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az azonos nevű folyóról elnevezett Máramaros megye 9716 km2-nyi területével a tör-
ténelmi Magyarország hatodik legnagyobb vármegyéje volt. határait északnyugatról 
Bereg, nyugatról Szatmár és Ugocsa, délről Szolnok-Doboka és Beszterce-naszód me-
gyék jelentették, míg keleten a kárpátok vonulatai természetes határvonalát alkot-
ták a megyének, illetve az országnak. a 14. században nyerte el végső alakját, me-
gyévé alakítása előtt királyi vadászóterület volt, amit első írásos említése is igazol 
(1199: Maramorisio, ho. 2: 1), istván király ugyanis egy vadászata alkalmával járt 
itt (györffy 4: 124). természeti kincsei közül hatalmas erdőségei, sűrű vízhálózata, 
de különösen az itt található só említhető: huszttól konyháig mintegy száz kilomé-
ter hosszúságban húzódik a gazdag máramarosi sóréteg, számos Sóspatak, Szlatinka 
nevű sósvizű patak jelzi a felszínhez való közelségét (Bélay 7).

Máramaros természeti–földrajzi viszonyaival magyarázható, hogy betelepítése csak 
viszonylag későn kezdődhetett meg. a megye ismeretlen etimológiájú, valószínűleg 
indoeurópai eredetű folyónevei (Tisza, Visó, Iza, Tarac, Talabor) azt bizonyítják, hogy 
a magyarság nem teljesen lakatlan vidéket talált itt a honfoglalás után. ez a népesség 
azonban nem lehetett jelentős, mert a „térség korai víz- és hegynevei olyan mértékben 
egységesen magyar eredetűek, amilyenhez hasonlóra a kárpáti térségekben másutt alig 
akadunk (1353/360: Sebuspatak, silvam Feneus, Gyertanoswreme, silvam Vez, 1349/355: 
Nyíres, 1377/387: campo Kerthuelusmezey, rivuli Jod stb.). ennek oka nyilván az, hogy 
a hegylábi alföldek magyar állattartói nyaranta ide hajtották csordáikat, nyájaikat, s 
ilyen módon ők nevezték el a vizeket, hegyeket” (györffy 4: 112). az árpád-kor vé-
gén megkezdődött a királyi só kitermelése, ami különösen fontossá tette Máramarost 
az ország és a kincstár számára. a tisza és az iza völgyében a magyar lakosság jelen-
tős településeket hozott létre (Visk, Técső, Huszt, Sziget, Hosszúmező), ezekbe a koro-
navárosokba a 14. században szászokat telepítettek, akik a középkor végére teljesen 
beolvadtak a magyar többségbe (Bélay 13). a magyarság terjeszkedését némiképp 
megakasztotta a tatárjárás, s bár a ritkán lakott Máramarost kevésbé érintette a tatár 
pusztítás, de következményeként elapadt az ország belseje felől érkező magyar „után-
pótlás”. a később keletkezett magyar helységnevek azonban azt bizonyítják, hogy egy 
ideig még fontos szerepet töltött be a magyarság új helységek létrehozásában. „a 14. 
század elejére a magyar telepekből a következő magyar nevű helységek fejlődtek ki: 
Husztköz, Keselyűmező, Száldobos, Visk, Újbárd, Úrmező, Técső, Bedőháza, Taracköz, 
Körtvélyes, Hosszúmező, Szarvaszó, Apsa, Sziget, Farkasrév, Disznópatak, Hódpatak, 
Nyíres, Fejéregyház, Veresmart, Szurdok, Sajó és Borsa. ez a felsorolás meg is adja az 
1300 körüli magyar néptalaj hozzávetőleges határát. a tisza partját Bocskó vidéké-
ig, a balparti visót, izát, kaszót és Máramarost egészen a forrásvidékéig megszállta a 
magyarság, vagy legalábbis felkereste, s a patakoknak nevet adott. a jobbparti hosszú 
mellékfolyók völgyében nem ment el ilyen messzire: a taracnak csak a torkolatvidékét, 
a talabort kövesliget vonaláig, a magyar nevű nagyágot lipcséig lakták magyarok. 
a Borsovánál Dolha (hosszúmező) lehetett a legészakibb település, de ennek magyar 
eredete kétséges” (Bélay 12).
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a 14. század harmincas éveiben változás következik be a megye fejlődésében: 
„Máramaros új sorsát károly róbert határozta meg telepítési politikájával, amennyi-
ben Csák Máté leverése után olyan kolonizálásba kezdett, amellyel a királyi jog alá tar-
tozó lakatlan gyepűelvékre és az uralmára törő főuraktól elkobzott és elnéptelenített 
falvakba megbízhatónak látszó idegen népelemeket telepített, ezzel saját gazdasági és 
katonai hatalmát is növelve” (györffy 4: 112). a király megengedi Bogdán oláh vajdá-
nak, hogy népével az ország déli részéből Máramarosba települjön. az itt már koráb-
ban letelepedő Dragos vajda Moldvába kénytelen menekülni, miután Bogdán elpusz-
títja birtokait. a Moldvában létrehozott határőrizeti tartomány vezetésével nagy lajos 
király 1352-ben Drágot bízta meg, aki pozícióját fia, Szász és unokája, Balk számára 
kívánta továbbörökíteni. ez azonban feszültséget szült a két vajda, Bogdán és Drág 
között, előbbi 1359-ben elhagyta Máramarost, elűzte Drágot Moldvából, s megalapí-
totta a moldvai román fejedelemséget. lajos királynak nem sikerült Bogdánt meg-
fosztania hatalmától, és Szász vajda fiait visszahelyezni a vajdai székbe. kárpótlásul 
1365-ben nekik adta Bogdán elhagyott, s ezáltal királyi kézre jutott birtokait, nemesi 
joggal. Balk és testvére, Drág voltak az utolsó máramarosi román vajdák, a címet ha-
lálukig viselték, de maga az intézmény megszűnt egyrészt azzal, hogy ők voltak egyút-
tal a kialakult vármegye főispánjai is (Bélay 21). Drág Máramarosban megalapította 
a Drágffy családot, amelynek jelentős szerepe volt a megye későbbi betelepítésében, 
akárcsak a szintén román származású, kenézi és nemesi rangot kapott Úrmezeieknek, 
Dolhaiaknak, Bilkeieknek, s különösen a lipcseieknek. Utóbbiakról Bélay vilmos 
a következőket írja: „tehát az egész verhovinát a nagyág alsó folyása mentén birto-
kos lipcseiek és kisebb részben az újonnan terjeszkedő Bilkeiek és a Borsova völgyi 
Dolhaiak népesítették be „idegen nemzettel”. nagyszabású gazdasági vállalkozásaik-
kal az addig néptelennek mondható, négy-öt kis falut számláló verhovinai medencébe 
egy-két emberöltő alatt még vagy húsz falunyi rutént ültettek meg nagyrészt kívülről, 
galíciából. ezzel hatalmasan felduzzasztották a vidék lakosságát; különösen a már kö-
zépkorban megtelepített faluk (Ökörmező, Ripinye) nőttek naggyá a beözönlő rutén 
tömeg megtelepítésével” (Bélay 95). „nemcsak a táj képét alakították át a telepítések, 
hanem óriási rutén népi tartalékot helyeztek a máramarosi végekre... nem akarjuk 
ezzel azt mondani, hogy a Dolhai, lipcsei és Bilkei család felelős a megye északi ré-
szének eloroszosításáért, mert a rutén beszivárgás e nélkül is szakadatlanul folyt volna 
és folyt is a 14. század közepe óta a kárpátok gerincén keresztül, de az tagadhatatlan, 
hogy gazdasági érdektől sugalmazott falualapításaik nagyban hozzájárultak a megye 
s következéskép az egész északkeleti Magyarország népi arányának eltolódásához. az 
új jövevényekkel gyarapodott kis rutén falucskák megnőttek s elindították népi hullá-
maikat a tisza völgy magyar városai és részben még magyar falui felé, hogy a városok 
korábban egységes népi színképét megbontsák és a faluk hanyatló magyarságát végleg 
elmossák” (uo. 96).
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a telepítéseknek köszönhetően megszaporodik a helységek száma, amelyek 
döntő hányada kezdetben magyar vagy magyar névadással keletkezett nevet vi-
sel: Kisbocskó, Mojszén, Borsa. Farkasrév, Disznópataka, Váncsfalva, Nánfalva, 
Barcánfalva, Mikolapatak, Szurdok, Sajó, Batiza, Jód, Konyha, Dragomérfalva, Bárd-
falva, Fejérfalva, Kálinfalva, Komorzánfalva, Balotafalva, Vincsfalva, Budfalva, Gyu-
lafalva stb. e  falvak lakossága azonban jórészt ruszin és román nemzetiségű. hama-
rosan megjelennek a ruszin és román nevek is: Petrova, Leordina, Ruszkova, Polyána, 
Rozavlya, Felsőszelistye. Alsó- és Felsőróna, Szlatina, Szaplonca, Szlatinka, Kirva, 
Nyágova, Irholc, Alsóneresznice, Darva, Szeklence, Herincse, Berezna, Zádnya, Dolha, 
Kusnica stb. a 15-16. századra a megye településhálózata többé-kevésbé kialakul, ké-
sőbb a helységek száma már csak viszonylag kis mértékben változik. a 17-19. századi 
telepítések következtében létrejött helységek ruszin nevűek, elsősorban a hegyvidéki 
patakok szolgálnak a névadás motivációjául. a verhovina szinte teljesen ruszin már 
a középkorban, míg a megye déli része román. a középkori magyar falvak lakossága 
lassan felszívódik az egyre nagyobb számban betelepülő ruszinságba.

Máramarosban a 19. században az egyes falvak határában nagy számban jöttek létre 
külterületi lakott helyek, melyek közül több beolvadt az anyaközségbe, de jónéhány 
ma is létezik, szaporítva a helységek és helységnevek számát. 

a megye jellemző magyar helységnévtípusa a személynév + -falva, -háza, ami a szer-
vezett telepítésekkel magyarázható. Forrásainkban a 18-19. századig a párhuzamos ne-
vet viselő helységek nevei közül szinte kizárólag a magyar névalakokkal találkozunk, 
ami azt igazolja, hogy az adott nevet helyben élő magyarok hozták létre és tartották 
fent. ezek a helységnevek az írásbeliségnek és a hivatalos névhasználatnak köszönhe-
tően a magyarság eltűnése után is fennmaradtak. hétköznapi, népnyelvi használatban 
azonban a ruszin és román névváltozat volt elterjedve. a magyar eredetű, összetett 
neveknek Máramarosban -eşti, -eni román képzésű név felel meg. ezt kniezsa a ma-
gyar–román egyidejű helynévadással magyarázza. hasonló párhuzamos alakok meg-
létét feltételezhetjük azon falvaknak az esetében is, amelyek neve személynévből jött 
létre, de a forrásokban csak magyar nevükön fordulnak elő (kniezsa: keletMo. 37-8).

a megye az 1914-es közigazgatási beosztás szerint 10 járásra és egy rendezett taná-
csú városra oszlott. az első világháborút lezáró trianoni békeszerződés Máramaros 
területét kettéosztotta Csehszlovákia és románia között. a határ a többszöri korrek-
ció után a trianon előtti megyehatár szélétől a tisza vonaláig egybeesik a volt huszti 
és técsői járások határával, majd egy 63 km-es szakaszon a visó torkolatáig követi a 
tisza medrének középvonalát. a visó torkolatától a Máramarosi Pop iván hegycso-
portjának gerincén húzódik, az asztag csúcsnál éri el a történelmi vármegye és egyben 
az ezeréves Magyarország határát (kovács 11). ennek következtében a megye 10 járá-
sából három tartozik kizárólagosan romániához, a Sugatagi, az izavölgyi és a visói. 
Így Máramaros déli része (3568 km²) a megyeszékhellyel együtt románia birtokába 
került. Bár Máramarosszigetet a békeszerződés Csehszlovákiának ítélte, a csehek jó-
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szomszédi gesztusból a románoknak adták. a romániához csatolt részből Máramaros 
megye (Județul Maramureș) néven új közigazgatási egység szerveződött 1920 után, 
aminek 1950-ig Máramarossziget volt a székhelye, napjainkban pedig nagybánya. 
1939-ben Máramaros teljes területe visszakerült Magyarországhoz, 1944-ben azon-
ban újra a trianoni határokat állították vissza, azzal a különbséggel, hogy a kárpátaljai 
rész új „gazdája” a Szovjetunió lett. a romániai Máramaros 1968-ban nyerte el mai 
alakját az egykori Szatmár, Szilágy és Szolnok-Doboka vármegyék egyes részeinek az 
összevonásával. a Csehszlovákiához csatolt rész előbb a Podkarpatszka rusz néven 
létrehozott közigazgatási egység része lett, majd a második világháborút követően 
Szovjet-Ukrajna, majd Ukrajna kárpátontúli területének (Zakarpatszka oblaszty) 
négy járását (Huszti, Ökörmezői, Rahói, Técsői) alkotja, egy-két magyar, illetve román 
szigetet kivéve szinte teljesen ruszin-ukrán lakossággal.

A szótár felépítése

kiss lajos nagyszerű munkája, a Földrajzi nevek etimológiai szótára a történelmi Ma-
gyarország területéről, köztük Máramaros megyéből is több helység nevének etimoló-
giáját tartalmazza. a megye kárpátaljai részéről azonban csak viszonylag kevés helység 
nevének magyarázata található meg a FneSz.-ben. a szótár anyagán túl kiss lajos 
egy későbbi tanulmányában (kiss 1991c) még megmagyaráz néhány huszt környé-
ki helységnevet, de a halála után fennmaradt névanyag tanúsága szerint (kiss 2006-
2009) később a máramarosi helységnevekkel már nem foglalkozott. Mizser lajos 
szintén több tanulmányt (Mizser 2007, 2008, 2010) szentelt a megye helységneveinek, 
megfejtve jónéhány településnév etimológiáját. az ő munkájukat folytatva fogalma-
zódott meg bennem a megyei helységnév-etimológiai szótár elkészítésének gondolata. 
a 2010-ben megjelent Bereg megyei kötet folytatásaként (Sebestyén 2010), a sorozat 
második tagjaként újra egy diakrón jellegű szótárt készítettem, igyekezve megfejteni 
a mai és az elpusztult helységek nevét. a szótárban a történelmi Máramaros megye 
területéről adatolható minden egyes település nevének eredetét igyekszem megmagya-
rázni. a helységnevek felkutatásában györffy györgy, Csánki Dezső, Bélay vil-
mos, Fényes elek, Pesty Frigyes, georg heller, Coriolan Suciu forrásmunkáit, 
illetve egyéb összeírásokat használtam. Bár igyekeztem teljességre törekedni, ez azon-
ban nem zárja ki, hogy valamely összeírásban, oklevélben csak egy-egy alkalommal 
említett településnév nem maradt-e ki munkámból. a szótár csak azokat a települése-
ket tartalmazza, amelyek 1920-ban, a trianoni békeszerződés idején már léteztek a me-
gye területén (beleértve a külterületi lakott helyeket is), a később létrehozott, románok 
és ukránok által telepített helységek nevét nem vizsgálom. Minden települést külön 
szócikkben tárgyalok, az azonos nevű, azonos névelemet tartalmazó településnevek 
közül rendszerint a betűrendben előrébb található névben közlöm az etimológiát, a 
többi szócikkben utalok arra, hol található a névmagyarázat.
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Szótáramban címszóként a település történelmi neve áll, a mai írásmódnak meg-
felelően. történelmi névnek azt a névalakot tekintem, amely az írásos forrásokban 
a legkorábbi időktől szerepel, s mind a hivatalos, mind a népi névhasználatban év-
századokon keresztül használatos volt. ez nem mindig az elsődleges név, de a hely-
ségnevek magyarázatánál minden esetben a legelső névalakból indulok ki. a megye 
nemzetiségi viszonyainak köszönhetően a települések nagy részének van párhuzamos 
magyar–ruszin, magyar–román, ruszin–román neve. ezek közül azt a nevet tekintem 
elsődlegesnek, amelyik a forrásokban korábban vagy gyakrabban szerepel. az elpusz-
tult falvak esetében – ha nem egyértelmű a név – a kikövetkeztethető névformát tekin-
tem hivatalos névnek.

a címszót a település pontosabb lokalizálását segítő rövid információ követi. a hely-
ség azonosíthatóságát segítendő a településhez legközelebb lévő nagyobb település, 
város nevét közlöm, ami alapján könnyebb a térképen való azonosítása. a történelmi 
Máramaros megye területe jelenleg két országhoz, Ukrajnához és romániához tar-
tozik, így mind az ukrán, mind a román közigazgatási beosztást figyelembe veszem. 
a lokalizálásnál említett, viszonyítási pontként szereplő helység kárpátalján járási 
központ, így egyben a járáshoz való tartozásra is utal az információ (pl. Ökörmező, 
Técső, Rahó, Huszt). a romániai helységek esetében a viszonyítási pont járások híján 
Máramarossziget. Ugyancsak itt jelzem azt, ha egy település időközben elpusztult vagy 
egyesült más helységgel.

a szócikkek első részét a település nevének történelmi adatai alkotják. adatgyűj-
tésem során jórészt a georg heller által készített Comitatus Marmarosiensis. 
Comitatus Ugocsiensis (ComMarmUg.) című kötetre támaszkodtam. Mivel az említett 
kötet adatai gyakran tévesek és félrevezetőek, ezért önálló kutatómunkával egészítet-
tem ki minden település anyagát. különösen a helységnevek első előfordulása, illet-
ve változása tekintetében sikerült új adatokat találnom más források és kiadványok 
(Mező 1999, lelkes, Fényes, Sebestyén 2008 stb.) alapján. a FneSz. szócikkeitől 
eltérően igyekszem minél több történelmi adatot közölni. ezzel két célt követek: egy-
részt a névalakok természetes változását kívánom bemutatni, másrészt pedig a 19–20. 
századi magyar, csehszlovák, román, szovjet és ukrán nevekkel a hivatalos helység-
névadó tevékenység hatását és eredményeit is illusztrálni kívánom.

a helységnév történelmi adatait a név eredetére vonatkozó magyarázat követi. 
azoknak a településneveknek az esetében, amelyek szerepelnek a FneSz.-ben, a név 
etimológiájának alapját a szótár magyarázata alkotja, amit szükség esetén további in-
formációkkal egészítek ki. amennyiben kiss lajos egyes etimológiáiról időközben 
kiderült, hogy módosításra szorulnak, a FneSz. magyarázata mellett az új, helyesebb-
nek vélt etimológiát is közreadom. a megye településneveinek zöméről eddig nem 
született névtani szakirodalom, így sok esetben a név lehetséges magyarázata ebben a 
kötetben szerepel első alkalommal. igyekszem bemutatni az ukrán és román névtani 
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szakirodalomban megjelent etimológiákat, még azokban az esetekben is, amikor nép-
etimológiáról van szó, vagy teljesen nyilvánvaló a szerző(k) tévedése.

a viszonylag kisszámú, bizonytalan etimológiájú helységnévnél a lehetséges 
magyarázato(ka)t közlöm. a szakirodalmi hivatkozást a szócikkekben a magyarázat-
nál adom közre a könnyebb azonosíthatóság, visszakereshetőség végett. a források 
kerek zárójelben szerepelnek, szögletes zárójelbe kerültek a személynevek történelmi 
adatai. a névtani, névtörténeti adatokat, információkat – ha rendelkezésre állnak ilye-
nek – a településre vonatkozó településtörténeti, művelődéstörténeti adalékokkal egé-
szítem ki. a vö. rövidítéssel az etimológiai összefüggésekre, adatokra, párhuzamokra 
hívom fel a figyelmet.

a szótár befejező részében mellékletként az országos helységnévrendezés során 
megváltoztatott nevek jegyzéke, valamint magyar–ukrán és magyar–román helység-
név-azonosító található.
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A szótárban használt jelek és rövidítések jegyzéke

al. nom.

bolg.
castr.
cs.
csn.
D
é
fl.
fn.
gör.
hn.
indoeur.
k
kn.
lat.
ld.
le.
m.
mn.
ném.
nyj.-i
ny
óor.
or.
pl.
r.
riv.
rom.
rusz.
sz.
szb.-hv.
szl.
szlk.

alio nomine
(más néven)
bolgár
castrum (vár)
cseh
családnév
dél
észak
fluvius (folyó, patak)
főnév
görög
helynév
indoeurópai
kelet
keresztnév
latin
lásd
lengyel
magyar
melléknév
német
nyelvjárási
nyugat
óorosz
orosz
például
régi
rivulus (patakocska)
román
ruszin
szántó
szerbhorvát
szláv
szlovák

szn.
t.
tkp.
t. sz.
ukr.
v.
vm.
vö.

~

+

*

>

/

személynév
terra (föld)
tulajdonképpen
többes szám
ukrán
villa (falu)
vármegye
vesd össze

megfeleltetés, 
alakváltozat

évszám előtt hamis 
oklevelet jelöl

visszakövetkeztetett 
adat

fejlődési irány

évszámok között az 
oklevélmásolatok 
elkülönítése
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Aknarahó ’egyesült rahóval’ 1672: Akna Raho (Bélay 182), 1725: Akna Rahó 
(revizki), 1773: Akna Rhaho, Kostilszky Rachin (lexloc. 136), 1789: Akna Raho, 
Rachova Kostyelszke (Mth. 102), 1808: Rahó (Akna-), Rachowá-Kosulská (lipszky: 
rep. 547), 1828: Rahó (Akna), Rachowo (nagy 198), 1851: Rahó (Akna) (Fényes 3: 
275), 1925: Akna Rahovo, 1930: Akna Rahó (ComMarmUg. 13). az Aknarahó hely-
ségnév névátvitellel keletkezett a vele átellenben, a tisza jobb partján a 14. században 
települt Rahó (később Bocskó-Rahó) nevéből. a Rahó név ruszin vagy román eredetű, 
magyarázatához ld. Rahó szócikkét. az Akna- előtag sóbányára utal, ld. akna ’sóbá-
nya, bánya’ (teSz. 1: 117). a falut a bocskói uradalom telepítette 1650 körül (Bélay 
182), a 19. század végén egybeépült Bocskó-Rahóval Rahó néven. a korábban pár-
huzamosan használt ruszin Kosztilszka Rahova előtagja az ukr. костьол ’katolikus 
templom’ (СУМ. 4: 309) főnév melléknévi származéka, a helység egykori templomára 
vonatkozott.

