z obotad?: Zubothath 1225 
helynév.

Zöld: Sild,Zild1 108—1109 
„Sanctus Rex (Stephanus) dedit 
(Monialibus de Valle Vesprimi- 
ensi) quamdam insulam Sild vo
catam" erdős sziget a Dunán 
Duna - Pentele (Monasterium S. 
Pantaleonis)határánál F ejérmben.
Világositják 1364, 1382 és 
1 41 9-diki oklevelek, mikben ,,In 
sula Zild, Sylva Zild, Insula Zild 
tonya. Possessio Seld, Zeld,Zild



és zeud, meg zeld szigete To-
nya“  iratással fordul elő. Zöld, 
Sold 1193 fu;Zuld 1269,1375
Zeud 1285 szn. Ide tartozik-e:
Solt 1221 VR 36i § „Solt alius
Solt“ szn, — meghatározni nem 
tudom.

Z ö ld -h e g y : Zidhigl225fu. 
Zöm ók: Sumug,Somocl216 

VR 289, 325 § szn.
Z ó r ó g d : Zurugd 1237 szn. 
Z sad án y : Sedan 1217 VR 

104 §, Sadan 1235 uo 181 §
Saden uo 365 § fu; Scaden uo 
191 § szn.

Zsám bok: Zumbocl212 fu 
Nitramben; Samboch 1258 fu, 
most Zsámbék Pestm. szélben; 
Sumbuk KS jövevény nemz.neve. 

Z sám oly : Zamol 1271 hm 
Z s e l lé r :  Saller 1281 falu 

Szatmármben.
Z s id á n y : Sydan 1225 hn

sopronmben.
Z sidó : Side 1215, Sidou

1289, Zidev 1301 „Petro dicto 
Zidev“ szn.

Zsidód: Sidoud 1266 hm 
Z sid ó -u n ta k : Svdopotoka 

1247, SydJpotok 1272, Sydou- 
potok 1284, 1288 fó és fu Sá
rosban, most Magyarfalm 

Zsilip?: Siletepl232,,Quam-
dam clausuram piscium in Chas
ma, quae Siletep dicitnr“ zártviz.

Z s i tv a - tő :  Sytiateu Tur; 
Sitva Tu, Budai krón. L: Sitvatő.

Zsom bó: Zomba 1015 és 
1228 átirat: hm

Zsom bóg: Sumbug 1221
VR 377 § szn.

Z som boly : Somboll261fm 
Z som bolya-begye:Som - 

bolahegie 1261 hn. 
Z ubanyos: Zohogynis,Zo-

bainis 1214 „In ane torrentis,
quod Zobogynis dicitur" viz 
Zemplénrnben.

Z urdok: Zordoch 1214 hr- 
helyZemplénmben. Vó: Szurdok. 

Z u z ?: Zous 1237 hn.
Zúzó: Znuzo 1217 VR65

§ személynév.



I. Függelék.
Szótári bővület.

E l ő z m é n y :  Megértvén Nagyságos Czech János országos 
pénzügyi főtanácsos nr ’s m.acaderniai rendes tag „Nyelvkincseink" 
nyilvánosságra bocsátását, legott szlveskedék eredeti okmányokból 
másolt gazdag gyűjteménye anyagait velem közleni, melyekből e' 
három- és fél száz vezérszóból álló függeléket szerkesztém. Talál
tatnak ugyan köztük olyak is, mik szótárunkban már előfordulnak, 
minthogy azonban a' különböző évi adatok által amazok gyámoli- 
tást nyernek, közlésüket czélszerünek látám. Az ilyeket használati 
könnyebbités tekintetéből * jegygyel különböztetém meg. A' kitű
zött időszaknál njabbkori szókat, melylyek egysem számosak, ritka 
és becses voltuk miatt sorolárn be. A' még most nem értelmezhető
személyneveket sem hagyám ki, minthogy azok a' messzi régiség
ből lévén, egykoron földerithetők leendnek; minden esetre pedig a
magyar Onomasticonra hasznos anyagul szolgálandnak.

Köszönet, kétszer köszönet a' tisztelt házasnak szívélyes 
közlékenységeért. Vajha a' gazdag levéltárakkal biró családok régi 
okmányaikat ilynemű magasztos ezélokrá illető szakembereinkkel 
közleni ne idegenkednének: ugy Nyelvkincsünk gyűjteménye né
hány év alatt kéttelenül tömérdek gyarapnláat nyerne, Arpádék
nyelvét nagyrészben előidézőt.

11JE B N E Y, M. N YELVEIN  CSER.

FÜGGELÉKEK.
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A csna?: Achna 1135 szn. 
*Al m o s: Almus 1220 szn. 
^Apa: Apa 1072 „Apa pri- 

staldus filius Chycha" szn.
A pás: Abpas 1228 szn. 
Á rki-Baja: Arqnibaya1234

személynév.
*Arok: Aruch 4234 hrhely.
*Á ro k -s z e g : Aruksceguj 

1072 kor. „Foven protensa us
que Aruksceguj" hu a Tiszánál.

*Árp ás: Arpas 1220 fu. 
*Á rp a - te lk e :  Arpathelky 

1228 hn (terra).
*A rtány -pénz: Artánpénz

1437 Denum 142 Borenos pro

*B acsa: Bacha 1228 szn. 
(Baka?)

*B aj: Boy 1228 szn.
B a ja : Baya 1234 szn.
B a jté n y : Boytyn 1072 kor. 

(tumulus) brbalom.
^Baka: Baca 1135 szn. 
"B ala: Bala 1135, 1171 

személynév.
. *Balog:Buloc 1135 szn.

Ba lo g d : Bolugd 1239 „Ad 
caput arbustórum Bolugd".

^B alony: Balun 1279 falu 
Posonmben.

censu S. Georgii, Michaelis et 
Nativitatis Dni anni 1436 e pe
cuniis scropbarum ártánpénz di
ctis in medietate reginae ceden
te perceptis" adó neme.

*Ár v a : Arwa 1152 szn.
*Árv ád : Arvad 1171, Aru- 

ad 1225 szn.
^A sszony: Ahchyn 1131

—41 „Pristaldus Gregorius ru
fas de villa Abchyn“ fu , mely
most Asszonyfának hivatik. 

A tta : Atta 1171 szn. 
A ttun?: Attun 1171 szn.
A z á r :  Azar 1279 lm.

B anya: Bona 1228, Bana 
1252 szn.

^Rárd: Bard 1268 falu So- 
mogymben.

B árd - v ö lg y :  Barduuelg 
1268 viz.

B a s - f á ja :  Basfaia 1135
erdő.

B asi: Basy 1072 kór.(„Ra
si acervus“ ). Basahalom létezik 
Szabolcsban Eszlár fu mellett.

*Becs: Bech 1228 szn.
*B ecse - k é re  : Bechery 

1228 hn.
^"Bela: Wela 1228 szn.

A .

N
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B én id : Bénid H71 szn. 
.* B é rc z : Birch 1268 „Ad 

capdt unius Birch“ hrhegy.
* B e rk e n y e : Berekune 

1265 „Sub una arbore que Be
rekune vocatur in hungarico" 
határfa.

^B erkes: B ergesllS l szn. 
Besenyő-aszó:Besenevo- 

zou 1265 lm.
B e s e n y ő - ta r ló :  Besse- 

neuthorlou 1234 „Hinc vadit ad
rus Bissenorum qui vulgo dici
tur Besseneuthorlou“ hrhely. 

B e te re :  Betherel220 szm 
*Bezeg:Bezeged 1269 hn 

Szalambcn.
B ibub rn? : Bibubra 1181

nőnév.
*Bik: Byk 1265 „Ubi jun

git duas arbores quarum una 
Byk in hungarico, latino vero 
fagus* nominatur“ hrfa.

*Bika: Byka 1287 helynév 
Győrmben.

* B ik szód : Bixoud 122bszm 
Bodó: Bodov 1225 szn. 
B orbély?: Burbelil228szm

B ord:B urd ll35 , 1228szn.
B orona : Worona 1351 „Et 

super 100 magna ligna Worona 
dicta in longitudine XXX ulnas 
in se continente dedit“  faeszkóz.

B o ro n eg : Boroneg 1135 
személynév.

*Bot: But 1228 szn.
^B otos: Buthus 1252 szn.
B ozteh?: Bozteh 1135 szn.
B ölcsbe: Bwlchkel291 fu.
B ö lcső : Bulchow 1228szn.
Bua?: Bua 1252 szn. (Bknj- 

nél 27 Bue az ifjabb Gyula lia).
B u b a c s : Bubach 1072 kor. 

helynév.
*Buda: Buda 1228 szn.
*Büdosó: Badusa 1131— 

41 szn.
B úr: Buur 1299 btó a' Fer

tőnél.
B usár:Busar 1171 szn.
*Buta: Bubta 1228 szn.
B u tk a : Butca 1231—41

személynév.
*Ruza: Buza 1228 szn.
Bilnd: Bettnd 1252 szn.

C .

C s a b a -R á k o s a :  Chaba- 
rakusa 1072 kör. bn, m. Rákos
csaba Pestrnben.

C se c se : Checke 1257 szn. 
*C sege: Chege 1152 szn.
C se jk őd : Chejkudl 252SM. 
C sem a: Chema 1228 szn.

^C serkesz : Cherkezll35  
személynév.

C se te r : Cetber 1228 szn 
(v. Keter).

C sin: Cin 1181 szn. (Kin 
is lehetett).

C siv a : Chiva 1135 szh.
11*
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*C sóka: Cocn 1171 szn 
(Kocz is lehetett).

C so k o n y a -te le k : Cheku- 
neteluk, Chukuneteluk, Cheucu- 
neteluke 1265 fu Somogymhen- 

Csom ó: Chomov 1225 szn. 
*Csomós: ChOmOZ1135sz!L 
Csom oszó: Chornozoul 228

személynév.
C són: Chon 1228 szn (vagy

Kón).
*Csuda: Zuda 1257 ,,Zuda 

Comes“ szn.

"C suka: Chycha 1072 kór. 
Cuka 1150 sznév. (Csiga is le
hetett az első).

*C sunya: Cuna 1131—41 
személynév.

C su tak : Chutuk1265„Val
lis cui nomen Chutuk“ hrvólgy.

C surhó-fő : Churhufeul 234 
,,Ad caput voraginis quod dici
tur Churhufeu“  vizórvény.

"Czom pó : Compu 1228 
„Rivulus qui Compu dicitur“ fó 
Vó: Csornpó.

Dalm ó: Dalmau 1152 szn. 
Dama csám: Damachaml 1 52 

személynév.
D a m a s a : Damasa 1257szn. 
D am sa: Damsa 1252 szn.

(Talán egy az előbbivel). 
D egve: Degue 1181 nőn. 
"Dob: Thob 1228 szn. 
*Doba: Duba 1181 nőm 
D obrocs Dubroch 1071 szn. 
"Dom boly: Dumbul 1268

„Ubi una que venit de ponte 
Dumbul cadit in aquam Hydus“ 
híd.

D om bród: Dombroi 1265 
fu Somogybán.

"Dorog v. D örög : Durug 
1171 szm

D u rs i:  Dursi 1171 szn.
D u sn o k : Dusnuky 1072 kör. 

fu Borsodmben.

"Ebes: Ebes 1072 kor. btó. 
"Ed A: Edu 1171 szn.
"E ger v. E g e r: Egur1265 

„Arbor que vulgo dicitor Egur“ 
határfa.

"Égető: Eguetbow1228szn.

Égőd: Egud 1125 szn. (E- 
gyed is lehetett az Egidiustól).

"E g ró g y : Egrug 1171, 
1265 fó.

E lhő: Elbeo 1171 szn. 
"E le fá n t: Elephanti217fu 

Nitramben.
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E m icő : Emisea, Enuseo 
1171 szm

E n d r e - l a k a :  Endrelaka 
1265 fu Somogybám

Enő : Eneu 1233 ,,1tern de

bent facere communem aratu
ram qui dicitur Eneu de unoquo
que mense X jugera“Közmunka?

E rb : Erb 1282,,FiliiErb de 
Heche“ szn.

*Fanc s a l : Fonsol 1072kór. 
helynév.

* F a r is ta r :  Faristar 1206 
„Quod neo Rex, nec Comes Po- 
soniensis, nec etiam Faristar ali
quid iuris inde hobeant“ ugy 
látszik hivatal név ’s a’ német 
Forster azaz Vorsteher-től ered. 
1295 „Possessio Faristar nomi
nata in Chal lokoz existens“ hn, 
ez most Filistal fu Posonmben.

*Farnád: Fúrnod 1171 szn.
*Fehér vagyFejér: Fehe- 

ra 1152 szn.
*F enő : Fenn 1226 fu.
Ferg e s -é r : Fergesher1228 

„Rivulus qui Fergerher dicitur" 
folyó.

F e rn e s : Fernes 1252 bzn.
*Fiad:Fiod 1225 szn.
F ic so k : Fychok 1228 szn.
F i n t a : Phinta 1135 szn.
F iók : Fioch 1228 szn.
F iu : Fiú 1237 „De quadra

ginta funiculis quod vulgo Fiú

vocatur sex daret populis regi- 
ne“, (Foltéve, hogy az eredeti 
példányban hibásan áll a' liiú 
,,liiic“ helyett, ugy kényen fiik
— azaz féknek értelmezhetnénk, 
mely mindig kötelet köteléket 
föltételez p. o. kötőfék, fékelni, 
fékezni. A’kötőfék mindatik né
mely tájon kotőfik-nek is).

*Fót vagy F o lt:  Foth 1152
személynév.

F ő -s z e lő : Feusceleu 1234 
határhely.

F iiged i: Fygudy 1072 köm 
„Inde tendit ad acervum Fygu
dy" — „Pristaldus meus Fygu- 
dy“ h- és szn.

F ü s t-p é n z :  Fystpénz 1240 
„Item statuimus, quod iidem po
puli — nec bovem nec Fyst- 
pénz solvant" adó neme.

*Fuz: Fyz 1228 szn.
F iizeg: Fyzeg 1234 „Ad 

portum Fyzeg" rév.

#

G annanna- Gannannall71 
hn (praedium).

G erő: Geru 1072 köm viz 
és malomn.
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Gog: Gug 1234 szn.
G o n o sz -ré v e : Gonoysre- 

vy 1233 „A portu qui vulgo 
Gonoysrevy dicitur" rév. 

"Gónyő?: Gunou 1171 szn.
G ó r g ó t e : Gurgute 1 1 35szn. 
G ubacs: Gubach 1072 kór. 

hn, most puszta Pestmben.

"G yarm at: Gormath 1279 
fu Győrmben.

"G yón: Goun 1135 szn. 
G y ó s lap a : Gyoslapa 1288

személynév.
*G yum ö l c s én y:Gemelchen 

1265 „Sub quadam arbore que 
vulgo Gemelchen nuncupatur“ 
határfa.

Ha lap : Holup 1171 szn̂
"H alas-tó : Halasthowl 228 

„Ad lacum , qui halasthow nun
cupatur" htó.

"H a m i s - é r : Homuserl 072
kór. htó.

"H angony: Hongun 1135 
Kanyar predium quod vulgo 
Hongun dicitur" hu.

H angos: Hangwes 1228szn.
"H arasz ti: Horosztyl 233fu
Hasság: Hassag 1234 „Hinc 

ad caput Hassag“ hrhely.
Ha vád i: Hovodi 1152 szn.
*Hecse: Heche 1072 szn; 

1181 nőnév; 1282 hm
H egyed: HugudllSlnőnév.
*Hegyes:Hugusll81 nőnév.

"Hém: Hema 1228 szn. (L: 
Szótár: Hím).

"H erczeg : Herchec 1225 
személynév.

"H idas: Hydus 1268 víz. 
H om ály: Homá 1135 szn. 
H om -fő: Homfeu 1299 htó 

a' Fertőnél.
"H ord : Chordy 1072 kór. 

hn, most Hort puszta Szabolcs-
megyében.

H o r-fő : Horhfwl26S„Du
cit ad locum qui dicitur Horh- 
fw“ hrhely.

"H o rto b ág y  : Chartybak 
1072 kór. „Marchia Chortybak“
hn, most puszta, Szabolcsban.

Hugdi: Hugdi 1152 sznév
(Hegydi lehetett).

I c si: íchy 1072 kór. sznév.
(Écsi is lehetett).

Ih a ro s : Iharus 1268 szn.

I l la :  Illa 1265 fu Somogy- 
megyében.

Imolond:Imulund 1135szm

n

B t
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1saj: 1say 1279 fu Vesz- 
prémmben.

I^ z tra : Iztra 1226 „Nec ad

J á k ó-v ize : lacoweyzel 228 
„lacow piscina que vulgo laco- 
weyze nuncupatur“ htó.

K aczár: Kacar 1171 szn. 
K ajar: Kujar 1435 „Predi- 

um Kuyar quod vulgo Hongun 
dicitur" hn.

K a la ja : Qualaya 1265 víz. 
K a le n d a -fü z e : Kalonda- 

fyze 1228 hrfa.
*Kara:Kara 1171 szn.
K a s k a : Kaska 1152 szn. 
Kasodi:Kasudi 1131—41

személynév.
K atló:Catlu1220 „Ex do

natione Catlu“ ugy látszik nőnév. 
K ávás: Kavas 1171 szn. 
*Kenő:Quenu1131—41szn. 
K é n y es : Cunes 1135, Ky- 

nus 1225 szn.
K é re g : Queregh 1228 szn. 

(Kerek is lehetett).
K eva: Kewa 1225 sznév. 

(Egynek látszik a’ Kévével). 
^K icsid: Quisid 1181 szn. 
Kiós: Cius1135szm (L:Szók 

Kigyós).
*K ó c z : Khuch 1152 szn.

Ko k o c s : Kokoch 1 072 szn. 
(Azonos lehet a’ Kakassal). 

"K őcse: Cuce 1181 nőnév. 
Kőed: Qued 1135 szn. 
Kö ményes: Comenyesl 228

helynév.
K ő -ré  v: Kuurew1072 kor. 

„Progreditur versus Kuurew“
helynév.

*Kán: Chun 1228 szn. 
Kuszda:Cuzda 1228 szn. 
K ut-só: Kutsov 1268 „Ad 

unam vallem Kutsov vocatam“
helynév.

Kü l- fa :  Culfa 1233 „ltom 
teneantur in festo 8. Martini et 
in adventu regio de uno quoque 
mense 111 carratas lignorum que 
vocantur Culfa“. (Ha az eredeti 
okmányban bibássan állna C, E 
betu helyett, ugy Ölfát jelentene, 
így pedig Kul azaz Küllő fának 
értelmezhető).

*Kür t ös: Kartus 1279 bnév 
Nógrádmben.

^ J e g e n y e :  1egune 1265 
„Tangit aliam arborem cuius no
men 1egune“ hrfa.

J

clausuram aquae, quod dicitur 
vulgo 1ztra ire teneantur“ . 

*1va: 1wa 1228 szn.
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Latibor : Latybor 1279szn. 
L egá : Lega 1228 szn. 
L egenyő : Leguney 1152 

személynév.
L egér: Leger 1220 szn. 
L enke: Lence 1181 nőnév. 
L ev e lek : Leveluky 1072 

hr Szabolcsban.

L itoch?: Lithoych 1135
„regius judex“ szn.

L osa: Luaa 1171 szn. 
*Losád: Lusad 1171 szn. 
L osoncz: Luchnnch 1247 

„Luchunch terra que alio nomi
ne Tamasy vocatur" hnév Nó-
grádmben.

L osva : Lusva 1234 viz.

*Magd: Mogd 1135, 1252 
személynév.

Mák?: Mach 1228, Mok 
1252 szn.

*M aradék: Maradec 1228 
személynév.

N anazea : Nanazea1131— 
41 hnév.

N a g y - k e r e k :  Nogkere- 
ku 1072 kör. „Syluam nostram 
Nogkereku" erdő.

Nagy-örvény:Nogewrem  
1072 kor. ,,In loco Nogewrem 
vocato transit Ticiam“ hn. L: 
Örvény a' Szótárban.

Nedil k a : Nedilca 1171 szn.

M arm aros: Marmaros1272
vidék, most megye.

*Medve: Medue 1220 szn.
M enző: Menzeu 1279 szn. 
Mitó c s a : Mitocha 1252szn. 
*Mócs: Much 1252 szn. 
M óra: Mura 1252 szn.

N égyes?: Negus 1131— 
41 szn.

Nem ösd : Nemusd 1 135szm 
N ezincs: Nezineh 1131— 

41 hnév.
Nósz: Noz 1171 szn. 
N osztop: Noztop1135 szn. 
N ő-m álé : Numalé1135szn. 
Nős: Nees 1171 szn.
N yulod: Nulod 1265 malom 
N y á r; Nyur 1257 hn.

N .

N E .
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Ó csi: Ochi 1257 szn. 
O dolm ány: Odulman 1171

személynév.
*Onga: Vnga 1247 szm 
O rla:V rla 1228 szn.

*Ortó: Urtou 1135 „Cir
cumdator — palude que voca
tur Urtou“  tó. (Hihetőleg a' mai 
Hortobágy neve, mint Szótárunk 
is előállitja. L : Ortóbágy).

W
O

Ököl: Ecul 1171 szn. 
*Ö rkényd: Vrkund 1260 

—70 „Petrus Clius Vrkund“ 
személynév.

O s : Eus 1228 Mm 
Oze:Euze 1171 szm 
Ő zike: Ozicu 1152 szn.

y

P agonya : Poguna 1220 fm
Pák : Pach 1225 szn.
*Pakos: Pakur 1233 fm
P án k a : Panka 1252 „Pan

ka Clius Bua“ szn.
P a té c sa : Pathycha, Pathé- 

cha, Pathycza 1265 falu és víz 
Somogybán.

Pederk:Pederch 1271 szn.
Pejd: Peyth 1279 fó.
*P eresznye : Pereznel 1 35 

személynév.

P e tre c z e :  Petreche 1269 
hn Szálában.

P ita : Pita 1181 Mm 
Pót: Poth 1234 „Ad agrum 

Potb“ hrhely (Talán Poth nevű
személy szántófolde).

P o tk án y : Patchan1228szm
P ó to l: Pótol, Potul 1291 

Pettau Stajerorsz. fővárosának
magyar neve.

P u h a :P u a 1135 Mm

A

R ab: Roab 1228 szn. 
R ába^Raba 1279 fu Győr- 

megyében.
R avasz : Ruoz 1135 szm 
R éka: Réka 1228 szm

R e sz á d i:  Rescadi1131— 
41 Mm

R uC za: Ruhea 4228 sznév.
(Róka is lehetett).

R ue: Rue 1181 szm
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*Sark: Sark 1135 szn. 
S o ly : Solu 1072 kór. fu.
"Som: Sem 1181 „Semcum 

Blio Somos" szn.
*S om l y ó : Somlu 1 1 35erdő. 
Som odi: Sumudi 1131— 

41 szn.
"Som ogy: Sumug 1072 hn 

halom (acervas). 1171 hegy. 
"Som os: Somos 1181 szn. 
Soun?: Sown 1220 hn. (Ta

lán Szőny).
Su lyk : Sulc 1135 szn. 
Süle: Syle 1252 szn. 
"Sütő : Suete, Zuete 1135, 

Siteu 1228 szn.
Szabás: Zabás 1359 „Pos

sessio erga XH pensas denario
rum annuatim solvendas in feu- 
dum vulgo Zabás seu arendam ad 
X annorum reluitionem elocata".

"S z ab o lc s : Zabolchy1072 
kör. „Civibus castri deZabolchy“
vár, melyről a' megye.

"S z ad á r: Sadar 1279 fu 
Fejérmben.

S zá ld a : Zalda 1072 kor.
hn (praedium).

S z á lk a : Solka 1252 szn. 
Szalm ád: Zalamad 1135 

hn (praedium).
" S z a ló k : Zoloch 1072 kór. 

,,Ad maegnamviamZoloch“hna' 
Tiszánál. L: a' Szótárban. 

S zán : Zan 1171 szn.
"Sza tymaz:Zotmaz1228szn

S z é cs : Sceez 1224fu, most 
Szerecsen Győrmben.

"S zeg -ha lom : Scegbolm 
1072 kór. hn Békésmbem 

"S zegő : Scega 1171 szn. 
"S zék : Scch 1228 szn. 
S z é k e s-M a g o s : Scekes 

Mogos 1171 „Ad mentem qui 
vocatur Scekes Mogos“ begy.

"Székól: Scichul 1131 — 
41 szn. I .: Székely.

"S ze le : Scele, Zele 1135
személynév.

S ze led : Zeled 1135 szn. 
"S zelem en: Zelemen 1135

személynév.
S zo lid? : Zelih 1135 szn. 
"Szemd: Scemd 1135 szm 
"S zem ere : Scemura 1247

„Petrus illius Vnga de genere 
Scemura“ nemzn.

"Szem es: Scemus1135szn. 
S zem ető : Scemeteu 1171

személynév.
S zem i: Zemy 1072 kórul 

személynév.
"Széna: Sena 1247 szn. 
"Szend: Zend 1256, 1265 

helynév.
"S z é p - la k : Zyplok 1288 

falu.
Szeronk a: Zerunka1220fu. 
"S z ik sz ó : Scekzov 1072 

kór. hn.
Szik-^tó: Zyktou 1299 htó

a’ Fertőnél.



^ S z ilv á s : Zyluas 1265 fu 
Somogybán.

*S zin -halo rn : Scenholm 
1072 kór. bn, most fu Borsod- 
megyében.

S z in o s a :  Somosa 1135 
nőnév. (Talán Csinos).

8 z i p k e d: Scipked 1135szn.
S z iv -e re : Sywery1228viz.
* S z o lg n -G y ő r: Sculga-

geur 1223 „Nicodemus Johba- 
gio de Sculgageur de villa Fe- 
neu“ megyés vár.

^Szom bat: Sumbud 1171 
személynév.

*Szőke: Seka 1152 szm
Szőrm ék: Surmucll35szn.
S z u n y a : Zuna 1252 Mm

(v. Csnnya).
^Szűcs: Zukch 1252 szm

T .

T am ási: Tamasy 1247 hn 
Nógrádban L: Losoncz.

*T arcza l: Torzoll277 kán
személynév.

T a rk a ? : Darka 1252 szm 
*T avarnok : Tavarnukl 277 

„Tawarnuk terra, quam Torzol 
Cumano contuleramus" helynév 
Pestmben.

^T eka: Teca 1228 szm 
T e le k -B a rá t:  Telukbarath 

1341 fu Győrmben, melylyet
egykor besenyők, ekkor pedig 
királyi és királynői udvarn§kok
laktak.

*Te le k - fö ld :  Thelecfeld 
1218 „Particula terre Thelek- 
fcld“ hn.

T és:T hes 1135 szn. 
*T isza: Tisza 1072 körül 

„Ibi Tiza cedit mihi“ fó (Szótá
runkban már 1037-ről áll, L: 
Tisza és Nandortó).

To csia?: Tochia 1220 szm 
*Tom pa: Tompa 1135 szn. 
*T o p a : Tapa 1135 szn. 
^T o rbágy : Tnrbeg 1271 

hn, most fu Pestmben.
*T orsa: Társa 1171 szm 
T ó t - t e l e k :  Tonthteluk, 

Tothteluk 1278 hm 
Töd: Teul 1257 fu. 
Töm őd: Tumud 1171 szm 
T u ta : Tuta 1171 szm 
T yufa: Tyufa 1228 szm

U drik: Udric 1171 szm (A-
ligha nem az Ulrikból).

*U hug: Vhug.1131—41

„Homines libertos quos vulgo 
Vhug vocant“ néposztály (Szó
tárunkban előjő Ingy név alatt.

V .



hol az okmány szava Uhng-nak
adatik).

*U god: Hugud 1279 szn. 
U kd:U cd ll35szm

Uzdi:Uzdi 1171 szn. 
Um őcs: Umeueh 1299 hn 

Sopronmben.

V acsa: Vacka 1252 szn. 
Va c s i : Wachy 1072 kör. 
V a lén y : Valen 1131—41 

helynév.
V áró: Waroz 1225 sznév.

(v. Varró).
V asa nő: Vosonei 1152 szn. 
*Vasas: Vosos 1152 szn. 
V ek ta : Vectha 1251 szn. 
Vancsellő:Vensellevl072 

kór. hn, most falu Szabolcsban.

*Z sadány?: Sudan 1181 személynév.

H. Függ.

(A' Venceslausból látszik ala
kul tnak).

V e ré n y : Weren 1265 „Fe-
netum Weren“ hrhely.

*V értes: Virtus 1268 „Se
paratur de terra ville Virtus“ fm

V é r t e s - o r r :  Wertishurh 
1268 „Vadit ad locum Wertis- 
hurh vocatum“ hrhely.

V e t e : Wete 1171 szn.
*Viz-é r : Weyzer 1228 hn.

V .

Z .



II. Függelék.
a

Magyar hadi vezényszók és felkiáltások a' 
XIII-dik századból.

Homeck Ottokár a’ XIII-dik század második felében élt német 
író, ki 1309-dik évvel fejezé be német rímes versekben írott és 
Petz által (Scriptores Rerum Austriacaruni. Ratisbonae 1745, fol. 
Tom. HP) közzé tett ausztriai krónikáját (Chronicon Ausztriacum 
Rbitmicum), több fejezeteiben magyar viszonyokról is értesítvén 
bennünket, némely magyar vezényszókat és fökiáltásokat szőt be
előadásába, melyek ámbár első tekintetre értelmezbetleneknek látsza
nak, a' szöveg átvizsgálása után mégis jelentésűkre ívisszavibetők. 
Hasonlókép tón Helbling Szeiírid a’ XlV-dik század elein élt német 
költő.

Következő szólásokban alapíthatók meg a' két író tárgyunk
ra vonatkozó sorai:

I.,,Irj elő, fussatok mind elő.“
II.,,Lót erre sürge, erre lót“.

III.„Fogat fuss mind kórul! Járd körűl!“
Az l-ső szólás Horneck krónikája XLVHI-dik fejzetében talál- 

tatik, melynek tartalma imez: ,,Wie der Jung Kunig Stephan ge- 
legen is tfu r der Stat zw  Pettaw“ , szövege pedig így szól:

„Die Vnger heten getriben.
Nicht lenger sy beliben,
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S y  spilten Irru el e 
F u s to  und Mingele 
Der von Agrim lewte rielf 
Seinc Mayden, der so drate lief

Ob der Mayden nicht gewesen wer
An dem fliehen so snell
Der ernert ym daz Vel
Daz ez ym nicht zertrent wart.“

Karajan szerint több kéziratok nyomán ekép írvák e’ ma
gyar szók:

„Fuscho meyn gele“
A' 11-dik szólás ugyanazon krónika LXVHi-dik, következő 

tartalmú fejezetében ,,Wie der Kunig von Vngarn von Hochzeit 
gellohen sey“  imigy olvastatik:

,,Da ward ein michel gahen 
L u t h e r  s c h i r e , h e r l u t

Sy ruelften ymerrner darun 
Welan dem Kunig und Stephan 
Und dez Margrafen Aidán 
Drei snelle maidén 
Wurden dar geczogen 
Darauf chomen sy geűogen.
Und entwichen dem gestreizz“ .

A' Hí-dik szólást Helbling Seifried 1300-dik év kórul élt né
met költő tartotta fönn, mely az előbbiekkel több tekintetben össze
vág, 's valódi vezényszó voltát viseli homlokán. így hangzik a’ nér 
met szöveg:

„Richerstorfl sie kriren schriren 
Zehant die Unger 
F u g a t  f u s h m i n g r e l l  
hie kumt W u h a r t k r e l ! “

(Lásd: Zeitschrift ftir deutsehe Alterthtirner. Leipzig 1844 IV. 
Bánd, S. 227).
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Csak e' két szóra „schire" és ,,fugat“  kívánok megjegyzést 
tenni:

Az elsőben, melyet surge jelentéssel értelmeztem, a' sReg-fo- 
rog, és sürgető, szavunk gyöke látszik lappangni, hamar, gyorsan, 
sietve értelmet kifejezőleg, a' mi épen ide a' lót (lut) azaz lovat 
szóhoz illik. A' fugát vagy fogat a' hadcsapat valamely kisebb ré
szét tehette. Fogatok- vagy fogásokra osztunk föl ma is némely 
tárgyakat. Rt bizonyára a’ német „Zug" hadi műszó helyét pótolja.

Ha válaki szerencsésb értelmezését adandja e' szólásoknak, 
hazaSui örömérzettel fogadjuk. Mindenesetre nyereménynek tekin
tendő tünemény, hogy már azon őskorban léteztek hadi rendezetet 
föltételező vezényszavaink, miket a’ külföldiek is , bár nem hiba 
nélkül, viszhangozni törekedtek.

HL Függ.
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III. Függelék.

Hiteles adat az irástudomány- és használat XI-ik  
századi közdivatáról a' magyar nép kebelében.

Tudtommal honi irodalmunk történetírói kevés figyelemre mél- 
taták vagy épen mellőzék Kálmán király 1100-dik évben kelt De- 
cretumának azon fontos czikkeit, miknélfogva a' magyar nép irás- 
tudományáról, és ennek a' polgári életben magánviszonyok közti 
használatáról csalhatatlan bizonyság nyujtatik: melyeket tárgyunk
rokonsága miatt im ezennel hiv forditásban kozleni igenis helyén 
találom.

így hangzik a' mondott király Decrotuma II. könyvének 2 és 
3-dik fejzete:

„Ha keresztény, zsidónak, vagy zsidó, kereszténynek két 
vagy három rabszolgát érő vagyont akar kölcsönözni, a' kölcsön
adó a’ kölcsönvevőtől zálogot vegyen, és keresztény meg zsidó 
tanúk hivatássának bizonyságokul; hogyha talán egyik a' másiktól 
a' mit kölcsönzött, eltagadná: mégis a’ záloggal és mind a’ két rész 
tanuival hehizonyitassék.

Ha pedig három személynél (rabszolgánál) többet érő javat 
kölcsönözne egyik a másiktól, zálog és tanúk vétessenek föl, mint 
előbb mondatott, és a' pénznek mennyiségét meg bizonyságok neve
it levélkékre írassák, és mind a’ két résznek, kölcsönadónak tudni
illik és kölcsönvevőnek pecsétével pecsételtessék meg: hogy, ha 
valamikor egyik a másikon aziránt erőszakoskodni akarna, irással 
vagy mind a’ két fél pecsétével hehizonyitassék a’ valóság“ .

„Ha a' zsidó kereszténytől, vagy keresztény zsidótól valamit
venni akar, alkalmas keresztény és zsidó tanuk előtt vegye az áru
ba bocsátott jószágot, és azon jószágot a’ tanúk neveikkel együtt
levélkére irassa; és azon, mind a' két félnek, eladónak tudniillik és 
vevőnek pecsétével erősitett levélkét magánál őrizze, hogy, ha
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ezen vételben netalán valamikor lopással vádoltatnék, a' lopott va
gyonnak, mely nála felismertetett, előbbi birtokossát és az emlitett 
tanukat előállítsa és felmentessék.

Ha pedig a’ lopott és fölismert jószágnak birtokosát nem ál
líthatja elő, de pecsétes levelet mutat, a' reáirott tanúk hitletételé- 
vel felmentessék.

Ha pedig nem volnának keresztény tanai és alkalmas zsidó 
tanukat állitana elő, azoknak a' zsidó törvény szerinti esküjökkel 
fölmentet vén, a’ lopott jószágnak Arát négyszeresen fizesse meg.

Végre, hahogy sem a’ fölismert vagyonnak előbbi urát meg- 
nem találná, sem a’ pecsétes levélkét elő nem mutatná, honi szo
kás szerint ítéltessék. Akkor a’ lopott jószágot tizenkétszeresen
fizesse meg“ .

(Corpus Juris Hungarici ed.Budens. 1779. fol. Tom. L p.151).
Azt kérdezzük m ár: minő nyelven készítettek a’ törvény által 

parancsoltadásvevésiszerződvények?Latinul b i z o n y á r a  nem.  
Épen azon korban, midőn maga a’ papi rend is zsinati törvények
erejével szoritatott a' latin nyelv (lingua literatoria) tanulására A 
beszélésére, annak közhasználatát feltenni is balgaság volna. Hiszen 
magaKálmán király törvénye is magyar szövegből forditatott latinra, 
mint Albricus püspöknek Seraphin esztergomi érsekhez intézett 
törvénykönyvi élőbeszéde íme soraiból világosan kitetszik: „Ve- 
rum tam en,Tu mi Dominelq u i in h u j u s  p o p u l i  l i n g u a e  g e 
n e r e ,  m i n u s  me  p r o m p t u m  c o n s i d e r a s ,  si quid calamus, 
a suscepti itineris tramite declinaverit. Tua quaeso in me solita be
nevolentia; et supervacua reseces, et imperfecta suppleas, errata 
corrigas, commode dicta paterna gratia provehas, et antequam in 
aures prodeant publicas, curae tuae digitum, dignanter imponas: 
Et quae Tuo duntaxat doctissimo constitui examine; Tuo etiam ju
dicio, a detrahentium muniantur livore". (Corp. Jur. Hung. l. e. pag. 
145). Nem azt vallja-e be im ezekben a’ külföldi származású A la
tin szöveg szerkesztő Albricus, miszerint ő a' megbizó érsek által 
az eredeti magyarszoveg nyelvének fölfogásában gyengének tartaték?

Mondják már mindezek után elleneink: mikép nyelvűnk az 
árpádi királyok szakában nem írato tt, A íratásra képességgel nem 

birt vala: zajgásuk a' buta rágalmak posványába sülyed el.
Hogy az érintett szerződési levélkékből (chartulae) hozzánk egy

sem jutott e l : arról mi nem tehetünk. Oly nemzetek sem bírnak ezen 
korból hasonlókat fölmutatni, kiknek hazájuk a' mienket üldözte 
ezernyi viszontagságok A romboló bus viharoktól épen és érintet
len maradtak.

JEHNEY, M. NYELvKINCSEK. 12



Sajtóhibák

Lap 165 szelet 3 sor 33 álló Füstpénz szóra nézve Érdy János 
Cornides Dániel eredetiből vont kézirata után kinyomozd, mikép Fekepenz, 
azaz Fékpénz olvasandó a' Füstpénz helyett.



Tudnivaló.

Pesten, minden hiteles könyvárusná! meg
szerezhetők e' munka írója által kiadott kö

vetkező munkák:
€ t o n d o R a t o h  a  J á s z h ű r t r o R ,  a h h o z

hasonló több kürtök ismertetésével. Szegeden, 1828( 8-r. bo- 
ritékba fűzve 10 kr. peng. p.

S z e g e d  v a r o s á b a n  n é v é  e s z t e n d ő  s z á 
mi régi fölirásnak magyarázata. Szeged, 1829 8-r. borítékba 
fűzve 20 kr. peng. p.

V H á g o s M á s  a  H í a n h a s z n s h e g y e n  R a 
kó avarok és kúnságiak nyelvének magyartalansága iránt, a* 
kaukaszusi népek átnézésével. Szeged, 1829 8-r. borítékba 
fűzve 20 kr. peng. p.

A n n o  v e t v á r R  B t ú n - a v a r  p ü s p ö h  p e 
csétnyomója 826-ból. Egy réznyomattal. Pesten, 1838 8-r. 
borítékba fűzve 20 kr. peng. p.

A  m a g y a r o r s z á g H z r n a e R Í t á R i r ó R , m R n t
volgai bolgárok és magyarnyelvű népfelekezetről. Budán 1845 
8-r. borítékba fűzve 1 fr. pengő.

J e r n e y  J á n o s  h e R e t i  u t a z á s a  a  m a 
gyarok ősbelyeinek kinyomozás végett 1844 és 1845.

1-ső kok vastag velin papiron, boritékba fűzve 4 ft pp. 
H-dik kot. 3 kőnyomattal és egy földképpel, mely Dé

liországot tűnteti leginkább elő. 4  irt 30 kr. peng. p.

Jelen utazás nem csak a' magyarok őshelyeiről ad kellő 
fölvilágositást, hanem a' mostani K eleH  h á b o r ú  h e ly sz í
n é t ,  nevezetesen az aldnnai vidékeket, M o l d v á t ,  B e s z a -



r á b i á t  és D é l i o r o s z o r s z á g n a k  a' F e k e t e -  és Azo-  
v i t e n g e r r e  nyuló tartományait, ugyszinte K r i r n e á t  bő
ven megismerteti, pontosan leírván egyszersmind a’ tenger 
melléki nevezetesb orosz városokat és kikötőket, minők A k- 
k e r m a n ,  O d e s s a ,  N i k o l a j e v ,  K b e r s o n ,  B a l a k l a -  
v a ,  J a l t a ,  T h e o d o z i a ,  vagy K a f f a ,  K e r e s ,  B e r -  
d i á n s z k ,  M a r i o p o l ,  T a g a n r o g s t b . ;  miáltal e’ mun
ka fold- és népismeret tekintetéből is kivált jelen körülmé
nyeinkben érdeked anyagokat tartalmazván, bő élvezetet nyújt.

J e g y z e t :  Azon t. ez. urak,  kik a' múlt 1 8 5 3 . 
évben hirdetett „ H H a g y a r  ő s t ö r t é n e t !  t a -  
n n H n n á n y n í i  czimű mukámra előfizetést tettek, mint
hogy a munka bizonyos körülmények miatt meg nem je 
lenhetett , ha m ég előfizetéseiket vissza nem kapták, azt 
M a g y a r  M i h á l y  ur könyvkereskedésében (Egyetemi 
utcza 1 sz. a .) minden órán visszavehelik.

JB R IV E T  JÁ 3TOS,
Belváros, Molnárntcza, 12. sz. a.
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ÉRTESÍTÉS.

Magyar Nyelvkincsek' minap kijött első 

közleményéhez járuló Előszóban nyil

vánítóm , miszerint, ha közleményem 

óhajtott részvéttel találkozik, legott az 

I. András király korabeli imádságok és 

a' szentmiklósi arany-edények eddige

lő rejtélyes föliratainak magyarázatai 

fognak általam egy újabb közleményben 

nyilvánosságra hozatni.

E mű kiállítására vonatkozó intézkedés-közben szeren

csés valék a SZENT ISTVÁN-TÁRSULAT pártfogását meg

nyerni oly módon, hogy annak becses firmáját e kiadás hom

lokán viselhesse; minek is rendiben jónak látám ez I. András 

kir. korabeli imádságokat az arany-edények' ismertetésétől el



választva, külön és önálló értekezésben napfényre bocsáta- 
nom, annál is inkább, mivel az edényekről! értekezéshez több 
rajzok és metszvények kivántatván meg, e kiállitást csak is 
későbbre eszközölhettem volna.

hnezennel tehát egyedül az érintett imádságok látnak nap
világot, a Magyar Onomasticon ügyében émélt talán nem 
korszerűtlen szózatom mellékletével együtt; adandó alkalom
mal egy harmadik közleményben, külön értekezés mellett, az 
aranyedények magyarázata következvén.

Kelt Pesten, december 25-én 1854.

a' s z e r z ő .
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ELŐZMÉNYEK.

Néma semmiség' örvényébe merültek azon 
, borús emlékezetű idők, midőn némely kül
földi ’s azokat gyáván majmoló honi 
írók is nem átallák egész elbizottsággal hir

detni ’s elhitetni akarni a’ tudós világgal: 
miszerint a’ magyar nyelv elannyira mive
letlen ’s hanyagolt vala az őskorban, hogy 
igeivel emlékek s könyvek nem készülvén,
sőt képessége' hiányában nem is irathat
ván, olyanok nem léteznének. E’ tudatlan
ságból, néha kegyeletlenségből, mondhat
juk fajgyűlöletből kifolyó buta rágalmakat 
rnegczálólák már jóval ezelőtt a' nagy Ré
vai Miklós ’s több lelkes hazafiak' buzgó 

törekvései, kik a’ magyar nyelv' régi maradványait poros rejteke
ikből elővonva, világositó becses értekezések' kiséretében nap
fényre hozák. Megczáfolák a' magyar Academia által 1838-dik 
évben megkezdett, számosb kötetekre menő Régi magyarnyelvem
lékek’ kiadásai, és a' Tudományos Gyűjteményben boldogult Hor
vát István kozlötte számos mutatványok'); melyek részint egész
ben , részint kiszemelten, de mindig világositó adatokkal ellátva 
terjesztik élőnkbe a' XII—XVI-ik századig nyuló régi magyar ira
tok' eddigien folderült maradványait; a' naponta egymásután föl
merülőkről pedig érdekes tudósításokat olvasunk illető Hírlapjaink- 
s értesítőinkben, különösen Toldy Ferencz jeles dolgozatában, hol 

negyven darab eddigelő ismeretre jutott XV. és XVI-dik századi 
magyar codexekszámláltatnak el több csonka töredékekkel együtt').

') Révai Nic. Antiquitates Literaturae Hungaricae. Pestini, 1813. in8-o YoL 
1 A' többi kötet kéziratban maradt bátra. — Régi magyarnyelv- 

„ emlékek. Budán, 1838,1. köt. 1840,11. köt. 1841, Ili. köt. 1846, IV. 
köt. 4r. — Tudományos Gyűjtemény. Pesten, 1835. 8r. 1. 's köv. köt. 

Toldy Ferenc, A' magyar nemzeti irodalom története. Pest, 1851. 8r. 
66 's köv. lap.
JERNEY, M. MYELvKINCSEK H. KÖZL. 1



2 Előzmények.

Sajnos ugyan, hogy az ismeritek kozott nem létezik régibb 
XII-dik századinál; nem találtatik idősebb a' két halotti beszédnél: 
melynek eredetié ámbár legbibetőbben a’ magyar kereszténység' 
kezdetekor keletkezett, de. a’ most fónlevő kéziratot diplomaticai 
nyomozások’ vezérletnél fogva a’ mondott századon tál helyezni 
nem lehet.

Élt mindig az értelmes magyar’ lelkében azon édes remény, 
hogy daczára a’ nagyszerű viszontagságoknak, mikkel honunk és 
nemzetünk ezer év óta számtalanszor küzdött, ’s melyek kiváltkép 
az irásos emlékek' mohó enyésztői, derülendnek még föl régiebb- 
és számosbak is. Mert balga az, ki hiszi, vagy csak föltenni ké
pes, miszerint a' miveltség’ oly fokán állott nemzet, minő a' ma
gyar volt Europában megtelepedése- és a' kereszt' fölvételekor,
akárminő betű-jellemet saját nyelvéni írásra nem alkalmazott s 
nem használt volna; használván pedig, hogy mindazok egyszálig 
örökre elenyésztek legyen, alig gondolható.

Ily reménytől dagadt kebellel sóvárgott lelkem az árpádi ki
rályok előszázadából valaminőt felfödözni, megismerni. Miután a’ 
megfejthetleneknek tartott régiségeket szemmel tartva gondosan 
vizsgálgattam: nem lőn biuvá erős hitem. A' torontálmegyei Nagy- 
szent-Miklósnál találtatott, jelennen Bécsben a’ császári régiség- 
gyűjteményben levő arany edények' fölirásait széltiben magyarnak 
’s nagyrészben I. András király korára vonatkozó történeti emlé
keknek ismertem, mik fölött a' magyar academiában több évek előtt 
rövid magyarázatomat elő is adám.

Ugy hozá a' jó sors magával, hogy szinte I. András' korában 
készült némi magyar imádság jutna kezemhöz, melynek megfejtője 
ismét én lehetek.

E' két felfedezés arra ösztönze immár, hogy a' byzanti íróknál 
fonmaradt X-dik századi, ugy a' magyar krónikásoknak ezen korra 
vonatkozó magyar szavait, továbbá ezek'szerkezete után az okleve
lekben találtató XI., XII„ és XIII-dik századiakat is egybegyűjtve, 
a' mondott két rendbeli emlékekkel egyetemben, tehát a' X—XIII- 
dik századi, eddig kipuhatolhatott magyar nyelvemlékeket egybe
szedve szótáralakban világ elé bocsátnám; mit is a' Magyar-Nyelv- 
kincsek czimü gyűjteményem első közlésében már átadtam a' ha
zának. Ezen ujabb közleményem értekezik I. András király' korá
ból lelt magyar és latin imádságokról.



I. ANDRÁS KIRÁLY'

KORABELI IMÁDSÁGOK

1. §-

régiségárus néhai Literati Nemes Sámuel 
1842-dik év folytán Klagenfurtban több óko
ri codexeket szerezvén, azok kozott találta
tott némi kis negyedrétalakú, bőrhártyára 
írott, mindössze 155 levelet magában fog
laló, betüjelleméből ítélve legvalóbbszinüen 
a’ XHl-ik században készült Breviárium is. 
A’ Codex szokás szerint czimlap nélküli, 
azonban mind elein, mind végin hiánytalan
nak látszik. Elein im' ily czirom-irattal kez
dődik : „Incipit cantus de sanctis per arti
culum anni et p (preces) de conceptione be

ate virginis". mely ,,incipit" vezérszó 
eleinek hiánytalanságáról eléggé megnyugtat. A’ nagyrészt szen
tek’ rövid életirásával, és azokhoz intézett dicséretek-meg imádsá
gokkal tölt könyvnek véglapja sz. Chrisogonról szól, e' végsoro
kat állitVán elő: ,;Vale vir dei et memento mei." Tehát nem látható
n’ szokott ;,JEppMcM" bevégzést tanusitó jelszó.

Bekötése e’ könyvnek sokkal későbbkori ’s megvitatását 
árulja el. Háta ugyanis bőrhártyával van bebuzva, tábláját pedig 
ősnyomati latin és szláv nyelvű, vallásos dolgokat tárgyazó leve
lekből összeraggatott boríték képezi: minek külsejére mind a' két

i*



4 t. András király'

tábla’ színén ismét bőrhártya-boriték lön ragasztva, oly módon, 
hogy a’ fölső, vagyis a’ könyv’ előlapjánáli oldalán magyar, alsó 
vagy véglapjánáli részin latin szövegű elég homályos régi irat ve
hető észre; következőkép e’ két külső boritéki hártya a’ könyv
vel, vagy annak tartalmával legkisebb kapcsolatban sem áll, hanem 
észrevehetőleg ujabb időkben alkalmaztatott táblaboritékaul.

Maga Nemes Sámuel észrevette, mint a tábla után elül kö
vetkező bekötési papírlapra írott jegyzéke bizonyítja, a boríték’ 
egyik irásszovegének magyar voltát; sőt tőle került némi hibás 
másolat után Szabó József soproni tanár később, azaz 1844-ben 
„Századunk" egyik számában közlé is a’ szöveg’ tartalmát, de fö
lötte hiányos olvasással ’s diplomaticai meghatározás nélkül.

Nemes Sámuel fürkésző utazásáboli visszatérte után nemso
kára néhai Jankovicb Miklós buzgó gyűjtőnknek adá el gazdag ho
zománya’ egyrészével a’ mondott codexet; mit a megboldogult ve
lem bizodalmasan közölvén, tőlem iránta határozó világositást kért. 
Legott megismerve a boríték magyar és latin szövege nagy becsét 
’s fontosságát, ugy szinte 1. András király’ idejére vonatkozását: 
munkálódási készségemet mindazáltal épazon évekre kitűzött ke
leti utazásom és közbejött magánbajaim ezt akkoron lehetlenit- 
vén: a’ birtokossal kötött némi szerződésem egyik pontjául azon 
ígéretét nyerém ki, miszerint senkivel kívülem megfejtés és* vilá- 
gositás végett nem közlendi e’ régiséget.

1845-dik év’ tavaszán visszatérve utamból, részint családi 
ügyeim, részint hüzamos ideig tartott betegségem majd két évig 
távol tártának Pesttől; igy, az óhajtott munka' megkezdésétől is; 
mit a’ tulajdonos Jankovicb Miklós’ elgyengülte, és 1846. april 
18-án közbejött halálozása, ’s ennek következtében újabb gyűjte
ményének törvényes kérdés alá jutása — mint tudva van — le- 
hetlenné tőn. Nagyságos Nagy lstván, főtorvényszéki alelnök 
ur, mint a’ gyűjtemény’ végrendeleti gondnoka, előterjesztésem 
folytán azon indoknál fogva, hogy a’ megboldogult tulajdonos köz
lésére magát irásban kőtelező: de főleg a’ tárgy előszeretete ’s 
nemzeti óságink’ terjesztése tekintetéből sziveskedék a’ kérdéses 
codexet 1850. évi április hóban kellő használatra kiadni, megen
gedvén egyszersmind, hogy jelenlétében a’ két bőrbártyát a’ Bre
viárium táblájáról óvatosan lefeszítsem, a’ minemü alakzatban a’ 
következő év alatt, miután az illető örökösökkel szerződés kötte
tett, Jankovicb’ Diplomaticai gyűjteményével egyetemben a’ Ma



korabeli imádságok. 5

gyár Nemzeti Muzeum’ birtokába jutott, hol jelennen mint ritka 
nemzeti ereklye őriztetik.

Ebből áll a’ codex’ későbbi története. Kitől vette Nemes Sá
muel a Breviáriumot? ez egyetlen vándor antiqnariusunk' nemso
kára történt elhunyta miatt kipuhatolnom lehetlen vala.

Hogy az imádság’ szövegét tisztán fölfoghassuk: előbb az 
irat’ keltekor nemzetünket környező viszonyokat szükség vázlatilag 
rajzolnunk.

Minden üj államintézvény életbehozatala zúdult állapotra in- 
gerli a’ népek’ kedélyék Csalhatatlan tanúságot nyujt erről a’ tör
ténelem. A’ magyar nemzet sz. István első király alatt roppant ha
tású ’s eredményű reformok’ sorompóján lépett át, ámbár hatalmas 
ellenzékkel találkozva szemközt. A’keresztény vallás és monarchia 
alapítása ellen Koppány egyik magyar vezér jelent meg a’ küzd
téren: ki azonban legyőzetvén, az első király alatt óriási léptek
kel halada a’ keleti népfaj új vallással párosított alkotmánya’ euró- 
paiszeru fejlődésének elébe; ’s megnyugodni látszottak a’ kedé
lyek tartós béke és jóllét enyhítő árnyai alatt. Sz. Istvánnak mag- 
zatutód nélküli elhalásából újban borús felleg tornyosult a magyar 
égen. Vazulon és kopasz László’ gyermekein véghezvitt méltatlan
ság keserű cseppeket hullata a nemzeti szelleműek’ szivébe, mit 
Péternek behozatala égetőbbé tevén, titkos fájdalom áradt el hon- 
szerte; nem is enyhitetvén az a tős-gyokeres magyar Aba Sámu
elnek majdan föllépte által. — ,,Uj vallás, idegen papok és urak 
igázzák a’ nemzetet!“ Ez vala a’ régihez szitók’ bánatos panasza. 
— Elvégre Csanádon gyülének össze a’ nemzet’ számos nagyai, a’ 
bonból kimenekült András, Béla ’s Levente, valódi árpád-ivadéko- 
kát visszahívandó!:, a’ legelsőbltet királyi székbe emelendők, hogy 
igy István holta után tizenöt évig hullámzott szép országot hiztosh 
’s nyugalmast) állapotra emelhessék. Megjelent bivás’ következté
ben a’ hon’ határinál András és Levonta. Csődülve csődült elébük 
a megmentést váró magyar nép Ahaújvárnál; királyáét üdvozlé 
amazt, mint előhhszülöttet; de kiváná egyszersmind az idegenek 
és papok’ honhóli kiűzetését; kérve kéré az őspogányvallás hely
reállítását: melly tulajdonkép kölcsönös ajándok leendett a koroná
ért. A’ pogány hitet sürgetők’ Mozgatója-’s vezéréül Vata, Belns- 
vár’ főispánja merüle föl. Bevezetteték a hon szivébe András. A’ 
nép zajongva követeié ekkor kivánatait foganatositatni nemcsak, 
hanem hőszült kedélyétől elragadta)) önmaga nyúlt fertelcn ke-
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zekkel dúláshoz, embervérontáshoz. Egyházakat rombol, püspö
köket ’s közrendú papokat Péter kegyenczeivel 'smás jövevények
kel egyetemben lekonezol. Megkezdeték a' régi pogány szertartás. 
Azon áldozatok kozől, kik a' keresztény vallásért es tek , legkitű
nőbb személy Gelérd Csanádi püspök v a la , kit Székesfejérvárről
a’ választott új király’üdvözlésére Pestre jövőt Kelenhegy' oldalán 
forditának föl kocsistól, szörnyű halált szórván fejére. És mind
ezek történtek 1045. és 1046-ik évben.

András következő évben királylyá kenetvén, hatalmát megerő
sítette. Vérző szivvel látván még ekkor is a ' kedves hon' vak dü
höngés általi kárhozatos tipratását: a' kicsapongások- és dülások- 
nak végetvetendő, királyi parancsot mond, mely szerint mindenki 
fejével ’s vagyonával lakol, ha a’ keresztény vallást nem koveten- 
di, arra vissza nem tér. Ezen híres edictum Törvénytárunkban ol
vasható, ámbár csak történetelőadási modorban Mosoczytól BonB- 
nius történetkönyveiből kölcsönözve. Magának a' királyi parancs' 
szövegének, hogy a' nép által értessék, eredetileg szükségkép ma
gyar nyelven kellett íratnia.

Nem feledkezvén meg a' keresztény papság azon háláról,
mellyel saját érdekénél fogva is Andrásnak tartozék: mert a’ nagy 
esemény’ emlékéül és irányának a’ hívek' szivébe csepegtetéseül 
mindennapi imádságot rendelt, a ' nép  előtt mondandót; mellyel a'
kereszténységet gyámolitja, serkenti, hitben e rő s iti, gondolatiban 
istenhez emeli: míg a’ gyászos történetet borzalommal festve , hí
vei keblében a' pogány felekezet iránt undort gerjeszt.

Ezen epochalis állapota nemzetünknek két imádságot boza lét
re : egyiket anyanyelvűnkön két szakaszban a' néphez intézve; 
másikat latinál irottat három szakaszban, magának a' papságnak 
számára. Az előbbi foglal magában 21, emez 18 so rt, mint ez az 
ide mellékelt hasonmásban is látható.

Rövid vázlatban adárn itt az l. András' uralkodása kezdetével 
vallás' dolgában fölmerült eseményeket. Rövidben azé rt, mivel az 
imádság szavainak, később magyarázó világositásában czikken- s 
izenként minden apróbb körülményekről részletesen is leszen szó, 
saját illő helyén a' kérdéses tárgyakról bizonyító adatok nyomán 
számot adandók.
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A' magyar szöveg’foglalatja betűről betűre, a’ nem olvasható 
nehány szót ide nem értve, mi e z :
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Jelenkori Írásmóddal, kiejtéssel és választójelekkel, a' meny
nyire értelmezhető, következő olvasmányt adja:

Oratio quotidiana usque ad Apostolicae sedis gratiam in fide om
nium et Christi Salvatoris religionem eligendam.

O Jézus és szent Mária asszonyt hivők! Isten rontsa pápa ur 
elleneit, bódog Leo pápa urnák. Megvakitvák, nyelven csonkitvák, 
ódalba vágák bakón futva házuctól széles földön Sátán dög vezeté
sén népet és véttelen szegényt pogány eb veszt. Ur egyházukat 
elégetvén, episkopokat és presbitereket föl ver-turván (?), fojt 
hő verők keresztül kasun. Vata pekkislughulu (?) törvényünk ne 
szabaditsa hő gehennaból. Stefan vazilunk fogadá szentül ur Isten 
áldott világába Isten. Szent országunk nagy Pannonia lőn csinos 
kert paradicsommá, Kanán földünk tej méz folyóvá. Angyalok örök 
való hatalmával haragtól pápa urunk szent jelos András urat óvja. 
Hivők l szólva: Amen és Amen.

Post haec fidedignissima oratio apl   iterum incipiunt:

O Jézus és szent Maria hívők l szent jeles barczosok l Ne 
imádjuk partus őselvek erős szent jeleseit: ésugy talán azon nép 
Columbok papa urnák igéjével megőrizzük és vészen azt oltalmául 
is résziteli, végtülen használunk üdvezitőnkkel és urunkkal; térdál- 
va martyrok és a’ Gelér ur énekével Aleluja, és himes pártások szü
zek aleluja. És kiáltson Aleluja Aleluja Aleluja in secula Amen.

E’ magyar szöveg alantabbi elemezésünk következtében tisz
ta eszmefolyássál latin nyelven ekkép adható vissza:

0  Jesum et Sanctam Dominam Mariam proBtentes l Deus per
dat inimicos Domini Papae, heati Leonis Papae. Qui obcoecatores, 
linguas mutilantes, latera secantes plebem insontem de domicilio 
per late patentem terram fugientem, seducti a Satana, ut canes pa
gani peremerunt. Ecclesias Domini comburentes. Episcopos et Pre
sbyteros —----- quorum sangvis calidus fluxit undique. Vata l —
Lex noster te ne liberet e Gehenna calida. Deus Stephanum basy- 
laeum nostrum adoptavit pro Sancto in benedicto mundo Domini 
Dei. Regnum nostrum sanctum magnam Pannoniam fecit decorum 
hortum Paradisi, terram nostram, Chananőam lacte et melle nuen
tem. Aeterna cum potentia Angelorum, ab ira Domini Papae san-
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ctum illustrem Dominum Andreám tuetur. Credentes dicendo 
Amen,Amem

0  Jesum et Sanctam Mariam credentes! illustres et sancti 
Bellatores! Ne adoremus Parthorum antenatorum fortes, sanctos, 
illustres, et sic fors populum illum secundum verbum Columbam 
Papae custodiemus, et recipiet illum in protectionem et participa
bit in line, et proliciemus cum Salvatore et Domino, genibus llexi, 
cum cantu Martyrum et Domini Gerardi Aleluia, et virginum diade
mate ornatarum, Aleluia et clamemus Aleluia, Aleluia in Secula, 
Amen*).

A' latin imádság’ röviditő jelekkel írott szavai kiegészitve ek- 
kép hangzanak:

Oratio quotidiana, ut Rex in religione Christi permaneat, item 
ut paganos haereticos iugulet.

- Omnipotens D eus, mira cum misericordia et iustitia tua 

fac, ut rex  noster neoelectus Andreas in flde Christi lirmus 

permanere possit. Adarma eum contra inpetitiones paganorum. 

Averte aures eius a petitionibus ethnicorum, ut desiderata eo

rum implere amplius non possit. Dirige cor illius, ut episco

pos et presbyteros diligat. Concede nobis, ut Pannonia late 

patens et florens sit. Da potestatem e i ,  ut contrafacientes pa

ganos iugulare possit, sicut in sola salvifica fide pie deditus 

Papae obedientissimus fidelissimus filius Stephanus rex etiam in

Nem oly olvashatlan, szakadozott és homályos tehát ezen emlék, mind
nek Toldy Ferencz a' Magyar nemzet! irodalom történetében (L köt. 77. 
l.) egyszeri rövid megpillantás után nyilvánitá. Fölhívok minden tudós 
hazaűt e' tisztelendő régiség éles szemekkel! megtekintésére a* Nemz.
Múzeumban, mielőtt fölötte, vagy értekezésem irányában pálczát törni 
kívánna. A' két iróhártya viszás, vagyis a' Breviarium táblájához ra
gasztva volt lapján is föltűnedeznek némi latin irata szavak, miknek 
egész folyamatát az enyvanyag mázza miatt vegytani műtét nélkül, mire 
azonban engedelmem nem vala, életre hozni 's visszaadni lehetetlen. 
Ha ez valamikor eszközöltetik, imádságunkra hihetőleg ujabb fény 
derulend.
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pietate eius in dies magis e t magis crescat, ut Dei voluntatem 

solum et religionem Christi sequi possimus, et sic gloriam ae

ternam consequi.