Aknasugatag, Ocna Şugatag ’település Máramarosszigettől D-re’ 1804: Sugatek 
(korabinszky), 1808: Sugatag (lipszky: rep. 613), 1828: Sugatagh (Akna) (nagy 199), 
1838: Akna-Sugatag (Schem. 52), 1851: Akna-Sugatag (Fényes 4: 45), 1913: Aknasuhatag 
(hnt.), 1944: Aknasugatag (hnt.), 1981: Ocna Şugatag (legea). a Sugatag helységnév 
magyar eredetű, a ’suhog, zúg’ értelemben használt magyar súg ige -atag képzős szár-
mazéka (kniezsa: keletMo. 129), de ld. súg ’sebes folyású víz, folyó, patak’ (ÚMtSz. 4: 
966), súgat ’folyóvíz gyorsabb folyású szakasza’ (uo. 968). a Sugatag eredetileg víznév 
volt (ld. Sugatag), Aknasugatag neve azonban névátvitellel keletkezett a szomszédos 
Sugatag helység nevéből: „akna helyiségeröl (Sóakna telepnek) Handalnak is nevezte-
tik… e helység nevezetétt – a hagyomány szerint – a közelébe fekvö Falu Suhatagtol 
– mint kincstári volt urbéres állomány községétől kölcsönözte még azon időben, mi-
dőn e só aknak telep,- egy vancsa Mihály nevű egyén általi kutatás folytán a sótest 
kiderítetett, és leg régíbben ősmért akna meg is nyitatott” (Pesty). az Akna- előtag 
a településen folyó sóbányászatra emlékeztet. a hivatalos román Ocna Şugatag a ma-
gyarból származik (FneSz., Aknasugatag), ld. rom. ocnă ’bánya, akna’ (DrM. 2: 146).

Aknaszlatina, Солотвино ’település técsőtől Dk-re’ 1360: Zlatina, Zlathyna (Csánki 
1: 452), 1405: Zlatina (Zsigmokl. 2/1: 4083), 1409: Zlathina (Mihályi 157), 1414: Szlatina 
(uo. 195), 1725: Szlatina (revizki), 1773: Szlatina, Szlatyina, Szolotvina (lexloc. 134), 
1780-1: Szlatinai-Akna, Kostely Szolotvinszki, Kostyúj gyiu Szlátine (Mth. 130), 1808: 
Szlatina-Akna, Kostel-Solotwinsky (lipszky: rep. 651), 1828: Szlatina (Akna) (nagy 
199), 1838: Akna-Szlatina (Schem. 53), 1851: Szlatina (Fényes 4: 143), 1877: Szlatina 
(Akna-) (hnt.), 1913: Aknaszlatina (hnt.), 1925: Marmaroš Solotvina, Akna Slatina, 
1930: Doly Slatinské (ComMarmUg. 126), 1983: Солотвiнa, Солотвинa (Zo), 1995: 
Солотвино. a Szlatina helységnév román eredetű, köznévi előzménye a déli szlávból 
átvett slatina ’sósforrás’ (Moór ZonF. 6: 106) ~ rom. slatină ’sóskút, sósforrás, sós 
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ásványvíz, sósforrásos hely’ főnév (DrM. 2: 512), vö. szl. *solt-ina ’ua.’ (Šmilauer 167), 
amelyből román névadással számos helynév keletkezett a mai kárpátalja területén 
(vö. Alsószlatina, Felsőszlatina Ungban). Aknaszlatina esetében ruszin előzményről 
nem lehet szó, mert a cлáтинa ’sósforrás’ csupán a kárpátaljai hucul nyelvjárásban 
használatos, s ott is román jövevényszóként. az ukránban a ’sóskút, sósforrás’ jelö-
lője cолотвинa (hrinčenko 4: 167). a rom. Slatina ~ rusz. Солотвинa alakpár a 
párhuzamos román-ruszin névadás érdekes példája. az Akna- előtag sóbányászattal 
kapcsolatos. az aknaszlatinai kincstári sóbányatelepet, tehát a Faluszlatinától elkü-
lönült tulajdonképpeni aknaszlatinát korábban Handál-nak is hívták. a ’bányatelep’ 
értelemben használatos handal~handel nyelvi forrása a német Handel ’bánya, bánya-
üzem’, amely a handeln ’cselekszik ige postverbaléja’ (kiss 1991b: 123-4). a hivatalos 
ukrán Солотвино a ruszin név átvétele.

Albul vale ld. Fejérpatak

Almáspatak ld. Sztrimba

Alsó Holyatin ld. Óholyatin

Alsóapsa, Нижня Апша ’település técsőtől k-re’ 1387: Alsowapsa (Bélay 120, 
Csánki 1: 446), 1390: Alsoapsa (Docval. 376), 1403: Apcha (Zsigmokl. 2/1: 2425), 
1450: Alsov Apsa (tt. 1887: 359), 1725: Alsó Apsa (revizki), 1773: Inferior Apsa, 
Alsó Apsa, Apse dgye zosz, Apsu Nyizsnyu (lexloc. 133), 1808: Apsa (Alsó-), Apsa gye 
dzsosz (lipszky: rep. 19), 1828: Apsa (Alsó), Nisnya Apsu (nagy 195), 1838: Alsó-Apsa 
(Schem. 53), 1851: Alsó-Apsa (Fényes 1: 37), 1877: Apsa (Alsó-), Apsia zsosz (hnt.), 
1910: Apsa dinjos, Alsó Apsa (kat.), 1913: Alsóapsa (hnt.), 1925: Dolni Apša, 1930: Apša 
Nižni (ComMarmUg. 40–1), 1983: Діброва, Дuброва (Zo), 2004: Нижня Апша. az 
Apsa helységnév magyar eredetű, puszta személynévből jött létre magyar névadással, 
vö. 1203/1254: Absa (ász. 42), ill. 1273: Apsa (ász. 42, ho. 7: 141). az alapjául szolgá-
ló személynév a magyar r. Abſalon szn.-nek, esetleg az Ábrahám-nak lehet a becéző 
alakja. Bélay szerint: „a megye közepén az apsa patak mellett keletkezett a 14. sz. 
elején. neve magyar személynévi eredetű” (Bélay 120). nem zárhatjuk ki teljesen azt 
a lehetőséget sem, hogy a település nevévé a tulajdonnév közvetve, a víznéven keresz-
tül vált, vö. 1411: Apsa (folyó) (Bélay 166). a megkülönböztető szerepű Alsó- előtag 
a közeli Felsőapsa nevének előtagjával van korrelációban. a korábbi hivatalos ukrán 
Діброва eredete a falu fekvésére vezethető vissza, a román lakosságú település ugyanis 
a Dumbrava nevű hegy alján fekszik. a hegynévhez ld. rom. dumbravǎ ’cserjés, sarjer-
dő, liget, berek, erdő, tölgyerdő, tölgyes’ (DrM. 1: 406) ~ szl. *dobrava ‘tölgyes, tölgy-
erdő’ (Šmilauer 56-7) (FneSz., Alsóapsa), ill. ukr. діброва~дубрaва ‘ua.’ (СУМ. 2: 
296, Чопей 82). a falu 2004-ben visszakapta történelmi nevét, a mai hivatalos ukrán 
Нижня Апша az Alsóapsa részfordítása. 
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Alsóbisztra, Нижній Бистрий ‘település huszttól ék-re’ 1668: Bisztra (Bélay 12), 
1828: Bisztra (Alsó) (nagy 195), 1838: Also-Bisztra (Schem. 60), 1851: Alsó-Bisztra (Fé-
nyes 1: 136), 1882: Alsó-Bisztra (hnt.), 1877: Bisztra (Alsó-) (hnt.), 1913: Alsóbisztra 
(hnt.), 1925: Bystrá Nižní, 1930: Bystrý Nižni (ComMarmUg. 40–1), 1944: Alsóbisztra, 
Нижня Быстра (hnt.), 1983: Нижній Бистрий, Нижнuй Быстрый (Zo). a Bisztra 
helységnév ruszin víznévi eredetű, vö. Бистрий потік (ShU. 49). „nevét az ott ta-
lálható Bisztra (:sebes:) pataktól vette, melynek valamint a nagy ág vizének két part-
ján hegyen völgyön szét szórva fekszik” (Pesty). a patak nevének előzményéhez ld. 
szl. *bystra (rěka) ’gyors folyású, átlátszó vízű (folyó)’ melléknév (Šmilauer 45, Moór 
ZonF. 6: 16-7, Mizser 2007: 97). az Alsó- előtag 1882-től használatos, s arra utal, hogy 
a falu a Bisztra alsó folyásánál fekszik. a hivatalos ukrán Нижній Бистрий a történel-
mi nőnemű Bisztrá-tól eltérően hímnemű alak. 

Alsó-Dombó ld. Alsódubovec

Alsódubovec, Нижній Дубовець ‘település técsőtől ék-re’ 1898: Alsó-Dombó 
(hnt.), 1907: Alsópatakvölgy (hnt.), 1913: Alsópatakvölgy (hnt.), 1918: Alsópatakvölgy 
(hnt.), 1944: Alsódubovec, Нижній Дубовець (hnt.), 1983: Нижній Дубовець, 
Нижний Дубовец (Zo). a Dubovec helységnév ruszin víznévből keletkezett névátvi-
tellel, vö. 1864: Nižni Dubovec patak (Sebestyén 2008: 190), de ld. 1753: A Dubocza 
mellet (Szabó t. 433), 1864: Also Dubovecz völgy (Pesty), Дубовець Нижний (ShU. 
388). a falu az Alsó  (Nizsnyi) Dubovec patak mellett jött létre a 19. század végén. a 
víznév a rusz-ukr. дуб ’tölgy’ (СУМ. 2: 428, Чопей 82) ~ szl. *dobъ ’ua.’ (Šmilauer 57, 
Moór ZonF. 6: 17-9) fanév szl. -ovec képzős származéka, jelentése tkp. ’tölgyes pa-
tak, tölgyerdőben folyó patak’. a falu Dombó határában települt, ezért elképzelhető, 
hogy a pataknév annak ruszin nevéből (Дубовoе) ered. az Alsó- előtag a falutól észak-
ra fekvő Felsődubovec nevének előtagjával van korrelációban. a másodlagos magyar 
Alsópatakvölgy a település fekvésére utal, 1904-ben, a helységnévrendezés során hoz-
ták létre hivatalos úton (lelkes 68). 

Alsóhidegpatak, Нижній Студений ‘település Ökörmezőtől ény-ra’ 1851: Hidegpa-
tak (Fényes 2: 108), 1877: Hidegpatak (Alsó- és Felső-), Sztudevoje (!) (hnt.), 1882: Alsó-
Hidegpatak (hnt.), 1913: Alsóhidegpatak (hnt.), 1925: Nižni Studenoje, Nižné Studenoje 
(ComMarmUg. 94), 1944: Alsóhidegpatak, Нижнее Студеное (hnt.), 1983: Нижній 
Студений, Нижнuй Студеный (Zo). a Hidegpatak helységnév magyar víznévi ere-
detű, vö. 1612: Hidegpathak alias Ztudina (Bélay 145), Студений потік (ShU. 536). 
„eredetéről ennyit tudhatni: hidegpatak – Sztudenoje – a hogy köznyelven neveztetik, 
onnan eredt: hogy pompás forrás hideg vizzel – oroszul – Sztudenoje – (hideg) látta 
el a még árpádok ide jövetele elötti idökben, már ide szokott hegyi népet” (Pesty). a 
víznév közvetve, a szomszédos Felsőhidegpatak révén névátvitellel vált a későbbi ala-
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pítású Alsóhidegpatak nevévé. a falu a Fehér-ág (rusz. Студений) patak mentén jött 
létre, melynek régi magyar neve Hideg-patak volt. az Alsó- előtag Felsőhidegpatak falu 
nevének előtagjával van korrelációban. a hivatalos ukrán Нижній Студений párhu-
zamos névadáson alapszik, vö. rusz.-ukr. cтудений~cтуденый ’nagyon hideg, hideg, 
hűvös, hűs’ (СУМ. 9: 799, Чопей 383) mn., ld. szl. *studenъ ’ua.’ (Šmilauer 172). 

Alsókálinfalva ld. Kálinfalva1

Alsókalocsa ld. Kalocsa

Alsóláz ld. Láz2 

Alsóneresznice, Нересниця ‘település técsőtől ék-re’ 1371: Nerezlenche (Bélay 
175), 1389: Nerezlincze, Nerezlincza (tt. 1887: 4–5), 1410: Nereznyche (iványi 96), 
1411: Nereznyche (Csánki 1: 450, Bélay 176), 1495: Nereznicze (Mihályi 608), 1610: 
Also Nyíreznicze (Bélay 176), 1725: Alsó Nyeresznicze (revizki), 1808: Nyeresháza 
(Alsó-), Dolní-Néřessca, Dolní-Nérežnice (lipszky: rep. 468), 1828: Neresznicze (Alsó) 
(nagy 197), 1838: Alsó-Nereznicze (Schem. 59), 1851: Alsó-Nyéresháza (Fényes 3: 149), 
1877: Nereznice (Alsó-), Neresznyica (hnt.), 1913: Nyéresháza (hnt.), 1925: Nerešnice, 
Neresnica, Nerežnice, 1930: Neresnice (ComMarmUg. 93), 1944: Alsóneresznice, 
Нересниця (hnt.), 1983: Нересниця, Нересницa (Zo). a Neresznice helységnév ruszin 
eredetű, jelentése azonban bizonytalan. talán névköltöztetéssel keletkezett, a hucul 
betelepülők a kárpátok keleti oldaláról hozhatták magukkal, vö. Нересний потік 
(ShU. 386) – a Prut jobb oldali mellékága Deljatin közelében, illetve Нересня – a 
Pripjaty jobb oldali ága (uo.). a hucul nyj.-i нересниця ’fürge cselle, egrihal, cigány-
hal’ (phoxinus laevis’) (Закревська 132) halnév az említett folyónevekből származik. 
a Нересниця kárpátalján családnévként is előfordul (Чучка 2005: 408), ez azonban 
puszta helynévi eredetű lehet. a falu nevét 1900-ban, az országos helységnévrendezés 
során – hasonló hangzás alapján – Nyéresházá-ra magyarosították (Mező 1999: 25). a 
hivatalos ukrán Нересниця a történelmi név jelző nélküli alakja.

Alsó-Nyéresháza ld. Alsóneresznice

Alsónyíres ’elpusztult falu Bárdfalva és gyulafalva között’ 1349: Nyres (Mihályi 27), 
1389: Nires (uo. 96), 1405: Nires uo. (134), 1468: Nijres (teleki 11: 309), 1480: Also-
Nyres (Mihályi 552), 1485: Alsonyres (ComMarmUg. 96). a Nyíres helységnév magyar 
eredetű, a m. nyír ’nyírfa’ -s képzős származékából keletkezett, vö. nyíres ’nyírfával 
benőtt, nyírfában bővelkedő hely, terület; nyírfákból álló ritkás erdő, nyírerdő’ (értSz. 
5: 285). a megkülönböztető szerepű Alsó- előtag a szomszédos Felsőnyíres nevének 
előtagjával állt korrelációban. „a 14. sz. elején települt, s a 17. sz. végén elenyészett kis 
Máramaros-menti falu” (Bélay 177).
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Alsópatakvölgy ld. Alsódubovec

Alsóróna, Rona de Jos ’település Máramarosszigettől k-re’ 1368: Rona (Mihályi 60), 
1378: Rona (Docval. 276), 1390: Rowna (uo. 376), Alsorona (Bélay 185), 1407: Also 
Rhona (uo.), 1415: Also-Ronya (Mihályi 202), 1725: Also Rona (revizki), 1773: Infer. 
Rhona, Also Rhona, Rhona dgye Szosz, Ruhoj Nisnya (lexloc. 133), 1808: Rhona (Alsó-
), Dolnj Ruňa, Rona de dzsosz (lipszky: rep. 559), 1828: Rhona (Alsó), Dolnya Rhona 
(nagy 198), 1838: Alsó-Róna (Schem. 57), 1851: Rhóna (Alsó) (Fényes 3: 291), 1913: 
Alsóróna (hnt.), 1944: Alsóróna (hnt.), 1981: Rona de Jos (legea). a Róna helység-
név szláv víznévből keletkezett névátvitellel. a falu a jobb felől az izába torkolló Róna 
[1353/1360: fluvii Rona (Docval. 127)] patak mellett települt a 14. század első felében, s 
róla kapta a nevét (Bélay 185). a Róna víznév egy északi szláv *Rovьna (tkp. ’egyenes, 
sík’) helynév átvétele, vö. szl. *orvьnъ ’sík, sima’ (Šmilauer 133-4). kniezsa a nevet a 
szl. *rovъ ’árok’ (Moór ZonF. 6: 37) főnévből származtatja (kniezsa: keletMo. 128). 
az Alsó- előtag a szomszédos Felsőróna nevének előtagjával van korrelációban. a hi-
vatalos román Rona de Jos részfordítás a magyarból, ld. rom. jos ’alsó’ (DrM. 1: 690) 
(FneSz., Alsóróna). 

Alsószinevér ld. Szinevér

Alsóvisó, Vişeu de Jos ’település Máramarosszigettől Dk-re’ 1365: Kethuyssou (Mi-
hályi 57), 1373: Vysso (uo. 66), 1385: Viso inferiori (uo. 85), 1404: Wyso (Bélay 216), 
1463: Also-Vysso (Mihályi 449), 1476: Also vyso (Bélay 216), 1593: Vişao, Vişeu de sus 
(Mihályi 638, 639), 1725: Also visó, Visoj de gyosz, Nizni Visov (revizki), 1773: Infer. 
Viso, Also Visso, Viseu de Szósz, Nižny Visen (lexloc. 132), 1808: Visó (Alsó-), Wyssen, 
Wyssowá (Dolnj-), Visenye gye dzsosz (lipszky: rep. 739), 1828: Vissó (Alsó), Nisny 
Wissen (nagy 199), 1838: Alsó-Vissó (Schem. 55), 1851: Vissó (Alsó) (Fényes 4: 308), 
1913: Alsóvisó (hnt.), 1944: Alsóvisó (hnt.), 1981: Vişeu de Jos (legea). a Visó hely-
ségnév víznévből keletkezett névátvitellel. a falu a Visó folyó [1353: Wysso (kniezsa: 
erdvízn. 7)] mellett települt, s róla kapta a nevét (kniezsa: keletMo. 128). a víznév 
valószínűleg ősi indoeurópai folyónév, melyben kiss lajos szerint egy *ueis-~*uis- ’fo-
lyik, szétfolyik’ tő rejlik (FneSz., Visó). az Alsó- előtag a szomszédos Felsővisó nevé-
nek előtagjával áll korrelációban. a hivatalos román Vişeu de Jos részfordítás a ma-
gyarból (FneSz., Felsővisó). 

Apsa ld. Alsóapsa

Apsa ld. Felsőapsa

Apsa ld. Középapsa
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Apsica, Водиця ‘település técsőtől ny-ra’ 16. sz.: Uy v. Kis Apsa (Bélay 122), 1725: 
Apsicza (revizki), 1780-1: Apsitza, Apsitze (Mth. 110), 1808: Apsicza (lipszky: rep. 
19), 1828: Apsicza (nagy 195), 1838: Apsicza (Schem. 56), 1851: Apsicza (Fényes 1: 
37), 1898: Apsicza (hnt.), 1907: Kisapsa (hnt.), 1913: Kisapsa (hnt.), 1925: Apšica-
osada (ComMarmUg. 151), 1944: Kisapsa, Апшица (hnt.), 1946: Водиця (Zo), 1983: 
Водиця, Водицa (Zo). a település elsődleges, 16. században előforduló Új-, illetve 
Kisapsa neve arra utal, hogy a tőle délre fekvő Felsőapsa falunál később jött létre. a 18. 
századtól már Apsica néven említik, ami víznévi eredetű, vö. Апшúця ріка (ShU. 23). 
a pataknév településnévből keletkezett, mégpedig az alsó folyása mentén található 
Apsa (Alsó-, Középső-, Felső-) települések nevéből ruszin -ica vagy román -ţa kicsinyí-
tő képzővel. az Apsica nevet 1904-ben Kisapsá-ra magyarosították (lelkes 67). a hi-
vatalos ukrán Водиця 1946-tól használatos, ehhez ld. rusz. водиця ’vizecske’ (Чопей 
33, СУМ. 1: 718). 

Bácsiláz, Lazu Baciului ’település Máramarosszigettől Dk-re’ 1904: Bácsiláz (lel-
kes 70), 1907: Bácsiláz (hnt.), 1913: Bácsiláz (hnt.), 1944: Bácsiláz (hnt.), 1967: Lazul 
Baciului (Suciu 1: 353), 1981: Lazu Baciului (legea). a Bácsiláz helységnév magyar dű-
lőnévi eredetű, vö. 1673: ehez közel Bácsi Lázra nyúl véggel, A Bácsi Láz előtt (Schram 
63), 1864: Bátsi láz (Pesty). a dűlőnév alapja a m. Bacsi~Bácsi csn. [1416: Paulus Bachi 
(kázmér 1993: 57-8)], amihez a nyj.-i láz ’irtvány, rét, szénatermő hely, tisztás, hegyi 
legelő, kaszáló’ (értSz. 4: 600) főnév kapcsolódik. ez a kárpátaljai dűlőnevekben is 
gyakori földrajzi köznév, vö. szl. *lazъ ’irtás’ (Moór ZonF. 6: 13), rusz. лазъ ’erdei 
kaszáló’ (Чопей 167). „a tőbbi hegyi kaszálok, részint az alattok elfolyó hegyi patak, 
részint egyes Családok vezeték neveiről kőlcsőnőzték neveiket, mellyek kőzt olly csalá-
dok nevei fordulnak elő, mellyeknek mikori itt lakásárol még a’ hagyomány is alig em-
lékezik” (Pesty). a tanya Sziget külterületi lakott helye volt. a hivatalos Lazu Baciului 
a magyar név románosított változata.

Bagolycsúcs ld. Bobejku doszu

Băile Borşa ld. Borsabánya

Balotafalva ’egyesült Szerfalvával’ 1387: Balatafalwa (Docval. 332, Csánki 1: 446), 
1405: Balothafalua (Zsigmokl. 2/1: 4232), Balotafalva (Mihályi 135), 1415: Balotafalua 
(uo. 201), 1424: Balatafalva (uo. 263). a Balotafalva helységnév magyar eredetű, a 
Balota szn.-nek és a birtokos személyjellel ellátott falu főnévnek az összetételével kelet-
kezett. a személynév bizonytalan, vagy a régi m. Balta [1423: „Lajos filii Baltha, 1441: 
Boltha, 1448: Boltha, 1490–1516: Baltha (kázmér 1993: 80-81)], vagy a román Balotă 
(Constantinescu 188) csn. származéka lehet (FneSz., Balotafalu). nem zárhatjuk 
ki teljesen szláv víznévi eredetét sem, vö. szl. *blato~bolto ’mocsár, láp’ (Šmilauer 41, 
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Moór ZonF. 6: 14), rusz.-ukr. болото ’ua.’ (Чопей 16) (FneSz., Baláta-tó). „a kaszói 
kenézséghez tartozott... Mivel Szerfalvával együtt sohasem említik s ez utóbbiról csak 
Balotafalva eltűnte után hallunk (1459), feltehe tőleg azzal azonos település” (Bélay 
122).

Bánszki1 ’egyesült kaszópolyánával’ 1892: Bánszki telep (hnt.), 1898: Bánszki (hnt.), 
1907: Bányavölgy (hnt.), 1913: Bányavölgy (hnt.), 1944: Bányavölgy, Баньскiй (hnt.), 
1966: Банський (Zo). a Bánszki helységnév ruszin dűlőnévi eredetű, vö. 1859: Nagy 
Bánszky (Sebestyén 2008: 202), 1860-3: Bánsky (uo.), 1864: Bánszki pud Jalenovka 
(:fenyves alatt:) (Pesty). a név a баня ’bánya’ (Чопей 8), *banja ’ua.’ (Moór ZonF. 6: 
12) főnév melléknévképzős származéka, jelentése tkp. ’Bányás’. a tanya nevét az or-
szágos helységnévrendezés során Bányavölgy-re magyarosították. 1966-ban egyesült 
kaszópolyánával. 

Bánszki2 ’egyesült lonkával’ 1892: Bánszki (hnt.), 1898: Bánszki (hnt.), 1907: 
Lonkabányavölgy (hnt.), 1913: Lonkabányavölgy (hnt.), 1944: Lonkabányavölgy, 
Баньскій (hnt.). a Bánszki helységnév ruszin dűlőnévi eredetű, vö. 1860: Bański (Se-
bestyén 2008: 211). Magyarázatához ld. Bánszki1 szócikkét. a tanya lonka külterüle-
ti lakott helye volt, nevét 1904-ben, a helységnévrendezés során Lonkabányavölgy-re 
változtatták.

Bánszki telep ld. Bánszki1

Bányavölgy ld. Bánszki

Baranka, Бронька ‘település az ilosvai járásban, ilosvától ék-re’ 1273: Borynka 
(györffy 1: 529), 1274: Baranka (uo.), 1321: Baranca (uo.), 1341: Baranka (Docval. 92), 
1454: Boronica, Bronyka (Mihályi 372, Csánki 1: 447), 1460: Bronka (iványi 137), 
1468: Branka (teleki 11: 322), 1555: Boronka (Bélay 131), 1725: Bronyka (revizki), 
1773: Szuhha Bronka (lexloc. 134), 1808: Bronyka, Suchá Broňka (lipszky: rep. 81), 
1828: Bronyka (nagy 195), 1838: Bronyka (Schem. 60), 1851: Bronyka (Fényes 1: 169), 
1877: Szuha-Bronyka (hnt.), 1913: Szuhabaranka (hnt.), 1930: Broňka (ComMarmUg. 
28–9), 1944: Szuhabaranka, Суха Бронька (hnt.), 1983: Бронька (Zo). a Baranka 
helységnév magyar eredetű, puszta személynévből keletkezett magyar névadással. 
alapja a magyar régi Borin [1294: Boryn (áÚo. 12: 554)] szn. -ka kicsinyítő képzős 
származéka. Bélay víznévből származtatja (Bélay 131), a helységen keresztül fo-
lyó Bronyka-patak [19. sz. Rika (Petrov 26), 1935: Broňka, Бронька (Wiesner 52, 
59)] neve azonban a helységnévhez képest másodlagos. a korábbi Szuha- előtag a 
Barankába olvadt, de ma újra önálló szomszédos Szuha nevéből származott. az ár-
pád-korban Baranka vára állt a falu helyén, de a 14. század elején mint rablóvárat le-
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rombolták (györffy 1: 529–30). a hivatalos ukrán Бронька a magyar név szlávosított 
formája (FneSz., Szuhabaranka). a Bronyka névalak idővel kiszorította a magyar for-
mát, amit 1901-ben, a helységnévrendezés során újítottak fel (Mező 1999: 378). 

Baranya, Боронява ‘település huszttól k-re’ 1390: Baranya (Csánki 1: 446), 1482: 
Baranya (teleki 2: 155), 1780-81: Baranya, Boronyavá (Mth. 30), 1808: Baranya, 
Boronawa (lipszky: rep. 36), 1828: Baranya (Huszt), Boronyawa (nagy 195), 1838: 
Husztbaranya (Schem. 60), 1851: Huszt-Baranya (Fényes 1: 89), 1877: Baranya (hnt.), 
1898: Baranya (hnt.), 1907: Husztbaranya (hnt.), 1913: Husztbaranya (hnt.), 1925: 
Boroňava (ComMarmUg. 25), 1944: Husztbaranya, Хустборонява (hnt.), 1983: 
Боронява (Zo). a Baranya helységnév szláv víznévi eredetű, a bal felől a Huszt fo-
lyóba ömlő Baranya patak nevéből jött létre névátvitellel, vö. 1482: riv. Nagy Baranya 
(Bélay 122), Борóнявка (ShU. 65). a Baranya helynevekről az a vélekedés, hogy a ma-
gyar határvédő gyepűrendszer bejárataira, kapuira utalnak, és a szláv nyelvekből va-
lók, vö. cs. brána ’sánc, kapu’, szlk. brána ’kapu’, szl. *brana~borna ’ua.’ (Moór ZonF. 
6: 14-5, Šmilauer 41) stb. Más magyarázat szerint e helynevekben ómagyar személy-
név rejlik (l. FneSz. Baranya megye). kiss lajos szerint származhat a magyar bárány 
szláv előzményéből is, vö. *baranъ (Šmilauer 37) személynévi áttétellel (kiss 1991c: 
354-5). a 19. század első felétől használatos Huszt- előtag huszt város közelségére utal, 
s 1904-ben hivatalosan is bekerült a névbe (lelkes 66). az ukrán Боронява a magyar 
névből ered. 

Barbfalva ld. Bárdfalva

Barcánfalva, Bîrsana ’település Máramarosszigettől Dk-re’ 1326: Zurduky (Mihályi 
6), 1346: Borzan (uo. 21), 1390: Barzanfalwa, Barczanfalwa (Csánki 1: 446), 1408: Zurdok 
al. nom. Barczanfalva (uo. 152), 1487: Baarzan (Mihályi 590), 1488: Borschanfalwa 
(Bélay 123), 1725: Barzanfalva (revizki), 1773: Barcanfalva, Barczannestij (lexloc. 
132), 1789: Barczánfalva, Barczána, Barczanova (Mth. 90), 1808: Barczanfalva, 
Barczanowá, Barczáná (lipszky: rep. 37), 1828: Barczánfalva, Barsana (nagy 195), 
1838: Bárczánfalva (Schem. 57), 1851: Barczánfalu (Fényes 1: 91), 1907: Barczánfalva 
(hnt.), 1944: Barcánfalva (hnt.), 1981: Bîrsana (legea). a Barcánfalva helységnév ma-
gyar eredetű, a Barcán szn.-nek és a birtokos személyjellel ellátott falu főnévnek az 
összetételével jött létre. a falu a 14. sz. elején keletke zett az iza völgyében, nevét első 
birtokosáról, Szten fia Stanis laus kenézről kapta, akit Barcánnak is neveztek (Bélay 
122). a Barcán személynév [vö. 1408: Borzan (Docval. 67)] valószínűleg román ere-
detű, ld. rom. Bîrsan szn. (Constantinescu 204), ami a bîrsan ’barcasági’ (DrM. 1: 
129) melléknév származéka (kniezsa: keletMo. 128). a hivatalos román Bîrsana a 
magyarhoz képest másodlagos. 
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Barcanova ld. Barcánfalva

Bárdfalva, Berbeşti ’település Máramarosszigettől D-re’ 1387: Barbfalwa (Docval. 
332, Csánki 1: 446), 1392: Bartfalva (iványi 86), 1398: Barthfalua (Bélay 124), 1405: 
Bartfalva (uo. 132), Bardfalua (Zsigmokl. 2/1: 4232), 1415: Bardfalua (Mihályi 201), 
1475: Bardfalva (uo. 525), 1725: Bardfalva (revizki), 1773: Bardfalva, Bérbésty (lexloc. 
132), 1808: Bardfalva vel Bartfalva, Berbesty (lipszky: rep. 37), 1828: Bartfalva, Berbesth 
(nagy 195), 1838: Bártfalva (Schem. 53), 1851: Bártfalu (Fényes 1: 97), 1907: Bárdfalva 
(hnt.), 1944: Bárdfalva (hnt.), 1981: Berbeşti (legea). az elsődleges Barbfalva helység-
név magyar eredetű, a Barb~Barbu szn.-nek és a birtokos személyjellel ellátott falu fő-
névnek az összetételével keletkezett (kniezsa: keletMo. 129). „a Mára és kaszó ösz-
szefolyásánál fekvő falu ismeretlen, valószínűleg a 14. sz. elején élt alapítója, Barb ne-
vét őrzi. nevének román formája (Berbeşti) is ebből a névből képződött” (Bélay 123). 
a személynév román, vö. Barbă~Barbu szn. (tkp. ’szakáll’) (Constantinescu 191). a 
magyarban idővel Barb>Bart>Bard változás ment végbe, vö. m. Bárd csn. [1423: Bard 
(kázmér 1993: 94)], míg a román névváltozat megőrizte a személynév eredeti formá-
ját. Csánki Bárdfalvát és Barbfalvát két külön településnek gondolja (Csánki 1: 446), 
valószínű azonban, hogy ugyanarra a helységre vonatkoznak az adatok. a hivatalos 
román Berbeşti párhuzamos névadással jött létre, jelentése tkp. ’Barb emberei, Barbék’.

Barka ld. Barkfalva

Barkfalva ’elpusztult falu karácsonyfalva környékén’ 1402: Barkfalva (Mihályi 
124), 1480: Barka (Csánki 1: 446). a Barkfalva helységnév magyar eredetű, a r. m. 
Bark~Barka szn.-nek [ld. 1277: Bark, 1256: Barka (ász. 91)] és a birtokos személyjellel 
ellátott falu főnévnek az összetételével keletkezett. a helység csak a 15. századból ada-
tolható, később valószínűleg elpusztult.

Barnabás ld. Berlebás

Bartfalva ld. Bárdfalva

Batiza, Botiza ’település Máramarosszigettől Dk-re’ 1373: Batizhaza (Mihályi 66), 
1385: Pottis villa (uo. 85), 1411: Batyz, Bathizhaza (uo. 167, 175, Csánki 1: 446), 1459: 
Bathyza (Mihályi 425), 1487: Batiza (Bélay 125), 1725: Batiza (revizki), 1773: 
Batiza, Botiz (lexloc. 132), 1808: Batiza, Botiza (lipszky: rep. 40), 1828: Batiza, Botiz 
(nagy 195), 1838: Botiza (Schem. 55), 1851: Batiza (Fényes 1: 101), 1907: Batiza (hnt.), 
1944: Batiza (hnt.), 1981: Botiza (legea). az elsődleges Batizháza helységnév magyar 
eredetű, a Batiz szn.-nek és a birtokos személyjellel ellátott ház főnévnek az össze-
tételével jött létre (kniezsa: keletMo. 128). a Batiz névhez ld. 1219/1226: Batiz szn. 
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(áÚo. 11: 156), de ld. még Batiz csn. [1430: Batyz, 1440: Bathyz (kázmér 1993: 104)], 
ami talán ófrancia eredetű, s a Batis(se)~Baptiste [tkp. ’keresztelő Szent János’] szár-
mazéka (FneSz., Batiz). a hivatalos román Botiza a magyar helységnévből *Botizaza 
alakon keresztül egyszerejtéssel keletkezett, ami később Batiza formában visszakerült 
a magyarba (FneSz., Batiza). 

Batizháza ld. Batiza

Bedevlya ld. Bedőháza

Bedő ld. Bedőháza

Bedőháza, Бедевля ‘település técsőtől k-re’ 1336: Bedeuhaza (Docval. 78, Mihályi 
13), Bedewhaza (györffy 4: 122), 1389: Bedewhaza (Csánki 1: 446), 1405: Bedhaza 
(Bélay 125), 1411: Bedehaza (Mihályi 168), 1465: Bewde (uo. 466), 1505: Bedü (tt. 
1887: 516), 1725: Bedő (revizki), 1773: Bedő, Bedyöv, Bedevlya (lexloc. 134), 1828: 
Bedő, Bedevlya, Bedjen (nagy 195), 1838: Bedő (Schem. 62), 1851: Bedő (Fényes 1: 
107), 1877: Bedő, Bedevlya (hnt.), 1913: Bedőháza (hnt.), 1925: Bedevlja, Bedevle, 1930: 
Bedevla (ComMarmUg. 17), 1944: Bedőháza, Бедевля (hnt.), 1983: Бедевля (Zo). a 
Bedőháza helységnév magyar eredetű, a Bedő [1281: Bedew (ho. 8: 214), ld. még Bedő 
csn. [1389: Francisci Bedou, 1437: Bedeu, 1460: Bedew [Miklós] (kázmér 1993: 110-
1)] szn.-nek és a birtokos személyjellel ellátott ház főnévnek az összetétele (FneSz., 
Bedőháza). „első – ok levélben ismeretlen – ura, Bedő bizonyosan magyar, éppenígy 
középkori lakóinak többsége... rutén környezetben lassanként eloroszosodott” (Bélay 
124). a -háza utótag idővel lekopott, azonban az országos helységnévrendezés során 
1901-ben újra a történelmi alakot állították vissza (Mező 1999: 44). a hivatalos ukrán 
Бедевля a magyar név szlávosított formája. 

Bedőmonostor ld. Monostor2

Bélaháza ’elpusztult falu Batiza és Szurdok környékén’ 1418: Belahaza alitor Polyan 
Ujfalu (Bélay 125). a Bélaháza helységnév magyar eredetű, a Béla szn.-nek [1138/1329: 
Bela (Mny. 32: 132)] és a birtokos személyjellel ellátott ház főnévnek az összetételével 
keletkezett. a falu másik, Polyánújfalu neve újabb telepítésű helységet jelöl, amit a kö-
zeli (Sajó)polyána lakosai alapítottak. a Dolhaiak birtokában mindössze egyetlen al-
kalommal említett falu, Batiza és Szurdok vidékén fekhetett (Bélay 125).

Bélavár ’egyesült kiskirvával’ 1415: Beelwara (iványi 107, Bélay 125), 1436: Belawar 
(Mihályi 303), 1473: Belawar (Csánki 1: 446), 1487: Belovar (Mihályi 588). a 
Bélavár helységnév magyar eredetű, a Béla szn. [1138/1329: Bela (Mny. 32: 132)] és a 
m. vár főnév összetétele. „Szembe vele [kirvával] Bélavár erődítmény talán a királyi 
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hospesek védelmét szolgálta, de feltűnésekor már ez sincs királyi kézen (Bélay 164). 
Csánki kirva határrészeként említi (Csánki 1: 446), a település a középkorban beol-
vadt kiskirvába (Bélay 125). kiskirva párhuzamos ruszin neve Bilovarci, ami ennek a 
helységnek az emlékét őrzi (ld. ott).

Benecső ’egyesült Úrmezővel’ 1838: Benyecző (Schem. 63), 1888: Benecső (hnt.), 
1898: Benecső (hnt.), 1913: Benecső (hnt.), 1930: Benečovo (ComMarmUg. 19), 1944: 
Benecső, Бенечевъ (hnt.). a Benecső helységnév ruszin eredetű, a Benecs szn.-nek bir-
toklást kifejező szl. -ovo képzős (Šmilauer 29) alakja. a magyarban a képző illeszke-
dett: Benecsó>Benecső. a személynévhez ld. m. Benecs csn. [1459: Benecz, 1478: and-
rea Benech (kázmér 1993: 121)], ami a Benedek -cs becéző képzős változata. „Benecsö 
telepitvény pedig ezelőtt mint egy más fél századdal alapíttatott, az urmezöi földbirto-
kosok birtoka, az ország út mellett van csuppán izraeliták lakják, kik mind korcsmá-
rosok” (Pesty). Úrmező külterületi lakott helye volt.

Berbeşti ld. Bárdfalva

Berehi, Береги ‘település Ökörmezőtől k-re’ 1892: Berchi (hnt.), 1898: Berchi (hnt.), 
1902: Berchi (hnt.), 1944: Berehi, Береги (hnt.), 1983: Береги (Zo). a Berehi helység-
név ruszin dűlőnévi eredetű, vö. 1864: Berehe (Sebestyén 2008: 181). a név alapjául a 
rusz.-ukr. берег ’part, mart, pereme, széle valaminek’ (СУМ. 1: 158) főnév többes szá-
mú alakja szolgált, vö. szl. *bergъ~brěgъ ’ua.’ (Šmilauer 38, Moór ZonF. 6: 11), jelen-
tése tkp. ’partok, oldalak’. a tanya Szinevér külterületi lakott helye volt, közigazgatá-
silag ma is hozzá tartozik.

Berendej ’egyesült rosztoká1val’ 1888: Berendej (Beredéj) (hnt.), 1892: Berendaj 
(hnt.), 1898: Berendaj (hnt.), 1907: Gerendás (hnt.), 1913: Gerendás (hnt.), 1918: Ge-
rendás (hnt.), 1967: Берендей (Zo). a Berendej helységnév ruszin víznévi eredetű, vö. 
1863: Berendey (Sebestyén 2008: 218), Берендéй потiк (ShU. 43). a víznév valószí-
nűleg személynévből keletkezett, ld. rom. Berendei szn. (Constantinescu 200), ami 
ótörök népnévre vezethető vissza. a település nevét az országos helységnévrendezés 
során Gerendás-ra magyarosították (lelkes 68). rahó külterületi lakott helye volt, 
1967-ben egyesült rosztoká1val.

Berenoj ’bizonytalan fekvésű elpusztult falu’ 1389: Berenoj (Mihályi 91, Docval. 343, 
Csánki 1: 446), 1604: Berenieö (Bélay 125). a Berenoj helységnév bizonytalan erede-
tű, talán szláv személynévből jött létre. Csánki Bártfalva és talaborfalu közé helyezi, 
míg Bélay szerint kirva környékén kell keresnünk (Bélay 125).

Berezna, Березове ‘település huszttól ék-re’ 1415: Berezna (Mihályi 201), 
Bereznamezew (uo. 202), 1460: Berezna (Csánki 1: 446), 1483: Belezna (Bélay 127), 
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1669: Beleznamező (uo.), 1725: Berezna (revizki), 1773: Berezna, Brjaza, Berezova 
(lexloc. 134), 1828: Berezna, Berezowa (nagy 195), 1838: Berezna (Schem. 60), 1851: 
Berezna (Fényes 1: 122), 1877: Berezna, Berezova, Bereznik (hnt.), 1913: Berezna (hnt.), 
1925: Berezovo (ComMarmUg. 21), 1944: Berezna, Березна (hnt.), 1983: Березове, 
Березовoе (Zo). a Berezna helységnév ruszin eredetű. alapja a rusz.-ukr. берeза ’nyír-
fa’ (Чопей 11), ld. még szl. *berza~brěza ’ua.’ (Šmilauer 38, Moór ZonF. 6: 15) fa-
név nőnemű melléknévi származéka, jelentése ’nyírfás, nyíres’ (FneSz., Nagyberezna). 
„az okmányokban maga a község Beleznának említtetik, nevét alkalmasint a benne 
volt nyirfa (:berezá:) erdőtől kapta, mely azonban egészen elpusztult” (Pesty). a hiva-
talos ukrán Березове a fanév -ove birtokos képzős alakja.

Bereznamező ld. Berezna

Bereznek ld. Bereznik1

Bereznik1, Березники ‘település a Szolyvai járásban, Szolyvától k-re’ 1680: Breznik 
(Bélay 127), 1725: Breznik (revizki), 1773: Bereznik (lexloc. 134), 1808: Bereznik, 
Breznik (lipszky: rep. 52), 1828: Bereznik (nagy 195), 1838: Bereznik (Schem. 60), 
1851: Bereznik (Fényes 1: 123), 1913: Bereznek (hnt.), 1944: Bereznik, Березникъ 
(hnt.), 1983: Березники (Zo). a Bereznik helységnév ruszin eredetű, a rusz.-ukr. 
березникъ~березнúк ’nyírfás erdő’ (Чопей 11, СУМ. 1: 160) főnév származéka (kiss 
2006: 372). „(:Bereznik magyarra átt változtattva annyit jelent mint nyírfás:) a neve 
tehát el árulja hogy oroszok voltak az első letelepedők ezen helységben” (Pesty). a 
Bereznik nevet 1901-ben Bereznek-re módosították (Mező 1999: 50). a hivatalos uk-
rán Березники a történelmi névből származik, annak többes számú alakja. 

Bereznik2 ’egyesült körtvélyessel’ 1892: Bereznik (hnt.), 1898: Bereznik (hnt.), 1907: 
Bereznik (hnt.), 1913: Bereznik (hnt.), 1944: Bereznik, Березникъ (hnt.). a Bereznik 
helységnév ruszin eredetű, magyarázatához ld. Bereznik1 szócikkét. a tanya körtvélyes 
külterületi lakott helye volt.

Berezniki ld. Bereznik1

Berezove ld. Berezna

Berlebás, Костилівка ‘település rahótól D-re’ 1770/72: Berlebas (Motzel), 1780-
1: Barlabás, Birlabás (Mth. 102), 1789: Berlebas, Berlebás (uo.), 1796-9: Barlabás, 
Berlatás, Barlabas (uo.), 1804: Berlábás, Berlebas (korabinszky), 1808: Berlebás, 
Barlabas, Birlabas (lipszky: rep. 53), 1828: Berlebas (nagy 200), 1838: Berlebás 
(Schem. 55), 1851: Berlebás (Fényes 1: 124), 1898: Berlebás (hnt.), 1907: Barnabás 
(hnt.), 1913: Barnabás (hnt.), 1944: Barnabás, Берлебашъ (hnt.), 1983: Костилівка, 
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Костылевка (Zo). a Berlebás helységnév névátvitellel jött létre annak a tisza bal 
partján fekvő hegynek a nevéből (Berlebás, Berlebászka 1733 m), amely mellett a 18. 
században települt, vö. 1726: Barlabas (Schram 64), 1863: Берльабаш (Sebestyén 
2008: 217), Berlabaszka (uo.), 1864: Berlebáska (Pesty). a hegynév puszta személy-
névből keletkezett, vö. 1715: Joannes Berlebas, Joannes Berlebasz (aknarahó) (Mol 
Conscr.). ez a magyar Barlabás~Barnabás személynév [1211: Barnabas (ász. 54)] ma-
gas hangrendű alakja lehet, s talán román névadásra utal. a falu rahó egyik külterü-
leti lakott helyéből vált önállóvá. a Berlebás helységnevet 1904-ben Barnabás-ra ma-
gyarosították (lelkes 68), amit 1946-ban Костилівка-ra változtattak. ehhez ld. ukr. 
Костела, Костелей, Костелик csn. (Чучка 2005: 291).