Modo sequitur Oratio pro Pontifice.
Justissime et misericordissime D eus, salvum fac Pontifi

cem nostrum, cuius opere religio vera et salvifica Christi, sine 

qua salus non datur, propagatur, in Pannoniis latepatens sit, 

ut impetus paganorum non polleant contra eum. Amen.

Sermo de patiente Gerhardo.
Confirma nos, ut moriamur cum eo, item cum Domino no

stro Jesu Christo, ut inveniamus gratiam apud eum cum iudi

cabimur universi."

Magyar fordításban következő értelemmel b ír:

Mindennapi imádság a' királynak a' keresztény vallásban megma
radásáért; továbbá: hogy a ' pogányokat eretnekeket leigázza.

Mindenható Isten, tedd csudálatos irgalmad és igazságoddal, 
hogy ujdon választott királyunk András a’ keresztény hitben erős 
maradhasson. Fegyverkeztesd föl őt a’ pogányok’ háborgatásai el
len. Fordítsd el füleit a’ pogányok’ kérelmétől, hogy azok kíván
ságait többé be ne tellyesitbesse. Irányozd szivét, hogy a püspö
köket és presbitereket becsülje. Engedd nekünk, hogy Pannónia 
széles és virágzó legyen. Adj neki hatalmat, hogy az ellenszegülő 
pogányokat leigázhassa; valamint az egyedül üdvezitő hitnek pár
tolója ’a a’ pápának legengedelmesebb íia István király, ugy ő is 
az ajtatosságban naponkint jobban és jobban növekedjék, hogy az 
Isten akaratját és Krisztus vallását követhessük, és így örök di
csőséget nyerhessünk. Amen.

Most következik a' pápáérti imádság.
Legigazságosabb és legirgalmasb Isten, őrizd meg pápánkat, 

kinek munkálódása által Krisztus igaz és üdvezitő vallása, melly
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nélkül üdvesség nincs, terjesztetik, Pannóniában szélesen ter
jedő legyen, hogy a’ pogányok’ háborgatásai ne hassanak el
lene. Amen.

Beszéd a ' szenvedő Gellértről.
Erősits meg minket, hogy meghaljunk vele és mi urunk Jézus 

Krisztussal, hogy előtte kegyelmet találhassunk, midőn mindnyá
jan itéltetendünk.“

Mind a' két nyelvű imádságban a' fekvő betűkkel olvasható 
sorok czirommal irvák, a’ külön szakaszok’ pontosan jelölése vé
gett; választó jegyek azonban a mondatok között, valamint éke
zetek ’s pontozatok a' betűk fölött, egyikben sem fordulnak elő. 
A’ magyar és, meg latin e% mindenhol a’ szokott % palaeograpbiai 
jellel irvák. A' latin szövegben majd minden szó roviditési jellel 
bír. Mind ezen palaeograpbiai sajátságokat a’ két táblai hasonmás 
tünteti elő híven.

Atalában, mi a' külső tulajdonok, jelesen hártya és betűjel- 
lemek’ minőségéből vont érvény- és eredetiség’ jeleit illeti: miu
tán azon korbeli eredeti irományaink ’s okleveleink hiányzanak: 
csak e két legközelebb kori, úgymint szent István 1001, és
Kálmán király 1109-dik évi adományleveleik’ hasonmásban isme
retes példányaival hasonlíthattam össze; de egybevetettem a’ 
Xl-ik században készült számtalan monostori iratok- és codexek'
azon hű hasonmásaival, mellyek Pertz György Henrik „ Monumen

ta Germaniae Historica" czimű nagy szorgalommal kiadott gyűj
teményében, ugy a' franczia ujabb diplomaticusok' munkáiban mu
tatóul előterjesztvék. Mely egybehasonlitás nyomán, miután a’ 
hártya’ durvaságánál fogva is kedvező Ítélettel vagyok eredetisé
ge iránt: az irás és betűalakok’ mineműségéből következtetett 
diplomaticai criteriumot abban központositva nyilvánitom: hogy 
ezen két darab iromány valódi, eredeti, és a’ diplomaticai szabá
lyok szerint a’ kor' kivánatainak mindennemű kellékeit homlokán 
viselő régiség. Minek következtében e’ páratlan nemzeti kincsünk’ 
eredetiségét ha valakinek netalán eszébe jutna kétségbe vonni, 
vagy akárminő szellemtől ingereltetve legkisebb gyanuval illetni: 
annak nehézségeit 's kétségeit eloszlatni, továbbá is fölvilágosítani, 
minden időben késznek nyilatkozom, sőt védelmezőül föllépni leg
szentebb kötelességemnek tartandom.

Már a’ szöveg’ izenkénti taglalásába bocsátkozunk.
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2. §

Ez a' magyar szöveg' czirommal irott fejezeti 
Czime vagyis rubricaja Ily vörös színnel írni, 
szöveg' tartalmát röviden kifejezőt, a' beszé
dek, imádságok, szóval a' tárgy' kezdetén és 
könyvek' elein, mellőzhetlen szokása volt
a' középkornak; választó jegy , utasítás és
tájékozás (directorium) gyanánt szolgálván 
egyszersmind az olvasónak a' kitűnő vörös
szín. Érthette e' sorokból a' miséjét el
mondta, vagy szószékbe lépett lelkész min
dennapi kötelességét; de az is kitetszik be
lőtök, hogy e' naponta mondandó ajtatos 
sorok a' keresztény vallás' megválasztása 
és hu őrzetéseért jövőnek divatba, épen ak

koriban, midőn az elhanyagolva, pogány által nyomatva, s így in
gadozó állapotba sulyedő vala; mely állapot' megszűntével termé
szetesen e' napi szertartásnak is meg kellett szűnnie okvetlenül; 
következéskép merő alkalmi és bizonyos körülményekhez kötött 
ajtatosságot tárgyal. — Mit jelentsen e' kitétel: ad Apo-
stoh'coe aedss graMaw" tisztán föl nem fogjuk, csak véljük, hogy: 
pro oMnemda A. & yraMa, azaz: „az apostoli szék’ kegyelmeért“ 
értelem szándékoltatik kijelentetni, vagy az, hogy mindaddiglan 
imádkozandók e' sorok, míg csak az apostoli szék' kegyelmét nem 
nyerendi meg a' magyar hívek' öszszege, eleve történt tántorodá- 
sával elvesztettet. Ily értelmezés igenis illik az akkori körülmé
nyekhez. De még egy harmadik hypothesisre is nyujt alkalmat a 
homályosság. Szokás volt a' római pápáktól osztott tellyes bucsót

Orao qudana usque Aplice sedis gram fide omniu s
Xpi Salvatoris regem eligenda. 1. 2. sor.
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(Jubilaeum) kegyelemnek nevezni. Kérdés marad: vájjon nem ilyen-* 
nek megnyeréséig rendeltetett-e ezen mindennapi ajtatosság ideig
lenesen az összes magyar egyházban?

Az ,,oraiio“  kifejezés igen divatszeru vala minden ajtatos
szólások- és keresztény érzelmit beszédek' megnevezésére. Szoká
sa volt különösen a’ régi magyar egyháznak minden jelesb ese-
ményrei emlékeztetés okáért bizonyos és a’ tárgyhoz illő imádsá
gokat rendelni, vagy a nevezetes esemény megüllését ünnepélyes 
mise áldozat bemutatásával szentesitni, egyszer mindenkorra, vagy 
buzamosb ideig, koronkint ismétlendővel. Néha fogadás következ
tében is tartattak ily ajtatosságok. Számos példákat mutathat föl 
elfélékre a’ magyar őskor. A' XIII-ik század’ első felében élt, és 
krónikáját francziaországi három hétforrásról nevezett kolostorban 
irta Albricus cistercita szerzetes méltónak találta följegyezni azon 
országos ünnep' szertartását, mely Magyarhonban István, IV. Béla 
király liának születése alkalmával rendelteték, így írván 1239-dik 
évre: ,,Natus est Regi Hungariae filius masculus,pro quo m u l t ae  
/ " a c i a e s a n i  s a p p i i c a i i o n e s ;  de ca/ns paeri naiiciiaie /aciam 
esi /"esinm  m i r a b i i e  in /ésio Eeaii
Zacae, ei Re:c in maadma paaniiiaie pecanias eapendii, ei abspae 
namero denarios seminarii ei sparsii. ArcAiepisccpas aaiem Eober- 
ias áMriponiensis paeram bapiizarii, paem <SiepAanam nominaeii eh 
memoriam <Sancii SitpAani, primi in pariiba# iiiis a Beaio Aiberio 
bapiizaii, pai ArcAiepiscopas senea: ei emeriias peracid pnindena 
morians esi, ei ad coeiesiia iransiaias"^. Gyakori imádkozás, egy 
izben pedig nagyszerű orvendezési ünnep tartaták tehát ezen ese
ményre, mely alkalommal a' magzattal megáldott Örvendező Béla 
király tömérdek ezüst pénzt szórt el a' nép között.

Mindennap tartatott alkalmi imádkozás' nyomára is találni a' 
mohos régiségben, és pedig a' király' és hon' üdvéért. A' két ha
lotti magyar beszédet magában foglaló, némelyek által boldvainak 
állított misekonyv, mely most a' Nemzeti Múzeumban őriztetik, ily 
mindennapi imádkozási kötelességről tesz említést: mint a' codex' 
tudós taglalójakiemeli ezen soraiban: „Codexunkban lévő canonok 
parancsolják: Ea: aoiAoriiaie aposioii pro repis nosirisaiaie ei rop
ni q/as siabiiiiaie in omnibos c o iid ie  ecciesiis orandam censemas".

')  Aibnci Monachi Trium Fontium Chronicon, e Manuscriptis nunc primum 
editum a Godofredo Guil. Leibnitio. Hannoverae 1698. in 4. pagina 
573, 574.
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Ennélfogva nemcsak a sz. mise canonában a’ k irá lyért, ^pro rege 
nostro^ emlékezet tétetett, hanem a’ fogadási misék között találunk 
„pro reye" s „pro rege tempore helli/^ így mind béke- mind 
háboru idején az elődi magyar anyaszentegyház is esedezett szent 
miséiben naponta fejdelrne’ boldog uralkodásáért és győzelmé
é r t" '). Kevésbé kételkedhetünk e' hajdani szertartásról annál is 
inkább, mivel a’ fónebbi canon sorai már Kálmán kir. 1100-dik 
évben kelt törvényei közt fellelhetők imezekben: „ E g  anthorita- 
te Apostoli, pro Regis nostri solute et Eegni q/ns stabilitate in om
nibus ^Mot^idie Ecclesiis orandum censemus"^). Hasonló szertar
tási divatot föltételez ugyancsak Kálmán kir. korában élt Lőrincz 
esztergomi érsek alatt tartatott Zsinat következő 146-dik czikke- 
lye: „Nihil legatur, cel cantetur in Ecclesia, nisi qfuod /uerit in 
<8ynodo collaudatum^*^. Mennyivel fontosb és nagyobbszeru ese
mény volt az I. András kir. korabeli minden más előbbieknél: mi
dőn ugyanis a' keresztény vallás a’ fejét fölemelte pogányon dia
dalmaskodván, oly korszakot alapított ujra a’ magyar nemzet' eu
rópai életében, mely életművének biztos irányt s fonmaradásért 
kezeskedő szabályt tűzött elébe: könnyen elgondolhatni. Ily jeles 
történetnek mindennapi imádság által szem előtt és eleven emlé
kezetben tartása nemcsak méltányos hanem czélszerü is vala, né
mi óvó szerül szolgálván a’ visszaesés vagy tántorodás ellen.

Régi magyar nyelvemlékek. Budán, 1838. 4r. XCVt. lap.
3) Colomanni R. Decret. Llb. ll. cap. 6. ln Corpore Juris Hung. ed. Budens. 

1779. Tóm. l.pag. 153.
' )  Pray G. Diatribe in Dissertationem Historico- Criticam de 8. Ladislao R. 

Hung. Posonii, 1777. in A pag. 333.
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3- §-

O ihs zent maria azzont hyweuc. 2,3. sor.
a z a z :

O Jézus és szent Mária asszonyt hivők!

evezetésül szolgáló fölszólitás ez a' jelen
voltakhoz, épen azt kifejező, mit korunk
ban a’ „keresztény bivek“ czim az egyhá
zi szónoklat’ folhivási formájában. Jelen
imádságban a’ „keresztény" nevezetnek 
nyoma nincs, hanem ,,hivők“  meg: „Jézus 
és szent Mária bivők“  nevezettel illettet- 
nek három ízben.

Jézus neve minden régi iratokban hasz
nált mód szerint róviditve Ma három betű
vel és rövidítő jelleli iratása imádságunk’ 
eredeti voltát bizonyítja.

Szent Mária, sz ű z  Mária jelenkori szo
kás helyett szinte gyakran fordul elő a’ régiségben, valamint az 
asszony kifejezés a’ latin ,,domina“  értelmezésre népünk által 
egyelőre használtatnak. A’ bécsi codex’ ó testamentomi nehány 
könyveiben: ózzon domina; „ királne azzon" domina regina'). A’ 
&ís asszony, JVayy őoMoy asszony napok’ neveiből ez iránt kiki 
meggyőződhetik. A’ Mária bivőkre nézve még csak azt jegyezzük 
meg, hogy kitűnő tisztelettel viseltettek a’ magyarok a’ szűz anya 
iránt sz. István korától fogva, védszentéűl választván honunknak: 
mint törvényeink, pénz’ ’s egyéb régiségeink eléggé bizonyítják.

Kevés észrevétel lehet itt az Írásmódra is, megegyezvén 
mind a’ halotti beszédeb, mind későbbi irataink, jelesen a’ bécsi ó 
testamentomi codex és sz. Margit életrajzának írásmódjával.

*) Régi magyar nyelvemlékek. L köt. 261. lap.
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4. §.

Ysten roncha papa ur elleneith bodug leo papa urc. 3. sor.
azaz:

isten rontsa pápa ur elleneit, boldog Leo pápa urnak.

Legelső ize ez imádságunknak, olly kérést 
magában foglaló, hogy Isten boldog Leo 
pápa urnák elleneit rontsa meg. I. An
drás korában, mint az egykorú évköny
vekből kitetszik, IX. Leo pápa ült a' római
székben, ki ugyanis előbb Bruno nevet 
viselve tulli püspök lévén, 1049-ben ke-
netett IX. Leo név alatt pápává, de nem
sokára 1054-ben már kimúlt az élők’sorá
ból. Többi közt az augustáni annalisok rö
viden de hív pontossággal mondják 1049. 
évre: „Brun Tullae Leuchorum episcopus 
papa 153-us ordinatus LEO IX. vocatus 

est". Ismét 1054-re: „Domnus papa LEO paschali tempore Ro
mam reversus, ibidem defunctus.“'J Mint ritka tünemény megjegy
zendő ezen pápáról, miszerint a' német császár Henrik és András 
király közti egyenetlenségek’ lecsillapítása végett bonunkban is 
megfordult, mint az előbb idézett Albricus hiteles adatok’ nyomán 
beszéli: „Anno 1051. Reá: I/rnyarorMm ah Renrico imperatore dis
sentit, pro qao reconciliando Leo Popa ad imperatorem cenit, sed 
amicis discordiae inter eos tarőantiőas, id /rastra /ait". — „Ren-

Pertz Geor. Henr. Monumenta Germaniae Historica. Hannoverae. 1839 
föl. lom. HI. pag. 126. Cf. pag. 70, 104, 158, 160, 168, 179, 180 
189,203.
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riens imperator denno P a n n o n i a s  AostiKter petens, secnm snm- 
mnm Pont(l!cem ZÉűNEAÍ dM:rit“ 'J.

A’ pápai „boldog" czimet mi illeti: valamint mainap divatos 
latinban a’ heatns, őeatissimns vagy sanctissánns k itétel, ugy azon 
korban is már kelendő vala, sőt a'keresztény ősidőkben püspökökre 
is egyiránt ruháztaték*). Hasonló példát találunk a’ magyarokhoz 
közel állott keleti egyházban. Mihály konstantinápoli patriarcha 
Péter antiochiai patriarchához 1054-ben irott levelét így kezdi: 
„Peatitndtnis cestrae^^.

A’ h od n y  vagy őodoy régies formája a'mai „boldog" szónak, 
így fordul elő a’ bécsi ó testamentomi codexben és sz. Margit éle
tében ’s minden egyéb régiségeinkben a' őeotns értelme.

Már e' sorok’ szókötését tekintve, ámbár ritka , de nem épen 
szokatlan az illy ismétlés; némi nyomóságot ’s erőt kölcsönöz a’ 
kifejezésnek. Szűz Margit legendájában olvassuk és hatást szülve 
olvassuk az „ellene" nyomaték szót kettőztetve imigyen: „Es 
meey ez zent zwz meg gondotya eata Zent Zazto EyrotnoA etetyt, 
Aog Ay Jlíayer ŰrzaynaA dicAensseges Airodatmat es ottatmazast zot- 
gattatean az pqpnzteAtoAnaA e t t e n e ,  jetesent poganoAnaA e t ten  e." 
Ismét: „MyAeppen Peta Piraty yyaAorta meg mondotta az UraA- 
naA, Aoy entet az en íeyanya Zent #arg it Azzon azon Aery, Aoyy 
istennec egyhazat az en orzagíaőan ne Aadnaya meg nybmodny, 
acagymegnyomoreAtanyAemeny/eyedetmeAneA m y a t t a  és egyeA 
/q/eíMmeAneAritezeAneAmyatta"*/ Itt is nyomatékosság tekin
tetéből kétszeresen áll a' „miatta" szó.

')  Albríci Monachi Triuta Fontium Chronicon. Hannoverae, 1689. in 4. pag.
86, 88.

*) Du Fresne, Glossarium ad Scriptores mediae et inllmae Latinitatis. Basi- 
leáe, 1762. in föl. Tóm l. Part I. col. 601.

Baronii, Annales Ecclesiast. Tóm. Xl. pag 212. Cf. Fejér G. Coda* Diplo- 
maticus Hungáriáé Eccles. et Civilis. Budae, 1829. in 8. Tóm. l. p. 375. 

Pray Geor. Vita S. EUsabethae Viduae, nec non B. Margaritae Virginis. 
Tymaviae, 1770. in A pag. 264, 284, 285.

JERNEY, M. NYELYKINCSEK II. KÖzL. 2
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5. §.

megwacytwac nhelweun choncitwac uodolba wagac - ny
pet s weutelun zoigwent pagan eb wezt 4, 6. sor.

azaz:
Megvakítvák, nyelven csonkítvák, ódalba vágák - népet és véttelen 

szegényt pogány eb veszt.

Ilymódon kerekítendő ki a’ mondat,bogy értel
me tiszta és határozott legyen; mert a' közbe- 
vágólag oda illesztett „őa cww talán be Ain /ai- 
ca siőigék,ámbár nem zavarják meg az egész 
mondat értelmét, szerkezetűk mostani szo
kásunkhoz képest mégis idegen bangzatu, 
és vagy elül vagy hátul legillőbben kelle
ne állmok. Látható im e’szerkezetből, hogy 
nyelvünk fejlődtével nemcsak az igék’ haj
togatása, hanem a’ szókotés is némi tete
mes változásokon ment által.

Azon kárbozatos tettek' fölszámlálásába 
bocsátkozik itt imádságunk, melyekkel a’ 

Vata vezérlete alatt dühöngő pogány magyarok a’ keresztény, fő
leg idegen néptömeget illették. Az elmondott borzalmas tettek, 
mint: megvakitás, nyelven csonkítás, ódalba vágás, szóval, kínzá
sok több nemei, csakugyan valóknak bizonyulnak be krónikáink
ból is. A’ bécsi képes krónika Turóczinál elég bőven és híven fes
ti a' véres kicsapongást, bosszut szomjazó mérges indulatot, mely
re a' nép’ hangulata ingerelve lőn csábitóik által. Ez adja elő a' 
lázongó nép' András és Leventéhez intézett ime' véres kivánatát: 

penwiMerewi, riiw payaMWMm cicere, Epi-
scqpos ei Clericos occidere, Ecclesias desirwere, CArisiianaw /idem



korabeli imádságok. 19

<tőpcerg, gí 7do7a co(crg.“  Ismét: „Tlowa gatppg cfgrícos, qaam /atcos, 
Ca7Ao(7cag /Me% sgrcaíorgs, 7atgr/ccgraat; %aaia plarga Ecclcstas 
Dc7 dgs7ra:rcraa7. De7adg,coa%rai%r%Ms rgygn! rcőgMaa^gs, aatrgr- 
sos et LaNaoy, qMí ín o/)ícMs d7cgrs7s prac/gc77,pgr E a a -
gar7cwa spar#7 /agraat, /arp7 agc7 7rad7dgraa7/^ Gellért Csanádi piis- 
pök’ és társai megöletéséről pedig: „Eccg ptrs 7ap77, ac7(7cgt Ua7Aa, 
g7 cowpKces q/as, dagmoa7őay pJga7, yatőas se Tpsos dgd7caecraa7, 
7rracraa7 7a .ETpzscopos, g7 omags soc7os goraaí, g7 7ap7d7őâ  gos oő- 
raaraat. Eca7as egro Ggrardas J^pTscopas, cos, %a7 se 7ap7daőaa/, 7a- 
dcs7aga7gr crac7s s7yao 7a&7ga7góa7. A7 7777, Aoc r7so, aía77o may7a 
sacc7ga7gs, 7mpg7aaí /gccraa7 7a cam, g7 crgr7craa7 carram q/as 7a 
rTpam Daaaő77; 7ő7gag aős7rac7o eo &  cárrá gy'as, 7a ő7ya postám, 
& atoaig Ec7ga/c7d saőia7sgraa%; c7 daaí adAac pa^o77arg7, 7a pcctorc 
/aacea pgrcassas, sapcr aaaa! Iapidem coa7r7rcraa7 ccrcőram q/as. 
-------- Ea7d7 graoyac .Epíscopas, 7ap7d7őay oőratas, 7raas777 ad górt
am. Eg^7r77as aa7gw, g7 Bcaeta, caa  ̂ 7raas7ssga7 Daaaő7aw aar7g7o, 
ad Eadrg g7 Zgcga7g; Aacrg77c7, gra7 7a a77cr7or7 7777org craa7, Z?gz/r7- 
7aa! ^pisccpaaí ca7agraraa7,qa77gr77ad7gpos7awdaa! mor7aas gs7"').

Méltó megolvasni az I. Lajos király (1342— 1482) idétt ké
szült verses krónikának ezen eseményre vonatkozó íme sorait:

„Item in nota curiae mensurata illiterati Rhetoris aliud genus 
rithmicum, in quo dicitur, quomodo Wiska et Waka (Wathae) de 
Castro Belus interfecerunt sanctum Gerhardum Zanadiensem Epi
scopum cum ceteris Christianis".

„Cumque Rex Petrus talia
In nocte per navalia 
Ad Weissenhurg profectus est 
Et tunc Gerhardus Pontifex 
Et dum hic legis Opifex 
Hac die ait fratribus 
In nobis biisque enaravit 
Qualiter Christus procuravit bos 
Manum Christi, nec voluit 
Hoc est quod Deus noluit 
Ergo hic Praesul hodie 
Inde ad litus fluminis

Percepit et audivit
Danubium transivit
Sed non immittitur 
Andreae obviabat 
In ara Dei stabat 
Caedes committitur 
Sompnium quod viderat 
Reneto sed amoverat 
Assumere oblatam 
Hunc, rem velut ingratam 
Non laureabitur.
Praesul et hii iverunt

*) Joannis de Thwrocz, Chronica Hungarorum. Part. it. cap. XXXiX, XL. 
ApudSchwandtneri Scriptores Rerum Hungaricarum. Lipsiae, 1746. 
m foi. T. i. pag. 10.
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Et sicut virtus Numinis Disposuit venerunt
Wata et sui complices Ac interficiunt
Cunctos sed sanctum Praesulem Ad rupes eduxerunt
Et statim velut exulem 
Et palpitantem rupibus
Petraque caput contriverunt 
Et sic electos prostraverunt
Sed cruce beatissimus
Gerhardi quamvis fluvius
Frequenter per septimum
Budlinus saxis, gladio 
Andrea Duce nobili
Advenit et praecipiens 
A caede Hungarorum gens
Nam pepercerunt Regis 
Sic universa sunt impleta 
Praesul Gerhardus et athleta
Ad Weissenburg militibus
Regalibusque ritibus 
Sic Petri ruit regimpn

De saxo projecerunt 
Morte afficiunt
Praesulis sanctissimi
Dei impiissimi 
Non potuit deleri
Reddebat bunc Yberi 
Tunc clero colitur. 
Betzfridus Praesul servatur
Qui his temporihus 
Ne quisquam laederetur
Hoc verbo prohibetur 
Huni Honoribus 
Christi quae praedixerat 
Fratribus dum vixerat.
Andreas festinavit 
Hunc turba lai&eavit 
Regis Pannoniae"').

Rövid, de az imádság' tartalmával legösszevágóbb előadásra 
találunk a' Pethő Gergel’ neve alatt ismeretes magyar krónikában, 
mely krónikáról könnyen bebizonyítható, hogy a’ fonlevő latin tör- 
ténetkönyveken kivid m ás, azoktól mellőzött kútfőket, úgymint 
némi néphagyományokat és hiteles jegyzeteket is használt. Ezen 
krónikában mondatik: „Az% zs Hzeg&o#eáé& engedzzz Méhzh, hogy az 
P%syohoheí, és <Szerze%esehe% wzegohzéh. Azznah /o/oMe az JVéme%e&e%, 
és Ő(aszo%a%; hzhê  jPé^er Azró^ behozod ca/a az Országba. Azérá 
az Pöspo&o&re és egyéő szerzetesedre tónzodazzad, és Aegyettenaf otzd 
cafa odet s z e g é n y e d e t" ^ ) . Nemcsak az imádság „népe“  meg
neveztetik itt az olasz és német jövevényekben, hanem a' „sze
gény" sajátszerü kifejezés is előttünk áll. Mint pár évek előtt tör
tént dolgok, friss és eleven emlékezetében éltek még akkor a' 
magyar népnek a’ véghez vitt kegyetlenségek: de az imádságnak 
effélék’előszámlálásában azon czéljának kellett lennie, hogy undort 
utálatot oltson be ez által is a’ jámborok’ szivébe, irtózást a' po-

')  Fragmentum Chronici Hungarorum Rithmici tempore Ludovici L Regis 
Hung. conscripti. Apud Engel, Monumenta Ungaríca, Viennae Í809. 8-0 
pag. 41, 42.

Petthő Gergely, Rövid Magyar Krónika. Cassán, 1729. 4-r 22 lap.
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gányság ellen, és így, édesgesse őket a ’ keresztény  szelíd erköl
csök’ tiszteletére, m űvelésére.

Az „ódalhavágás" kifejezést igen szépen világosítja a ’ k ró 
nika’ fönehb idézett szava, melyben G ellértről m ondatik: dMm
odhnc jpolpMare/ tw jaec^ore /a^ceo percMssMs^ .̂ A ’ nagyszombati co- 
dexben foglalt életrajza nyelvünkön hasonló kifejezéssel él, mond
ván: „D e myAcrc# !Mee<yAees%eeABe<yAere%yeA&e(a%aíeereeAeM?%e%'" .̂ 
A ' gyilkoló m űtéteteknél szúró fegyverekkel u. m. dárda-, gerely - 
(lándzsa) kópja- és tőrrel is éltek, tehát a’ bőszült pogányok, mikkel 
m ellbe úgy, valamint ódalba egyre osztattak a ’szúrások és vágások.

írásmódja e’ soroknak a ’ későbbkori nyelvem lékekkel any- 
nyira egybehangzó, hogy azokban különös föltűnő u ja t , nyelvrit- 
kaság' bélyegét magán viselőt, nem találni. A ’ csoMAttpóA,
igebajtogatási formák, miket Révai Miklós rég i halottaiból feltá
m asztva, ujban nyelvkincsünk' sorába h e ly ze ti, grammaticai é rte 
kezésében bőven kifejtve levén, ism étlést nem igényelnek^), egye
dül azt jegyezzük meg, hogy a ’ bécsi codex ótestamentomi fordításá
ban is olvasható a 'ré szesitő k ’ily formája ,p . o.„yrcMHM<703Hac ea/a  

(SuperDominum requiescehant dicentes).Telegdi,K ál
ói és Pázmán gyakorta használták nyelvünk e ’ ritkább gyöngyét.

Me%MefeM3e<ytPeM%. Kétkedni lehetne e' mondat valódi je 
len tésén , miután a' fogalmazásból védtelen vagy védetlen azaz 
véd nélküli szegény is értethetik: ha a' (peccat)gyök nem áll
na itt világosan, melly a ' kérdést elhatározván, inkább „eé%e%" 
azaz vétek nélküli, ártatlan, büntelen értelm ezést engedi meg. A ' 

gyök és vétek , véteni, vétő , vétkes ’stb alakításai t ehá t , vala
mint az urimádsághan é l ő : „?Me<7&ocsá%MHA ef/ern%%A cé%eMeArne%" 
szólás igazolják itt a ’ vétőnek tagadóban e%en és M aw, Me% 
raggal vétőetlen vagy véttelen  állását.

A ' „ szeg én y "  szó mint ,,M iser“  m artyrologiai név ’ fordítása 
gyakran előfordul régi okleveleinkben „<S*cegwew" és „.PeegwM"- 
nek írv a : mi azt látszik m utatni, miszerint <S*3e#eény és #3e<yőMy 
kiejtéssel is használtatott bajdankorban, akkép mint „sze lvény" 
szelény helyett. A ' mai „ö rv én y "  XIII-ik századi iratokban „ew - 
rew“  azaz örény. A ' c betűnek elféle szavakbai szövése vagy el
hagyása tehát ingadozó és vidéki szójárásokhoz alkalmazott vala. 
A ’ halotti beszéd másodikéban „sce<ye% ew őer" olvasható.

')  Tudománytár. Budán 1834. 8r. l, köt. 221. lap.
Révai Nic. Antiquitates Literalurae Hungaricae, Pcstíni 1803. 8-0 vol. l. 

pag. 149, 314.
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6. §.

ba cun futua hazuotul zeles feuldun zatan deug wezete
suen. 5 sor.

azaz:

be kün (bakón?) futva házától széles földön, sátán dög vezetésén.

Közbevetettje e’ mondat az előbbinek; s azon 
módot rajzolja, mellyel a' pogány zendűlők 
elszámitott kegyetlen működéseiket a' sze
gény védtelen vagy véttelen keresztény
népen véghezvitt gyilkosságaikat széliében 
üzék, t. i. gonosz szellemtől vezérletten, és
csábitva, öldösék a’ házaikból elfutó hí
veket.

Nyelvtekíhtetben figyelemre méltó a' 
őa szócska' he helyetti alkalmazása, ha 
^csakugyan azt, nem pedig bakót jelentene.

most már épen szokatlan, irott marad- 
ványinkban sem találtató ; azonban a’ bele 

fordulván elő be helyett a' magyarnyelv’ természetes sarjadéka. Hogy 
az egyenhanguságra ugyelés okozta legyen ennek szokásbóli kie
sését, állitni nem lehet, mivel ragul a’ őe-vel fölváltva használtu
nk maiglan. Úgy látszik, emennek ragok gyanánt u' dialectusok- 
ban is túlnyomó használata szoritotta végkép háttérbe.

A’ A Ő M szócska ÁMB helyett, maiglan kelendő levén némi vi
dékeken, a' nyelv'szabatosságát e' régiségben csak emeli, miután 
megkülönböztetve állítja elő a' At (qni) viszonyló, és ki (foris) 
közti különbséget. A’ be- ki-futásnak lexicalis értelme maiglan fön- 
vagyon a' nép’ szájában, ’s annyit jelent, mint lótás-futás, baran
golás, kalandozás. Ugyan csak e’ tetteikre czéloz a' PethőGergel-
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féle előbb idézett krónika, midőn irja a’ pogány hitre visszatért 
magyarokról: „Az %mp%omoAa% és Aa%as%orcmoAa% rowMyáA, d!d- 
l^dA, és /*ö(r A ó ő o ro ^ y d A  E’ szócska’értelme azonban
bakóra azaz hóhérra is vonatkozhatik. Minden esetre , a be - kifu
tás itt inkább látszik az üldözöttekre, mint az üldözőkre vonatkozni.