Bértelek ld. Breboja

Beserica Alba ld. Fejéregyháza

Bila Cerkva ld. Fejéregyháza

Bila Tisza ld. Bogdány

Bilin, Білин ‘település rahótól ék-re’ 1796-9: Bilen (Mth. 106), 1804: Bjlen 
(korabinszky), 1828: Bilin, Bilen (nagy 200), 1838: Bilíny (Schem. 55), 1851: Bilen 
(Fényes 1: 134), 1863: Бiлинъ (Sebestyén 2008: 217), 1877: Bilin (hnt.), 1892: Bilin 
(Bilen) (hnt.), 1898: Bilin (hnt.), 1913: Bilin (hnt.), 1925: Bilin nad Tisou, Bilina, 1930: 
Bělin (ComMarmUg. 19), 1944: Bilin, Билинъ (hnt.), 1983: Білин, Бeлин (Zo). a Bi-
lin helységnév névátvitellel keletkezett annak a havasnak a nevéből, amelynek a lábá-
nál települt, vö. 1726: Bilin (Schram 64). „nevének ruthen elnevezéséből, hogy azt, az 
őt közvetlen környező s csaknem a felhőkig emelkedő magas havasoktól vette, köny-
nyen kivehető” (Pesty). a hegynév a rusz.-ukr. бeлый~білий ’fehér’ (Чопей 23, СУМ. 
1: 181-2) melléknév -in képzős származéka (Mizser 2007: 98), ld. még szl. *bělъ ’ua.’ 
(Šmilauer 38, Moór ZonF. 6: 14). Személynévi eredetét kizárhatjuk, vö. Білин csn. 
kárpátalján [1705: Michaelis Bilin (Чучка 2005: 66)], ill. szl. *Билинa szn. (Чучка 
2011: 49). 

Bilipotok ld. Fejérpatak

Bilovárci ld. Kiskirva

Bircvölgy ld. Cserkenyel Birc

Bíróvölgy ld. Lopusanka
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Bîrsana ld. Barcánfalva

Bistra ld. Bisztra2

Bisztra ld. Alsóbisztra

Bisztra1, Верхній Бистрий ‘település Ökörmezőtől é-ra’ 1651: Sebespatak (Bélay 
127), 1688: Bisztra (uo.), 1808: Bisztra, Bystra (lipszky: rep. 61), 1828: Bisztra (Felső) 
(nagy 195), 1838: Felső-Bisztra (Schem. 57), 1851: Felső-Bisztra (Fényes 1: 136), 1877: 
Bisztra (Felső-) (hnt.), 1907: Felsősebes (hnt.), 1925: Bystrá Vyžni, 1930: Bystrý Vyšni 
(ComMarmUg. 146–7), 1944: Felsőbisztra, Вышня Быстра (hnt.), 1983: Верхній 
Бистрий, Верхнuй Быстрый (Zo). az elsődleges Sebespatak helységnév magyar ere-
detű, víznévből keletkezett névátvitellel. a patak ruszin neve Bisztra, vö. Бúстрий 
потік (ShU. 48-9). Magyarázatához ld. Alsóbisztra szócikkét. „Bisztrának neveztetik 
a falun keresztül folyó Sebes és hideg pataktól, mely patak a toronyától lefolyó és a 
telepitvényt egy harmadik részre átvágó nagyágvizébe ömlik, a felső elnevezett (!) 
később nyeré, miután Berezna mellett is egy Bisztra alakult, ’s az – alsó Bisztra elneve-
zést – ez pedig felső Bisztra elnevezést nyert” (Pesty). a magyar nevet rövid időn belül 
felváltotta a párhuzamos névadással keletkezett szláv név, s a 17. századtól már csak 
Bisztra alakban fordul elő (Mizser 2007: 98–9). a 19. századtól használt Felső- elő-
tag Alsóbisztra nevének előtagjával áll korrelációban. a helység nevét 1904-ben Felső-
sebes-re magyarosították (lelkes 67). a hivatalos ukrán Верхній Бистрий a történel-
mi, nőnemű Bisztra névtől eltérően hímnemű forma.

Bisztra2, Bistra ’település Máramarosszigettől k-re’ 1877: Bisztra (hnt.), 1882: Bisztra 
(hnt.), 1892: Bisztra (hnt.), 1898: Petrova bisztra (hnt.), 1907: Petrovabisztra (hnt.), 
1896: Bisztra (ComMarmUg. 22), 1913: Petrovabisztra (hnt.), 1944: Petrovabisztra 
(hnt.), 1967: Bistra (Suciu 1: 81), 1981: Bistra (legea). a Bisztra helységnév szláv víz-
névi eredetű, magyarázatához ld. Alsóbisztra szócikkét. „Petrova község határán a’ 
Papp iván, és Poloninka havasok aljábol származo Frumusora, és Bisztri folyok part-
jain van le telepedve mintegy 130 család orosz (:ruszin:) kik 1790-k évtöl jöttek be a’ 
szomszédos galicziábol egyenként mint a’ petrovai havasok aljában igen szép fenyves 
erdö vágatására fel használt napszámosokal.- 1790-k évbe csak négy orosz család 
volt” (Pesty). a helység nevét 1904-ben Petrovabisztrá-ra változtatták (lelkes 70), a 
Petrova- előtag a szomszédos Petrova faluhoz való közelségre utal. a hivatalos román 
Bistra a ruszin név átvétele. 

Bisztrik ’egyesült Bruszturával’ 1898: Bisztrik (hnt.), 1907: Bisztrik (hnt.), 1913: Bisztrik 
(hnt.). a Bisztrik helységnév ruszin eredetű, a бистрий ’sebes, gyors’ (hrinčenko 1: 
57) mn. -ик kicsinyítő képzős alakja. víznévből vált névátvitellel előbb dűlő-, majd 
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helységnévvé. „Bisztrik. Düllö a rajta végig futó Bisztra pataktól kölcsönözte nevét” 
(Pesty). a tanya Brusztura külterületi lakott helye volt.

Bobejku doszu ’egyesült Borsával’ 1892: Bobejku doszu gyalu valea re (hnt.), 1898: 
Bobejka doszu gyálu valea re (hnt.), 1904: Bobejku doszu, Bagolycsúcs (lelkes 69), 
1907: Bagolycsúcs (hnt.), 1913: Bagolycsúcs (hnt.), 1944: Bagolycsúcs (hnt.). a Bobejku 
doszu helységnév román dűlőnévi eredetű, vö. 1864: bobeitka, bobeieka, doszu vai rele 
(Pesty). a falu Borsa határában jött létre a 19. század második felében. a név alapja a 
rom. bobeica ’elszigetelt, erdővel borított hegycsúcs, mély völgy egy hegy vagy domb 
lábánál; vénasszony’ (Scriban, Bulgar–Constantinescu-Dobridor) és a dos ’észa-
ki oldal, hát, hátsó rész, valami mögött’ (DrM. 1: 394). a hosszabb Bobejku doszu 
gyalu valea re név körülírásos forma, jelentése tkp. ’az erdős csúcsú hegynek a lábánál 
lévő völgyben’. a helység nevét 1904-ben Bagolycsúcs-ra változtatták (lelkes 69).

Bobejku doszu gyalu valea re ld. Bobejku doszu

Bócárja ’egyesült vulsánával’ 1877: Bocara (hnt.), 1892: Boczára (hnt.), 1898: Boczárja 
(hnt.), 1904: Boczárja, Rákócziszállás (lelkes 66), 1907: Rákócziszállás (hnt.), 1913: 
Rákócziszállás (hnt.), 1944: Bolcárja, Бовцаря (hnt.). a Bócárja helységnév való-
színűleg román dűlőnévi eredetű, vö. 1864: Botzára (Pesty). Sztripszky szerint az 
ökrök szálláshelyének román elnevezéséből származik (Sztripszky 122), ld. rom. 
bouţ ’ökörborjú, tinó, tulok’ (DrM. 1: 140). népetimológiás magyarázat szerint ne-
vét rákóczi korában kapta: „Botzára a’ nép monda szerént rákotzi futásában ezen a’ 
hellyen meg pihent, melly oroszul bóvtzár: – itt volt a király – Botzárának el neveztek” 
(Pesty), a falu a 18. század elején azonban még nem létezett. 1904-ben, az országos 
helységnévrendezés során a helységnevet Rákócziszállás-ra magyarosították (lelkes 
66). vulsána külterületi lakott helye volt.

Bocicoel ld. Kisbocskó1

Bocicou Mare ld. Nagybocskó2

Bockó ’egyesült alsóapsával’ 1892: Boczkó (hnt.), 1898: Boczkó (hnt.), 1900: Boczkó 
(hnt.), 1907: Boczkó (hnt.), 1913: Boczkó (hnt.), 1944: Bockó, Kisbockó, Nagybockó 
(hnt.). a Bockó helységnév román víznévi eredetű, vö. 1859-60: Bockó Bach (Sebes-
tyén 2008: 178). „a község határában elő fordul a Botzkó nevezetü düllö, mely cserés 
kaszállókbol és erdöböl irtott ’s csak kapával müvelhetö tengeri főldekből áll – név ere-
detét a’ völgyet ketté hasító Botzkó patakától vette mely több apro patakokat magában 
véve folyamával a’ községet magát is ketté választja – és az apsitza folyóba omlik a’ 
helység alatt” (Pesty). a Bockó név magyarázatához ld. Bócárja szócikkét. a pataknév 
jelentése tkp. ’Ökrös patak’. alsóapsa külterületi lakott helye volt.



Máramaros megye helységneveinek etimológiai szótára

30

Bocskó ld Kisbocskó1, 2

Bocskó ld. Nagybocskó1

Bocskó-Rahó ld. Rahó

Bogdan ld. Bogdány

Bogdan-Vodă ld. Konyha

Bogdány, Богдан ‘település rahótól k-re’ 1419: Bogdan (Mihályi 233), 1785-6: Albo 
Tibisco (Mth. 102), 1789: Fejér Tisza, Fejer Tisza (uo.), 1808: Bogdány (lipszky: 
rep. 66), 1828: Bogdán, Fejér Tisza (nagy 195), 1838: Bogdány (Schem. 55), 1851: 
Bogdány (Fényes 1: 146), 1877: Bogdán (Alsó-), Bila-Tisza (hnt.), 1882: Bogdán (Alsó-)
(Bila-Tisza) (hnt.), 1913: Tiszabogdány (hnt.), 1930: Bohdan (ComMarmUg. 24), 
1944: Tiszabogdány, Богданъ (hnt.), 1983: Богдан (Zo). a Bogdány helységnév ma-
gyar eredetű, puszta szn.-ből keletkezett magyar névadással, vö. 1213: Bogdan szn. 
(áÚo. 6: 359) (Mizser 2007: 98). az alapjául szolgáló személynév szláv, ld. or.-ukr. 
Богдан~Богданъ szn. (Чучка 2011: 61-3, tupikov 51). „Bogdán származik Bog, Boh, 
isten és dánej adta orosz szavakból tehát – magyarul isten által adott... (Pesty). a falu 
névadója az a Bogdán vajda, aki 1334-5-ben költözött népével Máramaros területére 
(györffy 4: 118). a helység a 19. sz. első feléig a Fehértisza nevet is viselte a közeli 
folyóról, a ruszin névhasználatban ez a 20. századig megmaradt: „Bogdán Fehértisza 
nevezett alatt is ismeretes (bila tisza oroszul). Jelenlegi Bogdán nevét mintegy 50 év óta 
birja” (Pesty). a határában folyó Bogdán patak neve a helységnévhez képest másod-
lagos, vö. Богдан потік (ShU. 61). a helységnévrendezés során kapott Tisza- előtag a 
tisza folyó közelségére utalt (Mező 1999: 57). a hivatalos ukrán Богдан a történelmi 
név átvétele.

Bokros ld. Csertezsi

Boricpolyána ’eltűnt falu Felsőhidegpatak környékén’ 1599: Boriz Polena (Bélay 130), 
1623: Boricz Poliana (uo.), 1646: Boricz-Polyánka, Boricz-Polyana (ComMarmUg. 25). 
a Boricpolyána helységnév ruszin eredetű, a Boric személy- vagy családnévnek [1673: 
Bericz (Boricz) Daniel (Bélay 156)] és a rusz.-ukr. поляна ‘erdei tisztás, rét’ (СУМ. 
7: 107–8) főnévnek az összetételével keletkezett. „a 16. sz. végén telepített falu volt a 
verhovinán... hideg patak és holyatin körül fekhetett” (Bélay 130).

Borkút1, Кваси ‘település rahótól ék-re’ 1648: Borkút (Bélay 130), 1725: Borkut, r. 
Kvaszi (revizki), 1773: Borkuth, Kvászj (lexloc. 136), 1808: Burkut, Kwásy (lipszky: 
rep. 70), 1828: Borkút, Kwasy (nagy 195), 1838: Borkút (Schem. 57), 1851: Borkút 
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(Fényes 1: 154), 1877: Borkut, Kvászi (hnt.), 1913: Tiszaborkút (hnt.), 1925: Kvasy 
(ComMarmUg. 77–8), 1944: Tiszaborkút, Квасы (hnt.), 1983: Кваси, Квасы (Zo). a 
Borkút helységnév magyar eredetű, a magyar nyj.-i borkút ’ásványvízforrás, savanyú-
víz’ (ÚMtSz. 1: 554) főnévből származik: „ország szerte ismeretes neve a község-
nek Borkút, ruthen nyelven pedig kvászi, eredetét a savanyú víz forrástól vette, legin-
kább vas és büdös kö tartalmuak, és van egy gazdag Jod (:iblany:) tartalmú forrása is” 
(Pesty). a köznév a románban és a ruszinban is előfordul magyar jövevényszóként, 
vö. rom. burcut ’ásványvízforrás, borkút, ásványvíz, borvíz’ (DrM. 1: 138), ill. rusz. 
буркут ’ua.’ (hrinčenko 1: 112), a román és ruszin névadást azonban kizárhatjuk. a 
helységnévrendezés során kapott Tisza- előtag a tisza mellettiségre utal (Mező 1999: 
60). a hivatalos ukrán Кваси (t. sz.) párhuzamos névadással, esetleg magyar mintá-
ra keletkezett tükörfordítással, vö. rusz. квасный ’savanyú, ásványvíz’ (Чопей 146) 
(FneSz., Tiszaborkút). 

Borkút2 ’egyesült kabolapolyánával’ 1864: Borkut (Pesty), 1896: Borkút (ComMarmUg. 
25), 1910: Borkút (uo.), 1944: Borkút (hnt.). a Borkút helységnév magyar eredetű, ma-
gyarázatához ld. Borkút1 szócikkét. a helység kabolapolyána külterületi lakott helye 
volt.

Boronyava ld. Baranya

Borsa, Borşa ’település Máramarosszigettől Dk-re’ 1365: Bors (Mihályi 57), 1365/384: 
Borsa (györffy 4: 122), 1450: Borsa (Mihályi 350), 1475: Borswafalwa (Bélay 130), 
1638: Borşa (Mihályi 583, györffy 4: 122), 1725: Borsa (revizki), 1773: Borsa, Borse 
(lexloc. 132), 1808: Borsa (lipszky: rep. 71), 1828: Borsa, Borse (nagy 195), 1838: 
Borsa (Schem. 54), 1851: Borsa (Fényes 1: 157), 1907: Borsa (hnt.), 1944: Borsa (hnt.), 
1981: Borşa (legea). a Borsa helységnév magyar eredetű, puszta személynévből kelet-
kezett magyar névadással (kniezsa: keletMo. 127). az alapjául szolgáló személynév-
hez ld. 1237-40: Bors szn. (Prt. 1: 781), 1202-3 k./15. sz.: Borsa szn. (Sztp. kritJz. 1: 65), 
de ld. még ukr. Борша szn. (Чучка 2011: 77). „a falu a visó és a Borsa patak összefo-
lyásánál települt. a megye délkeleti sarkában fekszik, ahol a Borsa nevű patak a visóba 
ömlik” (Bélay 130). víznévi eredetét azonban kizárhatjuk, a patak- és a helységnév 
közül ugyanis a településnév az elsődleges. a hivatalos román Borşa a magyarból szár-
mazik (FneSz., Borsa).

Borşa ld. Borsa

Borsabánya ’egyesült Borsával’ 1828: Borsa Bánya (nagy 195), 1838: Borsabánya 
(Schem. 54), 1851: Borsa-Bánya (Fényes 1: 157), 1858k: Borsa-bánya (t), 1877: 
Borsabánya (hnt.), 1892: Borsabánya (hnt.), 1898: Borsabánya (hnt.), 1913: Borsabánya 
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(hnt.), 1944: Borsabánya (hnt.), 1967: Băile Borşa (Suciu 1: 61), 1981: Băile Borşa 
(legea). a Borsabánya helységnév magyar eredetű, a település Borsa falu mellett jött 
létre, s róla kapta a nevét. a -bánya utótag a településhez közeli bányákra utal. „lako-
sai az idevaló bányákban dolgoznak, mellyekből az utóbbi időben nem csekély meny-
nyiségű réz ásatott” (Fényes 1: 157). 1968-ban közigazgatásilag Borsához csatolták, 
ma a város egyik negyede. a hivatalos román Băile Borşa előtagja a rom. baie, băi, 
băile ’gyógyfürdő, fürdő, fürdőhely’ (DrM. 1: 102) főnév.

Borsakispatak ld. Cserkenyel Birc

Borşa-Repedea ld. Repegye

Borvízvölgy ld. Kvaszni

Botiza ld. Batiza

Bréb, Breb ’település Máramarosszigettől D-re’ 1360: Hodpatakfalwa (Bélay 146), 
Hatpatokfalua (Docval. 144), 1364: Hodpathaky (Mihályi 53), 1389: Hodpataka (uo. 
96), 1425: Hodhpatakfalua (uo. 264), 1450: Hothpatak (Bélay 146), 1725: Hatpatak, r. 
Bréb (revizki), 1773: Brébb (lexloc. 132), 1808: Bréb, Brib (lipszky: rep. 77), 1828: 
Bréb (nagy 195), 1838: Bréb (Schem. 53), 1851: Bréb (Fényes 1: 167), 1907: Bréb (hnt.), 
1944: Bréb (hnt.), 1981: Breb (legea). az elsődleges Hódpatakfalva helységnév ma-
gyar eredetű, víznévből keletkezett névátvitellel. „a gutin-hegység északi lábánál, 
a Máramarosba (Márába) ömlő kis Bréb-patak mellett helyezkedik el” (Bélay 146). 
olyan patak közelében települt falura utal, amely mellett feltűnően sok hód élt. a pár-
huzamos névadással létrejött hivatalos román Bréb-hez ld. rom. breb ’hód’ (DrM. 1: 
143) < szl. *bebrъ~bobrъ ’ua.’ (Šmilauer 37, Moór ZonF. 6: 13, 17). a román névvál-
tozat a 18. század során a magyarban is felülkerekedett (FneSz., Bréb). 

Breboja, Бребоя ‘település rahótól k-re’ 1863: Breboja (Sebestyén 2008: 225), 1864: 
Breboja (Pesty), 1898: Breboja (hnt.), 1907: Bértelek (hnt.), 1913: Bértelek (hnt.), 
1918: Bértelek (hnt.), 1925: Breboja (ComMarmUg. 28), 1944: Breboja, Бребоя (hnt.), 
1983: Бребоя (Zo). a Breboja helységnév víznévi eredetű, nevét a falun átfolyó Breboja 
patak-ról kapta, vö. Бребоя потік (ShU. 68). a pataknév alapszava a rom. breb ’hód’ 
(DrM. 1: 143) állatnév, jelentése tkp. ’hódos patak’. ennek ruszin megfelelője бобрь 
(Чопей 14), ld. még szl. *bebrъ, bobrъ, bьbrъ (Šmilauer 37, Moór ZonF. 6: 13, 17), 
ezért szláv eredetét kizárhatjuk. a magyar Bértelek név 1904-ben keletkezett hiva-
talos úton (lelkes 69), a történelmi névvel nincs kapcsolatban. közigazgatásilag 
Bogdányhoz tartozik.

Brod ld. Farkasrév
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Bronyka ld. Baranka

Brusztura, Лопухів ‘település técsőtől ék-re’ 1638: Brusztura (Bélay 77), 1725: 
Brusztura (revizki), 1773: Brusztura, Bruszture (lexloc. 133), 1808: Brusztura 
(lipszky: rep. 87), 1828: Brusztura (nagy 195), 1838: Brusztura (Schem. 62), 1851: 
Brasztura (!) (Fényes 1: 166), 1877: Brusztára (hnt.), 1913: Brusztura (hnt.), 1925: 
Brustura, 1930: Brusztury (ComMarmUg. 83), 1944: Brusztura, Брустуры (hnt.), 
1983: Лопухів, Лопухoв (Zo). a Brusztura helységnév román víznévi eredetű, a falu 
a Brusztura patak mentén jött létre, s róla kapta a nevét, vö. Брустурянка ріка (ShU. 
72). a pataknév alapja a rom. brusture ’patak partján növő páfrány, keserű lapu, nagy 
bojtorján’ (DrM. 1: 146) növénynév (kiss 1999: 50-1). Pesty adatközlői a helységne-
vet tévesen a brod ’gázló’ szóból származtatják: „Brusztura helység, miután e helység 
hosszában meglehetős nagy Folyókanyarulatokban hömpölyög,- ’s eleinte míg rajta 
hidak föl nem állittattak,- természetes, hogy gázolni e kanyarulatoknál kellet,- gáz-
ló – ruthen nyelven – Brud – tehát innet kapta Brusztura elnevezését” (Pesty). a 
település hivatalos nevét 1946-ban Лопухів-ra változtatták, ez a történelmi név ukrán 
tükörfordítása, vö. rusz.-ukr. лопух ’lapu, bojtorján’ (СУМ. 4: 547, Чопей 171). 

Bud ld. Budfalva

Budeşti ld. Budfalva

Budfalva, Budeşti ’település Máramarosszigettől D-re’ 1361: Bud (Mihályi 50-1), 
1402: Buthfalva (uo. 124), 1405: Bwdfalwa, Bwthfalwa (Csánki 1: 447), 1424: Bwthfalwa 
(Bélay 131), 1480: Bothfalva (Mihályi 552), 1593: Budesci (uo. 638), 1725: Budfalva, 
r. Budest (revizki), 1773: Budfalva, Budesty (lexloc. 132), 1808: Budfalva, Budesti 
(lipszky: rep. 83), 1828: Budfalva, Budesti (nagy 196), 1838: Butfalva (Schem. 53), 
1851: Budfalu (Fényes 1: 184), 1907: Budfalva (hnt.), 1944: Budfalva (hnt.), 1981: 
Budeşti (legea). a Budfalva helységnév magyar eredetű, a Bud szn.-nek [ld. 1132/
krónkomp: Bud (ász. 154), 1361/1635: Bud (Docval. 156), Буд szn. (Чучка 2011: 86)] 
és a birtokos személyjellel ellátott falu főnévnek az összetételével keletkezett (kiss 
2006a: 377). „a legfelsőbb kaszómenti falu. névadóját lokovoj fia Budban keressük, 
aki 1361-ben kapja testvéreivel kaszó fele kenézségét” (Bélay 131). a hivatalos román 
Budeşti a magyarral párhuzamos névadás eredménye, jelentése ’Budék’. 

Bukóc ld. Bukovec

Bukovec, Буковець ‘település Ökörmezőtől ény-ra’ 1463: Bukvecz (Mihályi 457), 
1649: Bukouecz, Bukovicza (Bélay 131), 1725: Bukovecz (revizki), 1808: Bukovecz, 
Bukucza (lipszky: rep. 85), 1828: Bukócz, Bukovetz (nagy 196), 1838: Bukócz 
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(Schem. 60), 1851: Bukócz (Fényes 1: 186), 1877: Bukovec, Bukóc (hnt.), 1892: Bukócz 
(Bukovecz) (hnt.), 1913: Bükköspatak (hnt.), 1925: Bukovec (ComMarmUg. 30), 1944: 
Bukóc, Буковецъ (hnt.), 1983: Буковець, Буковец (Zo). a Bukovec helységnév ru-
szin víznévből keletkezett névátvitellel, vö. 1463: Bwkwecz riv. (Bélay 136), Бýковець 
потік (ShU. 75). „Fekszik kárpát hegységnek eggyik ága alatt, melly itten Borzsova 
havasnak Poloninának neveztetik, melly havas grof Semborg (!) tulajdona, ezen 
havasbul több forásokbul kiszakadó patak napnyugotrul keletnek, a helység közepén 
megfordúlva éczaknak a nagy ág vize egyik ágába beömlik Bukovecz nevezet alatt” 
(Pesty). a pataknév a rusz.-ukr. букъ ’bükkfa, bikkfa’ (Чопей 20, hrinčenko 1: 108) 
főnév -ovec helynévképzős származéka, vö. szl. *bukъ ’bükk’ (Šmilauer 44). a magyar 
Bükköspatak 1900-ban, az országos helységnévrendezés során jött létre a szláv név 
tükörfordításával (Mező 1999: 70). 

Bustafalva ld. Bustyaháza

Bustino ld. Bustyaháza

Bustyaháza, Буштинo ‘település técsőtől ny-ra’ 1373: Bustafalua (Docval. 248), 
Boztafalva (Mihályi 65), Busztafalua (uo. 68), 1389: Bustaháza (uo. 89), Bustahaza 
(Docval. 342), 1553: Bustyahazaa (Bélay 132), 1725: Bustyahaza (revizki), 1773: 
Bustyaháza, Bustino, Bustina (lexloc. 136), 1808: Bustyaháza, Busstin (lipszky: 
rep. 87), 1828: Bustyaháza, Bustin (nagy 196), 1838: Bustyaháza (Schem. 63), 1851: 
Bustyaháza (Fényes 1: 188), 1877: Bustyaháza, Bustiu (hnt.), 1913: Falu-Bustyaháza 
(hnt.), 1925: Buština, Buštino (ComMarmUg. 30–1), 1944: Bustyaháza, Буштинo 
(hnt.), 1983: Буштинa (Zo), 1995: Буштинo. az elsődleges Bustyafalva helységnév 
magyar eredetű, a valószínűleg román Bustya szn.-nek és a birtokos személyjellel ellá-
tott falu főnévnek az összetételével keletkezett (FneSz., Bustyaháza). a személynév-
hez ld. rom. Bustea csn. (Costantinescu 225), ill. 1214/1334: Busta szn. (ász. 164, 
györffy 1: 643). a -falva utótagot hamar felváltotta a birtokos személyjeles ház ’lakó-
hely, otthon’ főnév. „Bustyaháza kőzségének ékő Magyar neve vagy e’ szótol Bus-atya-
háza vagy talán ettől „Puszta háza” vehette, eredetét mind két esetben eredeti Magyar 
név... ezen kőzséget ruthen ajku nép faj lakja” (Pesty). a Pesty által említett népeti-
mológiás magyarázat az ukrán névtani szakirodalomban is előfordul, a névnek ’bús 
hely’ jelentést tulajdonítva (Кругляк 22). a huszti uradalom jobbágyfalva volt, egyko-
ri magyar lakossága a 17. századra már eloroszosodott (Bélay 132). a hivatalos uk-
rán Буштинo a magyar névből származik, a személynév -in(ъ) képzős (Šmilauer 29) 
alakja.

Bükköskő ld. Kirvavec
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Bükköspatak ld. Bukovec

Calineşti ld. Kálinfalva2 

Cămara Sighet ld. Szigetkamara

Câmpu Negru ld. Feketemező

Cercănel ld. Cserkenyel Birc

Cibó, Ţibău ’település Borsától k-re’ 1898: Pappfalva (Czibo) (hnt.), 1904: Czibó, 
Pappfalva (lelkes 69), 1907: Pappfalva (hnt.), 1913: Pappfalva (hnt.), 1944: Pappfalva 
(hnt.), 2001: Ţibău (lelkes uo.). a Cibó helységnév talán szláv víznévből jött létre 
névátvitellel Borsa határában, vö. 1864: arsica Ciboului (Pesty), Czibeu p. (hátsek). 
a pataknév a szl. *svibъ, sviba ’veresgyűrűs som’ növénynév származéka lehet (Moór 
ZonF. 6: 109), ld. még 1247: Cybov fl. (györffy 1: 770) Borsodban. a párhuzamosan 
használt magyar Pappfalva a Papp családnévnek és a birtokos személyjellel ellátott 
falu főnévnek az összetételével keletkezett. a település ma Cârlibaba nouăhoz tartozik 
Suceavában. 

Cîmpulung la Tisa ld. Hosszúmező

Corneşti ld. Somfalva

Coştiui ld. Rónaszék

Crăciuneşti ld. Karácsonyfalva

Crasna Vişeului ld. Kraszna1

Csabrin ld. Csebrény

Csajkásvölgy ld. Csonicsni

Csebrény ’egyesült tiszakirvával (Ugocsa)’ 1804: Csabrin (ComMarmUg. 31), 1882: 
Csebrény (hnt.), 1898: Csebrény (hnt.), 1907: Husztcsebrény (hnt.), 1913: Husztcsebrény 
(hnt.), 1925: Čebriň, 1930: Čabrín (ComMarmUg. 31), 1944: Husztcsebrény, 
Хустчабринъ (hnt.), 1966: Чабрин (Zo). a Csebrény helységnév ruszin dűlőné-
vi eredetű, vö. 1522: Chebren (rév) (Bélay 153), 1614: Chieobreon, Chieobreon hegye 
(uo.), 1673: Csebren (Csebre) (Schram 62), 1719: In loco Csebreny (Szabó t. 434), 1852: 
Csebren p., Csebrényi kő (Sebestyén 2008: 175), 1865: Czebryn, 1905: Alsó Csebrény, 
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Csebrény erdő, Csebrény (uo. 197). a dűlőnév valószínűleg a szl. *čьbьrъ ’dézsa, csö-
bör, puttony’ (Šmilauer 51) származéka, vö. m. cseber ’kerek, lefelé keskenyedő, egy-
fülű fa- vagy bádogedény, melyben főleg vizet v. moslékot hordanak’ (értSz. 1: 853), 
s a faluban végzett fafeldolgozó tevékenységgel állhat kapcsolatban. „Csebreny melly 
25. házas Zsellérekből áll, ’s a’ magas kincstár által vágatni szokott tűzi őlfák vágásá-
val, a’ helyrőli leeresztéssel, és a’ tisza parthozi kihordással, mint pénzes napszámo-
sok vannak egész éven át elfoglalva” (Pesty). a Huszt- előtag 1904-ben, az országos 
helységnévrendezés során került a névbe (lelkes 66). a falut 1966-ban tiszakirvához 
csatolták. 

Cseresznyésbouc ’egyesült alsóapsával’ 1892: Cseresnyés-Buocz (hnt.), 1898: 
Cseresnyés-Buocz (hnt.), 1900: Cseresnyés-Buocz (hnt.), 1907: Cseresnyésboucz (hnt.), 
1913: Cseresnyésboucz (hnt.), 1944: Cseresnyésbouc (hnt.). a Cseresnyésbouc helység-
név két dűlőnévből keletkezett összetétellel, vö. 1859-60: Boucz (Sebestyén 2008: 178), 
1860: Cseresnie és Boucs (uo.). a Cseresznyés- előtag vadcseresznyefával benőtt helyre 
utal, vö. cseresznyés ’gyümölcsöskert, amelyben főleg v. csak cseresznyefák vannak’ 
(értSz. 1: 876). a Bouc román eredetű, vö. rom. bouţ ’ökörborjú, tinó, tulok’ (DrM. 1: 
140). „Nagy és Kis Boucz kaszállok szántok – mind kapával mivelhető szántó földek – 
szélyel szort házakkal – melyeket szegény sorsu lakosság ez előtt 15 évvel épitett – ezen 
hely mintegy 2 orányira fekszik a’ községtöl – nagy erdöségek közepette – ez nagy és 
kis Boucz (:vagyis magyarul nagy és kis ökrötske:) elnevezését hol vette nem tudatik” 
(Pesty). alsóapsa külterületi lakott helye volt.

Cserjés ld. Lozánszka

Cserkenyel Birc ’egyesült Borsával’ 1892: Cserkenyel Bircz (hnt.), 1898: Cserkenyel 
Bircz (hnt.), 1904: Borsakispatak, Cserkenel (lelkes 69), 1907: Borsakispatak (hnt.), 
1913: Borsakispatak (hnt.), 1944: Bircvölgy (hnt.), 1967: Cercănel (Suciu 1: 132), 2001: 
Cercănel (lelkes uo.). a Cserkenyel Birc helységnév román eredetű, előtagja valószí-
nűleg a rom. cercănel ’karika’ (DrM. 1: 200), utótagja talán a m. bérc főnév. a tanya 
nevét 1904-ben Borsakispatak-ra változtatták (lelkes 69). Borsa külterületi lakott he-
lye volt, ma a város egyik kerülete.

Cserlena ld. Cserlena Runy

Cserlena Runy ’egyesült Ökörmezővel’ 1888: Cserlena (hnt.), 1892: Cserlena-runya 
(hnt.), 1898: Cserlena-Runy (hnt.), 1907: Veresrét (hnt.), 1913: Veresrét (hnt.). a 
Cserlena Runy helységnév ruszin eredetű, a черлений ’vörös’ (hrinčenko 4: 458) mel-
léknévnek és a руня, рунина ’sík, róna, rónaság’ (Чопей 358) főnévnek az összetételé-
vel keletkezett, jelentése tkp. ’vörös sík, puszta’. a tanya nevét az országos helységnév-
rendezés során Veresrét-re magyarosították. Ökörmező külterületi lakott helye volt.
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Csertezsi ’egyesült keselymezővel’ 1898: Csertezse (hnt.), 1907: Mezőcske (hnt.), 1910: 
Bokros (Csertesi) (Sebestyén 2008: 205). a Csertezsi helységnév ruszin dűlőnévi ere-
detű, vö. 1865: Csertesi (Sebestyén 2008: 205). az ’irtványföld’ jelentésű чертeж 
(Желеховский 2: 1068) elterjedt földrajzi köznév kárpátalján, dűlő- és helységnevek-
ben egyaránt találkozhatunk vele, vö. Oláhcsertész, Ungcsertész. a Csertezsi többes 
számú alak. a tanya keselymező külterületi lakott helye volt, nevét az országos hely-
ségnévrendezés során Mezőcské-re magyarosították, de kataszteri térképeken Bokros 
alakban is előfordul.

Csityere ’egyesült alsóapsával’ 1892: Csityere (hnt.), 1898: Csityere (hnt.), 1900: 
Csityere (hnt.), 1902: Csityere (hnt.). a Csityere helységnév román dűlőnévi eredetű, 
vö. 1860: Sub Csityere mare (Sebestyén 2008: 178). a név etimológiája nem tisztázott, 
a rom. citire ’olvasás, olvasni’ (DrM. 1: 223) szóval való kapcsolata nem valószínű. a 
tanya alsóapsa külterületi lakott helye volt.

Csomálfalva ld. Csománfalva

Csomálháza ld. Csománfalva

Csománfalva, Чумальoвo ‘település técsőtől é-ra’ 1399: Chamalfalua (Docval. 
517), 1406: Chomalhaza (Mihályi 139), 1412: Chomanfalwa (Bélay 133), 1505: 
Chomanfalwa (tt. 1887: 516), 1725: Csumanfalva, r. Csomalova (revizki), 1773: 
Csomanfalva, Csumelesty, Csomalova (lexloc. 134), 1808: Csománfalva, Czomalowá, 
Csumilesti (lipszky: rep. 113), 1828: Csománfalva, Csomalyowo (nagy 196), 1838: 
Csományfalva (Schem. 60), 1851: Csománfalva (Fényes 1: 224), 1877: Csománfalu, 
Csumályovo (hnt.), 1913: Csománfalva (hnt.), 1925: Čomaljevo, 1930: Čomalovo 
(ComMarmUg. 37–8), 1944: Csománfalva, Чомальево (hnt.), 1983: Чумалеве, 
Чумалевo (Zo), 1995: Чумальoвo. a Csomálfalva~Csománfalva helységnév ma-
gyar eredetű, a Csomál~Csomán szn.-nek és a birtokos személyjellel ellátott falu fő-
névnek az összetételével keletkezett. nevét első birtokosáról vagy alapítójáról kap-
hatta, névadóját azonban nem ismerjük. a személynév román, ld. rom. Ciumală szn. 
(Constantinescu 241, iordan 1983: 131), ezért valószínűleg a névadó is román volt 
(kiss 1991c: 353, 2006b: 501). a hivatalos ukrán Чумальoвo párhuzamos névadás 
eredménye, akárcsak a régi román Csumalesty. 

Csónak ’elpusztult település kerecke határában’ 1882: Csónak (hnt.), 1892: Csónak 
(hnt.), 1896: Csónak (ComMarmUg. 37), 1913: Csónak (hnt.), 1930: Čonok (uo.), 1944: 
Csónak (hnt.). a Csónak helységnév magyar eredetű, hegynévből keletkezett névátvi-
tellel, vö. 1860: Csónok (Sebestyén 2008: 203), 1906: Csónak (uo. 204). „…ezen község-
nek határában van egy hegyecske, mellyet csónoknak hivják. ezen helyen vannak némi 
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épületek gróf Bokrovszka teréz tulajdonában Uradalmat képzendő, honét kereczke 
helységbe, és Bereznik helységbe szabad szemmel a’ ki látás élvezhető, mintsem ezen 
két helység Uradalma alá tartozik Csonoknak nevezik azért: mert azon hegyecske a’ 
sik mezőn felemelkedetten, valósággal Csónok alakkal bir” (Pesty). kerecke külterü-
leti lakott helye volt.

Csónakos ld. Csonicsni

Csonicsni ’egyesült lipcsepolyánával’ 1864: Чонишни (Sebestyén 2008: 211), 1898: 
Csonésni (hnt.), 1911: Csajkásvölgy (Csonicsni), Csonicsni patak (Sebestyén 2008: 
211), 1913: Csónakos (hnt.), 1944: Csonecsníj, Човнешній (hnt.). a Csonicsni hely-
ségnév ruszin víznévi eredetű, vö. 1911: Csonicsni patak (Sebestyén 2008: 211), 
Човничний потік (ShU. 609). alapja a rusz. човень ’csónak’ (Чопей 429) melléknév-
képzős származéka, a pataknév jelentése tkp. ’Csónakos patak’. olyan mély patakról 
kaphatta nevét, amin csak csónakon lehetett átkelni. a kataszteri térképen előforduló 
Csajkásvölgy, illetve a későbbi hivatalos Csónakos név magyarosítás eredménye,.

Csornarika ’egyesült Szinevérrel’ 1892: Csornorika (hnt.), 1898: Csornarika (hnt.), 
1902: Csornarika (hnt.). a Csornarika helységnév ruszin víznévi eredetű, vö. 1864: 
Csorna rika (Sebestyén 2008: 181), 1905: Csorna patak (uo. 182), Чорна Ріка (ShU. 
611). a tanya az azonos nevű patakról kapta a nevét, amely a Szinevéri-tó egyik táplá-
lója. a pataknév jelentése tkp. ’Fekete folyó’, vö. rusz. черный~чорный ’fekete’ (СУМ. 
11: 352-3, Чопей 427), ill. рікa~рекa ’folyó’ (СУМ. 8: 574-5, Чопей 354).

Csorna Tisza ld. Feketetisza

Csumalyovo ld. Csománfalva

Csupaszhát ld. Kopina

Csuszka ld. Tyuska

Danalafalva ld. Sófalva

Dándűlő ld. Danova2

Danilove ld. Sófalva

Danova1 ’eltűnt település Batiza, Sajó és visó között’ 1385: Dan (Docval. 323), 1471: 
Danowa (Mihályi 509). a Danova helységnév ruszin eredetű, a Dan szn.-nek bir-
toklást kifejező -ova képzős alakja, jelentése tkp. ’Dáné’. a személynévhez ld. bolg. 



Máramaros megye helységneveinek etimológiai szótára

39

Dan szn. (ilčev 155), ukr. Дан szn. (Чучка 2011: 146). „1471-ben egy határjáráskor 
bizo nyos „Danowa terra”-t, azaz Dán földjét” említenek konyha határában (Bélay 
66, 165).

Danova2 ’egyesült irholccal’ 1898: Dánovo (hnt.), 1907: Dándűlő (hnt.), 1913: Dándű-
lő (hnt.), 1944: Dánova, Данова (hnt.). a Danova helységnév ruszin dűlőnévi erede-
tű, vö. 1865: Dánovo (Sebestyén 2008: 200). Magyarázatához ld. Danova1 szócikkét. a 
tanya nevét az országos helységnévrendezés során Dándűlő-re magyarosították. irholc 
külterületi lakott helye volt.

Darázsvölgy ld. Oszava

Darva, Колодне ‘település técsőtől é-ra’ 1389: Darva (Mihályi 140), 1398: Darwa 
(Docval. 501), 1411: Darwa (Csánki 1: 447), 1588: Darua (Mihályi 634), 1725: Dar-
va, r. Kolodna (revizki), 1773: Darva, Kolodna (lexloc. 134), 1808: Darva, Kolodna 
(lipszky: rep. 127), 1828: Darva, Kolodnoje (nagy 196), 1838: Darva (Schem. 63), 
1851: Darva (Fényes 1: 243), 1877: Darva, Kolodnoje (hnt.), 1913: Darva (hnt.), 1925: 
Kolodnoje, 1930: Kolodné (ComMarmUg. 68–9), 1944: Darva, Колоднoе (hnt.), 1983: 
Колодне, Колоднoе (Zo). a Darva helységnév ruszin eredetű, alapszava a *Dar szn., 
amely a Bogodar (tkp. ’isten ajándéka’) típusú, összetett szláv személynevek utótagjá-
ból önállósult, vö. szl. *darъ ’ajándék’ (Šmilauer 53). a magyarba egy nőnemű, -ova 
birtokos képzős *Darova (tkp. ’Dar falva’) kerülhetett át, s a két nyíltszótagos tenden-
cia érvényesülésével Darva alakú lett. a hivatalos ukrán Колоднe értelme ‘tőkés’, vö. 
ukr. кoлода ’tőke’ (СУМ. 4: 228, Чопей 152), ld. még szl. *kolda ’tőke, kút’ (Šmilauer 
91), erdőből kialakított irtványföldre utal. eredetileg Darvától különálló településrészt 
jelölhetett (kiss 1991c: 353). 

Deseşti ld. Desze

Deseve ld. Desovec

Desovec ’egyesült Ökörmezővel’ 1892: Dezső telep (hnt.), 1898: Dezső (hnt.), 1904: 
Desovecz (Sebestyén 2008: 216), 1907: Dezsőtelep (hnt.), 1913: Dezsőtelep (hnt.), 
1944: Dezsőtelep, Дежово (hnt.), 1968: Дешеве (Zo). a Desovec helységnév ruszin 
személynévi eredetű, vö. Дешевой, Дешевъ szn. (tupikov 128), amihez -ovec helynév-
képző kapcsolódik. népi magyarázat szerint a Desovec helységnév onnan származik, 
hogy ezen a környéken olcsón lehetett hegyi legelőt vásárolni, ld. ukr. дешевий ’olcsó’ 
(СУМ. 2: 260) (iСМУ. 339-40). a helységnévrendezés során a nevet Dezsőtelep-re ma-
gyarosították. a tanya Ökörmező külterületi lakott helye volt, 1967-ben egyesültek.

Desze, Deseşti ’település Máramarosszigettől D-re’ 1360: Deszehaza (Docval. 144), 
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1364: Dezefalwa (Mihályi 53), 1389: Dezehaza (uo. 96), 1442: Dese (Bélay 134), 1468: 
Deszefalwa (Mihályi 483), 1725: Desze (revizki), 1773: Desze (lexloc. 132), 1808: 
Désze, Deszesty (lipszky: rep. 131), 1828: Desze, Desesti (nagy 196), 1838: Desze 
(Schem. 53), 1851: Dezse (!) (Fényes 1: 259), 1913: Desze (hnt.), 1944: Desze (hnt.), 
1981: Deseşti (legea). az elsődleges Deszeháza helységnév magyar eredetű, a Desze 
szn.-nek és a birtokos személyjellel ellátott ház főnévnek az összetételével keletkezett 
(kniezsa: keletMo. 129). a helységnév korai adatai között nemcsak -háza, hanem 
-falva utótaggal is találkozunk, ami talán a helységnév népnyelvi ingadozásával ma-
gyarázható. a Desze szn.-hez ld. rom. Desea szn. (Constantinescu 259). a -háza 
utótag idővel lekopott. a hivatalos román Deseşti a magyarral párhuzamos névadás 
eredménye, jelentése tkp. ’Deszéék’ (FneSz., Desze).

Deszefalva ld. Desze

Deszeháza ld. Desze

Deutsche Bocsko ld. Nagybocskó2

Dezsőtelep ld. Desovec

Dinisz ’egyesült Szolymával’ 1898: Dinisz (hnt.), 1892: Dinész (hnt.), 1905: Dom-
bos (Sebestyén 2008: 232), 1907: Dombos (hnt.), 1913: Dombos (hnt.), 1944: Dinisz, 
Динисъ (hnt.). a Dinisz helységnév ruszin személynévi eredetű, vö. 1699: Denész Iván 
(Maksay 575), 1787: Dynys csn. (Чучка 2005: 190), ami a Di(o)nisz(iosz) ’Dénes’ szár-
mazéka. „Dénész telepitvény lengyel országbol bevándorlott és itt letelepedett Dénész 
nevü családtol neveztetvén el” (Pesty). az országos helységnévrendezés során a tanya 
nevét Dombos-ra magyarosították. Szolyma külterületi lakott helye volt.