A' ,,sd%dB d ó <7" , most szokatlan szólás, de ugy látszik haj
dan kelendő volt. Ezen, eredetikép beber szó, nemcsak a’ keresz
tények közt terjedt el a"szent könyvek’ csatornáin, hanem a' ke
let- és éjszak-ázsiai népeknél bonnos lőn a’ gonosz szellem' jelö
lésére. Herbelot ir ja, hogy „Scheitan" gonosz szellemet (ördö
göt) továbbá némi kigyó-nemet, meg fölfuvalkodott kevély em
bert jelent az araboknál"). És valóban, Perzsia’ vidékein némely 
városok viselik az epitetont, mint Saitan bazár stb. A’ mi ránk 
legérdekesebb, igy összekötve a' dóy szóval, a' űn ágazata né
peknél, különösen a' voguloknál találni nyomára. Azon helyet 
ugyanis, hol áldozataikat viszik végre: Tarom Sa^Aaday-nak hiv- 
já k : ,,Díc w dór FermíscAen LandscAa/Y MoAMemdea Wéy!de% cer- 
rícA%eM íAreM Op/órAíd̂ Ms arnsíat  ̂dem Aeŝ yern RóA^en, aw/ so- 
yeManntem Réreme%s, dte T o ro m  <Sa^Aaday AeiíAMeaAeissen"^. 
A' sátán utánni „dög“  ragot az ördög szó’ hasonlatára alakított 
nyelvjátéknak tekinthetjük imádságunkban, épen oly mellékné
vül, mint a’ pogány szónak az ehet.

meZO^OSMOM. „A ' sátán dog vezetésén" itt bizonyára
egyházi értelemben basználtatik, istentelen, gonosz, ordongos, ’s
kárbozatos vezérlet vagy csábitatás bélyegzésére, a’ minő alkal
mazását csakugyan föl is találjuk az 1. András-kori iratokban.
Többször nevezett IX. Lee pápa Mihály constantinápoli patriarchá- 
hoz 1054-ben intézett válasza tartja: „CoModiaőídMmAaeretecorMm, 
aa% coMPe%%c!dMm scAísma^corwm, sy m a y o y a  <S*a%a%ae"*^.

Itt, nem a’ szó értelmének, hanem inkább használatának ki
mutatására levén szükségünk, már csak ez idézett sorok minden 
kétséget elbáritnak az egyházi szólásoknáli kelendősége iránt.

Petthő Gerg. Rövid Magyar Krónika, i. h.
") D' Herbelot, Bibliotheque Orientale, A Paris, 1 783. in 8-o Torn. V. 

pag. 192.
MüllerFerd. Das Ugnsche Volkstamrn. Berlin, 1837. i. Theil. i. Abth. 

Seite 170,171.
Baronii, Annales Eccles. Tom. Xi. pag. 207. seq. Cí. Fejér Geor. Codex 

Diplomaticus Hungáriáé Eccles. et Civilis. Budae, 1829. in 8-o  Tom. í. 
pag. 368.
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Nem egyéb, mint egyházi képes szólás tűnik fól ennélfogva imád
ságunk e ' k ité te lében , az ide s tova kóborló pogányok’ messzi 
terjedését és gonosz működésű vezérletét kifejező.

pagan eő wezi. E' kifejezés kevés fölvilágositást kíván, 
p a ^ a n .  A' latin ,,paganns“  eredetihez közelebb áll a' mos

tani „pogány" kiejtésnél. Régi okmányainkban, mint a’ Magyar 
Nyelvkincsek szótárából kitetszik, hely- és személyneveknél min
dig ekép iraték e' szó. A' pagán eb’ gyalázó kifejezésen föl nem 
akadhatunk, midőn e' mérges mellék-nevet annyi méltatlanságok- 's  
kegyetlenségekért viszonozottaknak látjuk, ámbár keresztény 
imádságban kissé erős, sőt illetlen szólásnak ismerjük. Maguk az ó 
és uj frigyi könyvek nem idegenek az ily átvitt értelmű szólások
tól. lm e' helyek: „Cnne coHWMMHtcaRo sancio homini ad canem"? 
Ecclesiast. Xlll, 22. —  ,,JVo/iie dare sancinm caniőns, ne^no mii— 
iaiis marg^ariias cesiras anie porcos .* ne /orie concniceni eas pedi— 
őns snis, ei concersi dirnmpani cos". Matthiae VII, 6. ’stb. bizo
nyára nem oktalan állatokra ezéloznak.

A ,,wezt“ rövidítő jellel bíró szó veszit-nek olvasása igenis 
ide illik.
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7 . § .

uregh hazucat eul eeghedun epyscuopcut s presbytrucut
foul wer - turwan fuit hou woruc grazdua cusua 6 7 8. sor.

azaz :
ur egyházukat el égedvén, episcopokat és presbiterokot föl ver — 

turván (?), fojt hő vőrük gerezdü kasú.

olytatása ez az imént rajzolt kegyetlensé
gek’ előadásának, miket a’ kereszténység, 
főleg a' papság Vata’ őrjöngő seregétől
szenvedett. Elmondatik itt a' szentegyhá- 
zak fölégetése, fő- és kozpapok’ —  püs
pökök és presbyterek ;— irtása vagy ta
lán fölforgatása, kiknek a’ gyilkolás kö
zepette patak gyanánt folyt meleg vérük, 
keresztül kasán, azaz: ide ’s tova, minden 
felé, itt k-nál egyébnek nem olvashatván 
a’ hoszu f betűt. Valóban, bű ecsetelése 
a’ szomoru történetnek, mely némi nyelvé
szeti észrevételekre nyit tágasb tért.

MfeyAAazMeaí .  Az egyház, szentegyház, régi neve őse
inknél a’ keresztény imahelynek, mit jelenben átalánfogva temp
lomnak mondunk. A' bécsi ó testamentomi codexben „eghaz, ec
clesia", Sz. Margit’ legendájában „egyház, zent egyház" fordul 
elő szüntelen.

eM/eegíAedMB, olvassuk: <% égedeéM, azaz elégetvén. Vi
lágos példa e' szó arra, miszerint a' cselekvők ed, e%, %, ragai nem 
voltak hajdan olly tisztán megválasztva az ad , ed, %'d közép igei 
ragoktól mint jelenben. Vannak ma is némi szavaink, melyek a'
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köz életben mind a' két ragform át elfogadják, ilyen a' feledni v a g y  
felejtni ige. Halljuk mondatni: /a/ad, és /áíqyi; /i9Íad&azMí, és /éiai—
Árazni, vagy felejtkezni. A ’ bécsi ó testamentomi codexben á l l :  
„E//áiadAazMan ai/Madam oAai“  Osee 1, 6. Imádságunk’ e ’ szavával 
legrokonabbat találunk szent M argit legendájában, hol ez á l l : ,,eM 
rna<yo% /% nam i n d a d A a y y a  az agfyőo/“ '^. Tehát „ indéd" a’ c se 
lekvő harmadik személyében indét vagy indit h e ly e tt, épen m int 
,,é<yad“  éget helyett.

, , e p i a c M o p c M Í “  és „ p r a s ő i i r M C M ^ ,  püspököket é s  
presbitereket helyett. Régi eredeti formája ez a' püspök és p res
biter szónak, azon kort homlokán v iselő , midőn még az egyházi 
latin vagy görög nevek nem voltak nyelvünkhöz idomítva. Későb
bi iratinkban mindig pyspek vagy pispek olvastatik. Itt a ’ főnév na 
vég taga’ elhagyásával ,,apisc<%7“ ; a azaz A, többes szám je l:  a ' 
harmadik ejtés n i , azaz oi ragéval összevonva; adv án : „ a p is -  
acpAoi“ .

/*OMÁ w e r  —  i M r a %. M eglehet, vorgatván lappang e ’ 
szóban. Ha igen, úgy ekkép íratva másutt még nem találtuk a’ fo r
gatván szót. E ' különösség mindazáltal azon hajdani kort árulná 
el, midőn az f és v , meg w  betu, mint rokon hangot billegzők közt 
nem tétetett határozottan különbség; de egyszersmind a' latin ro 
kon értelmű ,,eario“  igére emlékeztet.

/*Hii A on M0 r %c, mellyet fojt bő vőrük-nek olvasunk. A ' 
eór és eér kiejtés merő dialectusi külömbség vala egykoron; bi- 
zonyitja a’ eőrőa és earaa szárm azék; a’ Aó gyök ámbár korunkban 
gyéren használtatik ,,m eleg“  je len tésse l, 's csak származékaiban 
közdivatu, például: Aóaég', Aaeas (hőes);Aaeíiini stb, de régiségeink, 
iratokban ugy, valamint helynevekben, számtalan példákkal győz
nek meg. Illyenek: Hőviz, Hőviz-Györk, Fel-bőviz ’stb.

g í r a z d M a A a a w a .  Kéttelenül azon szóllásunkat adja vissza, 
mellyet a ’ köznépnél némi vidékeken keresztu-kasu, m ívesebbek
nél keresztül-kasul szóval hallunk kiejtetni. Jelenti tulajdonkép a ’ 
kereszthen-kasban, vagyis koszén azaz ferdén , ossze-vissza, e rre  
és amarra folyást. Hogy a’ kereszttől vagy gerezdtől vette-e szár- 
mazatát, vagy talán a’ kereszt is a’ yarazd eredeti m agyar szóból 
ercdett? meghatározni nem akarom, csak annyit m ondhatok, hogy 
a' keresztut, imádságunk’ e ’ szavával igen egybevágólag „cAraai-

')  Pray G. Vita S. Eiisabethae Viduae, nec non B. Magaritae Virginis. Tyr- 
naviae, 1770. in 4. pag. 368.
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Md“  íratással fordól elő I. Gyeza kir. a’ pécsváradi apátság' jogait 
megerősítő 1158-ik i levelében ekkép: „R e/a ^armina^Mr ah oWan- 
ía AalMZMM, at CAras%AM%a; a  rnaWdía Arwc; aA oaaMan^a par^a 
ZaAeras, RonAaf a^ FéwAaza; a  sap^amMone Orap“ '^. Mindenesetre 
az a  és a hangzók közti ingadozást eléggé tanúsítják e' régi példák 
kérdéses „Aeresz%“  szavunkra vonatkozólag. A ' <7 és A hetük föl- 
cserélése, mint minden nyelvekben számfelettiek, figyelmet 
nem érdem elvén, még csak azt jegyezzük meg, mikint a’ ,,gerezd“  
dialectusi különbség szerint „porozd, és p^Wzd“ kiejtéssel is hasz- 
náltatik honosink ált al, valamint ,,Aörösz/“  hallható ,,Aaresz%“  he
lyében. —

Egyébiránt, az egész eszme-járatra nézve méltó megolvas- 
nunk Aloldus akkor élt irónak imezen igazoló sorait: „Contra P a- 
trwm inswrpMnt Andraas atZaeanzaPrqpMpw! sas, siőf /Melles, e#am 
Praasatas, at C t e r t c o s  o a a t d a a t ,  et ipsam paopaa ad poaaam 
qaaaraat- Papiaataia ta CstarrieAtaia depraAaadaat, at ocatts prfraat. 
Aadraas at Zaraaza ad idototatnaa^ proai, Rágnám a MM MmdiAas 
Mői oőtatam captaat“ ^/.

')  Fejér G. Codex Diplomaticus Hungáriáé Eccles. et Civil. Budae, 1829. in 
8-0 Tóm. I. pag. 1 50.

Aloldus de Peklarn a Chr. Hanthaler editus. Crembsii, 1742. 8. ad an. 
1046.
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8. § .

Wutu peccislughulu torwinnenc ne zobothaya heu geh-
nahabul 8, 9. sor.

azaz:

Wata--------------törvényünk ne szabadija hő gehnahából.

tok-mondás ez a’ folzendult pogány Vata' 
fejére,kinek vezérkedéséről krónikáink érde
kes dolgokat jegyzettek föl. A’ bécsi képes 
krónika’ értelmében Belusvári Vatba volt 
az első, ki magát ördöngösségre adván, ha
ját leberetválva pogány szokás szerint há
rom részen üstöket eresztett, és az ő go
nosz bujtogatására a’ népsokaság ördögnek 
ajánlva magát, lóhússal kezdett élni. „Pm- 
mns cudem %n%er Fnnyros, nomíne FA77L4,
de Costro PeJns, ded!COC$/ se dOemOnMs, ra
dens copnt sMMm, e% CíneínnOs dímá^ens s!őí
per %respar%es, r^n payonornm. — Tanc 

Moyne de^estaődi e/ e:cecraőd! odmonítfone ídíMs Pa/Aa omnes po- 
pw(í Kőacernní se daemonMa, e/ eoeperMní comedere eqtdnas pn(pos, 
e^ omnmo pessfmas /doere CM(pos“'J. Mi történt végre a' pogány 
zendülők e’ híres főnökével, midőn már a’ kereszténység diadalát 
üllötte ? nem írják a’ krónikák. Péterlfy állitja ugyan Vatának Bol- 
gárországba menekvését^); de ezen esemény' hiteles nyomára nem

') Joannis de Thwrocz Chronica Hungarorurn. Part. H, cap. 39. Apud 
Schwandtneri Scriptores Remrn Hungancaruna. Lipsiae 1746. föl. Tóm. 
i. pag. 105

*) PéterlTy Car. Sacra Conciüa Ecclesiae Rom. Cath. in Regno Hungáriáé. 
Posonii, 1741, föl. Part i. pag. 12.
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akadtam. Imádságunkból m ár ekkor túlvilágon léte gyanítható; s 
nem is lehet idővetés szerint ezzel egy személynek venni azon 
V atbát, ki Gyéza vezértől Salamon királyhoz küldetett 1074-ben 
a' váradi püspökkel együtt, ámbár gonosz Vatbanak (nequam Va- 
tha) neveztetnék a ’ krónikás által').

A ' köztörvényeken, imént fölbozandókon k ív ü l, különös ren
delet is sujtá őt és maradékit. A ’ budai krónika rég i történetköny- 
vekre hivatkozva emliti r ó la , miszerint m egtiltaték a ’ kereszté
nyeknek Vata és lia Jánus’ rokonai közül nőt venni, minthogy ezek 
csáhiták el a ’ népet a' keresztény hittől: „ E s t  aMtem scripinm (ezek 
a' krónika szavai) in aniiqfwis libris de Gesiis GMByarerMM, qwod 
O7HKÍM# proAibiinm ara i CArisüanis MírereM dMCere &  consaM%MÍ%eis 
P a ta  ei JdnMs, ^MOd sicMt DaiAarn ei Abircn in Péteri Zeye sediti
onem morernBt coBira DomiMMm .* sic et isii, tempore G ratiae EwB- 
yarornm popMb/m a  /Me űhristi a re r te ra n t^ ^ . Vatának Jánus nevű 
káról, ekkoriban atyjával együtt működőről tudjuk, hogy később I. 
Béla király idét tujabban is fölzenditéa’ nép e t, ismét a' keresz
ténység ellem

peCeistMgAMtM tOrM?ÍMMeBC.Az elsőbbi értbetlen szóval, 
hacsak ,,bosszuló“ ra nem m agyarázzuk, nem tudjuk mit miveljünk. 
Ha irásbibát teszünk föl, ’s a’ p t. b-nek, az l betűket hossza s-nek 
veszszük, békességbozó ige jőne ki. Allván azonban a' bosszuló szó, 
alatta azon törvényre hivatkozás látszik lappangni, melynek szö
vegét Törvénytárunk, Bonlinius Antal’ magyar történeteiből 
kölcsönözve,elbeszélési alakban tartalm azza; parancsoló modorban 
pedig nyelvünkön ekkép hangzik:

„A kárm elly m agyar, vagy idegen M agyarországban, a’ seytba 
és pogány vallást letevén, az igaz keresztény hitre vissza nem tér, 
és az István királytól rendelt szent törvényt el nem fogadja, fejé
vel és vagyonával lakoland.

1. §. A ' lerombolt és földult városok, m ezővárosok, falvak és 
egyházak ujra épitessenek.

2. §. A ' püspöpök és papi társulatok (káptalanok, konventek) 
előbbi szokás szerint tiszteletben tartassanak, és azok iránt enge
delmesség legyen.

3. §. Minden keresztény szokások visszahozattassanak.

')  Joannis de Thwrocz Chronica Hungarorum. Part. H. c. Líi. loco cit p. 121. 
Chromeon Budense. Budae, 1838. in 8. pag. 93.



30 L András kMiy'

4. §. A’ pogány és scytha szertartások és hamis istenek el
töröltessenek ’s a bálványok leromboltassanak.

5. §. A' ki az lstent és o szentelt meg a’ papokat káromolja, 
vagy azok ellen vétséget követ el: mind az Isten, mind pedig a ki
rály' bosszuja alá esik.

6. §. Akárki egyházi vagy pedig világi embert ölt meg: vét
kéért régi szokás szerint bűnhődjék. Továbbá, mindenki hagyjon 
föl az öldöklés, rablás ’s egyéb méltatlanság és erőszakoskodással.

7. §. A' ki pedig e rendeletet megveti és ellene szegül: azt 
feje- és minden javai veszteségének súlya éri“ ').

Szigorú törvény volt ez a’ pogányságot pártolók ellen; mely- 
lyel András hihetőleg azon, engedékenysége által elkövetett hibát 
akará helyrehozni, mi az érintett gyilkolásokat nagyrészben ered- 
ményezé. Ennek következtében, a’ pogányság elnémitatván, nyu
galmas lőn egy ideig az ország, minden a régi rendre, kerékvá
gásba ment vissza. András kir. ilyszeru rendeletének valóságáról 
nem hagy kételkedni az egykorú Aloldus, ki Adalbert austriai őr
grófnak volt 1034-től 1056-ig káplánya. Ez irja 1074-re: „PeZro 
Zn corcere MMWtMo, eZ Lerenza eZZtwn de/nncZo, corowaZMr Andrea#, 
eZ cerde #MO per DeZ gfraZZaníconrerse, s a Z M ő e r r Z m a p r e  C A rZ- 
sZZ ReZZg'Zone edZcZa condZdZZ“ *̂ . És épen e’ diadalt mcg- 
unneplendő, rendelé a’ papi kar, mint elül nyilvánitók, e’ tárgyalt 
imádságot.

ne zeőaZAnya,  azaz ne szabadája, szabadéja, vagy szaba- 
ditsa helyett, mely hajdani forma igen összevág a' halotti heszéd’ 
kitételével, hol zeőedMcAa áll, Révaitól szabadocsa kimondásra vitt 
alul'). Régi hajtogatási formája ez igen is az igéknek, mely a' nép 
száján vidékek szerte most is él. Mondatik széltiben: Aocsó^on, 
Zend(0'en, mozdZ^ón, ordZ%)'on, se^ 'e n , szaAZ /̂on, szóZZ^ón, ZaAarZ '̂on 
'stb. bocsásson, lenditsen, mozdítson, ordítson, scgitsen, szakitson, 
szólitson, takarítson helyett. E' szóra vonatkozó fejtegetések egyéb
iránt alább a’ ,,fuogadaia“  szónál bővebben is adatnak.

*) Corpus Juris Hungarici. Budae, 1822. iu föl. Torn. L pag. 128, 129. —  
Cf. BonSnii Ant. Historia Pannonica: sive Hutigaricarum Remtn Deca
des IV. et dimidia. Coloniae Agrippinae, 1680. in föl. Dec. H. Lib. H. 
pag. 136 Ezen törvényt Kollár 's egyebek állítása szerint BonBn előa
dása után iktatá Törvénytárunkba Hosoczy.

Aloldus de Peklam a Fr. Ortilone excerptus, et aChrys. Hanthaler editus. 
Crembsii, 1742. in 8.

' )  Révai Antiquitates Linguae ac Literat. Hungar. l. c. pag. 276, 285.
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h e n < y e h n a h a ő n t ,  azaz bő gebennából; a’ sz. könyvekből 
kölcsönzött szólás, mely ott Gehennanak iratik. A’ magyarázatok 
szerint heber eredetű, és szomoruság völgyét jelenti. „Gehenna tü
ze" gyakran fordul elő az egyházi régiségekben, általában kárho
zat és kin helyének jelölésére használtatván. Du Fresne Hennon 
6ai völgyétől hozza le sz. Hieronymusra támaszkodva, ki ezeket 
irá : „Geennon, qfnod tnterpraetatnr eattts Ennon, et aő hoc ^ntdmn 
pntant appettatam G e h e n n a m " Isidorus Hispalensis rokon érte- 
lemhen ekkép fejtegeti: „Gehenna tocns tynts et sntjphnrts, qínern 
appettart pntant a eatte tdotts consecrata, ynae est tna?ta rnnrnrn E t -  
ernsatern, repteta ottrn cadaeertőns rnortnornrn. /őt entrn Eeőraet /S- 
ttos snos trnrnotaőant daernontőns, et appettaőatnr tocns tpse Gehen- 
non. Entnrt erpo snppttcM tocns, nőt peccatores crnctandt snnt, hntns 
toct eocaőnto destynatnr. Dnpttcern esse Gehennon et t p n t s  et / r t -  
yorts“ ^/. Rt a’ Gehenna tüze értetik a' hő alatt. Egyértelmű tehát 
tulajdonkép azzal, mit a’ halotti beszéd ,,pucul“  azaz pokolnak ne
vez. Mint átkozódási szólásformának épen a’ XlPdik században ele
inknél kelendőségét bizonyítja sz. László kir. a' veszprémi püspök
ség’ részére 1082-ben kiadott adománylevele, hol ezek foglaltat
nak: „Pntcnnyne antern hntc pa^tnae contradta:ertt, cet att^ntd tnde 
ne/arta praesnrnttone rntnnere r o tn e r t t a ő  ea:cetso Deo, et Beato 
Mtchaete Archangeto anathema stt, tnsattaőttts^ne p e h e n n a e  
tpntőns /hrtatnr ; ac tnsnper pro ternporatt poena ad Eiscnrn regtnrn 
centnrn anreos sottdos persotnere teneatnr“ *). A’ gehennának akként 
leiratását, mint imádságunkban látható, sehol észre nem vettük; 
miből vagy az iró' hibáját, vagy a' szó’ népünk’ nyelvéhez idomi- 
tását kell következtetni.

Du Fresne, Glossarium ad Scriptores mediae et infimae Latinitatis.Basiieae, 
i 762, in föl. Tóm. ti Part. l. col. 467. 

lsidori Hispalensis Episcopi Etymologiarum Libri XX. Lib. XV, cap. IX. 
9. in Corpore Grammaticorum veterum. Lipsiae, 1833. in 4. Tom. HL 
pag. 459.

3) Fejér, Codex RlPiomat. Hung. Eccl. et Civilis T. L p. 458.
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9 §

stepan wazylunc fuogadaia zenthel ur ysten odutt wela-
ghaba ysten. 9 sor.

azaz:
Stepán vazilunk fogadá szentül ur Isten áldott világába Isten.

'erő ellentéte az e’ sorokban kifejezett kí
vánság az előbb álló átoknak. — Vala
mint Vatára orok kárhozat, ugy István
ra, a’ keresztény hit’ első alapitójára örök 
udv és mennyei dicsőség’ Istentől nyerése 
nyilvánitatik.

a % ep Ű M. A’ latin, vagyis inkább görög 

Stephanusnak legelső, az M3 Végtag’ elba-

gyásávali magyarítása, miből később nyel
vünk’ kelléke szerint, t. i. a’ két mással- 
hangzós szótag' oszlatásával keletkezett az 
István, mellyet a’ köznép sok helyütt most 
is inkább mond Esván és Isván kiejtéssel, 

régi iratinkban pedig „Cepan“-nak irva is fordul elő. A’ kornak va
lóban megfelelő sajátságot fejt ki már maga e' név is: mert csak
ugyan huzamos idő kivántatott arra, mig az idegen martyrologiaí 
keresztnevek általános ismeretre jővén őseinknél, némikép nyel
vünkhöz idomitattak. <!%%)%%, formában szláv népeknél ta
láljuk föl maiglan.

,,király“ értelemben áll itt, világosan bizonyít-
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ván, miszerint a '„király" nevezet még akkor isméretlenvalaa' ma
gyar előtt, ’s hihetőleg görög befolyás terjeszté el később, vala
mint amannak is byzanti udvari szertartás volt szülője. Fgazolni 
látszik e’ véleményt a’ magyar koronán Gyéza nevével együtt leg
először előforduló ,,krales“ azaz király czim:
7V1TA/4C"').

Mikor és Valljon a’ szláv Ardl- Vagy gÖrog xÚ/MOS-ból kelet-
kezett-e királyunk? meghatározni nem könnyű. Okleveleink a' 
XFII-dik századnál régibb használatáról nem nyújtanak emléket. 
Olvassuk ugyanis 1229: Kyralyturky, 1235: Kiral; 1238; Ky- 
ralkettei; 1242 és 1266: Kiralrewi, Kiralyrewy; 1256: Kiral- 
utya; 1262: Kiralhaziak; 1283:KiralkutafeuésKiralkutafy; 1287 : 
Kyrallia; 1291: Kiralerdeje; és Király; 1293: Kiralpataka^). Any- 
nyi bizonyos, mikép középkorban nyugoti népeknél is divato- 
zék „Alralller“ latinos alakban a’ teljes un hatalom’ kifejezésé
re ’s a’ magyaroktól kölcsönözve. —  Du Fresne irja: „Klralller, 
coa? epn/éela e:r Graeo. xó̂ Mg. Frapmenlaw Anonym: Benecenlanl 
cap. 5. apad Camlllam PereprlnMm Klsl. Ponpoő. „Cepll eandem 
Praesalem, ^al el Penerenlam A l r a l l l e r  praeőaeral, elő. /d  esl, 
cam plena poleslale el omnl domlnlo“ ^). Föltaláljuk Alrd/ tiszta ma
gyar alakban a' krimeai tatár khánok neveihez tűzve azok' pénzein; 
például: PaAadar Álra/' AAan; Pzellm Álra/ AAan/ GAazl Álra/AAan; 
Káplán Álra/ AAan; Declel Álra/ AAan slő.^); mely czimből, nem 
értvén tiszta jelentését, a’ tudatlanság Gheray család nevet faragott. 
Könnyen következtethető vagycsak ezekből a' szó’ más keleti né
peknél is rokon értelmű divatozása. Minden esetre Gyarmatbi Sámu
el és több mások’ abbeli állítása, miszerint Nagy Károly' nevéből 
fejlett ki eredetikép a' király ige"), határozottan alapnélküli véle
ménynek nyilvánítható.

Vazul most is nyelvünkön á' „Basileus" keresztnév; ekként 
iratása tehát, ha számba nem veszszük is a' p és A betűnek majd 
minden nyelvek’ régiségeiben egyelőre fölcseréltetését, épen nem

' )  Decsy Sámuel, A' magyar szent koronának és abhoz tartozó tárgyaknak 
históriája. Bécs, 1792. 8-r. 41. lap.

2) Lásd Magyar-Nyelvkincsek L K. a' szótárban, Király szó alatt.
Du Fresne op, cit. sub voce Kiraliter.
Fraehn C. M. Kumophylacium orientale Pototianum Casani, 1813. 8-vo 

pag. 64.
Gyarmathi Sám. Szótár. Bécsben 1816. 8-r. 56 lap.

JERNBY M. NYELVK!NCSEK H. KÖZL. 3
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meglepő imádságunkban a’ királyt jelentő ,,Basileus“ helyett. E' 
czimmel latin iratokban sűrűn éltek hajdanta az euporai koronás 
fejdelmek, jelesen az angol királyok. Edgár király ekkép irá magát 
alá: ,,7%o Edyar %o#as yUőtofM# R a s * /e a s “. Bővebb meggyőző
dés okáért méltó egész terjedelemben ide iktatnunk, mit Du Fres- 
ne e' czimről tanulságosan előad ekkép: „ R a s í f e a s ,  Reá:, ea: 
yraec. j9a<ŷ eóg. GAws. AeJ/rt'c: 8aa:oa*camRasReaa, Ryataa, *.Rea:. 
7nyal/as .* „T00MS Oeeída* cKmaMa wMs terrae Rasifeas". Fbr^aaa- 
7a* *a Fíta <S. Afiedardi cap. 0. ,,Raeret Ra**fea* ecea7a 7aa%ae re* 
^oa^as“. Raacporro Ra*0e* appedaRoaem r*dea7ar **ő*prae caeter** 
arroyasae ce/eresAayKaeReyea.MamEdyaras, yat íaCAarTae *a*0o, 
qaae Aahe7ar To. 7. AfóaoRíc* AayKc. pay. 05. *e „Afaywae RríTaa- 
o:ae praes:dere“ atY, Aaoc cero **c cldadR- „EyaEdyar 7o7*a* yG-
hMMM Ra**1ea*------------ coa/írMac*“ . Ra passáa (p*e eí a/M, *Md.
pay. 84, 83, 702, 740, 278, 230. To. 2. pay. 838, 840, 847,7054. 
apad FYóríea*. pay. 58. Royeram Rocedéa. pay. 420, 435. 7a ad- 
dR. ad JMaMA. Parts. pay. 750, 757. e%c.“ 'J.

/a o y a d a ía .  Régi formája a’ /byadd igének, hasonló hajto
gatással, mint előhh a’ „zohathaya" az *-nek y-ali Íratása tevén 
különbséget, mely betűknek elegyest használata többször mutatko
zik. A’ parancsoló módot kétfélekép találjuk írva régiségeinkben; 
először A betűvel, például: e/eyeAed (elegyéhed) e/eyeAe; /brdoAad 
(fordihad) /ordóAa; AezeAed (készibed) kezébe; cdayeAad; amaore- 
Aad; aaőadoAad; —  elegek, fordoh, kezeh, vilageh, zomoreh, za- 
badoh; a' A betű nyelvünk' természeténél fogva majd lágy j , e, 
mássalhangzókba átváltozván, lőnek ezekből: efeyyq/-ed; /brdq/- 
ad; Aésaty-ed; c*fáy0-ad; &sofMor(/-ad; saaőadU-ad. Es e' forma 
ejtés ma is igen hallható a' köznépnél, mint a’ „zobathaya" szófej- 
tegetése alkalmával megjegyeztük. Ezen ejtés ma már megválto
zott * betűbe menvén által, így :e(eyyM*-ed; /ordRa-ad; AésaMs-ed; 
r0dyR*-ad; *zomor*7*-ad; saaőad^s-ad. Némely igéknél ez utóbbi 
alakítást a' szokás meg nem engedi, példáid: ad-jad, rnoad-jad; 
ámbár a'második személyben az: ad-aza, moad-sza, szint ezen 
ragot látszik kifejezni. A' ,,fogad“ ige is ezen modorban hajtogat- 
taték: ^yad-ajdd, /byad-aya, mi már összevonva: fogad-jad,vagy: 
fogad-d, fogad-ja formába ment által. Egyébiránt nyelvünk ebbéli 
természetének Révai általi kifejtését fonebb a' ,,zobathaya“ szó

') Pu Fresae, Giossariarn ad SS. rncd. et inürn. Latinit. Torn L Part. L 
Col. 584, 585.
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alatt érintvén, vizsgálódásunk' alapját továbbá is csalhatatlan rend
szerire fektetjük. A' múlt idő’ formája hasonló rendszer alá tar
tozik. —

z e n g e k  Az igehatározó %(, %/, ragnak a' név második ej
tés helyetti alkalmazása nyilatkozik itt, mely nyelvünk’ szép tu
lajdonára mutat; ’s használtatik nemcsak irók által, hanem köz
népnél is széltibem Halljuk mondatni: „királyül, vezérül válasz- 
tatott". Ezt fejezi ki a' latin: # ro , instar .* nyelvűnkön „gya
nán t . "—  „Fogadja szentül" tehát annyi mint: fogadá szentnek, 
azaz szentté.

odM%%M7e(a<yAa&a. Olvasandó: áldott világába. Sajátságos 
és a' szent könyvből kölcsönzött kifejezés paradicsom, tulajdon
kép menyország helyett áll itt az áldott világ.

3*
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10. §.

zent urzagunc nagh pannona leun chynus certh paradisu
ma chunan feldue tei myz foulua. 11,12 sor.

Szent országunk nagy Pannonia lőn csinos kert paradicsommá, kú
nán földünk téj méz folyóvá.

z ajtatos kérelmet már a' honra áttérve foly
tatja az imádság, keresztény hitnek tulaj
donítván ama boldogságot, bőséget; mely- 
lyel a magyar haza bir, mind ennek, mind 
amannak kifejezésére sajátszerü szavakat 
’s kitételeket használva.

A’ ,,szcnt“ czimről alább, alkalmasb 
helyen leendvén kimentő értekezés, itt csak 
azt jegyzem meg, mikép e’ mellék nevezet 
a’ buzgó, ajtatos, biv, keresztény ’s apos
toli eszmét fejti ki. Az ,,urzag“ halotti be
szédeinkben szinte ,,urazag“ szóval adatik. 

nayA p anno na. A' magyarok által 
ekkoron bírt országnak római időkbeli ,,Pannonia“ neve majdnem 
közönségessé vált az első királyok alatt, tanúságok erre pénzeik 
és okleveleik, ámbár a’ „Hungária, Ungaria" iratás is széltiben 
divatozott; valamint ,,Turkia“ sőt „Hunnia" a’ byzanti íróknál. 
Szent István után élt rendben hat magyar király használá pénzein 
a' ,,Pannonia“ czimet. így: Péter kir. pénzein olvasható: PANNÓ
NIA; Aha Sámuelén: PANONEIA; I. Andrásén: PANONEIA; I. 
Béláén: PANNONIA; Salamonén: PANONIA TERA; I. Gyézáén: 
PANONAI. — Szent Lászlóén azonban már megszűnik e' neve-

az az:
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zet'). —  I, András kir. a' tihanyi apátságot alapitó 1055-iki leve
lében olvastatik: „Andrens De! annMenfo PAMVONíű-
RPW MMcfws Gyéza kir. a’ gararnmelléki sz. Benedeki
apátságot alapító 1075-iki levelében áll: „EgoJMmpMM, qui ef Ce- 
zp, yrn/fp Dei f AAWOiVMR PH Rem coHsecfpfMs“ ^ .  Megszűnvén 
honunknak „Pannonia" diplomaticai nevezete, némi egyes latin 
írókat kivéve, kik később is gyönyörűségnek tárták mindent római 
kaptára vonni, sőt a’magyar neveket latin alakba öltöztetni, — ál
talános lőn latinban a’ „Hungária" és „Ungaria": nyelvünkön pe
dig „Magyarország" a’ scytha magyar törzsök fajnak azon ágától, 
mely már a' legrégibb korban, Ázsia' különböző vidékein magát 
ekkép nevezé; itt pedig a’ többi rokon felekezetek fölött állván 
erőben és hatalomban, saját felekezeti nevét, mint legkitűnőbbet ru
házd az egész honra.

l e n n  cAynns  c e r í A p a r a d i s w m p .  Kevés észrevételt te
hetni nyelvtekintetben e' szavakra. íratás-módja oly megegyező 
egyéb régiségeinkkel, hogy (elakadás nélkül mindenki láthatja hen
ne e’ mondatot: lön csinos kert paradicsommá. A’ paradicsom, ha
lotti beszédinkben hasonló íratással jő elő. Magának a’névnek ere
detéről sokat írtak a’ tudósok; ’s megegyeznek abban, hogy régi 
perzsa eredetű, jelentvén állat- és gyümölcsös kertet. Pára szó 
nyelvünkben a’ gőzön, pár-olgáson kivül, állat jelentéssel is bir; 
mondjuk ugyanis sajnálkozásból lóról ’s egyéb állatokról: „szegény 
pára" —  mely szerint a’ perzsa értelmezés nyelvűnkbe is bevág.

cAMWPM/efdMc. Meglepő az ó frigy könyveiből igen jól is
mert chanaan fold nevének nem a’ szerint, hanem a’ kánok’ régi
ségben használt nevekint iratása ’s e honra alkalmazása. Tudjuk a' 
gorög írókból, hogy a chun, hun a' hán vagy kán nemzetnek volt 
saját neve, és igy a’ chunan nem egyéb kbun tartománynál. Mi o’ 
név itteni használatából nem akarunk históriai eredményt kizsák
mányolni, torjedelmesb vitatást föltételezőt, csak azt említjük meg 
különösség okáért, hogy valamint imádságunkban chunan fold az ó 
testamentomi chanaan földe: ágy, egy más honi régiségünkben.

Kopp Jak. Magyarország* ekkong ismeretes pénzei. Arpádi korszak. Hű
dén, 1841. 4-r. 7 s köv. lapok. — A' melly változat, minő példáál: 
ANONAl, DANNONlA, IANONETA, PANNONENlA, némelyiken elő
fordul, merőben a' billegmetszők' hibája.

Fejér Geor. Codex Diplomaticus Hungáriáé Eccles. et Civilis. Budae, 
1839, in 8. Tóm. l, pag. 388.

*) Ugyanott, pag. 438.
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jelesen némi XlH-ik századi oklevélben „cananens" a' magyarho
ni chun azaz kán férfi neve. Az ó budai káptalan 1228-iki levelé
ben olvastatik: „<Socerdos Petrns CAVAÍVEt7<S'“  ; miből a' névnek 
azonegy nép- és tartományra vonatkozása folyton foly. A '/etdncrö- 
vidités /etdnnc azaz feldűnk helyett. E' szó fónebb /entdnek iraték.

t e i  myz /*o n t n a. Ez is az ó testamentomi könyvekből vett 
majd minden népeknél divatozó szólásmód az áldott, bő ’s termé
keny föld jelölésére, mely most is él nálunk ily mondatban: „tqy- 
jet mézzet /otyó orszdy". Móses' könyveiben így czimeztetik az Ígé
ret’ földe. A' vulgatdban áll ugyanis: „Edncam te de terra itta in 
terram bonam et spatiosam, in terram ynae / tn i t  t a c t e  e t  met
te " . Exod. Gap. Hl. v. 7. 8. — „íntres ín terram / tn e n te m  ta c 
te  e t m e t te " .  Exod. Gap. XXXH1. v. 2. —  Továbbá : „ ín  terram, 
ynom procideram eis, / t n e n te m  t a c t e  e t  mette.* ynae est eyre- 
yia inter omnes terras". Ezechiel. cap. X X , v. 6. —  Mellőzve a' 
szentirás' ily kifejczésű több számtalan helyeit: a’ középkor hason
lóan kitűnő példákban nyujt a’ föld jóságának kifejezésére használt
rokon szólást. Constantinus Porphyrogenitus írja Olaszország' ese
ményei közt, 1rene császárnő korában Beneventót és Papiát kor
mányzottá Narses patríciusról, ki a' longobardokat Beneventóba
bitta, miszerint a’ tartományt tejjel mézzel folyónak dicsérve édes
gette őket Olaszhonba: „Tineantemtemporis (ugymond)íonyobor-
di Pannoniam incotebant, ynae nnne (949-ben) T^rcarnm sedes est, 
et missis ad eos /rnctibns omnis yeneris patricins istAaec ipsis siy— 
ni/?cacit.* „cenite Ane, et ridebitis, pro retere cerbo, t e r r a m  m e t  
e t  t a c  / t n e n t e m ,  et <7na, nt pnto, neyne Dens metiorem Aabet, 
et si cobis ptacnerit, Aanc inhabitabitis, nt in perpetnnm /dnstis me 
precationibns et benedictionibns proseynimini". Ris cero anditis, 
persnasi íonyobardi enm /őmitiis Pessecentnm cenernnt"^. Észre
vehetjük ez idézetből, miszerint az imádság' „tej méz folyó“  kité
tele „tejjel mézzel folyó" helyett a'görögből áttett latin szövegben 
is épazon módon ,,mel et lac fluentem" kifejezéssel basználtatik; 
s következéskép e' szavaiban nem valamely nyelvsajátság, hanem 

más nyelvekben is divatos szólásformai változatosság hillegétviseli.
Imádságunk antithesisének ezen folytatása tehát, miután előbb 

az első királyért most a' honért nyilvánító ajtatos kérelmét: követ
kezőben már az uralkodó András királyért emeli fohászát ekképen:

')  Tudományos Gyűjtemény. Pesten, 1834. X. kőt. 96. lap.
*) Constantini Porphyrogeniti De Administrando Imperio Cap. 37. Operum 

Yol. iil. ed. Bon. 1831. pag. 119, 130.
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11. §.

angheluc eurec walo hatolmaal haragtoul papa urunc 
zent ieleus andoreus urat uoya. 12, 13. sor.

azaz:
Angyelok örök való hatalmával haragtul pápa urunknak szent jelös

Andoreus urat ója.

ilágosan mutatkozik az BnyA elnc  szóban 
az idegen eredetűek' lépcsőnkinti magyarí
tása. Valamint fönebb episcuop- és Stepan- 
nál az os, ws, rag’ elhagyásával történt; ugy 
itt is a’ görög angelos-ból szinte a 'vég tag' 
kizárásával alakitaték a' magyar név. Ezen 
első pbasist tapasztaljuk a’ halotti beszéd
ben ’s némi régibb kéziratokban'); míg
nem a’ hangegyenlités hozzájárultával ke
letkezett angyel-ból az angyal; mely már 
a' XVI-ik században közönségessé vált.

eMfeOMBlo. Mostani szokás szerint
örökké való, a' mi itt ,Örekvaló'nak iratik. 

JV c-veli irás azon őskort hozza emlékezetünkbe, midőn az Öreg 
és örök} közös eredetű szó között aligha létezett idő-határozó kü
lönbség.

A a lo lm a a l .  Az al, el és col, cel ragoknak nyelvünk' mosta
ni szabálya szerint magán- vagy mássalhangzókban kimenő sza
vakhoz képesti alkalmazása még itt nem mutatkozik. A' halotti be
szédben olvassuk: „A B la lBó l“ és ,,kegilmebel“ ; miket ma halá
lával, kegyelmével mondunk. E’ szavaknál megjegyzi Révai, mi-

')  Révai Nic. Antiquitates Literaturae Hungaricae. Vo!. I. pag. 954.
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ként nyilván való legyen, begy a c betu régente igen lágyan mon
datott ki, elannyira, hogy a' A-val egyhangúvá olvadott!). Mi e z t  
csak a' dialectusok' némelyikénél engedhetjük meg: mert nyilván 
tudatik, hogy a’ palócz, vagy régi kán szójárásban fölöslegesen 
és éles kiejtéssel használtatik a’ c mássalhangzón végződök u tán  
is, példáál: kés-vel, villá-vel; néhol: kés-vee, villá-vaá; kenyér- 
vel, bor-val, vagy kenyér-vee, bor-vaá.

A a r o g f o n i p á p a  Menne. Hajdani a’ latin nyelvhez alakí
tott szókötés formája ez nyelvünknek, határozottságot kevésbé v i
selő ; most „harag/ától pápa urunknak" mondanék. Hasonló szókö- 
tési példákat elég mennyiségben mutathat föl nyelvrégiségünk. 
Szent László király’ legendájában mondatik I. Béla királyról: ,,E y— 
neA y d ó ő e n  wey MMModaor tereeneA ez orzagőe^ magyaroA Ae— 
rezttyenaegre"^; e’ helyett: AineA idejéően".

A' pápa haragja (indignatio Romani Pontificis) nagy jelenté- 
kenységű vala hajdan, ’s könnyen egyházboli kitiltást (excommu
nicatio) húzhatott magaután; azért, nemcsak imádságokban, hanem 
pápai bullákban is előfordul. Azt óhajtja tehát, mint egyik fő jót ez 
imádság, hogy ettől ójja meg isten András királyt.

z e n i i e i e n a  a n d o r e n a  %ra% noya.
A' „szent" czimről, mely többször előfordul imádságunkban, 

alkalom nyilt e' helyen bővebben szólnom.
Sokkal tágasb értelmű volt e' szó régente mint jelenkorban. 

Most kizárólag, a’ római pápa' czimét kivéve, törvényesen szentek
nek vallott (canonisalt) ’s más világra költözött egyéneknek tulaj- 
donitatik, egykor rubáztatott fő- és középrendü papokra, királyok
ra, ajtatos életet folytató magánegyénekre, sőt, keresztényekből 
alakult egyesületekre. Ez utóbbiakra czéloz a' keresztény bitága- 
zatról szóló ime czikk: „Szenteknek egyességét." — A’ fejdel- 
mek’ hajdani ilyes cziméről elég adatra akadhatni. Luidprand ere- 
monai érsek a’ X-ik század végével, Ottó német császárról írván:
„sanctissimus" ezimmel illeti im’ ezekben: „Ungariornm yen&, CM-
ina OMnea poéné nafionea e:cper?ae annt aeciiiaw, gnae miaerante Deo 
a a n r  - i ae imi  a/gne iHeictiaaimi regia Űi/oniapofentia, — rnnKre 
non andei exterrita, noőia owniőna ínne femporia Aaőeőainr igno- 
ia". Magyar királyt illető hiteles példának sem vagyunk hiával. 
Stephanus Tornacensis, szent Genovéva monostorának apátja Pá-

')  Révai, Antiquitates Hteraturae Hungar. Yo!. l. pag. 146. 
3) Tudománytár. Budán, 1834. L Köt. 235. lap.
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rizshan, később dornicki püspök, 1U. Béla királyhoz a' Párizsban 
tanuló magyar iljak közöl némi Bethleem nevűnek minden adóság 
nélkül történt halálozása- és tisztességes eltakaritatásáról 1175- 
hen irván, „Sanctitas" czimmel tiszteli a' magyar királyt. így kez
dődik és végződik a' levél: „/tlastriD . DanyariaeTleyi" —  3?Pá
lcát S a n c t i t a s  pestre, et reynnrn vestrnrn corarn Domino robore- 
tar“ '^. Maga a' keresztény egyház minő terjedelmes értelmet adott 
a’ szent (sanctus, sanctitas) szónak, méltó megolvasni Du Fresne- 
nek a’ legrégibb hiteles adatokból gyűjtött ide vonatkozó előadá
sát, mit is egyrészben ide irni ezélszerunek láttam, meggyőződés 
és imádságunk’ hitelességének e’tekintetben is kérdés alájöbetlen- 
sége végett. így ír a' mondott nagyhírű régiségbuvár: „ S a n c t i 
t a s , lYtnlns Aonorarias Epsccpornm, (7n ílpist. Liberis ad E n - 
sebiarn apad Constant, pay. 422J Apud <8. Anyastinarn p. 78, 80. 
Eortanatam lib 0. Poern. pay. 70. Aicotavns 7. PP. Ppist. 28. 20. 
04. 54. Dadrianarn 77. PP. Ppist. 0. et alios passirn. Fide Divarnrn 
in Aotis ad T^sendocAronicon ^fajdrni pay. 70. ct sapra .* Sanctimo
niam 3. Sanctos aatern etiarn narn sMperstites compellatos Episco
pos docenMtr e:r Avito Fiennensi Tpist. 28. 00. Sidonio et aliis. 
TAeopAilas Patr. Alcícandrinns in Commonitorio * „Ecclesia pacem 
Aabente, docet praesentibns Sanctis ordinationes /ieri in Ecclesia". 
Alearias in Fita S. Enloyii Presb. et Aiart. nam. 72. „Omnes nam- 
yne sancti Epicopi, non tamen omnes Epicopi sanoti“ . fCAarta 
inter Tnstram. tom. 0. novae Calb CArist. col. 73. „Anno Dominicae 
7ncarn. 000. sab 7nd. 7N. conventas /actas est Sanctornm E P ^ o -  
poram apnd DarcAinonem civitatem dfc.“L 37essianas in Fila S. 
Caesarii Arctat. „Sanctas 7.nicns Presbiter, et Didymas Diaconas, 
yai in eo tempore cnm ipso per parocAias ambnlabant, d(c“ . Sed et 
Abbates ipsos Sanctos non semel compellat Caesarias Aleratensis 
serm. 7, 0. 0 ain et ynibasvis CatAolicis S. Dieronymas lib. 3. in 
7%%/yin cap. 7. „Navim in Tlomano porta secaras ascendi, maadma 
Sanctornm /reyaentia me proscyaente^\ A isi Aoe loco dfonacAos in- 
telliyat. Certe non nno loco alibi yaosvis CatAolicae reliyionis San
ctos indiyitat. —  E t id yaidem moris, ab ipsis Ecclesiae inennabn- 
lis repetere licet, nt cnicis /ideles „ S a n c t i "  ccmpellarentnr. Eo

')  Bibliotheca veterum Patrum. Tom XXV. p. H. Epist. 40. Cf. Katona Steph. 
Historia Critica Regum Hungáriáé Stirpis Arpadianae. Tom. lV. pag. 
241. 'stb — Fejér Georg. Codex Diplomaticus Hungáriáé Eccles. et Ci
vilis. Tom. H, pag. 189, 190.
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HoMMHe ín í^pMiofM rMM MtMMtMf AposioR, cffiqMe Apus—
ioRcr,- quM&M* fe/erendís nRro sí^ersedemMsr res ewm esi noiís—

í efeMs. Háromszor fordul elő imádságunkban a' „jeles" szó, 
így és ,,ieles“  irásváltozattal; mindig az akkori nagy kelendősége 
latin „illustris" disznevet kifejezve. Az imént láttuk HL Béla ki
rályt 1175-ben „lllustris“  mellék-czimmel illettetni. A' pápák is 
ekkint tisztelék meg első királyainkat leveleikben; mire példákat 
felhordani fölösleges.

andoreM # n r a i .  Legrégibb formája ez őseinknél az „A n- 
dreas“  martyrologiai névnek, melyből később Andor és Endre 
fejlődött. E’ kiejtéssel híven megegyez a’ köznép' száján mai na- 
piglan forgó ,,Andorjás“ , melyet a’ legeredetibbnek már csak 
azért is vallhatjuk, mivel a’ keresztény hajdankorhól fónmaradt és 
a' magyar köznépnél divatozó szertartási szólás állítja élőnkbe. 
Punkost napján ugyanis több gyengekoru leányzók egybeseregel-
ve s páronkint sorba állva, — kik kozott a’ vőlegény és meny- 
aszszony a' fő szereplő, házról házra járnak, a’ szent napot üdvöz
lők. Elszavalt és énekelt vallásos érzelmű verseik után, melyet 
végre táncz fejez be, ezeket is hallatják:

')  Du Fresae Car. Glossarium ad Scriptores mediae et intimae Latinitatis. 
Basileae, 1762. in tol. Tóm. Hl, Part. ll. col. 63.

2) Szabó Károly (Új magyar Muzeum. Pest. 1851. X. Fűz. 565. l.) a* vers 
némi hibás töredékeit közölvén, kizárólag a* palócz népnél kelendőnek 
állitja. Adom itt kiegészítve, mint fiatal koromban Szeged környé
kén hallottam:

„lme ma van, ime ma van piros Pünkösd napja,
Holnap leszen, holnap leszen a' második napja.

Andorjás, bokrétás 
Felesége jó tánezos;

A' haja aranyszál,
A' szolgája selyemszál.

Jól megfogjad, jól megfogjad a* lovad* kantárját,
Ne tiporjad, ne tiporjad a' Pünkösd rózsáját.

Hej Czinkus Czinkus l 
Sárga tulipántos.

Szálljon erre házra az Isten áldása,
Mint régente szállott az Apostolokra! *stb."
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Az Andrásy grófi magyar család' tórzsök-atyjának neve
„AHdOfás" az oklevelek szerint').

M o y a .  G y ö k ü l  h a s z n á l t a t ik  a z  M o a z a z  ó  é s  i g e n  h e l y e s e n ,

m e r t  a '  C é s  J  b e t ű t  C s a k  a l a k i t á s a -  é s  h a j t o g a t á s a i n á l  v e s z i  f ö l ;

például: óvatos, óvó, óvom, óvod, ója, óvni. Egyszerűbb de jobb 
is az ója mint óvja. Ezzel egy az ó-talom, melynek ejtése és haj
togatásinál a' mondott betű-járulékok soha be nem szőhetők.

') Ungrisches Magazin Pressburg. 1783. in 8- 0. lí. Bánd, ^ : St. 8. 388.
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12. §.

hyweuc zolua amen s amen. 14. sor. 
azaz:

Hívők szólva Amen és Amen.

efejezésébez jutottunk ebben imádságunk' 
első szakaszának. Intéztetik e' fölhívás a' 
hivekhez, hogy mondanának Ament kétiz- 
ben. — Valamint az imádság’ elein, ugy 
itt is, nem hívek, hanem hívők czimmel 
illettetnek a' jelenvolt keresztények. Most 
különböző két gyökszó a’ honnan a' 
hivő, meg a' hw, mihől a' hivek származik; de
itt a’ két eszme még egynek vétetik, és igy
is kelle vétetnie az első keresztény időben. 

E' szerint a' bivők hivek; ellentétleg a'
hitetlenek hivtelenekkel.

Az „amen“ra, mint minden imádságok- 
és szent igéknél közhasználatúra nincs, nem is lehet megjegyez
ni való. A’kétszereztetés Isten fiának im e' szavaira emlékeztet: 
„AmeM ATWfH f/i'cc POőir 'rfő.
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13 . §.

post hec fidedignissa orao s itern incipiunt.
14 .1 5 . sor.

jabb cziromiratu, tehát második szakasza 
imádságunknak: melyből annyit érthetünk, 
hogy a’ nyomban következő imádság leg- 
hitelre méltóbb. Hová czéloz a’ hitelesség
kiemelése? tokélletesen nem értem. Talán 
annak a' magyarok’ kereszténysége korá- 
boli hiteles voltát bélyegzi. Ily értelmezés 
leghihetőbb, miután némi meg is nevezett 
ősi pogány szertartás’ megszüntetésére tö
rekszik a' magyar híveket rábirni. Ezen aj- 
tatos nyilatkozat maga a’nép által mondva, 
bevallva, kérve és imádkozva különös jel
lemet ad az uj keresztények’ imádságának; 

midőn tudniillik a’ régi szertartás roszallása mellett serkentik ön
magukat a’ keresztény jobb szokások’ mivelésére. Egyébiránt ily 
vonásokat viselő imádság nem hallatlan egyházi ritusunkban, a' 
megismerés és bánás keresztény cselekedet jelvényét mutatván.

Az „ap%“ szótöredék apostolira (apostolica) czéloz-e: vagy 
más valami lappang alatta ? meghatározni nem tudom. Ha csaku
gyan azt tartalmazná, ugy itt hihetőleg pápait vagy merőben ke
resztényit kellene érteni alatta.
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14. §.

O ihs s zent maria hyweuk zent ieles harchuusuc. 15. sor.
azaz:

O Jézus és szent Mária hivők, szent jeles harczosok!

smétlése ez az első imádság' kezdetének, 
felszólításul a’ gyülekezethez: oly különb
séggel mégis, hogy ebben „szent jeles bar- 
czosok“ disznévvel tisztelteinek meg a' 
hívek. A' „szent" szóról elegendő világo
si tás adatott fónebb. itt valóban nem lehet 
más, mint „keresztény" egyszerű értelmet 
tulajdonitni neki; s legjobban ide illik,mit 
Du Fresne ekkép nyilvánít: „El M quidem 
?Mons, ah ipsis Ecclesiae imcMna&Mlis repe— 
lefe llCel, Ml %MMMs /Meles ,,s a M C l Com-
pellareMlwr".

le les Aarc&MsMC. A' keresztény gyü
lekezet’ férli nemen levő tagaihoz irányoztatik kéttelenül a' szó
zat. — Azon része a’ magyaroknak, kik a'keresztény hittől élnem 
pártoltak — pedig voltak sokan, — ’s kik a' pogányok ellen véd
ték a' kereszténységet, méltán szent és jeles harczosoknak mon
datnak.

A' „jeles" (illustris) czim fölötte kelendő volt őseinknél, mint 
már megérintők, nem udvariasságból ugyan, hanem bizonyos a' 
nemzettel született harczias jellemet értelmezve.

Következik már az imádság' derékbeszéde, ekkép hangzó:
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15. § .

n e  w e n m a g u c  b a r d u o s  e s e u lw e c  e r e u s  z e n t  i e l e s e i t .  1 6  so r .

azaz :

ne vimágyuk bardus eselvek erős szent jeleseit.

tartus ősök’ erős szent jeleseinek imádása, 
mint nem helyeslendő nemzeti szokás’ el
hagyása iránt tétetik nyilvános bevallás 
és figyelmeztető intés. —  Főleg történeti 
szempontból levén nagy fontosságú o' 
nemzet’ folemlitése. Keleti utazásom ll-dik 
kötetében külön, egész terjedelemmel ér
tekeztem e' tárgyról; itt egyedül magá
nak a’ őardMOa szó’ jelentésének meg
határozásával foglalkozandom.

Könnyen zavarba hozhatna bennünket 
e’ szokatlan elnevezés, ha nem tudnék a'

régiségből, miszerint őseink némi irók által parthusoknak hivattak; 
ha mélyebb kutatás következtében nem gyámolitna saját meggyő
ződésünk az iránt, mikép a' magyar nemzet' egyik ős lakhelye a' 
régi Perzsa birodalom’ részét alkotta Parthiában keresendő s föl
találandó: ily már általam be is bizonyított előzményi foltét nyomán 
habozás nélkül tudjuk, biszszük és valljuk, hogy e' szóban sem 
őardMa, sem őór&M értelme nem lappang, hanem egyenesen a'par
tus nemzeti ősökre czéloz az imádság, és mostani kimondással par
tus őselők-nek olvasandó.
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Ford, vagy hordas névvel illették a’ gallusok, mint Festus 
irja, azon éneklő költőket, kik a’ harcz&ak’ bős tetteit dalaikban 
megorokiték. , ,#  a r  d n s yof/íce cantor appeHatar, qni cfrornw /ő r—

tondcs con%, a  yen/c Fardornw, &  ^níbws Lncanas c o n itP fa — 
rima sccarf /ndfatis carmina Bardi.“ 'J. E’ galliai bardusok' őse- 
inkkeli bárminő kapcsolatáról vagycsak szót tenni, véleményem 
szerint balgaság volna. —  Igen, de van Paulus Diaconus’ Festus- 
bóli kivonata szerint a’ bordns szónak más lexicalis értelme is. 
Szerinte latinban bardns annyi mint esztelen, bolond. „Bardaa 
sMins, a tarditate innenii appettatMr. CaecitiMs.- Airnis andacen* 
nimisqne bardam barbaram. — Trabitar aatern a  Graeco, ^aod 
itti dicant"^?. Ez ugyan jó viz lenne ellenzőink' mal
mára, ha a’ keresztény imádságról hinni, vagy csak föltenni 
lehetne, hogy a' pogány ősöket bolondoknak nevezze. Illy tü
relmetlen gyalázó kifejezésnek nem lehet imádságunkban helyt 
adni, már csak azért sem, mivel azon nép’ kegyelete önnön ma
ga által sértetett volna meg, mely őseinek erős jeleseit imádva 
tiszteié; —  nem lehet helyt adni továbbá ily modornak: mert a’ 
kérdéses korban gyengédebb bánást tételezett föl a’ pogányságra 
hajlandó magyar nép’ kereszténységrei édesgetése, semhogy rá
galom- és gúnyszavakkal illettessenek imádott ősei. De mit is ke
resne magyar imádságban egy értetlen római szó, mely eredetikép 
görög növény létére Latiamban sem nyert honosulást, ’s Caeci
lius- meg Noniusnál mutatkozik csak némi gyenge vonásban? —  
Hagyjunk fol ily magában képtelennek nyilvánuló taglalgatás' 
czáfolatával.

Bárdosokra szeretné talán a’parthus eredet gáncsolója magya
rázni e' szót, bárótól, szekerczétől keletkezettnek állitván „vala
mint az ijtól nyerék az íjászok vagy jászok nevüket: azonkép hi
vathattak a' magyarok bánijaikról bárdosoknak". Megengednők 
mi is a’ származtatás' lehetőségét, ha ily jelentésű névnek az ős
régiségben vagycsak parányi nyoma csillámlanék föl. A' jász név 
majd minden nyelvre lefordítva mint nemzet’ neve századok sőt 
ezredek óta élten é l; a magyarok’ bárdjoktóli hivatásáról ellenben 
mély hallgatás uralkodik; fegyvernemeik és harczolásmódukról pe-

*) Pauli Diaconi Excerpta ex Libris Festi de Significatione verborum, et Sexti 
Pompeii Festi Fragmenta Librorum de significatione Verborum. Lipsiae, 
1832. in 4. Part. L pag. 28. Cf. Part. ii, pag. 349.

Ugyan ott.
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dig olyat tanitanak az egykorú hiteles iratok, miből bárddal vívá
sukra erőködve sem buz hatni gyámokot. Az Arpáddal egykorú 
Bölcs Leó görög császár bizonyára csak kardot, ivet és kópját 
(lándzsát) ad a’ mellette frigyeskint hadakozó, annálfogva színről 
színre ismerte magyarok’ kezébe, igy irván Tacticajában: ,,A r- 
mantnr pero /"rafnets, /ortets, arcMőna, A a s t t s ^  ^nare comptnres 
eornm dnpttcta ín praettts arma gestant, Annáért# qnt&m Aa#ta# /e -  
rnnt, a r  enni p e r o  t e n e n t m a n t ő n # ,  et tani Aoc ^nam tttts^pro 
ocenrrentt# nece##ttatt# rattone ntnntnr.* at tn receptn adaersns per- 
seqnentem Aosteín arcnőn# ea:cettnnt"'J. Hol van itt a’ bárdnak,mint 
kitűnő fegyvernek nyoma? Az őskorban nem annyira vivó hadi 
szerszám, mint hatalom- és diszjelül, béke időben szinte védesz- 
koz gyanánt használtaték magyaroknál a’ bárd, balta, szekercze, 
fokos, csákány és buzogány. Szent László király’ azon képei, mely- 
lyek I. Lajos, Mária, Zsigmond, Albert, Hunyadi János, I. Mátyás 
stb. királyok arany meg ezüst pénzein veretvék, mindig jobbkéz
ben hosszunyelü szekerczét vagy bárdot viselve tűnnek elő.

Különösnek látszik nekünk is , — őszintén bevalljuk — a’ 
partosnak ő betüveli iratása; de nem egészen meglepő, miután az 
agg régiségben nemcsak, hanem műveltebb korunkban is akadhat
ni minden lépten nyomon ily betű-cserére. Az imádság' írójá
nak régi történetekbeni járatlansága és írásmódjának német ajak
hoz közelítése okozhatá könnyen e’ változatot. Keleten is tűnnek 
föl hasonló példák. A’ régi Armeniában, Kartsch és Chorazán között, 
nagyszerű romokat mutató Par& s város, ugyan oly nevű folyónál 
mai napig létezik"), mit a' parthusoknál egyébtől aligha hozhatni 
le. lsidorus Characenus szerint virágzott Parthiában i?ar%* nevű 
város'), mely Ptolomaeusnál Párta névvel jelöltetik*); ’s ennek he
lyére Reichard a’ most Perzsiában fekvő Bardan-t tűzi'). Mellyik 
már e’ kettő közől a' hibátlan irás: ki fogja megítélni? Annyi bi
zonyos vagycsak ebből, hogy ingadozó volt maga a’ partbus név’ 
kimondása és iratása is.

'3 Kollár Ad. Fr. Historiae Jurisque Publici Regni Hungáriáé Amoenitates. 
Vindobonae, 1783 in 8. Vol. l, pag 28, 29.

Ritter Carl, Die Erdkunde von Asien. Berlin, 1843. in 8.1. Abth. S. 405. 
cnf. S. 409.