Disznópataka, Valea Stejarului ’település Máramarosszigettől Dk-re’ 1387: 
Dyznopataka (Docval. 332), 1414: Disznopatak, Disznopataka (uo. 195-6), 1488: 
Dyznopathaka (Bélay 135), 1725: Disznopatak (revizki), 1773: Diszno-Pataka, Vale 
Porculuj (lexloc. 133), 1808: Disznópatak, Swýnpotok, Szvinpotuk, Valea porculuj 
(lipszky: rep. 135), 1828: Patak (Disznó), Walye Porkuluj (nagy 198), 1838: Disz-
nópatak (Schem. 57), 1851: Disznópatak (Fényes 1: 266), 1913: Disznópataka (hnt.), 
1944: Disznópataka (hnt.), 1981: Valea Stejarului (legea). a Disznópataka helységnév 
magyar eredetű, víznévből keletkezett névátvitellel. a falu a jobb felől az izába ömlő 
Disznó-patak [vö. 1390: riuuli Dyznopatak (oklSz. 155)] mentén települt, s róla kapta a 
nevét (kniezsa: keletMo. 128, Bélay 135). a pataknév a disznó állatnévnek és a patak 
főnévnek az összetétele. 1900-ban, az országos helységnévrendezés során a település 
nevének korai, birtokos személyjeles Disznópataka változatát elevenítették fel (Mező 
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1999: 91). a régi román Valea Porcului a magyar név értelmi megfelelője volt, ld. vale 
’völgy, folyóvíz, patak, meder’ (DrM. 2: 729), ill. porc ’disznó’ (uo. 2: 277). az újabb 
hivatalos román Valea Stejarului jelentése tkp. ’tölgyes-patak’ (FneSz., Disznópatak). 

Disznósvölgy ld. Porkuleca

Dobăeş ld. Dobonyos

Dobonyos, Dobăeş ’település Máramarosszigettől ny-ra’ 1904: Dobonyos (lelkes 
70), 1907: Dobonyos (hnt.), 1913: Dobonyos (hnt.), 1967: Dobăeş (Suciu 1: 203), 2001: 
Dobăeş (lelkes uo.). a Dobonyos helységnév magyar dűlőnévi eredetű, vö. 1742: 
Dobonyos (sz.) (Szabó t. 436), 1864: „Dobonyos – vad vizes dobogós, sűpedékes táj” 
(Pesty). a dűlőnév a nyj.-i dobon(y)~bodon(y) ’bödön’ származéka (ÚMtSz. 1: 577-8), 
valószínűleg egy bödönös kútról kapta a nevét. a hivatalos román Dobăeş a magyar 
név átvétele.

Dobrjanszke ld. Nyágova

Dolha, Довге ‘település az ilosvai járásban, ilosvától ék-re’ 1383: Huzyumezeu (teleki 
1: 206), Huzyumezew (Docval. 312), 1404: Hwzyomezeu (Bélay 135), 1409: Dolha (Mi-
hályi 159), 1463: Nagy-Dolha (uo. 449), 1725: Dolha (revizki), 1773: Dolha (lexloc. 
134), 1808: Dolha, Dolhé, Dohé (lipszky: rep. 139), 1828: Dolha, Dowhoje (nagy 196), 
1838: Dolha (Schem. 60), 1851: Dolha (Fényes 1: 272), 1877: Dolha, Dovhoje (hnt.), 
1913: Dolha (hnt.), 1925: Dovhoje, 1930: Dovhé (ComMarmUg. 42-3), 1944: Dolha, 
Довгoе (hnt.), 1983: Довге, Долгое (Zo). a település elsődleges Hosszúmező neve ma-
gyar eredetű, a Borsova völgyében hosszan elnyúló mezőre utal. a 15. században bete-
lepülő szlávok a községnek a magyar név hatására a *Dolha (vesь) [hosszú (falu)] nevet 
adták, mely hamar kiszorította a magyar változatot. „nevét ez orosz szótól Dolhoje 
(mint oroszul most is nevezik) vette, mi magyarul hosszut jelent” (Pesty). ebből való 
a mai magyar Dolha helységnév (FneSz., Dolha). a hivatalos ukrán Довге a ruszin név 
ukránosított alakja, ld. ukr. довгий ’hosszú’ mn. (СУМ. 2: 330), de vö. rusz. долгий 
’ua.’ (Чопей 76). 

Dombhát ld. Sztebna

Dombó, Дубове ‘település técsőtől ék-re’ 1610: Dombo (Bélay 136), 1725: Dombo 
(revizki), 1773: Domb(e)o, Dubuve (lexloc. 133), 1808: Dombó, Dubowé, Dimbou 
(lipszky: rep. 148), 1828: Dombó, Dubowe (nagy 196), 1838: Dombó (Schem. 59), 
1851: Dombó (Fényes 1: 274), 1913: Dombó (hnt.), 1925: Dubovoje, Dubovo, Dubové 
(ComMarmUg. 45), 1944: Dombó, Дубовoе (hnt.), 1983: Дубове, Дубовoе (Zo). a 
Dombó helységnév ruszin eredetű, a szl. *dobъ ‘tölgy’ (Šmilauer 57, Moór ZonF. 
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6: 17-9) fanév -ovo képzős származéka, jelentése tkp. ‘tölgyes’ (FneSz., Dombóvár). 
„Dombó oroszul Dubove orosz elnevezését veszi ezen orosz szótól Dub – tölgyfa – 
havasok tövében lapályon fekszik” (Pesty). a Dombó helynevek árpád-koriak (ld. 
kniezsa: keletMo. 372), ez azonban nem igaz a máramarosi Dombóra, amit a 16. szá-
zadban telepítettek (Bélay 136). a késői keletkezés és a megőrzött szláv nazális alapján 
azt feltételezhetjük, hogy a helységnév névköltöztetéssel jött létre (kristó 13). arról 
nem szólnak a források, hogy a falu honnan települt, de talán szóba jöhet a szomszéd 
Szatmár megyében fekvő egykori Dombó falu (Maksay 16, 131, ma komlódtótfalu 
része). a hivatalos ukrán Дубове a történelmi névhez képest másodlagos. 

Dombostelep ld. Horb

Dombótúlvíz ld. Zarikó1

Dombtelep ld. Záberezs

Dormán ld. Dormánháza

Dormánháza ’egyesült Bustyaházával’ 1373: Darmianhaza (Mihályi 69), 1376: 
Dormanhaza (Docval. 267), 1410: Dorman (Mihályi 163). a Dormánháza helységnév 
magyar eredetű, a Dormán szn.-nek és a birtokos személyjellel ellátott ház főnévnek 
az összetételével keletkezett. a szn.-hez ld. 1285: ad Dormanum szn. (ász. 257), 1302: 
Durman szn. (györffy 3: 72), ill. Dormán csn. [1447: Dormán János (kázmér 1993: 
313)], de ld. még rom. Dărman, Dîrman, Dorman csn. (Constantinescu 260). a sze-
mélynév a magyarban besenyő, a románban oszmán eredetű. a helység a 15. sz. elején 
egyesült Bustyaházával.

Doroszló ld. Doroszlófalva

Doroszlófalva ’egyesült gyulafalvával’ 1421: Dorozlo (Mihályi 258), 1458: Dorozlofalva 
(uo. 340), 1459: Dorozlofalw (Csánki 1: 447), 1475: Doroszlofalva (Mihályi 529), 1480: 
Dorozlofalva (uo. 552). a Doroszlófalva helységnév magyar eredetű, a Doroszló szn.-
nek és a birtokos személyjellel ellátott falu főnévnek az összetételével keletkezett. a 
Doroszló szn. szláv, vö. 1260/1278: Duruzlao (hazaiokm. 8: 77), 1275/1402: Dorozlo 
(uo. 176)], cs. Drslav szn. (Svoboda 65), Draslav szn. (uo.), ukr. Дорослав szn. (Чучка 
2011: 171). a falu a 15. század végén egybeépült gyulafalvával (Bélay 59, 137). 

Dovhe ld. Dolha

Dozsina ’egyesült kőrösmezővel’ 1785-6: Dosina (Mth. 118), 1789: Dozsina, Contracti 
Dozsenensis (uo.), 1863: Douzyna (Sebestyén 2008: 208), 1944: Dovzsina, Довжина 
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(hnt.). a Dozsina helységnév ruszin víznévi eredetű, a falu a Fekete-tisza egyik mel-
lékága, a Dozsina patak mellett jött létre kőrösmező határában, vö. 1863: Douzyna 
Bach (Sebestyén 2008: 208), Довжана потік (ShU. 178). a patakon állt a 19. század-
ban a Dovzsina vízfogó, ami a faúsztatás céljára épült duzzasztógát volt. a víznév a 
rusz.-ukr. довгий~долгий ’hosszú’ mn. (Чопей 76, СУМ. 2: 330) származéka, ld. még 
довжина ’hosszúság, távolság’ (СУМ. 2: 333). kőrösmező külterületi lakott helye volt.

Döntés ld. Zalom

Dragomérfalva, Dragomireşti ’település Máramarosszigettől Dk-re’ 1405: 
Dragamerfalwa (Bélay 137), 1435: Dragomerfalwa (Mihályi 292), 1458: 
Dragomerthfalva (uo. 417), 1463: Dragomyrfalwa (Bélay 137), 1593: Dragomirfalva 
(Mihályi 639), 1725: Dragomér (revizki), 1773: Dragamérfalva, Dragumérest, 
Dragumirest (lexloc. 132), 1808: Dragomérfalva, Dragomiresti (lipszky: rep. 152), 
1828: Dragumirfalva, Dragumirest (nagy 196), 1838: Dragomerost (Schem. 55), 1851: 
Dragomirfalva (Fényes 1: 282), 1913: Dragomérfalva (hnt.), 1944: Dragomérfalva 
(hnt.), 1981: Dragomireşti (legea). a Dragomérfalva helységnév magyar eredetű, a 
Dragomir~Dragomér szn.-nek és a birtokos személyjellel ellátott falu főnévnek az ösz-
szetételével keletkezett. a személynév szláv, a Drag név családjába tartozik (Dragoszlav, 
Dragobrat, Dragoman stb.), ld. Драгомиръ (tupikov 133, Чучка 2011: 172). Bár név-
adóját nem ismerjük, valószínűleg román személy lehetett, a személynév ugyanis a 
románban is gyakori, vö. rom. Dragomir csn. (Constantinescu 266), s a telepü-
lés korábban helybeli román nemesség birtoka volt (Bélay 137). a hivatalos román 
Dragomireşti ’Dragomirék, Dragomir emberei’ párhuzamos névadással jött létre.

Dragomireşti ld. Dragamérfalva

Draguspolyána ’eltűnt falu a kaszóvidéken’ 1612: Draguspolyana (Bélay 137). a 
Draguspolyána helységnév román eredetű, a Drag~Драгъ szn. (tupikov 133) becé-
zett Draguş~Драгуш alakjának (Constantinescu 264-6, Чучка 2011: 174) és a rom. 
poiana ‘erdei tisztás, rét’ (DrM. 2: 267) főnévnek az összetételével keletkezett. a hely-
ség mindössze egyetlen összeírásban szerepel, ezért nem világos, hogy falu vagy csak 
időszakos szálláshely volt-e, birtokosaiként a gyulafalvi rednikeket említi a forrás 
(Bélay 137). 

Drahovo ld. Kövesliget

Dubove ld. Dombó

Dubina ’egyesült körtvélyessel’ 1892: Dubina (hnt.), 1898: Dubina (hnt.), 1907: 
Dubina (hnt.), 1913: Dubina (hnt.), 1944: Dubina, Дубина (hnt.). a Dubina hely-
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ségnév ruszin dűlőnévi eredetű, vö. 1855: Dulina (!) (Sebestyén 2008: 222). alapja a 
rusz.-ukr. дубина ’tölgyfa, tölgyerdő’ főnév (СУМ. 2: 429, hrinčenko 1: 451, Чопей 
82). a tanya körtvélyes külterületi lakott helye volt.

Dulfalva, Дуловo ‘település técsőtől é-ra’ 1419: Dulfalva (Csánki 1: 448), 1420: 
Dwlfalva (Mihályi 250), 1428: Dulfalua (Bélay 137), 1485: Dwlfalw (uo.), 1648: 
Dulfalua (tt. 1881: 200), 1725: Dulfalva (revizki), 1773: Dulfalva, Dulovo, Dulova 
(lexloc. 136), 1808: Dulfalua, Dulowá (lipszky: rep. 158), 1828: Dulfalva, Dulowo 
(nagy 196), 1838: Dúlfalva (Schem. 63), 1851: Dulfalva (Fényes 1: 286), 1877: Dulfalva, 
Dulovo (hnt.), 1896: Dulfalva (ComMarmUg. 45–6), 1913: Dulfalva, Dulova (hnt.), 
1944: Dulfalva, Дуловo (hnt.), 1983: Дулове, Дуловo (Zo), 1995: Дуловo. a Dulfalva 
helységnév magyar eredetű, a Dul szn.-nek [1378: „Demetrius dictus Dul de garan” 
(ila 2: 227), ld. még Дуло szn. (tupikov 139)] és a birtokos személyjellel ellátott falu 
főnévnek az összetételével jött létre. a személynév magyar, a m. dúl ige származéka 
(FneSz., Dulfalva). „a talabor melletti Dulfalu vagy Dulfalva 1400 körül keletkezett, 
névadója ismeretlen” (Bélay 137-8). a hivatalos ukrán Дуловo párhuzamos névadás 
eredménye. 

Dulove ld. Dulfalva

Égeres ld. Vulhoványa

Égermező ld. Vulsana

Egrespatak ld. Vilhivcsik

Erdészvölgy ld. Kuzi1

Făget ld. Kerekbükk

Făina ld. Fajna

Fajna ’egyesült Felsővisóval’ 1850k.: Fajna (t), 1853: Fajno (t), 1892: Fajna (hnt.), 
1898: Fajna (hnt.), 1904: Fajna (lelkes 69), 1913: Fajna (hnt.), 2001: Făina (uo.). a 
Fajna helységnév román víznévi eredetű, a Fajna patak nevéből keletkezett névátvitel-
lel. a pataknév talán kapcsolatba hozható a rom. făină ’liszt, por’ főnévvel (DrM. 1: 
450), s a víz fehér színére vonatkozhat. Felsővisó külterületi lakott helye volt.

Falu-Bustyaháza ld. Bustyaháza

Falusugatag ld. Sugatag



Máramaros megye helységneveinek etimológiai szótára

45

Faluszlatina ’egyesült aknaszlatinával’ 1409. Zlathina, 1412. Zlathyna, 1720. Szlatina 
(Bélay 201), 1828: Szlatina (nagy 199), 1882: Falu-Szlatina (hnt.), 1913: Faluszlatina 
(hnt.), 1925: Selo Solotvina, Solotvina-Selo, 1930: Slatina Selo (ComMarmUg. 47), 
1941: Faluszlatina (hnt.). a Szlatina helységnév román eredetű, magyarázatához ld. 
Aknaszlatina szócikkét. a Falu- előtag a szomszédos Aknaszlatina nevének előtagjá-
val állt korrelációban. Faluszlatina volt a korábbi alapítású, míg Aknaszlatina a hatá-
rában a 18. században létrejött bányásztelepülés (Bélay 201). a két helység 1941-ben 
egyesült (Mező 1999: 19).

Farkaspatak ld. Vocsi2

Farkasrév, Vadu Izei ’település Máramarosszigettől Dk-re’ 1383: Farkasrev (Mihá-
lyi 79), 1397: Rew (uo. 113), 1411: Farkasrew (uo. 174), 1418: Farkasrew (Csánki 1: 
448), 1435: Farkasrewe (Bélay 138), 1725: Farkasrév, r. Brod, r. Vád (revizki), 1773: 
Farkasrév, Vadul (lexloc. 132), 1808: Farkasrév, Brod, Vádul (lipszky: rep. 171), 1828: 
Farkas Rév, Vad, Brodi (nagy 196), 1838: Farkas-Rév (Schem. 58), 1851: Farkasrév (Fé-
nyes 2: 7), 1913: Farkasrév (hnt.), 1944: Farkasrév (hnt.), 1981: Vadu Izei (legea). 
a Farkasrév helységnév magyar eredetű, a Farkas szn.-nek [vö. 1389: Benedicto Far-
kas (kázmér 1993: 346-7)] és a m. rév ’átkelő’ főnévnek az összetételével keletkezett 
(kniezsa: keletMo. 128). Farkas mester volt Máramaros vármegye ispánja 1383-4-
ben, valószínűleg őt tekinthetjük a település névadójának. a falu az iza folyó átkelő-
jénél települt. a párhuzamos ruszin Brod jelentése szintén ’gázló, rév’, vö. szl. *brodъ 
’gázló’ (Šmilauer 43) (FneSz., Farkasrév). a hivatalos román Vadu Izei jelentése tkp. 
’gázló az izán’, vö. rom. vadu ’folyómeder, gázló, út, part’ (DrM. 2: 727). 

Farkasvölgy ld. Vocsi1

Fejér Tisza ld. Bogdány

Fejéregyháza, Біла Церква ‘település rahótól Dny-ra’ 1363: Feyreghaz, Feyeregjhaz 
(Mihályi 65, 68, györffy 4: 122), 1373: Feyereghaz (Docval. 249), 1773: Fejéregyháza, 
Bezerida albo, Biloj czrok (lexloc. 133), 1808: Fejéregyháza, Weiβkirchen, Bila czerkva, 
Beszerika alba (lipszky: rep. 173), 1828: Fehér Egyháza, Beserika Alba (nagy 196), 
1838: Fejéregyháza (Schem. 53), 1851: Fehéregyháza (Fényes 2: 8), 1877: Fejéregyháza, 
Beserica-Alba (hnt.), 1913: Tiszafejéregyháza (hnt.), 1925: Bila Cirkev, 1930: Cirkev 
Bilá (ComMarmUg. 18), 1941: Tiszafejéregyház (hnt.), 1983: Біла Церква, Белая 
Церковь (Zo). a Fejéregyháza helységnév magyar eredetű, azzal kapcsolatos, hogy a 
településnek fehér falú temploma volt (kniezsa: keletMo. 129, Bélay 139). „nép ha-
gyományilag ugy beszéllik a’ tisza folyoja által lerombolt partján volt fejérre meszelt 
ima háztol vette nevét mely románul Beszerika álbának mondatik” (Pesty). a falu 
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Máramaros megye egyik legrégibb települése, neve valószínűleg királyi kápolnára vo-
natkozott (györffy 4: 113). a megkülönböztető szerepű Tisza- előtag a folyó melléké-
re utal, s 1901 óta használatos (Mező 1999: 107). a párhuzamos román Beserica Alba 
és a hivatalos ukrán Біла Церква tükörfordítás a magyarból, vö. rom. biserică ’temp-
lom’ (DrM. 1: 128), alb ’fehér’ (uo. 1: 30), ill. ukr. білий ’fehér’ (СУМ. 1: 181-2), церков 
’templom’ (uo. 11: 202) (FneSz., Tiszafejéregyház). 

Fejérfalva, Fereşti ’település Máramarosszigettől D-re’ 1402: Feyrfalva (Mihályi 
124), 1405: Feyerfalwa (Csánki 1: 448), Feyerfalua (Bélay 140), 1415: Fejerfalva (Mi-
hályi 198), 1436: Feyerfalu (uo. 303), 1480: Feyerfalwa (Bélay 140), 1725: Fejerfalva 
(revizki), 1773: Fejérfalva, Férésty (lexloc. 132), 1808: Fejérfalva, Bila Cerkva, Bila 
Cýrkew (!), Fejéresti (lipszky: rep. 173), 1828: Fejérfalva, Fejiresty (nagy 196), 1838: 
Fejérfalva (Schem. 53), 1851: Fehérfalva (Fényes 2: 8), 1913: Fejérfalu (hnt.), 1944: 
Fejérfalva (hnt.), 1981: Fereşti (legea). a Fejérfalva helységnév magyar eredetű, a Fejér 
szn.-nek [1219/1550: Feier szn. (várreg. 86), 1366: Feyriuanfalua (kázmér 1993: 350-
2)] és a birtokos személyjellel ellátott falu főnévnek az összetétele. a település névadó-
ja a források szerint román lehetett: „a kaszó vize melletti Fejérfalva a 14. sz. köze-
pe táján keletkezett Fejér—alb—Béla három nyelven neve zett román kenéz birtokán” 
(Mihályi 259-60, Bélay 140). „1424-ben Bárdfalva részeként szerepel, amelyet Bélá-
nak — Sztán egykori kenéze apjának — leszármazottai: kaszói Fejér, koszta, Drágos 
pap, kosztolya fiai iván és rádol roko naiknak Barla fiai vlád lászlónak és andrásnak, 
Fekete Mi hály fiának, Péternek és vojk fia Mihálynak adnak” (Bélay 61). a hivatalos 
román Fereşti ’Fejér emberei’ a magyar név alapján jött létre, de ld. még rom. Feir szn. 
(Constantinescu 273), ami átvétel a magyarból.

Fejérpatak ’egyesült trebusával’ 1684: Fejer Patach (Bélay 140), 1696: Fejér Patak 
(uo.), 1725: Fejer patak, r. Pili potok, r. Albul vale (revizki), 1773: Fejér Patak, Albe, 
Bile (lexloc. 136), 1804: Fejérpatak, Bileu Albe (korabinszky), 1808: Fejérpatak, 
Bilé vel. Bielýpotok, Bilýpotok Albá (lipszky: rep. 173), 1828: Patak (Fejér) (nagy 
198), 1838: Fejérpatak (Schem. 54), 1851: Fehérpatak (Fényes 2: 8), 1910: Fejérpatak, 
Bielipotok (ComMarmUg. 47). a Fejérpatak helységnév magyar víznévi eredetű, a 
falu a Fejér – ruszinul Bilij – patak mellett települt, vö. Бíлий потік (ShU. 54). „a 
kincstár bocskói uradalma telepítette a 17. sz. második felé ben a tisza mellé, ahol a 
Bieli-patak beléömlik (Bélay 140). „trebusa községnek testvére Fejérpatak helység, 
e két község csak a szőke tisza könyen lejtö habjai által vagyon egy mástol elválaszt-
va. Fejérpataka nevezete a helység keleti részéröl lombos patak zúgásatol eredt, mert 
roppant magasságrol rohanva alá vize hó fejérségű, innen vette nevezetétt Fejérpatak” 
(Pesty). a ruszin Bilijpotok ’Fehérpatak’, illetve a román Albul vale ’ua.’ párhuzamos 
névadás eredménye. a helység a 19. század végén egybeépült trebusával, a közös falu 
a Trebusafejérpatak nevet kapta. 
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Feketeiza ’egyesült kelecsénnyel’ 1614: Fekethe Iza (Bélay 157), 1653: Fekete Iza (uo.). 
a Feketeiza helységnév víznévből keletkezett névátvitellel, vö. 1390: fluvium Fekete Iza 
(Mihályi 101). a víznév magyarázatához ld. Iza szócikkét. a Fekete-Iza a Nagy-ág-
nak, a tisza jobb oldali mellékfolyójának az egyik forrásága, később ez is a Nagy-ág 
nevet viselte (kiss 1991c: 355-6), vö. 1414: Feieriza (folyó) (Bélay 176) nánfalva hatá-
rában. Bélay szerint talán iszkával azonos: „Mivel később nyomavész, nem lehetetlen, 
hogy iszka korábbi magyaros neve” (uo. 157).