Isidori Characení, Mansiones Parthicae, pag. 8.
*) Ptolomaei Geographia. Lib. VI. cap. 4.
'3 Reichárdi Thesaurus Ant. Geographiae Persiae. Jahrbűcher der Literatur. 

Wien, 1837. Bd. LXXV1L Anz. Bl. S. 8.
JERNEY, M. NYELVKINCSEK H. KÖZL. 4
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A' „parthus" név, meggyőződésűnk szerint nem lévén m agá
nál a' parthus népnél divatozó nemzeti nevezet, — épen ugy, v a 
lamint ismeretlen napjainkban a’ cserkeszek előtt a' cserkesz n é v ; 
mert ők magukat saját nyelvükön felekezeteik szerint, besenyő, 
jász, kün, magyar stb. néven nevezék; — nem csuda tehát, ha a ’ 
görög és római classicusokhan járatlan imádságirója régi traditi o- 
nalis sejtelmek’ sűrű fátyolén át nézve határozatlan hanggal élt a’ 
kijelölni szándéklott ősök’ nevezésénél; a’ minemü határozat
lanság imádságunk’ hitelét más oldalról még jobban emeli. L e
helten tehát, bizton állítjuk űjabban i s , e’ szót egyébnek venni 
parthusnál'). *

M7emoa<7oMc. Olvasandó: vemagyuk; mostani kiejtés
sel: imádjuk. A’ halotti beszédben: Má-
MM%<yo*MMc; Mimo&oyMC. vimádjuk; vimádjanak; vi-
mádságuk.

')  Megfoghatlan bárgyuságot, de egyszersmind képtelen ráfogást tanúsít 
Repiczky János tanár ur, midőn az Uj M. Múzeumban Parthiai kutatá- 
sim ellen közlőit szanszkrít gyarlóságai közt azt is állítja, miszerint 
én némi imádság' egy szavára alapitám nemzetünk' parthiai származá
sát. Merő valótlanság! Fölhozám Keleti utazásomban (H. köt. 163—165. 
lap), többi közt, hogy a' X-dik századi történeti énekben parthusok- 
nak, továbbá Urzeoli Péter Xl-dik századi életirójánál parthinusoknak 
hivatnak a' magyarok. Ezek, ugy vélem, mindenki előtt oly nyomós tör
téneti adatok, miket ignorálni nem szabad. Jól tudom, annak örvendne 
a' napjainkban fejét magosra fölemelte, minden őstörténeti nyomozások 
ellen gúnyos rágalmakat szóró Finn iskola' hű apródja, ha őseinket, ki
ket ők (talán csupa fajszeretetből) annak nevezni nem hajlandók, a 'Je
gestengertől ide vánczorgott, medvebőrbe burkolt éhes csőcseléknek 
hirdetném. Az efélékről azonban majd más alkalommal Magyar őstör
téneti tanulmányimban tüzetesen, most csak az általuk működésűnk el
lenében nyilvánított gúny-szótárt közöljük, milyenek: ÁBRÁNDOK; 
AGYRÉMEK; ÁLOMLÁTÁSOK; DŐRESÉGEK ; NAGY NEVEK UTÁN- 
Nt KAPKODÁSOK; PHAETONlSMUS 'stb. Gyönyörű czimfüzér, mely
ből még csak az őrültség és naplopás hiányzik! Méltó ösztönül szol
gálhatnak nekünk az ily dicsőítések, mikép éjjel nappal tanulva őseink 
dicső múltját továbbá is kutassuk.Ha a'PestiViszhangok*élczeskedő Írójá
tól hallanánk ilyeket, mosolyra könnyen fakadnánk; de miután tudor, 
tanár, titkár, bibliothekár 'stb czimekkel és javadalmakkal elárasztott 
oly írótól pattantak ki, kinek első rangú voltát egész iskola hirdeti, 's 
az igaz aranybulla föltalálójának tartatik az Uj M. Múzeumban: tudo
mányos viszonyaink' ziláltságán méltán fölsohajt minden jó érzésű 's 
Ízlésű hazafi.
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A' lehellő 0-nek régieknél! miként használatát Révai a’ héber 
nyelvből bőven kifejtvén') azokat ismételni fölösleges volna.

e sen i meC.  Összetett, az es azaz: ős, és eMbPeC, azaz: el- 
vek vagy elők-ből. Az ós, hajdan különfélekép íratott. Az ősi ne
vű Veszprém megyei falu az 1009-ki oklevélben Ősi; 1082-ikiben 
JEwse és Easi formában jő előz). A' halotti beszédben: is ; ekkép: 
„isemMCMi adawMÍ“  azaz Osemukot Ádámot; tehát ens, is, os vál
tozó, itt végre negyedik alakban es íratással jelen meg az ós szó. 
A ’ magánhangzóknak fölváltása keleti nyelvekben igen közönséges. 
Maga az „őrök" és „óröM“ szó, melyet ma már változatlanul bí
runk, még a' XV-ik század végével készült emlékeinkben ,,cre&“ 
és ,,erem“  alakban mutatkozik; nevezetesen sz. László kir. legen
dájában szüntelenül ekkép fordulnak elő*). Az eídmec. azaz: elők. 
Szinte ingadozó íratást visel a’ régiségben, és nem csuda, miután 
többféle hajtogatással maiglan eieinA, e(dddin&, ciódink, ef0ein&,eM- 
iwA, ugyanazt jelentő szavakkal élűnk.

Már a mi az őselők’erős szent jeleseinekimádásátilleti: meg
becsülhetetlen emlék jutott ránk e’ mondatban, a' magyar pogány-
vallási szertartásról. Világosan fejeztetik itt ki a’ szent jelesek' 
imádása; mely szokás kellő vizsgálódások nyomán ugyancsak a' 
partbusokkal hozza kapcsolatba őseinket. Nem más, mint épen a' 
partbusoknál divatozott oly szokás, melyszerint jeles elődeik, ve
zéreik és királyaik, kik nagyszerű jótéteményeikkel a' nemzetre 
dicsőséget és boldogságot árasztottak, isten gyanánt tiszteltetnénok. 
Ekkép tisztelők és imádák a’ Parthusbirodalom-alapitó I. Arszákot, 
ki a syro-makedói járom’ leráztával faját dicsőségre, méltóságra és 
jólléti tetőpontra emelé. Nemcsak ő, hanem maradékai iránt is oly 
hu ragaszkodással viselteték majd 500. év leforgása alatt, hogy 
senkinek másnak, mint egyedül Arszák’ (ország) véréből szár- 
rnazottnak adák kezébe a’ legfőbb hatalmat; királyi aranyszékét ép 
oly nagy gonddal s hu buzgalommal őrizék, mint később a’ ma
gyar nemzet bámulandó ragaszkodással viselteték fejdelme' koroná
jához. Halljuk csak e’ vallásos érzelemről Ammianus Marcellinust, 
mit ír a’ birodalom-alapító I. Arszákról: „CefiaiimqMe 
ei 0MÍ<yi senieniiis coMciMeMÜőMs, asiris (MÍ q?si eícisiimaMi) riiws sni 
consecraiioMe permistas esi omniam primas. Unde ad id iempas He-

Révai N. Antiquitates Literaturae Hungaricae. Vol. i. pag. 204. seq.
Fejér, Codex Diplomát. Hung. Tóm. 1 pag- 289, 455.

3) Tudománytár. Budán, 1834. í. köt. 217, 219, 220, 223, 228. stb. lapok.
4*
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yes gyMs&w centis pr-ogtnmidi, oppgttori se potiuntur <Sotis /*r o— 
t r g s  gt L u n o e .  utque ImpgrotoriAus nostris Augusto nuncupo— 
tio onMtőitis gst gt optoto; ito Egyiőus PortAicis oA/gctis gt igínobt— 
tiAus ontgo, incrgmgnto dignitatum /gticiAus A r  s o c i s auspiciis ac— 
Cgssgrg egt mo:EÍfno. Puom oh rgfn Nt/nUVZS EUM UÍCE VENE
RANTUR ET COTI/NT, go usqug propagatis AonoriAus, ni ad no
stri ingmoriam nonnisi ARSAC/DA is sit, guisguam in suscipiendo 
Rggno cunctis anteponatur.' gt in guatiőgt ciciti conggrtationg, q'uoe 
odsidug apud gos gegniunt, egtut sacritggíium guisgug cuccot, ne 
&a?tgra sua Arsacidae orma ggstontgfn /griat egt priratMfn“ '^.

Az ember-imádásnak élénk nyomára találhatni mai nap is a ' 
Tigris folyón tál, déli Kurd-istannal határos Luristanban, maguknál 
a’ khermanshahi kardoktól csak szójárásban különböző kardoknál, 
kikről beszéli 1 838-ban Rawlinson angol utazó, hogy, jóllehet val
lásukra nézve az Ali-illahi felekezethez tartoznak, azonban anthro-
pomorphiták, azaz emberimádók, és sok helybeli, a’ mahommedán
kor előtt megrögzött szokásokat követik. Mobammed és a' Korán 
iránti tisztelet náluk szembetunőkép’ hiányzik. Vallásos buzgalmuk 
egyetlen fő tárgya az átalánosan tisztelt nagy szent, kit „Ro&a R u-  
*ur&“ azaz nagy apának neveznek; ’s ezenkívül még néhány 
szent emberek, kik az Istenség' élő képviselői gyanánt tekintetnek; 
az ezeket környező tanítványokat is majdnem istenként tisztelik. 
Azon begyláncz, (mondja tovább Rawlinson) hol Baba Buzurk van 
eltemetve, „EuA Rau?atin“ azaz Kőbálvány nevet viseld).

')  Ammiani Marcellini Rerum gestarum, qui de XXXi. supersunt Libri XVIH. 
Lib. XXUt. cap. Vi. — Vide Scriptores Historiae Romanae Latini Vete- 
teres. Haidelbergae. 1743, in fői. Tom. H, pag. 523. — A' parthusok 
nyelvének magyarokéval! azonságát fényesen bizonyítja az Ország (Ar
saces) néven kivül az is, hogy a' parthus országlók által Örményor
szág* kormányszékébe ültetett fejdelmek Alországnak, vagyis az ör
mény nyelv grammaticai kellékéhez képest Valarsaknak hivattak. A' hí
res örmény tudós Cirbiedi Chahan, ki a' legrégibb eredeti hajk (örmény) 
emlékekből voná értekezéseit, írja: „Arsace-le-Grand établit són frére 
Valarsaceou V a l a r s a G  sur le tróné d'Arménie, l'an 152 avant lére 
vulgaire" (Chahan de Cirbied, Recherches curieuses sur l'Histoire 
Ancienne de l'Asic. A Paris, 1806. 8-o. pag. 231). Elég ujmutatás le
het vagycsak ez is azon szőrszálhasogatóknak, kik a' régi neveknél 
egy betű különbségben helyzik gyenge elveik, 's hibás rendszerűk 
herkulesét.

^) Ritter C. Die Erdkunde von Asién. Berlin, 1840, in 8-o. Bánd Vi. 2. 
Abth. S. 217, 340. Hazánkban is fordulnak elő már Xi. és XH-dik szá-
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Kéttelenül a’ parthusoktól maradt el a’ lurok e’ vallásos szo
kása, valamint ép onnan hozott e' szertartást kóveték a’ pogány 
magyarok még Pannóniában is.

Ezen szokáson kivul számtalan nyomaira találhatni pogány 
őseinknél a' partbus hitbeli czeremoniáknak; mik ollyan származá
sunk’ csalhatatlan bizonyságaiként tekintendők; de azokat, mint
már nem a’ tárgyalt szónak taglaló magyarázatához tartozókat, 
mellőzvén, az olvasót Keleti utazásomhoz kapcsolt Parthiai kuta-
tásim’ megolvasására utalom.

zadi oklevelek szerint K ő - b á l v á n y  nevű határhelyek Lásd Ma- 
gyar-Nyetvkincsünk Szótárában 77. lap.
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16. §

og tala azun nep colombuc papa uruc ygeiwel morouz
zuc 7. sor.

azaz:
ogy tala azon nép Colombuk pápa urnak igéivel megőrizzük.

Másod része ez az előbbi mondatnak, oly föl
tételt magában foglaló, hogy t. i. ha nem 
imádjuk a’ parthus ősök szent jeleseit: ugy 
talán azon (parthus) népet megőrizzük, 
(értetvén: a’ kárhozattól) és pedig Colorn- 
buk pápa ur igéivel, azaz imádságával.

E’ sorok’ fölvilágositására szükség tud
nunk legelőbb is

,,Co(ofBőM& papa Mr“ név vájjon 
kire vonatkozik? Hogy ezt megfejthessük: 
következő világositás előrebocsátandó: 

Szokása volt a’ közép századoknak, né
mely keresztneveket oly változatokkal hasz

nálni, hogy azok az eredeti martyrologiaihoz csak fő hangokban ha- 
sonlitanának. E’ játékszerű változtatás, eredett bár az ismeretesb 
régi neveknek az ismeretlen újak’ helyébe tételétől, vagy a’ nép 
nyelvére lefordításából ’s más hasonló okokból: az eredményre 
nézve mindegy; annyi bizonyos, hogy főleg őseinknél a’ nevek’ 
ilyen változtatása, nem mondjuk torzitása, — a' XI, XH,ésXHI-ik 
századokban gyakorta fordul elő. Épen effélék közé tartozik Kál
mán királyé.

Ezen király’ neve krónikáinkban állandóul ,,Colomanus“ for-
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mában használtaik, pénzein is ekkép olvasható. Találtatnak azon
ban oly foliratu pénzei is, menyeken „COLVMBANVS RE“ áll'). 
Hogy e’ változat nem véletlen vagy a bélyegmetszők’ tudatlansá
gából eredő: bizonyítja II. Orbán pápának ugyanazon királyhoz
1096-ban írott így kezdődő levele: „PrőCMMM íptseopas <$ercas 
<Seraorarn Dm, dttecto ín CArtsto FYtto COCUJÍDAtVO, mapnt)tcc I n -  
yaroram A Columbanus és Colomanus név’ azonegy volta
tehát kétségen kívüli. Ezen előzmények után már most térjünk a’
tárgy’ velejére.

A’ XI-ik század’ beálltával, Europa’ keresztény népeinek a’ 
szent fold felé sóvárgása már annyira elbatalrnazott, sőt szenve- 
délylyé vált, hogy szent István korában zarándok csapatok vonul
nának honunkon által a' megváltó’ sírjához messzi tartományokból, 
jelesen Franczia- és Olaszországból, kecsegtetve azon szives fo
gadás által, mellyel szent István király a’ dicsőített földre menőket 
megtisztelő: mint e’ részben hiteles tanúságot nyujt Rudolfus Gla- 
brus akkori iró, ekkép beszélvén első királyunkról 1007-ik évre: 
,,isto tpttar tewpore í/nprorant </ens, <yaae erat etrco Danatttam, 
earn regfe ad ^dem Chrtstt cencersa est. Paoram rept <StepAano 
&K ttapttstnate pocata decenterqae chrtsttantsstyno dedtt Memoratas 
operato r Detnrtcas permanam saam tn n:core?n. Tánc temports ce
perant pene antperst, ^at de itatta et Gatttts ad sepatcAram Domtnt 
Dterosottmas tre captettant, consaetam tter, ^aod erat per /retam 
márts, omtterre, at^ae per Aatas repts patrtam transttam háttere, / t -  
te cero tattsstmam omntőas constttatt ptam; e:cctpteőat nt /ratres 
qaoscanqfae ptdeőat, daőat^ae tttts tmmensa manera. Catas ret ara
tta propocata tnnamerattttts mattttado tani notttttam ^aam catyt po- 
patt, Dterosottmam aőterant"^. De nemcsak Frank- és Olaszhon, 
hanem Albion szigetében is kerekedtek föl Jeruzsálembe Magyar- 
országon keresztül utazandók. Ilyen zarándokló vala többi között 
C o to m a n a s  nevű, skót királyi vérből származott férli, ki mielőtt 
czéljához jutva Magyarhon’ határit elérte volna : 1012-ik évben,

'J  Rupp Jak Magyarország ekkorig ismeretes pénzei. Árpádi korszak.Budán, 
1841. 4-r. 42, 43. lap.

Menard, Histoire de la Ville de Nismes. 4. lom. L Preuves. pag. 25. Cf. 
Fejér, Codcx Diplomát. Hungáriáé Ecclesiast. et Ciyitis. Budae, 1829. in 
8-o. Iont; i, pag. 15.

Pertz Georg. Henr. Monumenta Germaniae Historica. Hannoverac, 1846. 
in fol. Scriptorum Tom. V1L Rudolfus Glabrus, Histor. Lib. Hl, cap. 1. 
pag. 62.
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az akkori osztrák őrgrófságban, Stockerau kis városnál mint kém 
a’ gyanakodó néptől megfogatván, folakasztatott. Kiviláglott Colo- 
man’ ártatlansága később, nemcsak, hanem még a' szabadban füg
gő test több csudákat idézvén elő, a' buzgó nép által azon kornyé
ken szentnek ismertetett m eg; minélfogva ünnepélyesen Molkbe 
viteték a’ szent tetem, bámulatos csudatetteit ott terjesztendő. A' 
hir csakhamar szárnyra kapván, még sz. István uralkodása alatt
bejutott az uj keresztény magyarokhoz, kinek halála után Péter 
király' eszközlésére, de nem kis erkölcsi kényszeritéssel honunk
ba hozatott. Mindazáltal később ismét vissza belyezteték Molkbe, 
mert a' bonban előállott nagy szárazság, szűk termés, éhség és 
ezt nyomban követő rendkivüli halandóság annyira rémiték a' né
pet , hogy elveszéstől tartanának, azt vélvén mind ezek okának 
lenni, hogy a’ szent tetem Isten akarata ellen majdnem erőszakkal
hozaték el rendeltetése helyéről, mint ezen dolgokat Colomannns 
egykorú életirója Erchinfrid mölki apát bőven elbeszéli'). De hall
juk magukat az agg krónikákat beszélni. Konrád molki apát' év
könyveiben áll: „Anno itagne ah /incarnationis DOmini MAZ/ Z?ea- 
tas CAotomanas saspensas 03 RtocAerace coelos adiit, tempOTiőMs 
//(enrici) Regis, gai Daa: /aerat Z?a/oariae, sed //1.Cttoni /opera
tort saccesserat, MarcAiam gaogae Aastriae tenente Reinrico tr i -  
taeo eestro. Per annam eero integram et dimidiam in patihato pen
dens tncorrnptMs, signis ctar^icatíts deponitar, et iőidem sepattas 
tantandem temporis inpteeit. Peracto itagae post Passionem R/as 
triennio, miracatis iteram proditas teratar, et in Monasterio nostro, 
degentiőas adAac ibi Canonicis, a  Maingaado Aeinstatensi Ppiscopo 
tama/atas est. //ic antem //. MarcAio daraeit per annos circiter AL. 
asgae ad tempora Petri Pegis Cngaroram, gai <Sdncto Regi RtepAa— 
no saccesserat. /stias Petri preciAas et minis circameentas Pcppo 
Treciriensis ArcAiepiscopas, /rater MarcAionis, oAtinait a /ra tre  
sno, at mitteret in Í03gariam ossa Reati CAotomanni, gaae tamen 
postea Cngari, pestilentia et /ame compatsi, reddiderant^^. Ugyan
azon szentnek életirásában olvassuk: „Cotpas e/as sah Petro R. 
in / / a n g a r i a m  t r a n s v e r t a r ,  inde rarsam adMeticense Mona-

')  Kollár Ad. Fr. Analecta Monumentorum omnis aevi Vindobonensin. Vin
dobonae, i 761. in föl. Tóm. t. pag. 843. seq. Cf. Inchofer Melch. An
nales Ecclesiastici Reg. Hangár. Romae, i 644. fol. ad h. an.

3) Conradi Abbatis Melicensis Breve Chronicon. In Fez Hier. Scriptores 
Rerum Austriacarum veteres ac genuini. Lipsiae 17 2 l. fol. Tóm. I. col. 
291, 292.
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steriam re/ertar"'^. Minden tetemrészei azonban nem vitettek el 
hazánkból, mert koponyája bitelesadatoknyomán 1517-dik évig a' 
székesfejérvári egyházban őriztetett, bizonyára az ottani őrkanonok 
gondviselése alatt, kinek birtokához tartozott egykor a’ Szalame- 
gyei GatarnboA nevű, kéttelenül e' szentnek nevéről már a' Xí-dik 
században Kolurnboknak nevezett falu, honnan Miksa császár által 
belyeztetett Mölkbe,mint a’ monostor krónikájának következő sza
vai bizonyítják: „JfDXVIÍ — J&Kcirnitiaans imperator /Mit Aic 
Andreae Apostol, et ptara Jlíonasterio dare donaria, praeeipae Cá
pát <8aacti Cotornaaai Cyaod est in Atba Reyati Raayariae ittac tem
pore yaerraram dedactam, et eidem a ma/'ortőas remittere potticiti 
saat) &  Raagaria#ediciam (supple: translaturum promisit), prae
tendit et se reaoratararn S*aaeti Cotornaaai sepatcAram“ ^). Ennyi hi
teles adatok után nem lehet kétségbe hozni Kolumhan vértanúnak, 
mely imádságunkban Colombuk papa urnák mondatik, bonunkbani, 
kivált a Xl-dik század alatt nagy tisztelését, ’s a keresztény
ségnek Istennél hathatós, egyszersmind csudatevő közbejárásáérti 
esdeklését.

Jutott tehát a magyarok’ közelebbi ismeretére, keresztény
ségük’ már első éveiben oly csudatevő szent, kinek hiedelmük sze
rint Istennéli kozbejárása, hathatós imádsága által, az örök kárho
zat küszöbén álló parthus pogány őseik megszabadulhattak, az ele- 
nyészhetlen világosság országába bejutandók, Istent színről színre 
látandók. Imádságunk a’ körülmények- és nép’ fogalmához lévén 
alkalmazva, meglepő-e, ha nem más, mint épen ezen szent említe
tik közbejáróul, miután ugyanez volt, kinek csudatetteit a’ magya
rok is legközelebbi időkből hitték és több esetekből megismerni 
tanulák? kívüle nem is lévén a bonban annyi közismeretre jutott 
szent. Nevének ilyetén elváltoztatását nem vehetni magyarításnál 
egyébnek. Colomanusból lön legelőbb Columbanus változat; ebből, 
mint a’ Stepan és angel szónál láttuk, a' végtag’ elhagyásával: Co- 
lumban, végre Columbak. Maga az angol nép is használt e’ névnél 
hasonló rövidítést. Stanihurst irja Hibernia történeteiben egy má
sik Columbanus nevű szentről régi kutfőre hivatkozva: ,,/n  ean
dem sententiam scribit íoaas, ia cita D. C o t a m b a a i ,  cap. 2. Co- 
tambaaas,qaietiam C o t a m b a  c o e a ta r ,ia R ib e ra ia  ortas est“ *J.

')  Vita S. Colomanni Martiris. Apud Pez, op. cit. Tom. I. cui. i 03.
Chronicon Monasterii Melicensis. Apud Pez, op cit. Tom. L co!. 379.

3) Richardi Stanihursti Dublinensis De rebus in Hibernia gestis, Libri qua- 
tuor. Antverpiae, 1584. 4-o pag. 346.
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Mőnkint és minden népeknél divatozott a' martyrologiai n e 
vek' sajátszerü változtatása. így lőu nálunk azAMdreas-ból: Anda, 
Andor, Andoreas, András, Andris, Endus, Ender, Endre, B andi; 
BeMedíctMs-ból: Bank, Bankó, Beke, Bencze, Bene, Benedek, Ben- 
ke, Benkő, Benő; CoMradM^-hól: Göncz, Gönczöl, Koncz, Kunczil; 
PrancMCMs-ból: Fercsi, Ferencz, Feri, Ferkéd, Ferkó, Ferkő, 
Frank, ’s talán Fancsika is; GeorgwM-ból: Gyerő, György, Gyura, 
Gyuri, Gyurk, Gyurka, Gyurkó; JacoőMs-ból: J á k , Jakab, Jákó, 
Jakon,Jakus; JoaMnes-ből: Jancsi,Jani,Jankó,Jano,Jánok, János, Iván, 
Tiván; JoNepAíM-ból; Isep, Iseput, Isop, Isu, Jósa, Jósef, Jósika, 
Jóska; íadtshMMból: Laczi, Laczk, Laczka, Laczkó, László, Lazla; 
índoctcas-ból: Lais, Lajkó, Lajos, Lois; JfícAael-ből: Micsk, Mi
hály, Mika, Mikó, Misa, Mise, Misi, Miska; Aíco/aws-ból: Miklós, 
Mikulás, Nika, Nikla, Niké, Nikola, Nikos, Nyikos; Petrf*s-ból: 
Pete, Péter, Peti, Pető, Petor, Pénter: (S^epAawws-ból: Csepán, 
István, Istók, Pista, Pisti, Stefán, Stipán, stb. ’stb. Ha íróink felé- 
nyi időt fordítanának a maiglan parlagon beverő magyar Onomas- 
ticon kidolgozására, mint a’ mennyi erővel nyaggatják az őstörté
neteink tárgyában soha eredményhez nem vezető ural-altai (?) kü
lönösen íinn nyelvek’kérdését, sok vastag homály eloszlatnék nyel
vünk, főleg helyneveink körül; nem tetszenék akkor különösnek a’ 
Columbanus név Kolombuk vagyKalambokkali értelmezése. Ép oly 
magyarított ez mint: Bartók, Rertók, Gyurk, Laczk, Istók, Petők 
’stb. föl is találtatik helyneveink közt igen jól magyarosított alak
ban. Létezik Zalamegyében Ga(amőo& nevű helység, mely most a’ 
pesti papnövelde intézeté, egykor pedig a fejérvári custodi- 
atus birtokához tartozott s már 1019-iki okmányban Kolumbok 
néven jő elő. JHi természetesb, mint hogy a Columbanus azaz Ko- 
lumbok vagy Galambok szent emlékezetére s tiszteletére jelolék 
ekkép első tulajdonosai. Pezsegnek belynevinkben a magyarosi- 
tott martyrologiai nevek, mellyeket, ámbár magyarul hangzanak, 
kellő történeti vizsgálódások nélkül meg nem fejthetünk, vagy hi
bás értelmezésre kénytelenitetünk szoritni.

Engedjük bár meg a’ Columbucnak Columbanus vagy Colo- 
manus skót szentteli azonságát: de, mikint lehet az, hogy pápának 
neveztetik imádságunkban, holott ő nem vala egyéb királyi vérből 
származott szentföldre törekvő zarándoknál? Ilyen ellenvetés kelet
kezhet az olvasó elméjében. Ezen nehézséget is megoldja a’ ré
giség’ ismerete. Du Fresne’ megbecsülhetetlen Glossariumában a’ 
,,Papa“ szó alatt fölhordatnak azon régi példák, mikből kiviláglik
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e’ czimnek közönségesen a’püspökök ’s más egyéb előkelő, sőt köz
rendit papokra is általában alkalmazása, kiváltkép a’ keleti egyház
ban. Miután Du Fresne megjegyezné a’ nyugotiaknál kizárólag a 
római pápáktól czimekuli használatát, bizonyosnak állítja másrész
ről, miszerint rang nélküli papok, egyszerű szerzetesek és vérta
núk is neveztettek pápáknak. „Eodea! aoca&a/o (úgymond) a/^c0ar 
#aa!a!aWas A/Wcaaas a^ar^pr w q/as&a! ?o. 4. Aaaíeck p.
94. „Es% paí MA^pro aoőrs respoa&a^ MzaHaaWa# P a p a  
pa! %aa!ea ÜpMcopas aoa /aísse eí&tar, caar Aaac t^a(aa! orníMat 
pass!OM!S %7/ras scWp^or. /&ra paopae aoaíea Aatoam p re-
sőítero rn <8<S. JaJfan! et Easí/íssae pap. 104. /aada^M .* 
„Ta es Aw10M!MS, paem P a p a n !  saarn tes1aatar“ '^. A’ magyar 
„pap“  e' szóval azonos jelentésű, eredetileg atya, atyaság kifeje
zést előállító. Eleinknél még a’ XVl-ik században is az egyszerű 
pap értelmezésre használtatott a pápa nevezet, mint a’ nemzeti 
Múzeum 1516-iki 12-ed rétü imádságos kézirat könyvében áll a’ 
30-ik levélen: ,,Fo%A épp p a p a .  Ap aapAoroa. Aa/a/ara JatotA ao?- 
aa. Aere epp Aap/aaa/A. Aopp ea ere^e. az pa/er aosterk Aaroatzer. 
wepA aíoadaaapa. ez Aap/aa. ecrearesk /e^pada. ApaeA aroada az 
p ap  a. aípAoroa. az e/so. pa^eraostert amadod. amadpad ez íara& a- 
po/A“ ^ .  A’ latin „pontifex“  is hasonlóúl igen tág értelemmel hasz
náltatott magában bonunkban is. Némi 1156-iki oklevélben olvas
suk: „FéaeraMs# Poa1!/*ea? M arinas ^WpoareasM ArcAfepá- 
scopas“ ^̂ .

Colomanus zarándok, vértanú, csudatevő szent, az akkori fo
galom szerint bizonyára legméltóbban mondathatott pápának, an
nál is inkább, mivel csudatevő igéjével űdvességet is eszközölhetett.

E’ czikben foglalt soroknál némi nyelvi különösségek is mu
tatkoznak, milyen:

op. Világosan opp, vagy mostani kiejtéssel app szócskát adja. 
Régente ogy-nak mondaték; igazolni látszik ezt a’ Aopp, Aoppaa 
kérdő igécske: melyre a’ válaszoló opp, oppaa.

t a ( a ;  most ta/óa. A bécsi ó testamentomi codexben ,,1aMa 
ta^^ forte; kétszerezve mint most ejtjük: ?a/áa?a/áa vagy 1aMatáa. 
Amannak másodika imádságunk’ Ma-jáboz legjobban közelik

')  Du Fresne Car. Glossarium ad Scriptores mediae etinlimae Latinitatis.Ba- 
silepe, 1762, in fol. Tom. li Part. i. pag. 67, 68.

')  Tudományos Gyűjtemény 1835 X. köt. 105 lap.
3) Fejér G. Codcx Dipiomaticus Hungáriáé Ecetes, et Civil. Budae, 1829. in 

8-oTom. ikpag. 138.
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nzwn nép. Főnebb nyp olvastatik; írásmód! ingatagság a' 
kitételére. Itt az első esetnek harmadik helyetti használata

mutatkozik ismét, „népet" helyett.
y y e í w e l .  Ige vagy imádság értetik alatta. A bécsi ó te sta-

mentomi epdexben Pye, verbum; Uge-nek olvasandó. A' őa&sad, 
!ye, szó, ugy látszik, mind különböző saját értelemmel birt egykor 
nyelvünkben. Az ,,ige“  nemcsak szót, hanem valamely természet 
fölötti állapotot előidéző hangejtést is jelentett; bizonyság erre az: 
igézés, igéző, megigézni: incantatio, incantatrix, incantare. A' Rn- 
ágazatu népek, jelesen a’ űnmarchi lappoknál találtatik ily értelmű 
nyoma e’ szónak; náluk ugyan is bűvös, jós verseket,
igézetet (carmina magica) jelent. „ArMs Haytcae #ts^gr:a,
JíMnye Wtg coMerndí — edoceőoMt" ezt irja Leem'). A’ csudatevő 
Columbán szentnek igéje, keresztény értelemben imádsága, eszkö
zölhetett tehát akkori fogalom szerint megőrzést, szabadulást a’ 
kárhozattól.

moroMZZMg. Ritkán fordul imádságunkban elő szórövidités; 
itt azonban, és az utánna nyomban következőnél világos, rneyóríz- 
z%& szót adja ez.