Feketemező ‘egyesült Szigettel’ 1904: Feketemező (lelkes 70), 1907: Feketemező 
(hnt.), 1913: Feketemező (hnt.), 1944: Feketemező (hnt.), 1967: Cîmpul Negru (Suciu 
1: 156), 2001: Câmpu Negru (lelkes uo.). a Feketemező helységnév magyar dűlőnévi 
eredetű, vö. 1671: Feketemező (Bélay 200), 1720: In fekete Mező (Schram 63), 1742: 
Fekete Mezŏn (sz.) (Szabó t. 436). a dűlőnév a fekete mn.-nek és a mező fn.-nek az 
összetételével keletkezett. a hivatalos román Câmpu Negru a magyar név fordításával 
jött létre, vö. rom. cîmpu ’síkság, mező’ (DrM. 1: 227) és negru ’fekete’ (uo. 2: 103). 
Máramarossziget külterületi lakott helye volt.

Feketepatak ld. Izvoru Negru

Feketetisza, Чорна Тиса ‘település rahótól ék-re’ 1789: Fekete Tisza, Contracti 
Tibiscanis (Mth. 118), 1828: Fekete Tisza (nagy 196), 1851: Fekete-Tisza (Fényes 2: 
12), 1864: Fekete-Tisza (Pesty), 1882: Tisza (hnt.), 1888: Tisza, Tésza (hnt.), 1892: 
Tisza (hnt.), 1898: Fekete-Tisza (hnt.), 1907: Feketetisza (hnt.), 1913: Csorna Tisza, 
Feketetisza (hnt.), 1944: Feketetisza, Чорна Тиса (hnt.), 1983: Чорна Тиса, Черная 
Тиса (Zo). a Feketetisza helységnév víznévi eredetű, nevét a Tisza folyó egyik forrás-
ágáról, a Fekete-Tiszáról kapta, mely mellett a 18. században létrejött, vö. 1482: Fekete 
és Feyerthyza (Bélay 185), Чорна Тиса (ShU. 611). a folyónév bizonytalan etimológi-
ájú, talán egy ’iszapos, sáros’ értelmű indoeur. *Tīsjo- szó él benne tovább (FneSz., Ti-
sza). a Fekete- előtag a Tisza másik ága, a Fehér-Tisza nevének az előtagjával van kor-
relációban. a hivatalos ukrán Чорна Тиса a magyar név értelmi megfelelője. a falu 
kőrösmező külterületi lakott helye volt.

Felsőapsa, Верхнє Водяне ‘település rahótól Dny-ra’ 1387: Felsewabsa (Docval. 
332), 1390: Felsewapsa (Csánki 1: 446), 1403: utraque Apcha (Zsigmokl. 2/1: 2425), 
1406: superior Apcha (Mihályi 143), 1415: Felsew-Apsa (uo. 212), 1480: Felseo-Apsa 
(uo. 548), 1725: Felső Apsa (revizki), 1773: Superior Apsa, Felső Apsa, Apsa dgye 
Szusz, Apsu Verchnyu (lexloc. 133), 1808: Apsa (Felső-), Apsa dgye szusz (lipszky: 
rep. 19), 1828: Apsa (Felső), Werchnya Apsu (nagy 195), 1838: Felső-Apsa (Schem. 56), 
1851: Felső-Apsa (Fényes 1: 37), 1877: Apsa (Felső-) (hnt.), 1913: Felső Apsa (hnt.), 
1925: Horní Apša, Vyžni Apša, Vyšní Apša, 1930: Apša Vyšni (ComMarmUg. 147–8), 
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1944: Felsőapsa, Вышня Апша (hnt.), 1983: Верхнє Водяне, Верхнee Водянoе (Zo). a 
Felsőapsa helységnév magyar eredetű, magyarázatához ld. Alsóapsa szócikkét. „1429 
után helybeli román nemesek szerepelnek birtokosaiként, de a század végén a rutén 
falukkal rendelkező csebi Pogányoké lesz. ezek birtokában el oroszosodott. a 16. sz. 
folyamán még tekintélyes magyar lakossága is lehetett” (Bélay 120). a megkülönböz-
tető szerepű Felső- előtag a közeli Alsó- és Középapsa falvak nevének előtagjával van 
korrelációban. a párhuzamos román Apsa de szusz a magyar név alapján keletkezett, 
vö. rom. sus ’fent, felső’ (DrM. 2: 589). az 1946-tól hivatalos ukrán Верхнє Водяне 
névben az ukr. водяний ’víz-, vízi, vizes’ mn. (СУМ. 1: 723) semleges nemű alakja 
szerepel, jelentése tkp. ’Felső vizes (falu)’. 

Felsőbisztra ld. Bisztra1

Felső-Dombó ld. Felsődubovec 

Felsődubovec, Вишній Дубовець ‘település técsőtől ék-re’ 1898: Felső-Dombó 
(hnt.), 1907: Felsőpatakvölgy (hnt.), 1913: Felsőpatakvölgy (hnt.), 1918: Felsőpatakvölgy 
(hnt.), 1944: Felsődubovec, Вишній Дубовець (hnt.), 1983: Вишній Дубовець, 
Вышний Дубовец (Zo). a Dubovec helységnév ruszin víznévi eredetű, vö. 1864: Višni 
Dubovec patak (Sebestyén 2008: 190), 1864: felsö Dubovec völgy (Pesty), Дубовець 
Вышный (ShU. 105). a falu a Dubovec patak mellett jött létre a 19. század végén. a 
név magyarázatához ld. Alsódubovec szócikkét. a Felső- előtag a falutól délre fekvő 
Alsódubovec nevének előtagjával van korrelációban. a magyar Felsőpatakvölgy 1904-
ben, a helységnévrendezés során keletkezett, s a település fekvésére utal (lelkes 68). 

Felsőhidegpatak, Верхній Студений ‘település Ökörmezőtől ény-ra’ 1612: 
Hidegpathak alias Ztudina (Bélay 145), 1653: Hydeghpathaka (uo.), 1725: Hidegpatak, 
r. Sztudina (revizki), 1773: Hideg Patak, Sztudena (lexloc. 135), 1808: Hidegpatak, 
Studená (lipszky: rep. 140), 1828: Patak (Hideg), Studenoje (nagy 198), 1838: Hi-
degpatak (Schem. 60), 1851: Hidegpatak (Fényes 2: 108), 1877: Hidegpatak (Alsó- és 
Felső-), Sztudevoje (hnt.), 1913: Felsőhidegpatak (hnt.), 1925: Vyžni Studenoje, Vyšné 
Studenoje, 1930: Studený Vyšni (ComMarmUg. 147), 1944: Felsőhidegpatak, Вышнее 
Студеное (hnt.), 1983: Верхній Студений, Верхнuй Студений (Zo). a Hidegpatak 
helységnév magyar víznévi eredetű, magyarázatához ld. Alsóhidegpatak szócikkét. a 
településnév Felső- előtagja a szomszédos Alsóhidegpatak nevének előtagjával van kor-
relációban. a hivatalos ukrán Верхній Студений párhuzamos névadás eredménye, 
vö. cтудений ’nagyon hideg’ mn. (СУМ. 9: 799). közigazgatásilag alsóhidegpatakhoz 
tartozik.

Felsőkálinfalva ld. Kálinfalva2
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Felsőkalocsa ld. Negrovec

Felsőkörösös ld. Körösös

Felsőneresznice, Новоселиця ‘település técsőtől ék-re’ 1371: Felseu-Nerezlenche 
(Docval. 239), Felsew-Nerezlenche (Mihályi 64), 1600: Felső Nereznice (Bélay 
176), 1610: Felsö Nyireznicze (uo.), 1725: Felső Nyeresznicze (revizki), 1753: Felső 
Neresnicze (Szabó t. 440), 1808: Nyeresháza (Felső-), Horňi-Neressca, Horni Nérežnice 
(lipszky: rep. 468), 1828: Neresznicze (Felső), Nowoselica (nagy 197), 1838: Felső-
Nereznicze (Schem. 59), 1851: Felső-Nyéresháza (Fényes 3: 149), 1877: Nereznice (Fel-
ső-), Novoszelica (M), 1913: Taracújfalu (hnt.), 1925: Novoselice Višni, 1930: Novoselica 
(ComMarmUg. 95–6), 1944: Felsőneresznice, Новоселицa (hnt.), 1983: Новоселиця, 
Новоселицa (Zo). a Felsőneresznice helységnév ruszin eredetű, valószínűleg névát-
vitellel jött létre a szomszédos, korábbi alapítású (Alsó)Neresznice falu nevéből. a név 
magyarázatához ld. Alsóneresznice szócikkét. a Felső- előtag Alsóneresznice nevének 
Alsó- előtagjával van korrelációban. a párhuzamos ruszin Novoszelica ’Újfalu’ újabb 
telepítésű falura utal: „Felső neresznicze (:oroszul novoszeliczá:) fekszik lonsza vize 
bal partján a hegy alján, a leg ujjabbi felosztás szerint királyvölgyi szolgabirói kerü-
letben. novoszelicza magyarul annyit tesz mint uj falu: mikor keletkezett sem hagyo-
mányból sem más hitelt érdemlö iratokból ki tudni nem lehet csak annyi bizonyos 
hogy e községet a Dzsugán család alapitotta...” (Pesty). a Felsőneresznice nevet 1900-
ban Taracújfalu-ra változtatták a közeli folyó neve és a ruszin név tükörfordítása alap-
ján (Mező 1999: 111). a hivatalos ukrán Новоселиця a ruszin név átvétele. 

Felsőnyéresháza ld. Felsőneresznice

Felsőnyíres ’elpusztult falu Bárdfalva és gyulafalva között’ 1349: Nyres (ComMarmUg. 
96), Nyres (Mihályi 27), 1389: Nires (uo. 96), 1405: Nires (uo. 134), 1468: Nijres (te-
leki 11: 309), 1478: Felsewnyres (Bélay 177), 1480: Felse-Nyres (Mihályi 552), 1485: 
Felsewnyres (ComMarmUg. 96). a Nyíres helységnév magyar eredetű, magyarázatá-
hoz ld. Alsónyíres szócikkét. a Felső- előtag Alsónyíres nevének előtagjával állt korre-
lációban. eltűnt település gyulafalva környékén (Bélay 177).

Felsőpatakvölgy ld. Felsődubovec 

Felsőróna, Rona de Sus ’település Máramarosszigettől k-re’ 1360: Felseu-rouna (Mi-
hályi 43), 1390: Felseu Rona, Felsew-Ronna, Felsew-Rowna (uo. 98, 102, 103), 1495: Felse 
Rona (Bélay 185), 1648: Felső Róna (ComMarmUg. 111), 1725: Felső Róna (revizki), 
1773: Felsö Rhona, Rhona dgye Szusz, Visna Runa (lexloc. 136), 1808: Rhona (Felső-), 
Hornj Ruňa, Rona gye szusz (lipszky: rep. 559), 1828: Rhona (Felső), Hornya Rhona 
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(nagy 198), 1838: Felső-Róna (Schem. 57), 1851: Rhóna (Felső) (Fényes 3: 291), 1913: 
Felsőróna (hnt.), 1944: Felsőróna (hnt.), 1981: Rona de Sus (legea). a Róna helységnév 
szláv víznévből keletkezett névátvitellel. a név magyarázatához ld. Alsóróna szócik-
két. a Felső- előtag a szomszédos Alsóróna nevének előtagjával van korrelációban. a 
hivatalos román Rona de Sus részfordítás a magyarból (FneSz., Alsóróna). 

Felsősebes ld. Bisztra1

Felsőszelistye ld. Szelistye2

Felsőszinevér ld. Szinevérpolyána

Felsővisó, Vişeu de Sus ’település Máramarosszigettől Dk-re’ 1365: Kethuyssou (Mi-
hályi 57), 1385: Viso superiori (uo. 85), 1453: utraque Wiso (uo. 367), 1473: Ket Visso 
(Mihályi 518), 1489: Felsewys (Bélay 219), 1604: Felseo Viso (uo.), 1725: Felsoviso, r. 
Visni visov, r. Visoj de Szusz (revizki), 1773: Superior Viso, Felső Vissó, Visen de Szúsz, 
Visni Visen (lexloc. 132), 1808: Visó (Felső-), Wysseň, Wyssowá (Hornj-), Visenye gye 
szusz (lipszky: rep. 739), 1828: Vissó (Felső), Horny Wissen (nagy 200), 1838: Felső-
Vissó (Schem. 55), 1851: Vissó (Felső) (Fényes 4: 308), 1913: Felsővisó (hnt.), 1944: 
Felsővisó (hnt.), 1981: Vişeu de Sus (legea). a Visó helységnév víznévből keletkezett 
névátvitellel (kniezsa: keletMo. 128). a folyónév magyarázatához ld. Alsóvisó szócik-
két. a Felső- előtag a szomszédos Alsóvisó nevének előtagjával áll korrelációban. a 
hivatalos román Vişeu de Sus részfordítás a magyarból (FneSz., Felsővisó). 

Félszeg ld. Protiveny

Fenes, Яблунівка ‘település huszttól Dk-re’ 1907: Fenes (Sebestyén 2008: 230), 1944: 
Fenestelep (hnt.), 1983: Яблунівка, Яблoнoвка (Zo). a Fenes helységnév magyar víz-
névi eredetű, vö. 1863: Fenes patak (Sebestyén 2008: 229), Фéнеш потік (ShU. 583), 
de ld. még: 1864: Fenes hát, Fenes Alja, Fenesi lázak, Fénes hegy, Fenes patak (Pesty). 
a pataknév a magyar r. fen ’fenőkő, kaszakő’ főnév -s képzős származéka (vö. FneSz., 
Fenes). olyan helyre, patakmederre utal, ahonnan fenőkőnek való kövek szedhetők. a 
falu visk külterületi lakott helye volt, közigazgatásilag ma is hozzá tartozik. a hivata-
los ukrán Яблунівка jelentése tkp. ’almás’, ld. ukr. яблуня ’almafa’ (СУМ. 11: 619), a 
magyar névvel nincs kapcsolatban. 

Fenestelep ld. Fenes

Fenyves ld. Sztrihálnya

Fenyvesvölgy ld. Scsora
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Ferencvölgye, Piatra ’település Máramarosszigettől ny-ra’ 1828: Ferentz Völgye (nagy 
200), 1851: Ferenczvölgye (Fényes 2: 16), 1882: Ferencvölgy (hnt.), 1898: Ferenczvölgy 
(hnt.), 1907: Ferencvölgye (hnt.), 1913: Ferencvölgye (hnt.), 1944: Ferencvölgye (hnt.), 
1981: Piatra (legea). a Ferencvölgye helységnév magyar eredetű, a Ferenc szn.-nek és 
a birtokos személyjellel ellátott völgy főnévnek az összetételével keletkezett. „ezen 
vőlgyőn b. e. Felséges Ferencz Császár és Magyar király Uralkodása alatt kincstári ka-
marai üveggyár épittetett, ’s nevét az Uralkodóról vette” (Pesty). 1904-ben, az orszá-
gos helységnévrendezés során a falu nevét az időközben a hivatalos alakokból lekopó 
-e birtokjellel egészítették ki (Mező 1999: 115, lelkes 68). a falu 1902-ben egyesült 
técsővel, az első világháború után azonban romániához került. a hivatalos román 
Piatra jelentése tkp. ’kő’, vö. rom. pietră ’kő’, pietros ’köves terület, kavicsos, kőke-
mény’ (DrM. 2: 234).

Fereşti ld. Fejérfalva

Fintina ’egyesült Borsával’ 1888: Fintina (hnt.), 1892: Funtina strimtura (hnt.), 1898: 
Funtina strimtura (hnt.), 1907: Forrásvölgy (hnt.), 1913: Forrásvölgy (hnt.), 1944: For-
rásvölgy (hnt.), 1967: Fîntîna (Suciu 1: 242). a Fintina helységnév román eredetű, vö. 
rom. fîntînă ’kút, forrás’ (DrM. 1: 467). a másodlagos Fintina strimtura második ele-
me a rom. strîmtoare ’szoros, hegyszoros’ fn. (DrM. 2: 563). a tanya nevét 1904-ben, 
a helységnévrendezés során Forrásvölgy-re magyarosították. Borsa külterületi lakott 
helye volt.

Forduló ld. Obláz

Forráspatak ld. Izvoru

Forrásvölgy ld. Fintina

Franzensthal ld. Ferencvölgye

Fülöpfalva ld. Pilipec

Fűrészvölgy ld. Szvidovec

Gancos ld. Goncos

Ganicsi ld. Gánya

Gánya, Ганичі ‘település técsőtől ék-re’ 1402: Ganyafalwa (Csánki 1: 448), 1418: 
Ganya (iványi 109), 1465: Nagy-Gania (Mihályi 468), 1500: Ganyazfalwa (iványi 



Máramaros megye helységneveinek etimológiai szótára

52

110), 1546: Ganyczfalwa (Bélay 141), 1610: Gánia (uo.), 1773: Ganya, Ganyesty, Ganics 
(lexloc. 133), 1808: Gánya, Ganica, Ganyesti (lipszky: rep. 194), 1828: Ganya, 
Ganiči (nagy 196), 1838: Gánya (Schem. 59), 1851: Gánya (Fényes 2: 36), 1877: Gánya, 
Gánicsi (hnt.), 1913: Gánya (hnt.), 1925: Ganiči, Ganiče (ComMarmUg. 50), 1944: 
Gánya, Ганичu (hnt.), 1983: Ганичі, Ганичu (Zo). a település elsődleges Gányafalva 
neve magyar eredetű, a Gány~Gánya szn.-nek és a birtokos személyjellel ellátott falu 
főnévnek az összetételével keletkezett (FneSz., Gánya, Mizser 2007: 99). a személy-
névhez ld. 1263/1278/1424: Gaan szn. (Sztp. kritj. 2/2-3: 223), vö. még ukr. Гано~Ганьо 
szn. (Чучка 2011: 143). a köznévi utótag a 17. századra lekopott. a hivatalos ukrán 
Ганичі tkp. ’gányáék’ a magyar név szlávosított, kárpátalján ritka -ичі helynévképzős 
(Купчинский 1979) alakja. 

Gányafalva ld. Gánya

Gázló ld. Zábrogy

Gerendás ld. Berendej

Gernyés, Копашневo ‘település huszttól k-re’ 1409: Gernesfalua, Gerwesfalwa 
(Zsigmokl. 2/2: 7202), 1455: Gernyesfalva (Bélay 141), 1457: villa Gernesfalwa (Csánki 
1: 448), 1610: Gernyes (Bélay 141), 1725: Gernés (revizki), 1773: Gernyés, Kopasna 
(lexloc. 134), 1808: Gernyés, Kopassňa (lipszky: rep. 199), 1828: Gernyés, Kopasno 
(nagy 196), 1838: Gernyes (Schem. 60), 1851: Gernyés (Kopásnya) (Fényes 2: 45), 1877: 
Gernyes, Kopásno (hnt.), 1913: Gernyés (hnt.), 1925: Kopašňovo, 1930: Kopašnovo 
(ComMarmUg. 69–70), 1944: Gernyés, Копашньово (hnt.), 1983: Копашневе, 
Копашневo (Zo), 1995: Копашневo. az elsődleges Gernesfalva helységnév magyar 
eredetű, a Gernes~Gernyés szn.-nek és a birtokos személyjellel ellátott falu főnévnek 
az összetételével keletkezett. az előtagjában szereplő személynév talán a Kornis szn. 
[vö. 1403: Kornis (Zsigmokl. 2/1: 331)] módosulata. a Gernyés névalak kialakulásába 
belejátszhatott a magyar nyj.-i gernyés ’rőzsés, rőzsegyűjtő’ rokonsága. a -falva utótag 
idővel lekopott (kiss 1991c: 353–54). a párhuzamosan használt, hivatalos rusz.-ukr. 
Копашневo személynévi eredetű lehet, ld. ukrán Копаш csn. (Bogdan 132). 

Gernyésfalva ld. Gernyés

Gernyésmező ld. Polyána1

Giuleşti ld. Gyulafalva

Glajuc ’egyesült középapsával’ 1904: Glájucz, Havasrét (lelkes 68), 1907: Havasrét 
(hnt.), 1913: Havasrét (hnt.), 1944: Havasrét (hnt.). a Glajuc helységnév román ere-
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detű, közelebbi jelentése azonban bizonytalan. talán kapcsolatba hozható a rom. 
glăjuţă ’üvegecske, kis üveg, kis palack’ főnévvel (DrM. 1: 515), palack, üveg formájú 
hegyet jelölhet. a helység nevét 1904-ben Havasrét-re magyarosították (lelkes 68). 
középapsa külterületi lakott helye volt.

Glod, Glod ’település Máramarosszigettől D–Dk-re’ 1680: Glod (Bélay 141), 1725: 
Glood (revizki), 1773: Glod, Glood (lexloc. 132), 1808: Glód vel Gloód (lipszky: rep. 
202), 1828: Gloód (nagy 196), 1838: Glúd (Schem. 55), 1851: Glood (Fényes 2: 50), 
1913: Glod (hnt.), 1944: Glód (hnt.), 1981: Glod (legea). a Glod helységnév román ere-
detű, alapjául a rom. glod ’sár’ (DrM. 1: 516) főnév szolgált. a falu vízenyős, mocsaras 
helyen jött létre. „a települést románok alapították a Sóspatak felső folyása mellett a 
17. század végén” (Bélay 141). 

Gombástelep ld. Zaperegyila

Goncos, Гонцош ‘település huszttól ék-re’ 1898: Gancas (hnt.), 1907: Ganczos 
(hnt.), 1913: Ganczos (hnt.), 1918: Gancos (hnt.), 1944: Goncos, Гонцошъ (hnt.), 1983: 
Гонцош (Zo). a Goncos helységnév román dűlőnévi eredetű, vö. 1864: Gonczos (Sebes-
tyén 2008: 178). a dűlőnév a rom. gonţ ’egyféle bab, futóbab, csicseriborsó’ (Bulgar – 
Constantinescu-Dobrilor) növénynév m. -s vagy rom. -oş képzős származéka, je-
lentése tkp. ’babos, borsós, babtermelő, babterülettel rendelkező’. a magyar nyelvjárá-
si gancos ’borzas’ (MtSz. 1: 674) melléknévvel valószínűleg nem hozható kapcsolatba.

Gorzóháza ’ismeretlen fekvésű elpusztult falu’ 1374: Gorzohaza (Mihályi 71), 1406: 
Gorsa (uo. 141). a Gorzóháza helységnév magyar eredetű, a Gorzó szn.-nek [vö. 1415: 
Gorzo f. Dobrozlo (Bélay 140)] és a birtokos személyjellel ellátott ház főnévnek az 
összetételével keletkezett. a személynév talán délszláv, de az ukránban is előfordul, ld. 
Горзов szn. (Чучка 2011: 143). Bizonytalan fekvésű falu, a 15. század elején elpusztult.