')  Leern Canuti, De Lapponibus Finmarchiae, eorumque Lingua, vita, et Re
ligione pristina Commentatio, Hafniae, 1767, in 8- 0. pag. 421.



korabeli imádságok. 61

17. §.

s mzentuzt ultulmaul s rezytelie wegtulu haznalnunc eud
wezitunc el s urunc. 17, 18, 19 sor.

az az:
és megszentőzött oltalmaal is részitelje végtülü használunk üdvezi

tőnkkel és urunk(kal).

olytatik ezekben az indokolás, miért ugyan
is a' szent jeles ősök' imádásától eltérje
nek az igaz hivek. Ugy talán, folytatja itt:
megszentolt oltalmával is résziteli, azaz 
részesíti őket; ’s igy végtülen, azaz vég
re, használunk üdvezitőnkkel és urunkkal. 
Mintha mondanék: Ugy nemcsak megőriz
zük a' kárhozattól, hanem szent oltalmába 
is veendi Isten őket, és igy végre hasz
nálunk nekik. Ez véleményem szerint igaz 
értelme, e' kissé homályos szerkezeti! 
sornak.

mzeMiazi.  Rövidített szó: meg- és 
szentözt, azaz szentözött vagyis szentolt helyett. Régi hajtogatás 
formája ez, az: aranyozott, ezüStözött, vasazott stb.maiglanaz 
aranyolt, ezűstolt, vasalt-tal egy értelmet hordó szók' hasonlatos
ságára. Már emlitők fonehh, hogy az ige-hajtogatások tetemes vál
tozásokon mentek keresztül. A' cselekvők' e(, 0% és az, ez, oz 
ragai határozottabb -s szabatosb alkalmazást nyervén nyelvünk fej
lődésével : némelyeknél megmaradt mégis elegyesen és értelem
változtatás nélkül mind a' kétféle rag: mig másoknál az ismétlési 
értelmet oltvén föl, határozott megkülönböztetést vonnak maguk 
után. Elegyesen egy értelmezésre használtatnak például: borsol, 
borsóz; ezüstöl, ezüstöz; körmöl, körmöz; öklel, öklöz; porol.
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poroz; sorol, soroz ; vasal, Vasaz ; és az ebből formált igék. A' 
szent-Öz, ekkint azonegy a' „szent-ól, szent-óz-ótt, szent-Öl-t" 
igével.

Fónebb áll: hatolmaal, hatalmával jelentéssel a ' 
c éles hang nélkül; itt is lágyan: oltalmaal olvasandó, oltalmával 
helyett; melly kiejtés nyelvünknek régiségeinkből kitűnő, egyik, de 
csak mint megjegyeztük, dialectusbeli tulajdona.

g. Régi Írásmód és, meg is jelentésére; itt is-nek vétetik, az 
az: mi annak veszszük; mert hajdan az és meg !s között nem léte
zett különbség; bizonyítja sz.^Margit’ legendája,hol az ,isméP szócs
ka ggs mggy, azaz és-még e lválasztva iratik, ésmeg-nek mondan
dó, miből az ÍMMé% keletkezett. .

rgzy^g/ íg .  Régiségeinkben mindenkor használt rgz, azaz 
rész gyokszóból alakul a’ rgzy%, azaz részit; ebből: rész%g(, azaz 
részesít; részMg()é, részesitje, résziti helyett. A' cselekvő igék’ 
hajtogatásának kétféle modorja most is él az : !0'a és ragokban, 
melyeket a' magánhangzók’ minőségéhez képest veszik föl, például: 
fordítja, hasítja, tanítja; és: bővíti, konnyiti, szépíti; mik azonban 
vidékeken, összezavarva ekkép is mondatnak: forditi, hasiti, taníti 
’stb. Könnyen keletkezhetett azért a’ résziteli helyett részitelje, 
miután tanoytanárn, tanoytanád, tanoytanaya; tisztelneye, mondatott. 
A’ halotti beszédben olvassuk: „oyyaM McAí —  Mond ioeőeB re- 
zg^^ azaz: adjon neki mint jóban részt. Rt is réz a' gyök.

Mint fönebb ,,tulu“  talán helyett, ugy ez „végtü- 
len“  szót állitja elő. Mondjuk ma is: végtülen végig, és: végtülvégig.

A#Zna%MMMC gMdWgZítMnc g  ̂ g MfMMg. E ’ mondat' 
szokatlan szókotésére nézve tehetünk főleg észrevételt. Az érte
lem kivánja, miszerint az „üdvezitőnk" g( ragját az ,,urunc“-hoz 
is oda értsük, mintha mondanék: üdvezitőnk- és urunk-kal. Ha e' 
külön választva álló g( rag valóban mind a’ két szóra kiterjed, ugy 
benne nyelvünk’ egy rég elrejtett gyöngye hozatik napfényre, még 
több adatokkal is gyámolitva fölvilágosítandó.
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18. $

terd aluan marteruc s a goler ur eneceul aleluia 19,20.sor.
azaz:

térdállván martérok és a' Gölér ur énekével Alaluja.

efejezve levén az imádság' másod részének 
derékbeszéde, ezekben intetnek a’ hivek, 
hogy a’ vértanuk és Gelérd püspök’ éne
két zengvén, térdenállva mondjanak Alelu- 
ját. Az érintett énekek azonban már most 
ismeretlenek előttünk.

Régi részesítő forma a 
térdelve vagy térdenállva helyett. Most is 
kelendő e' szólás „tér&Z" azaz térden vagy 
térgyen áll. Sz. Margit legendájában „ te r-  
&M meyyéM Épen azt fejezi
ki, mit a’ latin f l e c t e n s  vagy f l e c t e n- 
d o ; genua llectendo. Térdepü/ és 

hasonlókép előfordul régiségeinkben.
iKűr^erMc. Magyaritása ez a’ martyr-nak. „Martér" nevet 

visel egy népesített puszta Csongrád megyében a’ vértanukról. 
Sz. Margit életirója mindig az eredeti szóval él.

<7o(arMr. Gerardus ekkoron vértanúvá lett Csanádi püspök 
neve, kiről a’ Kelenhegy, hol megöleték, Gellérd hegynek (Mons 
S. Gerardi) hivatik maiglan. Kezdetben, mint az imádságból láthatni, 
Gőfér-nek mondá a’ magyar ajak; és e kiejtést igazolja a’ pesti 
egyetem’ könyvtárában létező 1506-ik évben íratott imádságos

') L. c. pag. 369.
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könyv' elein álló magyar kalendáriom, rnellyben a' szented' nevei 
hónapok' rende szerint elsorolvák, szent Mihály haváról olvastatik: 
„ZentA G ypte rdA  pysppA“ *̂ , a’ többször emlitett nagyszombati 
codexben „ G y e t e r d " ,  sz. Margit’ életében pedig „ G e t y e r t "  
iratással jő elő. Még közelebb jár hozzá IV. Béla kir. némi 1268-
diki adománylevele; melyben a' komáromvármegyei Gellérfalu 
GM&r, Gyater és GyM&r változó íratással fordul elő"). Ennyi vál
tozatok között nem kételkedhetni a’ Coter azaz CoMr legrégibb 
alakulásáról. Hosszas életrajzát adni e’ vértanunak fölösleges. Kö
zönségesen tudatik olasz származása, legelőbb Bakonybélben apát- 
kodása, végre sz. István által Csanádi püspökségre emeltetése; hol 
az irás szerint nagy foganattal apostolkodván, iskolákat is állitott. 
Kint szenvedvén, később 1083-ban szentek közé vétetett föl a 
római egyháztól. Ide iktatjuk rövid de velős voltáért martyrologi-
ai életvázlatát: „ÍM PtMMMMMc & Gerardi Episcopi e% martyris, Hwn- 
yarornm Apostol WMKCMpati, patricii Fewcti, yai primas patriam 
noAiti martyrio ittastracit"*^.

*) Tudományos Gyűjtemény 1835. Ví. köt. 116. lap.
3) Fejér, Codex Diplomát. Hung. Budáé, 1829. in 8-o. Tóm. IV. vol. 3. pag. 

449,450,452.
Martyrologium Romanum. Venetiis, 1802. in föl. min. pag. 188. — Sep

tember. 24-ikére.
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19 §.

s hymes partasuc zyzec aleluia. 20 sor.
azaz:

és hímes pártások szüzek! Alaluja!

Első olvasásra észreveheti e’ soroknál a’ vizs
gálódó, mikép a' megnevezett szentek' és 
martyrok'elszámitása után távul sem a’ pár
tával diszesitett magyar szüzek, hanem a' 
szentek'sorában álló, vallási tah' értelmében 
vett mennyei szüzekre van itt czélzás, kik 
a' vallásért vértanuságot tevén, Isten' vá- 
lasztottai közt nyerőnek helyet. Minthogy 
azonban a', párta-viselés hajdan a' magyar 
szüzeknél vala nagy divatban és helyenként
még most is ósmertetik, ezen ékszer' erede
te és neve fölött nem árt rövid vizsgáló
dásba bocsátkoznunk.

A’ bim, hímzés, himvarrás műszót,latinul: köny-
nyen érti mindenki; a' párta vagy himes párta azonban mi és mi
nő vala ? ámbár némely vidéken nemcsak emlékezetben fonrnaradt, 
hanem divatozó viselet is maiglan; mindazáltal, ugy véljük, hon- 
szerte általában ismeretlen. Volt ez, a' magyar hajadonok' fej-ékes
sége,'s állott több vagy kevesebb himvarrásokkal, gyöngy-s egyéb 
ékszerekkel ellátott szalagból, melyet ők homlok-keresztül fejekre 
kötöttek oly módon, begy hátul a’ hurok-kötésnél annak vége a'há
ton vagy váltakon függne le. E' szalag' hajba tűzésére szolgált az 
ugy nevezett pártába, fényes boggal, vagy rezgő boglárral. Leg-

JERNEY M. NYELVHtKCSEK !I. KÖZL. 5
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jobban hasonlit ezen ékesség' alkalmazásához az urhólgyek által 
napjainkban használni szokott diadem. — Tisza-vidéki köznép’ la
kodalmaiban többször hallám gyermekidőmben a’ menyasszonynak 
vőlegény-házhoz szertartásos dísz-vezetése' (haza-vitel) alkalmá
val e' régi divata, de már aligha valódi értelemben fölfogott 
siránkozás-formát mintegy bús danolással hangoztatni: „Ja? pdr— 
Mm pdriám, qyonyorő szűz pdriám/" Mennyire jellemző és a' haj- 
dankort előtűntető szende busongása ez a' menyasszonynak, mi
dőn atyai tűzhelyétől örökre távozva, és az ékes pártát, hihetőleg 
családi ősi ereklyét elhagyva asszonyi főkötő vételéhez indul. Leg
alább, a' messzi korban ekkép történtnek lenni véljük. Legyen 
ennyi elég a' szokás' ismertetésére.

E' viselet nevével együtt keletről hozatván, a' parthus ősök
ről maradt főn népünknél. A' parthus királyok' fejkötelékéről Par- 
thiai kutatásimban. Keleti utazásom' 11-dik kötetéhen, elég bőven 
szóltam. Perzsiában, a’ perzsa sassanidák' korában több parthus 
szokásokkal együtt kelendő vala a' párta-viselés is. Procopius írja 
Kábád király’ Mirrhanes nevű Daraváránál legyőzött vezéréről, 
hogy gyalázatos vesztesége után baj-koszorujától, azaz pártájától,
mely igen drága, és perzsa szokás szerint nagy tiszteltetésnek je
lensége volt, megfosztotta: „Perum ubiaeie eieius MirrAaues,
amissa copiarum parie maadma, cum residua iu Persidem rediissei, 
primum quidem poeua acerbissima iu eum Cabades auimadceriii. ip
sum euim C om ae  r e d im ic u io p r i e a c i i ,  auro, uuiouibusque cou- 
iea:io, quod apud Persas Aouoris esi iusiyue ea:imii, secundum diqui- 
iaiem Peqis, a  quo iiiud iribuiiS/r“ 'J. Ezen szokás és név tehát 
Perzsia' vidékére, különösen a' parthusokhoz vezet vissza ben
nünket.

'J  Procopius, De Bello Persico. Lib. i, cap. Í7 .y id . Procopii opera, Lipsiae, 
1833. in 8-o Vol. L pag. 86.
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2 0 .$ .

s cyasson  a lelua  a le lua  in  secla  am en . 2 0 ,2 1 . sor.

azaz:
És kiáltson aleluja! aleluja! in secula Amen.

z „aleÍM^'a", melynek háro!nszorozásával 
záratik he imádságunk, eléggé ismeretes
felkiáltás! szózat a’ keresztény egyházi 
szertartások kózől; maiglan alkalmaztatik 
énekbe szőve mind föltámadási ünnepkor, 
mind Krisztus’ mennybemenetele napjáig, a 
magyar cath. egyházban ily zengzettel: 
„Fő%(N?MK% Z&WS&M ez MOpo#
Zíá/á Jegyem az Zŝ eMneA A í e ( a /“

Hajdan közonségesb divatu ’s távul
sem kizárólag a’ mondott ünnepélykor elő
forduló volt. Az egyházi szertartásokróli 
magyarázatokban olvassuk, különösen Ma- 

yer kézi könyve megjegyzi, hogy a’ keresztény vallással egyide
jű e’ szólás' használata, és hogy, valamint az egyházi férliak kar
zataikban éneklék, úgy a’ hívek is úton útfélen kiáltozák Hierony
mus ime bizonyítása szerint: ,,(?MOCMM<yMe /c certeris, arakor stícaw 
ieKews A&%*a &canfat“ , azaz: a’ hová csak fordulsz, az ekeszar- 
vát tartó földmives Alleluját énekel. Sőt a' csecsemők is ezen szó
val taníttattak a' gagyogásra'). Nem csuda ennélfogva, ha a’ keleti 
egyház szemrehányásokat tőn ez általános divatnak a' nyugotiak

Mayer Leód. Explicatio compendiosa litteralis, historica Cerimoniarum 
Ecclesiasticarum, Augustae Vindelicor. 1743. in 8-o pag. 517.

5*
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által merőben a’ húsvéti szertartások közé szorításáért. Nevezetes 
e’ részben Caerularius Mihály konstantinápolipatriarchának 1053-ik 
évben Leo acridai bolgárországi érsekkel együtt Apuliabeli trani 
püspökhöz Jánoshoz küldött levele, mindazért, hogy épen imádsá
gunk' keletkezése korából való, mind az ,,Aleluja“  zsidó szónak 
„dicsérjétek" — „éneket mondjatok" és „áldjátok őt“  jelentő 
értelme'megfejtése tekintetéből; hol is ezek mondatnak: „A ie- 
in j  a quadragesima non psa/iiiis, sed remei in pascha ianinmmo- 
do, qwod (Kterpreiai^rDomtnMs cenii r ían d a ie , RjymnMm dicde, 
ei benedicite enm. Erqo recnndnm Aoe neqne Demini Dominnm, ne- 
qMe Benedicins, qni eenit praditir. E t irtnd rero Adein/a Eebraicc 
dictwm ert“ '^.

Imádságunk tehát a' legrégibb, keleti egyház által hiven megőr
zött, minden alkalommal énekelt aleluját, igen is teljes számmal, be
zárólag háromszor, állítja élőnkbe: következéskép távulsem husvét 
ünnepi szertartást tételez föl. Boldog Margit életében szinte fordnl 
elő, de gyéren. A’ legenda’ befejeztével, mielőtt a’ csudák elszá- 
mitatnának, igy végződik: „Amen Adeinya Jerns díaria" —  ismét 
alább: ,„4%e?M/'a“ ^). A' háromszori alleluja kiáltásra befejezőleg 
még csak azt említjük meg, hogy a’ két halotti beszédnek végze
tével szinte háromszor kiáltatott a' ,,&yrie eieison".

')  Báron!!, Annales Eeclesiast. Tom. XI pag. 198. seq. Ed per Pagium cor
rectae. Totn. XI. Cf. Fejér, Codex Diplomát. Hungáriáé Eccies. ét Ci
vilis. Tom. í. pag. 360.

Pray, Vita S. Elisabethae Viduae, neonon B. Margaritae Virginis, pagina 
308, 313.

[3'
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21. §

agyar szövegünk’ taglalva elemező vilá- 
gositásához végre ide zárom az orthogra- 
phiai táblát; első rovatban a’ betűk’ érté
ke, másodikban az ezeknek megfelelő kéz
irat! betűk helyeztetvén; miket a' példák 
követnek. Ezek után adatik azon szók' so
rozata betűrendben, mik az imádságban 
előfordulnak, mostan! kiejtésük- és jelenté
sükkel együtt, — ujolag oly megjegyzést 
tevén, miszerint az „és“ kapocs-szócska 
soha egészen kiírva nem találtatik, hanem, 
valamint a latin szövegben az palaeo- 
graphiai g jegygyel íratott; melly azonban 

az értelemhez képest egybelyütt %s-nek olvasandó.

MAGÁNHANGZÓK.

l. ll. ln.

a, á. a, o. papo, pogon, borchusuc, horogtoul.
e, Ce, y. ne, nhelweun, rezytelie, nep, nypet, myz, 

eeghedun.
i, í. i, Y, chínus, ysten, ygewel, cyasson, bymes.
o, <5. 6Co" bOdMg, zOlua, azMn, fwit, fOMlua, MOia, fwo-

gadaia, Modalba.
Ö. eu,o,u,um dewg, beM , ielews, ereMS , feMhlwn, cwdwe- 

ZitMnC, fMMl, WOruC.
M. u. Mr, fMtua, gehnahabMl, orzagMnc.
Ü. ", Y feldMC, zenthMl, zyzec.
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MÁSSALHANGZÓK.

1 . l l . m .

e z . e b . b a rc A u su c

c g . e b . c A o n c itw a c , c A in u s , ro n cA a .

g y - g ,  g h - o<y, e g íA b azu c at, n ayA .

j . i ' Y - í e l e s ,  fu o g a d a ía , te t ,  f m t ,  z o b o tb a y a .

k . C. c e r t , u r z a g u n c , p a r tu a s u c .

k h . e h . cA u n an .

n y . nh . M h e lw e u n .

s . S. i e l e s ,  ie le u s ,  h y m e s .

s z . Z. z e n t , z e l e s ,  z o lu a , z y z e c .

v . u , w . futM a, zolM a, terd a lM an , w a g a c , ío o r u c , e u d -

w e z itu n c , m egtoaC itíP aC .

z . z . m o r o u z z u c , m y Z , Z yZ eC .
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A MAGYAR IMÁDSÁGOKBAN ELŐFORDULÓ SZÓK, BE
TŰRENDBEN A SOR SZÁMÁVAL S RENDÉVEL; MOS

TA M  KIEJTÉSÜKET IS HOZZÁ ADVA.

A

Azzont: asszonyt, 2. sor. 
Andoreus: András, 13. 
Angheluc: Angyalok, 12. 
Azun: azon, 17.
A, a' 19.
Arnen: arnen, 14, 21.
Aleluia, alelua: aleluja. 20, 21.

B.

Bodug: boldog, 3. sor.
Ba, be ? 5.
Barduos: partus. 16.

C. (c . és k .)

Choncitwac: csonkitvák, 4. sor. 
Cun: künn, kin? 5.
Chinus: csinos, 11.
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Certh: kert, 11.
Chunan: Kbánán, 12. 
Columbuc: Kolumbak, 17. 
Cyasson: kiáltson, 20.

D.

Deug: dog, 5. sor.

E .

Elleneith: elleneit, 3. sor.
Eb: eb, 6.
Egbhazucat: egyházukat, 6.
Eul: el, 7.
Eeghedun: égetvén, 7.
Episcuopcut: puspokoket,7.
Edun: Éden, 10.
Eurec: örök, 12.
Es: ős, 16.
Eulwek: elők, 1 6.
Ereus: erős, 16.
Eudwezituncel: Udvezitőnkkel, 18. 
Eneceuel: énekével, 19.

F.

Futna: futva, 5. sor. 
Feuldun: földön, 5. 
Fuul: föl, 7.
Fuit: fojt, folyt, 8. 
Fuogadaia: fogadá, 10.
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Felduc: f ö l d ü n k ,  12.
Foulna: folyóvá, 12

G

Grazdua: keresztül, 8. sor. 
Gehnahabul: gehennaból, 9.
Goler: Gellerd, 1 9 .

H

Hyweuc: bivők. 3, 14, 15. sor. 
Hazuaul: házával, 5.
Heu: hő. 8, 9.
Hatolmaal: hatalmával, 12. 
Harchusuc: harczosok, 15. 
Haznalnunc: használunk, 18. 
lElymes: himes, 20.
Harogtoul, haragtúl, 13.

I, J.

ib s : Jézus. 2, 1 5. sor.
Ieleus, leles: jeles. 13,15.
leleseut: jeleseit, 16.

K.

Kasun: kasul, 8.



74 !. András Mráiy'

L

Leó: Leo, 3. sor.
Leun: lőn, 11.

M.

Maria: Mária. 2, 15. sor. 
Megwacytwac: megvakitvák, 4. 
Myz: méz, 13.
Morouzzuc: megőrizzük, 17. 
Mzentnzt: megszentólt., 17. 
Martemc: martyrok, 19.

N.

Nhelwenn: nyelven, 4. sor.
Nypqt: népet, 6.
Ne: ne, 9, 16.
Nagh: nagy, 11.
Nep: nép, 17.

0 .

0: o, ób! 2, 15. sor.
Og: agy, 16.

P

Papa: pápa. 3 ,13 ,17 . sor.
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Pagan: pogány, 6. Sor.
Presbytrucut: presbitereket, 7.
Pannona: Pannonia, 11.
Paradisuma: paradicsommá, 11.
Partuasuc: pártások, 20.
Peccislughulu? pekkessughusu? békességhozó, 8.

R

Boncha : rontsa, 3. sor.
Rezytelie: reszlteli, (részesiti) 18.

*
s .

Stepan, Stepán (Istvány) 9. sor.

T.

Torweunenc: törvényünk, 9. sor.
Tei: tej, 12.
Tála: talán, 17.
Terdaluan: térdálván (térdelvén) 19.

U.

Ur, Urat,Urc,Uruc, Urunc: ur, urat, urunk. 3 ,6 ,1 0 ,1 3 ,1 7 . sor. 
Uoldalba: ódalba, 4.
Urzagunc: országunk, 11.
Uoia: ójja, óvja, 13.
Ultulmaul: oltalmával, 1 8 .
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V,w .

Wagac: vágák, 4. sor. 
Wetuelun: véttelen, 6. 
W ,Ó .6 .
Worne: vérük, 8.
Wotn: Vata, 8.
Wazylnc: Vazulunk, 9. 
Welagha: világa, 10. 
Walo: való, 12. 
Wemoagouc: imádjuk, 16. 
Wegtulu: végtülen, 18. 
Wezetesuen: vezetésén, 5.

4

Y

Ysten: Isten. 3, 8, 10. sor. 
Ygeiwel: igéivel, 17.

Z

Zent: szent. 2, 6, 10, 13, 15, 16. 
Zeles: széles, 5.
Zatan: Sátán, 5.
Zougwent: szegényt, 6.
Zobathaya: szabadája, (szabadítsa) 9. 
Zenthtul: szentül, 10.
Zolua: szólva, 14.
Zyzéc: szüzek, 20.
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2 2 $.

latin szövegű szinte mindennapi imádság,
melyet hő másolatban a' n-ik táblán, leol
vasva pedig magyar fordítással egyetem
ben az 1-ső §-ban (9— 10 lap) adánk: három 
szakaszból áll.

1-ső, a' királynak Andrásnak keresz
tény vallásban maradása- és a' pogányok’ 
eretnekek leigázásáért mondatott.

2- ik, a’ római pápáért.
3- ik, rövid beszédecskc, a’ kinzást 

szenvedett Gellérd püspökről.
Fölösleges volna ezen imádságot sor

ról sorra taglalni; hitelesség’ kitüntetése 
végett ebből vonandó gyámokokra többé nem szorulunk: szerke
zetében, szólás-formáiban és egyes kifejezésiben továbbá, olyakkal 
találkozunk, mik a hajdankori egyház' imádságainak leghubb typu- 
sát viselik; s azon szellem, mely az egészet átlengi, nem lehet 
másé, mint épen az I. András idétt szorongatással küzdött keresz
tény felekezeté. Mind a’ két rendbeli imádság' keletkezése' korára 
nézve föltűnő egy nevezetes adatot mindazáltal kiemelés nélkül 
nem hagyhatni.

Az mondatik többi közt: „U/don páfasatoM Mrá^wnA András" 
(Rex noster neoelectus AHdreas). Elmondottuk fonebb, miszerint 
ez 1046-ban jővén be Lengyelországból, 1047-ben kenetett ki
rálynak Fejérváratt. Ha tehát az uj király két, három, vagy mond
juk négy évig neveztethetik ujon választottnak: bizonyára azon 
idő után ily mellékczim többé reá nem illik. Akármely oldalról
vizsgáljuk tehát imádságunkat : azok' keletkezése- meg használat
kora 1050-ik éven innen alig képzelhető, annál is inkább, mint-
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hogy András' Edictuma után erős gyökeret vervén a' keresztény
ség, többé effélére szükség nem vala; szóval, az alkalom, ily ér
telmű imádságot fogalmazni végkép megszűnt.

Egypár rövid észrevétellel is tartozunk némi kifejezéseire. 
Mindjárt kezdetin a' rubrikában mondatik: „ni paganos Aereiicoa 
ingfniei". Szokatlan sőt hibás szólásnak tartatbatik ez szó-kapcsoló 
ei nélkül, minthogy a' pogányok és eretnekek között mindig lénye-, 
ges különbséget tartott a’ Catholica egyház. Ez ugyan áll: de el- 
vitázhatlan dolog az is, miszerint a’ pogányok szinte illettettek kö
zépkorban eretnek epitbetonnal. Ha messzibb nem megyünk is pél
da keresésért, itthon megtaláljuk. Ugyancsak ez Andráskori po
gány zendülést leírván a’ XIV-dik századi képes krónika Turoczi- 
nál, a' Pesten dühöngő pogányokat eretnekeknek nevezi, im ily 
kifejezéséhen: „ D a e r e i i c i ,  qni ín niierioro iiiiore eran i, D es- 
iriinm Episcopnm cMÍnerarMni“ 'j. Sz. László kir. legendájában fel
váltva pogan és ereihne& czimmel illettetnek a’ fölzendült pogány 
magyarok. Egy helyütt mondatik András királyról: „E s nagí' Jam - 
őorwi eeitceen, MM/H&M ereiAneÁ:seeghpAei es AaőornsagoAai Ag zag- 
gaia ez orzagőoi"^). Itt bizonyára nem más, mint a’ pogányság 
értetik az „eretnekség" alatt.

A’ harmadik szakasz’ rubruma ezt tartja: ,,<Serino &  paiienie 
Gérhardo“ . Itt szinte Bgyelmünket igényli először a' ,,Sewno“  czim. 
Ez ugyan nem annyira szokatlan, mert a' halotti beszédnél is épen 
ez áll: ,,<Sermo snper sepnicArMm", továbbá a- misekonyv' egyik 
canonában olvastatik: „Posiea caneiwr Denedicimns Domino, &in 
jíai <8 e r  m o a sacerdoie ad popninm ; posiea deinr pa:c popniis"^.

Igényli annálinkább észrevételünket a' „paiienie" szólás a 
harmad szaki imádság' cziromiratában előforduló, Gelérdre vonat
kozva. Rövidítve „pinie" lévén ott, ámhár alkalmatlanul hangzik, 
másra nem értelmezhettük, mint hogy a' most érintett misekönyv
egyik szabályában Gellérd ünnepe fölött ez találtatik írva: „Pas
sio & Gerardi"*^, s igy, nemcsak a' történettel, hanem az egyhá
zi szertartás' saját szavával is megegyez a' „paiiens" kifejezés.

i) Joan. de Thwrocz. Chron. Hungarorurn. Part. H. Cap. 40.
Tudománytár. Budán, 1834. 8-r. I. Köt. 323. lap.

3) Régi Magyar nyelvemlékek. Budán, 1838. i, LXXXYIH, lap. 
*) Ugyanott. XCliL lap.
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23. §.

Zárczikkül Öszpontositjuk azon nyelvtani né
zeteket, miknek vezérleténél a' magyar 
szövegű imádság' korára némi biztos elve
ket alapíthatni meg.

Ha a' XI. századból több magyar nyelv
emlékek maradtak volna fönn, az egybeha- 
sonlitás legbiztosb criteriumul szolgálna a’ 
hitelességi kérdés’ végleges eldöntésére:
de miután ily szerencsések nem vagyunk, 
mert a’ két halotti és temetési beszéd nem
régiehh a’ XH. századnál, annak nyelvéből, 
irásmodorából, és szólás-formáiból ,jelen 
emlékünk' eredetiségére szabályzó zsinór

mértéket vonni nem lehet. Mint magánálló emlék tekintendő ugyan
azért, és merőben átalános nézetek szerint nyilvánitathatnak nyelv- 
sajátságai, hasonlitás csakis egykét oldalról tétethetvén.

A’ mi írásmódját illeti, több egyes szónál összevág ugyan a' 
halotti beszédekével, de hangejtetésu jegyeiben mégis simább és 
tökéletest. Eltérő és szembeszökő különössége mindazáltal a' ca- 

(MOHAM?áA formák, melyek a’ nyelvvizsgálókban talán némi 
álsági gyanút gerjeszthetnek, ugyanazért bővebb vizsgálódást 
igényelnek.

Ezen formákat gyakorta használd Káldy és Pázmán; kikről 
józanül senki föl nem teheti, hogy nyelvűnkben ujdon formákat 
koholtak s csempésztek volna he; sőt inkább rendithetlenül áll a’ régi- 
ségbezi bű ragaszkodásuk. Ha több példák nem léteznének, elégséges 
a’ bécsi 1450.évkörűlkészűlt codex bibliaimagyarforditásnak ima 
helyei, mikben e’ rag’ minden személy-változatai lerakvák, például: 
„Énen megAaty'atMmm /aíam e' na<?' /atato%." (Dán. X, 8.).
Ego relictus solus vidi visionem hanc. „FaiMMMtM (HcMtMeMpac eHa-
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aóptaa (Dan. Hí, 29 ). inique egimus recedentes a te.
mahaMoc, fa&MÍoc, ho’<7 ehnent ^pűem a* (Dan. ÍR, 8.)

Tempus redimitis, scientes, quod recesserit a me sermo. ,?A' /e r -  
/iac, meperfaeiec a ' ÜraH, mundanae neiM“  (Dan. Vi, 15). Viri in- 
telligentes regem, dixerunt eL Végre: „ Iro n  naypnac ca/a mun- 
dnac“  (Micheae iii, 11.) Super Dominum requiescebant dicentes. 
A' Régi Magyar Nyelvemlékekben (i. kot. 266. lap) szinte nehány 
példák hozatnak el&e ragformákról, ugyancsak a hécsi codex ntáb

Az a, o, ó, a, és # hangzók a betuveli képviselésére, mint
imádságunkban különösen feltűnő, már sz. istván' okleveleiben ta
láltatnak csalhatatlan nyomai, ’s az előttünk fekvő változatos pél
dák korszakra nézve bizonyos szabályt megállapítani nem enged
nek, s ez épen az irásmód’ ingadozó korát árulja el, valamint még 
a' halotti beszédekben is észrevehető e' tarkaság. E' hangzók Xi. 
és Xii-dik századi ugyanazon egy okmányban különböző betűkkel 
kitéve is találtatnak, számtalan példa nyomán.

Nyíltan bevalljuk mindezekre nézve, miszerint basonkoru em- 
lékpéldány' hiányában, magából az írásmódból imádságunk' korára 
biztos eredményt kihozni nem lehet.
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2 4. §.

ilág elé terjesztém imezekben nézetimet e 
800 ’s több éves magyar nyelvemléknek 
mivolta fölött. Nincs is már egyéb hátra, 
mint, hogy tudós hazámíiai a' közös kin
cset ujra és ujra vizsgálva, eredetisége
iránt véleményeiket, és ba kételyek me
rülnének f ö l , azokat közrebocsátni szí
veskedjenek gyorsan és halasztgatás nél
kül.

Nem kétlem, találkozhatnak oly birálók 
és gáncsolók is, kik talán azon biu ösztön
ből, mivel nem saját nevűk alatt látott
napfényt, minden uton ostromolni, érvény

telenné tenni hajlandók leendnek. Szívesen látom őket is a’ küzd-
téren, örömmel és nyílt sisakkal emelem föl a' kesztyűt. Férlias 
kihívásukat el is várom, ’s egyedül azt kötöm k i , mikép ne apró- 
daik ’s felbujtott gladiátoraik által intézzenek kisszerű vagdalkozá- 
sokat, hanem saját becses személyükben lépjenek a' barcztérre a’ 
tárgy' fontossága ’s méltóságához képest.

Erős bitem biztosit aziránt, mikép ily emléket koholni, fárad
ságos, és roppant előismerettel járó készületet föltételező, azonban 
mégis a’ leghálátlanabb működés leendett, minővel az anyagiság 
után kapkodó nemzedék bizonyára semmi czélt sem érhetett volna, 
lehetlenség körébe tartozik.

De ba mégis némi homályosságok, nehézségek és kételyek 
fordulnának elő, huzamosb nyomozások’ következtében, nyelvünk’ 
barátival kezet fogva, azokat eloszlatni, ’s világosságra hozni re- 
mélbetőkép nekem is sikerűlend.
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SZÓZAT
IRÓ-TÁRSAIMHOZ

A’ MAGYAR ONOMASTICON ÜGYÉBEN.

A Pesti Napló 1854. december 17-iki száma' 
Tudomány és irodalom czimii tárczájában 
—V— aláiratu tudós hazánkba bírálatot 
hoz Magyar-Nyelvkincseink' 1-ső Közlemé
nye fölött. —Bíráló’ szakismerete, avatott- 
sága ’s abból folyó magasztos eszméi az ügy
re csak áldást hozólag hathatnak; méltányos
sága ’s loyalis nyilatkozatai továbbá bennem 
tevékenységre gerjesztő örömet szülhet
nek. Pártatlan ’s elfogulatlan nézetei egye
dül a’ nemzeti közügyért működést deriték 

napfényre. Azonban, nem egészen helyesli abbeli eljárásomat^ 
melyszerint ,,a’ kétségenkivül idegen eredetű, de már az Árpádok' 
korában oklevelekben magyarosan előforduló személy-neveket 
gyűjteményemből egészen kihagyám.“ — Miért tettem ezt,  Szó
tárom' élőbeszédében nyíltan bevallám, elmondám ugyanis, hogy: 
„Nem lévén* czélom Magyar Onomásticon írása, — ez egy külön, 
eddigelő a’ jámbor óhajtások' özönében uszó fontos vállalat gya
nánt kinálkozván fiatal íróinknak — azon személyneveket, mely- 
lyek kéttelenűl görög vagy római eredetű martyrologiai nevekből 
alakulván, magyar jelentéssel nem birnak, végképen mellőztem" 
(VH. lap).

Miután tisztelt bírálóm ilynemű tervezetes elhatározásom el
lenére az Onomásticon’ kihagyását nem egészen helyesli,, nyilat-
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kozatát nem más, mint hazaliui buzgó óbajtat gyanánt tekintem; 
szabadságot vevén egyszersmind magamnak, mikép e’ fontos tárgy 
fölötti nézetimet nem polémia alakban vagy Hírlapok’ utján, hanem 
e' pótczikkben irótársaimboz szót emelve, eszmecsere végett is
ezennel kifejtsem.

Egy magyar Onomasticon' létrejöttét senki nálamnál hőbben 
nem kívánja, belátván igenis annak ugy nyelv- mint történelmi 
tekintetből hasznos és fölötte fontos voltát; de ismerem egyszer
smind, mi tömérdek nehézségekkel van összekötve kivitele. Véle
ményem szerint majd egy emberélet, és pedig munkás élet kiván- 
tatnék meg ahhoz. Nem elég ugyanis honi emlékeinkben találtató 
személynevek’ egybegyűjtése és a' mostani nevekkel azonosítása: 
hanem elmellőzhetlenül szükséges a' szomszéd európai nemzetek, 
jelesen, olasz-, franczia-, német- és szláv népek' Onomasticonának
velős ismerete; mert számtalan személyneveink léteznek már az 
Árpádiak' korában, melyek a' kereszténységgel azoktól, vagy azok'
nyelvcsatornáin folydogáltak be hozzánk, s végértelmezésük is 
csak azok' nyelvéből kaphat fölvilágositást. De még az ázsiai régi 
és ujabb népek, különösen a' zsidó és káldi Onomasticon- és nyelv
ismeret is megkívántaié.

Helyneveink nagyrészben a' személyekéből alakulván, és 
épen azért, míg tökéletes Onomasticonnal nem bírunk , helyneve
ink iránt sem jöhetünk minden oldalról tisztába.

Ily messze terjedő mezőnek meggondolása csak sóhajt facsar 
ki mellemből, sajnálnom kell, hogy félszázadot már jóval túléltem, 
a nagy mú' kivitele nem idős vállaimat illeti. Ars longa, vita brevis!

Hogy a' mit elmondottam, rövid példákkal is indokoljam, az 
AcAtH, Arad, AMa, BM^r, Csawád, GőnasőJ, PeH%e%e, Pipó, Tihany, 
Uyocaa, Uyra, most már csak jobbadán hely-, régente pedig merő
ben személynevekről kívánok valamicskét előadni.

ACHILL. Gyakorta jőnek elő XIII. és XIV-ik századi okleve
leinkben Acef, AcM és AcMens személynevek, miket könnyen
vélhetnénk a’ görög Mythosból vonattaknak; de miután a' keresz-

6*
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tény MartyrologiumbanAcAi/ta* és AcAitca# neveket föltaláljuk, sem
mi gyanunk sem lehet görög pogánykori származása iránt. A 'Római 
Martyrologiumban áll november 7-dikére: „AtarandWae beati 
ACRÍLÍAE Episcopi, yai eraditioae, /Me, conceraatione et moribaa 
/ait ineipnia“ (Ed. cit. pag. 220). Aprilis 23-dikára ismét olvastatik: 
^,Fdtentiae in Gattia pawio aanctoram martyram Fletici# prczbyteri, 
Fbrtanati et A C 7 Í/ÍÍ^ / diaconoram. yai a  beato firenaeo ía y d a -  
nenai Episcopo ad praedicandam cerbam Dei miaai, cam maadmam 
partem ittia* cicitatia ad /Mem CArizti concerticaent, Cornetio dace 
in carcerem traai tan t, deinde dactiaiime cerberati, craribaayae 
con/racti* 3 circa rotaram eertipinem atWcti, /amam qaoqae in eyaa- 
tei zaápencioncm pefpczai, ad extremam ptadio conaammati ^ant“  
(Ed., cit. pag. 73). Okleveleink szerint a' későbbi korban is divatos 
Acit személynév, mely most családi vezeték-nevül nem gyéren 
használtatik, valószinűkép szinte e' martyrologiai névből mintegy 
magyarosítva alakult, nem pedig az ércztől vonatik.

ARAD. Régi iratinkban Orod formával használt helynév, de 
az árpádi korszakban még mint személynév is több ízben előfor
dul, Nyelvkincsunk Szótárában láthatólag. A'mai helynév némelyek 
által tapogatódzva az drad, eisáradd# igétől származtatik le : ho
lott ázsiai eredetű, különösen a’ parthus királyok' többjeitől hasz
nált személynév, azonos a' Judaeáhan is ismeretes Herodessel, 
meg későbbi Heradius és Herodianus nevekkel. Az Ar gyök értel
mét tisztán megfejtik a' semi nyelvek' vizsgálói.

ATÍLA. Világbirü kún személynév, mely a' scytha-magyar
népfelekezetnél is kelendő vala; borzasztó pogány voltát azonban 
vagycsak az által is törekedtek bizonyitni a' német tudósok, hogy
mongol és török-tatár nyelvből fejtegeték értelmét, eb- és ló
nyelvre erőszakolván (At-til) az etymont; lelohad mindazáltal a' 
rémitő pogány eszme, ha tudjuk, miszerint e' név már a' keresz
ténység' első századai alatt kelendő vala Ázsia tartományaiban, kü
lönösen Perzsiában, bel az időben kún felekezetekkel már gyakorta 
találkozunk. A' római Martyrologium Bihar névnél tüstént egész ter-
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jedelméhen idézendő soraiból világos AÍTHALA nevű Szápor király 
alatti létezte. És ezen eredeti nevet állítja élőnkbe a’ Sornogyvár- 
megyében kebelezett Ataia nevű helység, mely némi 1138-dik 
évi okmányban „Villa Atila“ -nak iratik. Kézai Simon XHÍ-dik szá
zadi krónikásunk is ETHELA-nak nevezi széltiben Atilát, és pedig 
ezekből ítélve igen helyesen.

BlRAR, régi irományinkban Bichor. E ’ szót többen vihorra 
magyarázván, szláv eredetűnek vélék, holott szinte ázsiai eredetű 
és pedig martyrologiai az első keresztény korból. A' Római Mar- 
tyrologiumban olvashatni, április 22-dikére: „Eodem die somcto- 
rnm ptnrimornm martyrnm, qni seynenti anno post obitnm Fimeonis, 
anno item die, qmo pwsionis Dominicae memoria cetebrabatnr, per 
totam PERFÍDÍF Reyionem pro CAristi nomine snb Reye Síapore,
ytadio Caedi ̂ MSSi Snnt, in qnO /Mei Certamine pOWSMS est Aza&S en- 
nncAnS Reyi carMNMHM#JíiüeS EpÍSCOpMS , sanctitate et miraentO- 
rnm yioria insiynis. Acepsimas Episcopns, cnm presbytero sno Jaco- 
bo, item AÍTHALA et JösepAo p resb y terisJfiareas ynoyne et F í -  
COF Episcopi, cnm atüs ciyinti Episcopis, et ctericis /ere dncentis 
qninynayinta, monacAis etiam et sacris riryinibns ptnrimis, inter 
ynas et F. Fimeonis L^piscppi soror nomine Tarbnia, cnm pedisse- 
yna sna, ynae stipitibns aitiyatae, serrayne scissae, crn&tissime 
necatae snnt. item in Persia sanctornm Parmanii, Fe/imenae et 
CArysotetis Presbyterorum, Lncae etMncii diaconornm; ynornm tr i-  
nmpAns martyrii in passione sanctornm Abdon et Fennen Aabetnr." 
(Martyrologium Romanum Gregorii Xlll. usu editum. Urbani Vni. 
et Clementis X. auctoritate recognitum. Venetiis, 1802 in 4 . pag. 
72, 73). Csak azt kívánjuk itt megjegyezni, hogy a' perzsiai két 
ominosus név Atila és Bibar, bonunk’ azon egy vidékén már haj- 
dankorban föltűnt. A’ Váradi Regestrum szerint 1217-re említetik 
Atila nevű hely (Predium Atbilae §. XCIl). Vájjon a’ Jegestenger- 
től bozták-e őseink e’ neveket is ?

CSANÁD, irott régiségeinkben Cenad, Chenad, Chonad és 
Sunad. Béla király’ névtelen jegyzőjénél olvassuk sz. István korá-
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ra viszonylólag: ,,%rra*a cero, yaae eat a /facio Morc# a^qae ad 
caatraa* Gracia, praeoccwpaciMef yaidam da:r G M , &  Faadya caafro 
eyrMaaa, ady'atorio CaaMmorwa, ac ca/aaproyeaie OfAam /aif a a -  
%aa, ywem poítea foayo po^f tempore aaacfi reyia <SfepAaai, <8wa ad , 
/Mww Do&aca, aepoa reyia ia casff o jaícfa Jlfóraaiaa! iafer/ecif, eo, 
ywod praedtcto reyt reőc^ía /a% ia omaiőaa; cai eMampraedtctaa re:r, 
pro Aoao aerctfio aao, a:rofem ef caatraw OfAwm cwa maatőwa appea- 
dícíta aaía coadoaac#.“  (XI. és XLIV. fej.) Jóllehet igazi magyarosan 
hangozzék e' név, mégis nem egyéb martyrologiai kereszténynév
nél, melynek jelentését meghatározni nem egykönnyen sikerülne 
valakinek.

A' már előbb idézett Martyrelogiumban olvassuk május 16- 
dikára: „t/zaíí ia A/Wca aaactoram mar^yram FWicia et GEMV.4- 
D íf“  (ed. cit. pag. 90). A' rornáni ágazata nyelvek' sajátságához 
képest a' G. betű e és i előtt dza és ca hangunk szerint ejtetvén, 
nálunk természetesen Csenád keletkezett belőle.

GÖNCZÖL. Semmisem bizonyosb annál, mint, hogy a' német 
ajku népségek a' latinos Conradus névből Guntzel-t alakitottak. 
Struve irja és pedig több hiteles adatokkal egybebangzólag írja: 
,,Nico(aaa <ScAmidf, a(KM dictM& Gítatzef eoa Ro&aaAer, Aeam Aa- 
Aait dictam Coaradam, yaeat pro more Raaticoram otim appeMare ao- 
tcőaat GRatzct, iadc toti Familiae, et Aiac /Wcolao Aaic ab Aco ao- 
mea iaAaeait, adAac Aodie poeteria aercatam“ . (Acta literaria ex Mas 
eruta. Jenae 1703. 8-o, pag. 188). HaKonrád' német császár' kró
nikáinkban regényesen megírt halálát, és a' Gönczöl szekértoli ha
gyományokat fontolóra vesszük, könnyen tisztába jövünk a' Conra- 
dus, Guntzil és Gönczöl név azonossága iránt. Maga a' német Kuno, 
Kuntz, s abból alakított magyaros Kontz(Konth?) is erre látszanak 
vonatkozni. A' Kun és Kon gyök azonos-e a' fejdelmet jelentő ázsiai 
régi Kán és Kén szóval? szinte kutatást érdemel.

PENTELE. Létezik ily nevű helység Fehérvármegyében a' 
Duna mellett, 's megkülönböztetésül a' Sár-viznél fekvő Pentele 
pusztától, Duna-Pentelének bivatik. Némely Bnn nyelvbarátok e'
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helynevet a’ finnben révet, kikötőt jelentő ,,pentel“  szótól töreksze
nek származtatni, kedvezvén etymologiájaknak a' Duna melletti 
fekvés. Én pedig azt mondom, begy ez merő téveszme. Volt a’ 
kereszténységben Pantaleon nevű vértanú, kiről irja a' többször 
idézett Romai Martyrologium, julius 27-dikére: „Nicomediae pae- 
eio <S. PANTAíEONíS medici, qni a Jía:cimiano imperatore pro 
/ide CArieti tentae, et epnatei poena ac tampadarnm eametione crn- 
ciatne, eed inter Aaec Domino eiői apparente, re/riperatne, tandem 
tctn ptadii martyrinm coneMmmacif ̂  (ed. cit. pag. 242). XIll. és 
XIV-dik századi hiteles okmányok nyomán e' helység a’ Veszprém- 
völgyi sz. István által alapított görög szertartása apáczáknak lévén 
birtoka, valamint Sár-Pentele is, szent Pantaleon tiszteletére épült 
egyházáról nyerte nevét, apátság is virágozván benne o tt, mely 
„Abbatia S. Pantaleonis“  néven bivatik. ÉsigyPentele=Pantaleon. 
Azok’ véleménye, kik Pantalea római korbeli, de soha itt nem léte
zett helyről akarják lehozni, hasonlókép nem állhat.

PIPÓ. Zsigmond király' korában élt hires magyar zászlós ur 
Ozorai Pipó, ki Brenczi olasz eredetű levén, honából hozá magával 
a’ Pipó keresztnevet, itt később Ozorának ura , temesi gróf és öt 
megye’ főispánya levén. (Az uj M.Muz. 1854.augustusi fuzetében125. 
lap hibásan adatik Pyro névvel némi oklevele). Miután tudatik, mi
szerint az olasz népszokásként a' Philippus (Philippo) keresztnév 
egy szótag' kihagyásával kicsinyítve mondatik Pippo vagy Pipo-nak, 
mint nálunk a' Desidemus Deső-nek, és ha tudjuk azt is , hogy e’ 
név változattal is fordul elő, habozás nélkül az olasz Onomasticon- 
ban keresendjük valódi megfejtését.

TlHANY. Ismeretes helynév, mely régi emlékeinkben Ti- 
chon-nak iratik. —  A’ Religio egyházi folyóirat minapi számában 
(II. félév, octob. 3.) a' Felső Orsrőli értekezés' derék iró ja , midőn 
saját vallomása szerint letevőn a' magyar originalismus tulságos 
gőgjét, a' Tihány nevet ticAo, csendességet, csendes helyet jelentő 
tót szótól származtatja le. —  Én sem tartottam soha nyelvűnket 
oly szűznek, kiváltkép hely- és személynevek' dolgában oly erede
tinek , hogy abba tetemes idegen elem ne férkőzött volna b e ; de
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mégis az ily kérdések eldöntésénél, mindig megoldandónak kívá
nom e' három kérdést: 1-ször, Vájjon a' szomszéd népeknél is di
vatos szavaink, azoktól jöttek-e hozzánk ? vagy talán inkább tőlünk 
szállott amazokra? mert bizony megfordítva is állhat a'dolog. 2-or: 
Vájjon nem együtt kölcsönöztük-e kérdéses szomszédainkkal egy 
harmadik ázsiai ősnyelvből? 3-or: Vájjon kié az eredetiség' dicső
sége, ha csakugyan annak akarjuk keresztelni? Tudatik m ár, hogy 
majd minden nyelvekben többé vagy kevesebbé feltaláltató az ősi 
rokonság (Af&nitas primitiva). —  Magára a' kitűzött tárgyra visz- 
szamenve: nem szorulunk a' szláv nyelv' segedelmére, ha tudjuk, 
hogy a' Tihany valódi keresztény martyrologiai név. A' már több
ször érintett római Martyrologium ezt tartja junius 16-dikára: 
„Amathzmte in Cypro <8. TYCRCNíS F^piacopi, Ampere Theodoaii 
.faniori*" (Ed. cit. pag 112). Épen így iratik ki az ottani í. András 
kir. által 1055-ben alapított konvent neve némi 1293-diki okmány
ban : „Fráter Raynatdn# dicina miaeratione Abba# monasterii san
cti Aniani &  yyCROjWO et ŰOnCentnS toci qynsdem". E' helyen, 
mint előbb mondók, í. András király 1055-ben apátságot ala
pítván, neve már akkor Tichon szentnek tiszteletére épült egyházá
tól, vagy oly nevű első tulajdonosától fónvala, a' mi bizonyára va- 
lószinubb, mint a' tót szótól származás, hacsak azon nevetséges 
hypothesist nem akarjuk fölállítani, mikép a' cziprusi szentnek 
született tótnak kellett lennie.

UGOCSA, most megye' neve, de világosan martyrologiai 
keresztény névből eredő. Ugyancsak a' Római Martyrologiumban 
áll május 3-dikára: ,,/n monte <Sanario prope Florentiam Beato
rum Bosthenei et UCUCCiONíS Con/bssornm, qni coelitns admo
niti, eadem die et hora <SaÍMiatio%em Anyeticam reeitantea e cita 
miyrarnnl“  (Ed. cit. pag. 81). Ezen olasz névből, mely ,Uguccsio'- 
nak hangoztaték, legkönnyebben alakula a' magyaros Ugocsa.

UGRÓN. E’ pogányosan hangzó név, mely a' minapi sütemé- 
nyű, ugy nevezett Székely krónikába is becsusztaték borzasztó 
,,í/oyron“  leírással. Ez sem több, sem kevesebb az UGOLlNUS 
keresztény névnél, melyből nyelvünk' sajátságához képest, a' lágy
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hangot keményebbel vegyítve. Ugorin és Ugrin keletkezett. Régi 
okleveleinkben UgoRn ismeretes érsek’ neve változtatva Ugrinns 
íratással is használtatott, s így különbözőnek venni nem szabad, 
az Ugrón pedig azUgrinnak valódi képmássá. Ismerek az UjM.Mnz. 
annyira nyaggatott Székely krónikán (tulajdonképen Sándor család 
Genealógiáján) kiviil több székely családi bombasticus Genealogiá- 
kat, melyekben az í/oyroH, UiopoMf mint merőben hősi pogány ne* 
vek szerepelnek, pedig ezek és az effélék csupa koholmányok, ’s 
rnartyrologiai járatlanságot árulnak el.

Vagycsak e’ rövid eszmetöredékekből észrevehetik irótársaim,. 
minő bőséges és messzi elágazó tárgy legyen a' magyar Onomas- 
ticon; mi sokféle ismereteket, kutatásokat kíván sikeres tanulmá
nyozása, kifejtése, ’s rendszeres összeállitása. Vannak ugyan e’ 
czélra haszonnal fordítható előmunkálatok is , miket a' kutatónak 
mellőznie nem lehet, minők például Moratorius’ Értekezései a’ mdlt 
századból, jelesen: Díese^oM? ALI. De MwMMtőM# et AgíMomírníbna 

—  DtMer%3%M) ALíí. De CoyMommMm ŰWgffne. (L. 
Ludov. Ant. Muratorii Antiquitates Italiae Medii Aevi. Mediolani 
1740. föl. Tóm. Hl. pag. 715— 804); és több más rokontárgyu 
külföldi jeles dolgozatok. —

Mindenek fölött óhajtható, miszerint tudományos kutatásokat 
örömmel tevő valamely Salai irónk a’ magyar One masticen' kidol- 
gozását fclkarolván, magára váRalná, hazánkat Ry nagybecsű mű
vel egykoron megajándékozandó. A’ czél fontos és nehéz megol
dása, de segéd kezek' közremunkáltával nem elérhetetlen. Én e' 
tárgyra már számos anyagokat gyűjtögettem, azonban szemeim' 
aggasztó elgyengülése miatt folytatására,rendezésére és kiállításé
ra elégtelen vagyok, segéd-eszközeimmel mindazáltal ily czélra 
bárkinek is szivesen szolgálok. Egykét órai személyes értekezés 
utján nyerendő világositás, mire mindenkor készen állok, hanznosk 
lenne huzamos ideig tartó nyomozásoknál. Titkot, aegyptnsi babo
nát és nyerészkedő mesterséget a' tudományból sohasem űztem ; sőt 
gyűlölöm az egyedárnságra vezető tudós czimboraságot; megvetem
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a' szivtelen elkűlónózést. Közlésekre szívesen oda ajánlom maga
mat. Vajha használnák űatal irótársaim hazaűni ajánlkozásomat, 
buzgó részvétemet, s vágyaim mielőbb hasznos gyümölcsöket te
remjenek !

Végre a Római Martyrologiumról, melyet a'Magyar Onomas- 
ticon készítésénél főkalauzul használni mellőzbetlenűl szükséges, 
kívánok egy pár szót tenni. E' Naptárszerü munka, mint is az egy
házi történetekből tudatik, a' kereszténység’ vérhőseinek rövid kró
nikáját, vagyis az igaz hitért vértanuságot tevők' szenvedése' he
lye, kora és halála iránti ecsetelést tartalmazza. Hiteles okmánynak 
tartatott minden időben, oly hitelesnek, a’ melyben rejlő adatok ma
guk az eretnek és pogány irók által is megerősítettek. Gondos va- 
la ugyanis a' kereszténység mindenkor, hogy az űdvezitő bitért 
vértanuságot tevő bősök, évkönyveibe följegyezve örökítessenek. 
Ez czélja és szelleme a' mondott iratgyűjteménynek. Többféle ki
adásai léteznek a' műnek. Következőket ismerem: Sanctorum Vio
la seu Martyrologium. Argentínáé 1516. —  Antverpiae 1613.

A' Buda-Pesti Hírlap 1854 december' 24-iki számában névte
lentől kozlött birálatára Nyelvkincsünknek csak azt válaszolhatom, 
mikép sajnálni lehet, hogy biráló munkám' élőbeszédét nem olvas- 
ta, vagy ha igen, azt nem értette; mert ellenkező esetben bizonyá
ra azon két rendbeli nehézség, melyet ellenem gördít, önmagától 
elenyészik. Ha minden szónál a' segéd forrást, vagyis munkát, 
melyben az illető oklevél kiadva van, fölidéztem volna, munkám, 
melyben a' tömérdek évszám különben is fárasztólag hat az olva
sókra, a Tornyok, Polamenek és payiBak ezredéi és írók' nevei 
vagycsak hyerogliphekkel jelölés által is még kedvetlenitőhbé vá
lik, másrészről végetlenné szaporodna e' modorban a' munka. Ry 
idézések már bizonyára csak egykét nyomozónak tettek volna hasz
nos szolgálatot, mig ellenben az olvasó tömegben csömört idézhet
tek volna elő. A' tudós után- és ujra-nyomozónak ismernie kell az 
előbeszédileg megnevezett irók ’s oklevél-kiadók' munkáit.
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A’ másik nehézségül fölhozott Lepény szóra is csak ezt kell 
mondanom. Szótáromba bevett rövidítések szerint e’ czikk ekkép 
olvasandó ’s értelmezendő: 1) LepMtwe, némi 1211-diki okmány
ban előforduló személynév, Lepyn 1217-dik évre a’ Váradi Rege- 
strum 241. §-ban álló szinte személynév. Lepen 1240-diki okmány
ban jelelt szn„ tehát mindezek Legénynek olvasandó személynevek. 
Végre Lwcen 1251. oklevél szerint helynév Nógrádmben, mely ké
sőbbi okmányokban, bizonyos tudományom szerint Legen és Legény 
nevet viselt. Nem való tehát bíráló azon állítása, hogy a' Legény 
háromféle változatú Íratása azonegy évi okmányban találtatik. Hy 
ráfogást csak vissza kell utasítanom, figyelmeztetve a’ bírálókat, mi
kép a’ bonczkésük alávett munkákba necsak felületesen betekint
senek, hanem Bgyelemmel meg is olvassák. Egyébiránt a' fölött is
megnyugtathatom a’ birálót, hogy azonegy okmányban egy kéz által a' 
személy és helynevek három sőt többféle változata orthographiával
jelölve is fordulnak elő. Elég bizonyság erre a' Váradi Regestrum. 
Nekem tisztemben nem állott diplomaticai oktatásokat osztani a’ M. 
Nyelvkincsekben, de egy birálónak, ki ily szempontból rostálgat, 
azon tudományágban, elmulhatlanul szükséges, jártasnak lennie. 
—  Többi követelő észrevételei figyelmünket annálinkább nem 
igénylik, mivel a' kétes értelmű szóknál az ezt kifejező kérdőjel 
(?) gondosan beillesztetett.



MELLÉKLET.
Olaszországi Litaniai versek a' X-dik századból, melyek szerint a' templo

mokban a' magyarok' nyilaitóli megmentetésért könyörgének.

Eszme-társulat' folytán ide kapcsolom azon lytániai verseket, 
melyek által a' X-dik század alatt Olaszország’ egyházaiban a' ma
gyarok' nyilaitóli megvédetésért könyörgének. —  Tóbbizben téte
tett már íróink által említés e' lytániai versekről, magam is érintérn 
Wachmuth után Keleti-utazásomban (Í1. 272. l ), de egész terjede
lemben a' magyar olvasókkal eddigelő nem kózoltetvén, ezennel 
commentár nélkül kiirom Muratori közleménye szerint. így nyilat
kozik fölötte a mult században élt nagyhírű olasz történetbűvár: 
(Lndov. Ant. Muratorii Antiquitates Italiae medii aevi. Mediolani 
1737. fol. Tom. I. Dissert. I. pag. 22). ,,Adseroatur in DsbMlario 
CatAedralis Ecclesiae antiguissimus Codea: a n t e  - S e p t i n g e n t o s
a n n o s  sCfiplMs,MhileyilMr------------Deprecatio ad Sanctum
Geminianum* Cicitatis nostrae Patronum Ais cersibus eapressa

„Con/essor CAristi, pie Dei /iwnule,
Geminiane, exorando supplica
Ut Aoe /lagellum, guod meremur miseri,
Coelorum Regis ecadamus gratia,
IVam doctus erat Attilae temporibus 
Portas pandendo liberare subditos.
IVunc te rogamus licet serei pessimi,
Ab UNGARORUM nos de/endas JACULÍS,
Patroni summi eawrate Jugiter 
-Serris puris inplorantes Dominum."

Azon korra és eseményre látszik vonatkozni ezen könyörgés, 
midőn a' magyarok 900-dik évbenOlaszhonban pusztítottak, mely
ről Katona (Historia Critica Primorum Hungáriáé Ducum, Pestini 
1778. in 8-o pag. 223 et seq.) elég hőven értekezik.



Tudnivaló.

P e s t e n , m in d e n  h ite ie s  k ő n y v á ru sn á ! m e g 
sz e r e z h e te k  e ' m u n k a ire ja  áitai k ia d o tt k ö 

v e tk e z ő  m u n k á k :
€tondoiatoh a Jászhdrtrói, ahhoz

hasonló több kürtök ismertetésével. Szegeden, 1828. 8-r. bo
rítékba fűzve 10 kr. peng. p.

Szeged városában tévő esztendő szá
mi régi fölirásnak magyarázata. Szeged, 1829. 8-r. borítékba 
fűzve 20 kr. peng. p.

V iiágositás a Híauhaszushegyen Ra
kó avarok és künságiak' nyelvének magyartalansága iránt, a' 
kaukaszusi népek átnézésével. Szeged, 1829. 8-r. borítékba 
fűzve 20 kr. peng. p.

Anno vetvári hón avar püspöh pe
csétnyomója 826-ból. Egy réznyomattal. Pesten, 1838. 8-r. 
borítékba fűzve 20 kr. peng. p.

A  m agyarországi izm aeiitáhr ói,mint
volgai bulgárok és magyarnyelvű népfelekezetrőLBudán,1845. 
8-r. borítékba fűzve 1 fr. pengő.

Jerney János heieti utazása a ma
gyarok ősbelyeinek kinyomozása végett 1844 és 1845.

1-ső kök vastag velin papiron, borítékba fűzve 4 ft pp. 
H-dik köt. 3 kőnyomattal és egy földképpel, mely Dé- 

lioroszországot tünteti leginkább elő. 4 ft 30 kr. p. p.
Jelen utazás nem csak a’ magyarok' őshelyeiről ad kellő 

fölvilágositást, hanem a' mostani h á b o r ú  ho!ynzi-
o á í, nevezetesen az aldunai vidékeket, M o l d v á t ,  B e s z a -



r á b i á t é s D é l i o r o s z o r s z á g n a k a ' F e k e t e - é s A z o -  
v i t e n g e r r e  nyuló tartományait, ugyszinte K r i m e á t  bő
ven megismerteti, pontosan leirván egyszersmind a’ tenger- 
melléki nevezetesb orosz városokat és kikötőket, minők A  k-
k e r m a n ,  O d e s s a ,  N i k o l a j e v ,  K h o r s o n ,  B a l a k l a -  
v a ,  J a l t a ,  T h e o d o z i a ,  vagy K a f f a ,  K e r e s ,  B e r -  
d i á n s z k ,  M a r i o p o l ,  T a g a n r o g  stb.; miáltal e’ mun
ka föld- és népismeret’ tekintetéből is, kivált jelen körülmé
nyeinkben, érdekes anyagokat tartalmazván, bő élvezetet nynjt.

Ftagyar N yelvhincseh, A rpádéh
korszakából, egybegyüjté Jerney János, Első közlemény, há
rom Függelékkel. Pesten, 1854. 8-r. horítékba fűzve 
1 ft. 20 kr. peng. p.

J E R N E T  J Á N O S ,
BeíVáro!, MolnáratcM, 12. az. a.



S a j t ó h i b á k .

Lap 7,' sor 2 mi ez olvasd: im ez

99 7 , 99 13 urzagung, 91 urzagunc.

99 47, 99 2 wenm aguc 99 wem oagouc

99 5 0 , 99 3 3 PHAETOMSMUS „ PHAETONISMUS