Gyalu Urszuluj ’egyesült alsóapsával’ 1860: Dyalu Ursuluj (Sebestyén 2008: 178), 
1892: Gyalu Urszuluj (hnt.), 1898: Gyalu Urszuluj (hnt.), 1900: Gyalu Urszuluj (hnt.), 
1902: Dialu Urszuluj (hnt.). a Gyalu Urszuluj helységnév román eredetű, a rom. deal 
’domb, hegy’ (DrM. 1: 326-7) és az urs ’medve’ (uo. 2: 720) főnévnek az összetétele, 
jelentése tkp. ’Medvék dombja’. „Gyálu Urszuluj (:Medvék hegye:) nagy magos erdővel 
boritott hegy lánczolat melyen igen sok Medve vaddisznó tanyázott onnan vette el-
nevezését – ’s még most is sok medve lakó helye” (Pesty). alsóapsa külterületi lakott 
helye volt.

Gyertyánliget ld. Kabolapolyána

Gyibrova ld. Alsóapsa
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Gyil, Діл ‘település Ökörmezőtől ény-ra’ 1789: Dyl, Dylok (Mth. 48), 1796-7: Gyil 
(uo.), 1888: Gyil (hnt.), 1892: Gyil (hnt.), 1898: Gyil (hnt.), 1907: Hegyfok (hnt.), 1913: 
Hegyfok (hnt.), 1925: Dil (ComMarmUg. 41), 1944: Gyil, Дель (hnt.), 1983: Діл, Дeл 
(Zo). a Gyil helységnév ruszin eredetű, alapja a nyj.-i діл ’hegy, hegyhát’ (Онишкевич 
1: 220), ’hegytető; hegy, amely elválaszt két falut vagy völgyet’ (Габорак 2008: 47) fő-
név, vö. szl. *delъ ’hegy, domb’ (Šmilauer 54). a gyil kárpátalja hegyvidéki részén 
elterjedt földrajzi köznév. „Gyil telepitvény magoslatárol neveztetik igy mert magos 
hegyen fekszik mind kettö egy idejünek mondatik ripinye községével” (Pesty). a ma-
gyar Hegyfok név fordítás eredménye, 1904-ben jött létre hivatalos úton (lelkes 67). 
a helység közigazgatásilag ripinyéhez tartozik.

Gyilove ld. Trebusa

Gyulafalva, Giuleşti ’település Máramarosszigettől D-re’ 1349: Gyulafalva (Mi-
hályi 27-8), 1355: Gyulahaza (Docval. 132), 1385: Gywlafalva (Mihályi 85), 1423: 
Giwlafalva (uo. 260), 1480: Dywlafalwa (Bélay 142), 1593: Julesci (Mihályi 639), 1725: 
Gyulafalva (revizki), 1773: Gyulafalva, Dsulyesty (lexloc. 132), 1808: Gyulafalva, 
Gyulesti (lipszky: rep. 226), 1828: Gyulafalva, Dsuljesty (nagy 196), 1838: Gyulafal-
va (Schem. 53), 1851: Gyulafalva (Fényes 2: 76), 1913: Máragyulafalva (hnt.), 1944: 
Máragyulafalva (hnt.), 1981: Giuleşti (legea). a Gyulafalva helységnév magyar erede-
tű, a Gyula szn.-nek [1075/+1124: Jula (ász. 340)] és a birtokos személyjellel ellátott falu 
főnévnek az összetétele (kniezsa: keletMo. 129). „a falu az 1364-ben még szereplő 
Dragus fia gyuláról kapta a nevét” (Bélay 142), vö. 1364: Gwle filio Dragus (Docval. 
171). a megkülönböztető szerepű Mára- előtag az országos helységnévrendezés során, 
1900-ban került a névbe, s a folyó közelségére utalt (Mező 1999: 133). a hivatalos 
román Giuleşti ’gyuláék’ a magyar név alapján keletkezett (FneSz., Máragyulafalva). 

Gyulamonostor ld. Monostor3

Handalbustyaháza ’egyesült Bustyaházával’ 1828: Handal (nagy 200), 1882: Handal 
(hnt.), 1892: Handal-Bustyaháza (Busténszkej-Handal) (hnt.), 1896:  Handal-
Bustyaháza (ComMarmUg. 140), 1913: Handalbustyaháza (hnt.), 1925: Handal 
Buština, 1930: Handal-Buštinský (ComMarmUg. 140), 1944: Handalbustyaháza, 
Гандал-Буштьагаза (hnt.), 1946: Тополивка (Zo). a Bustyaháza helységnév magyar 
eredetű, magyarázatához ld. Bustyaháza szócikkét. a Handal- előtag telepítvényre 
utal, vö. Aknaszlatina: „ezen handal csak mint egy 1851/2 táján emelkedett községé 
az előtt Bustyaháza kőzőnségéhez szamitatott: az emlitett években nyert kűlőn pecsé-
tet bírót és községi elől járókot. Míg Bustyaházához tartozott ettől csak handal szó 
elnevezéssel kűlőmbőzőtt, melly munkások telepitvényét jelzi” (Pesty). az országos 
helységnévrendezés során, 1900-ban megszüntették a településnév korábbi kötőjeles 
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írásmódját (Mező 1999: 137). 1946-ban a helység nevét Тополивка-ra változtatták, 
ennek jelentése tkp. ’nyáras’, ld. ukr. тополя ’nyárfa’ (СУМ. 10: 197-8). a helység 
egybeépült Bustyaházával.

Hărniceşti ld. Hernécs

Hárspatak ld. Lipovec

Hascsováti ’egyesült Szinevérrel’ 1892: Chascsováti (hnt.), 1898: Chastyováti (hnt.), 
1902: Hascsovata (hnt.). a Hascsováti helységnév ruszin dűlőnévi eredetű, vö. 1905: 
Chastovati (Sebestyén 2008: 182). alapja a rusz.-ukr. хащуватий ’bozóttal benőtt 
hely, cserjés’ (СУМ. 11: 32) főnév. Szinevér külterületi lakott helye volt.

Határpatak, Valea Hotarului ’település Máramarosszigettől ny-ra’ 1907: Határpatak 
(hnt.), 1913: Határpatak (hnt.), 1981: Valea Hotarului (legea). a Határpatak helység-
név magyar víznévi eredetű, vö. 1657: Hatarpatak mellett (Bélay 200). „Határpatak, 
tőlgyes erdős kaszálok, nevét nyeré az ezen dűlő határát tevő száraz érről” (Pesty). a 
hivatalos román Valea Hotarului párhuzamos névadással keletkezett, ld. vale ’völgy, 
folyóvíz, patak, meder’ (DrM. 2: 729), ill. hotar ’határ’ (uo. 1: 551). a magyar határ fő-
név jövevényszóként a román mellett a ruszinban és a szlovákban is megtalálható.

Határvölgy ld. Valea Határului

Határvölgy ld. Zavojka

Havaskő ld. Ruszkovapolyána 

Havasmező ld. Ruszkovapolyána 

Havasrét ld. Glajuc

Havrilova ’egyesült ricskával’ 1798: Havrilova (t), 18. sz. vége: Havrilovial (t), 1804: 
Havrilova (korabinszky), 1808: Havrilová (lipszky: rep. 234), 1830: Havrilova (t), 
1852: Haurilova (t), 1853: Haurilova (t). a Havrilova helységnév ruszin eredetű, 
a Havril ’gábor’ szn.-nek a birtoklást kifejező szl. -ova képzős alakja, jelentése tkp. 
’havrilé, havril faluja’. a személynév a ruszinban és az ukránban kereszt- és család-
névként is előfordul, vö. 1419: Hawrillo f. Michaelis (Bélay 209), 1570: Laur. Haurillo 
(uo. 184), Гаврило csn. (Чучка 2005: 129). egybeépült ricskával.

Hegyfok ld. Gyil
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Herincse, Горiнчoвo ‘település huszttól ék-re’ 1350: Zeleumezew (Mihályi 29), 
1403: Haryncha (Zsigmokl. 2/1: 2425), 1412: Herenche (Csánki 1: 448), 1450: Herinche 
(Mihályi 344), 1555: Herenczye (Bélay 143), 1725: Herincse (revizki), 1773: Herincse 
(lexloc. 134), 1808: Herincse, Horinčowá, Horynčowá (lipszky: rep. 237), 1828: 
Herincse (nagy 196), 1838: Herincse (Schem. 60), 1851: Herincse (Horincsova) (Fényes 
2: 136), 1877: Herincse-Monostor, Herincse, Herincsovo (hnt.), 1913: Herincse (hnt.), 
1925: Horinčevo, Horinčevo, Horynčevo (ComMarmUg. 53), 1944: Herincse, Горuнчoвo 
(hnt.), 1983: Горінчеве, Горuнчoвo (Zo), 1995: Горiнчoвo. az elsődleges Szőlőmező 
helységnév magyar eredetű, olyan erdőtlen lapályra utal, amelynek szőlő a jellemző 
növénye. a közelben megtelepült új falu magyar Horincsa névváltozatának egy rusz. 
r. *Horinča lehetett az előzménye. ez az ukr. r. *Horínecь szn. birtoklást kifejező -ja 
képzős származéka, vö. Горинъ szn. (tupikov 114). az újabb magyar Herincse névvál-
tozat hangrendi átcsapás eredménye (kiss 1991c: 354). népi magyarázat szerint neve 
hegyvidékről bevándorolt lakosságot jelent: „…magának a kőzségnek eredete bizony-
talan, nevét felülről bevándorolt (:horinetzki magyarul felföldi:) lakosoktól nyerte” 
(Pesty). Herincse 1898-ban egyesült Herincsemonostorral (Mező 1999: 142), a két tele-
pülés később azonban újra különvált. a hivatalos ukrán Горiнчoвo a történelmi ruszin 
név átvétele.

Herincsemonostor ld. Monostor1

Hernécs, Hărniceşti ’település Máramarosszigettől D-re’ 1360: Hwrniachfalwa 
(Bélay 144), Hernicshaza (Mihályi 38), Hernichhaza (Docval. 144), 1364: 
Hernyachfalva (Mihályi 53), 1389: Hernech (uo. 96), 1439: Hernechfalwa (uo. 308), 
1472: Hernyczafalwa (Bélay 144), 1672: Hernécs (uo. 144), 1725: Hernics (revizki), 
1773: Hernécs, Hernicsesty (lexloc. 132), 1808: Hernécs (lipszky: rep. 238), 1828: 
Hernécs, Herničesty (nagy 196), 1838: Hernécz (Schem. 53), 1851: Hernécs (Fényes 
2: 103), 1913: Hernécs (hnt.), 1944: Hernécs (hnt.), 1981: Hărniceşti (legea). az elsőd-
leges Hernécsfalva helységnév magyar eredetű, a Hernécs szn.-nek és a birtokos sze-
mélyjellel ellátott falu főnévnek az összetételével keletkezett (kniezsa: keletMo. 129). 
a Hernécs szn.-hez ld. rom. Hărniş szn. (Constantinescu 293), valamint Harnic csn. 
(uo.). a -falva utótag idővel lekopott. „a máramarosmenti hernécset 1360-ban kapta 
a gyulafalvi család...  névadója ismeretlen” (Bélay 144). a hivatalos román Hărniceşti 
’hernécsék’ a magyarral párhuzamos névadás eredménye (FneSz., Hernécs). 

Hernécsfalva ld. Hernécs

Hernicsháza ld. Hernécs

Hidegpatak ld. Alsóhidegpatak
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Hidegpatak ld. Felsőhidegpatak

Hlibokij Potok ld. Válye Szkrágyi

Hliszna ’egyesült vulsánával’ 1864: Hliszna (Pesty), 1865: Hliszna (Sebestyén 2008: 
208), 1882: Kleszna (hnt.), 1888: Hlészna (hnt.), 1892: Hlészna (hnt.), 1898: Hlészna 
(hnt.), 1913: Sorompó (hnt.), 1930: Hližná (ComMarmUg. 52), 1944: Hliszna, Глисна 
(hnt.), 1961: Глисна (Zo). a Hliszna helységnév ruszin víznévi eredetű, vö. Глисна 
потік (ShU. 137). „Hliszna, ezen helly keskeny mint a giliszta – oroszul hliszto 
hlisznanak el nevezték” (Pesty), vö. rusz.-ukr. глисто ’giliszta’, de ld. még глисник 
’ebszőlő, csucsora’ (СУМ. 2: 85). a magyar Sorompó név magyarosítással keletkezett 
hivatalos úton. kövesliget külterületi lakott helye volt, 1961-ben egyesült vulsánával.

Hlubokoj ’egyesült alsóbisztrával’ 1898: Hlubakoj (hnt.), 1900: Hlubakoj (hnt.), 1902: 
Hlubakoj (hnt.), 1913: Mély völgy (Hluboka) (Sebestyén 2008: 179). a Hlubokoj hely-
ségnév ruszin dűlőnévi eredetű, vö. 1864-5: Hluboko (Sebestyén 2008: 178). a dűlő-
név a rusz.-ukr. глибокий ’mély’ (СУМ. 2: 82-3) melléknév származéka. kataszteri tér-
képen – magyarosított formában – Mélyvölgy néven is előfordul. a tanya alsóbisztra 
külterületi lakott helye volt.

Hmeli, Хмелів ‘település rahótól D-re’ 1892: Chmeli (hnt.), 1898: Chmeli (hnt.), 
1907: Komlós (hnt.), 1913: Komlós (hnt.), 1918: Komlós (hnt.), 1944: Komlós, Хмели 
(hnt.), 1983: Хмелів, Хмелeв (Zo). a Hmeli helységnév ruszin dűlőnévi eredetű, vö. 
1864: Chmeli (Pesty). a dűlőnév a rusz.-ukr. хмeль~хміль ’komló’ növénynév (Чопей 
419, СУМ. 11: 97) -ів képzős származéka, komlóval benőtt helyen létrejött falut jelent. 
„trebusa községének második teleppe az ugy nevezett Chmeli érdekes azért is, bár 
tsak néhány tsekély házakbol ál,- mert 1861 évben ezen telep felső részén a tisza folyon 
által egy híd építetett, és szinte azon évben egy közlekedö országut nyitatott meg több 
községekkel, különösen also, felsö visoval, és Borsával, mely az emberi erő által szinte 
kivihetetlennek látszot, a meredek kösziklák alatt a Viso vize folyam mentébe, mely 
folyam Chmeli telep alatt a tisza habjaival ölelkezik, e szinte kivihetetlen ország út ed-
dig már a jobbak kőzzé tartozik” (Pesty). a magyar Komlós név tükörfordítással jött 
létre 1904-ben hivatalos úton (lelkes 69). terebesfejérpatak külterületi lakott helye 
volt, közigazgatásilag ma is hozzá tartozik.

Hmeliv ld. Hmeli

Hodorova ’egyesült alsóapsával’ 1892: Hodorova (hnt.), 1898: Hodorova (hnt.), 1900: 
Hodorova (hnt.), 1902: Hodorova (hnt.). a Hodorova helységnév ruszin eredetű, a 
Hodor szn. birtoklást kifejező -ova képzős (Šmilauer 29) alakja, jelentése tkp. ’hodoré, 
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hodor birtoka’. a személynévhez ld. 1450: Hodor szn. (Bélay 123), 1550: Jo. Hodor (uo. 
211). a tanya alsóapsa külterületi lakott helye volt.

Hódpataka ld. Bréb

Hódpatakfalva ld. Bréb

Holyatin ld. Óholyatin

Holyatin ld. Újholyatin

Horb, Горб ‘település Ökörmezőtől Dk-re’ 1745: Horba (Mikovinyi), 1780-1: Horb, 
Horbi (Mth. 34), 1789: Horb (uo.), 1808: Horb (lipszky: rep. 246), 1838: Horb (Schem. 
62), 1864: Калоча Горбъ (Sebestyén 2008: 179), Kalocsa Horb (Pesty), 1877: Horb 
(Kalocsa-) (hnt.), 1892: Kalocsa-Horb (hnt.), 1904: Dombostelep, Horb (lelkes 66), 
1907: Dombostelep (hnt.), 1913: Dombostelep (hnt.), 1930: Hrb (ComMarmUg. 53), 
1983: Горб (Zo). a Horb helységnév ruszin dűlőnévi eredetű, alapja a rusz.-ukr. горбъ 
’domb, halom, hát, hegy’ (Чопей 57, СУМ. 2: 125) főnév (Mizser 2007: 100). „horb”-
nak pedig azért hivják, mivel dombos helyeken épülvén – oroszul horb (:domb:) vet-
te nevezetét” (Pesty). a korábban használt Kalocsa- előtag arra utal, hogy a helység 
Kalocsa-Ófalu közelében jött létre. 1887-ben egyesült kalocsa-lázzal Alsókalocsa né-
ven (Mező 1999: 23). később újra önállóvá vált, s nevét 1904-ben Dombostelep-re ma-
gyarosították (lelkes 66).

Horincsovo ld. Herincse

Hosszúmező, Cîmpulung la Tisa ’település Máramarosszigettől ény-ra’ 1329: 
Hossumezeu (Docval. 67), 1332/7: Longo Prato (vat. 1/1: 330), 1373: Huzyumezeu 
(Mihályi 69), 1406: Hozyumezew (Zsigmokl. 2/1: 4625), 1456: Hozzywmezew, 
Hozzumezew, Hwzwmezew (Mihályi 376, 377, 393), 1725: Hoszumező, Duhepolő, 
Kimpulung (revizki), 1773: Hoszu Mező, Kimpulung, Duhe Pole (lexloc. 136), 1808: 
Hoszumező, Dlúhopole, Dlauhopole, Kimpullung (lipszky: rep. 251), 1828: Hoszszú 
Mező, Dolhe Pole, Kimperlung (nagy 194), 1838: Hosszúmező (Schem. 58), 1851: Hosz-
szúmező (Fényes 2: 119), 1913: Hosszúmező (hnt.), 1944: Hosszúmező (hnt.), 1981: 
Cîmpulung la Tisa (legea). a Hosszúmező helységnév magyar eredetű, a hosszú mn.-
nek és a mező főnévnek az összetételével keletkezett (kniezsa: keletMo. 129). a ru-
szin Dolhe Pole és a hivatalos román Cîmpulung la Tisa a magyarral párhuzamos hely-
névadás eredménye (FneSz., Hosszúmező), vö. cîmpu ’síkság, mező’ (DrM. 1: 227), ill. 
lung ’hosszú’ (uo. 1: 741), vö. Dolha. 

Hosszúmező ld. Dolha
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Hoteni ld. Hotinka

Hotinfalva ld. Hotinka

Hotinka, Hoteni ’település Máramarosszigettől D-re’ 1517: Hotinfalva (ComMarmUg. 
57), 1555: Hotthynfalwa (Bélay 149), 1715: Hotinka (uo.), 1725: Hotinka (revizki), 1773: 
Hotinka, Hotyeny (lexloc. 133), 1808: Hotyin, Hottyin, Hotyén, Hotin (lipszky: rep. 
251), 1828: Hotinka, Hotyeny (nagy 196), 1838: Hotyinka (Schem. 53), 1851: Hotinka 
(Fényes 2: 121), 1907: Hotinka (hnt.), 1981: Hoteni (legea). az elsődleges Hotinfalva 
helységnév magyar eredetű, a Hotin szn.-nek és a birtokos személyjellel ellátott falu 
főnévnek az összetételével keletkezett (kniezsa: keletMo. 129). a Hotin szn. délszláv, 
vö. bolg. Хотин szn. (ilčev 521), a névviselő azonban valószínűleg román vagy ruszin 
volt, ld. rom. Hotin szn. (Constantinescu 298), ill. ukr. Хотин szn. (Чучка 2011: 
352). „neve minden valószínűség sze rint a megtelepített első román jobbágy csalá-
déból lett: leg régebbről ismert családnevei közt 1605-ben egy hota-t, 1689-ben két 
hote-t, illetve hoten-t találunk” (Bélay 60). a helységnévben névrész>névelem csere 
történt, a -falva utótag a 18. századra lekopott, helyét a szláv -ka helynévképző vette át 
(tóth v. 2008: 92-3, Bényei 2012a: 112). a hivatalos román Hoteni ’hotinék’ a ma-
gyarral párhuzamos névadás eredménye (FneSz., Hotinka). 

Hoverla, Говерла ‘település rahótól k-re’ 1864: Hoverla (Pesty), 1913: Hoverla (hnt.), 
1944: Hoverla, Говерла (hnt.), 1983: Говерла (Zo). a Hoverla helységnév hegy- vagy 
víznévi eredetű, vö. 1799: Hoverlye (FneSz., Hoverla), 1863: Howerla (csúcs), Howerla 
Klause (Sebestyén 2008: 225), Говéрла ріка (ShU. 144). ezek közül valószínűleg a 
hegynév az elsődleges. a falu a Hoverla nevű hegy lábánál, a Hoverla-patak mellett 
keletkezett. a hegynév etimológiája vitatott, egyes vélemények szerint összetartozhat 
a szb.-hv. Ovrlje~Ovrljica helynévvel, ami ’egy fajta női fejrevaló’ értelmű régi hovrlica 
köznévből származhat (FneSz., Hoverla). Ukrán nyelvészek egy rom. howirla ’nehe-
zen átjárható emelkedés’ (Янко 99-100), illetve egy *hovirla ’meredek csúcsú hegy’ 
(Габорак 2008: 48) köznévből eredeztetik, míg Constantinescu szerint kapcsolat-
ba hozható az ukr. Havril (Чучка 2005: 129) személynévvel (Constantinescu 63). 
Bogdány külterületi lakott helye volt, közigazgatásilag ma is hozzá tartozik.

Hrusovo ld. Körtvélyes

Huszt, Хуст ’járási központ’ 1324/326/478: Huzth (györffy 4: 123), 1329: Huszt 
(Docval. 67), 1332-5: Huzth, Hust, Huczt (vat. 1/1. 327, 330, 356), 1387: Huzth (Docval. 
334), 1648: Huszt (tt. 1881: 200), 1725: Hust (revizki), 1773: Huszth, Khuszth 
(lexloc. 136), 1808: Huszth (lipszky: rep. 257), 1828: Huszt, Khuszt (nagy 194), 
1838: Huszt (Schem. 60), 1851: Huszt (Fényes 2: 126), 1877: Huszt, Husztoje (hnt.), 
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1913: Huszt (hnt.), 1925: Hust (ComMarmUg. 32–3), 1944: Huszt, Хустъ (hnt.), 1983: 
Хуст (Zo). a Huszt helységnév víznévből keletkezett névátvitellel, vö. 1614: Huztt vize 
(Bélay 153). „...a’ város eredeti nevezete a’ huszt folyamtól eredt, melly Szláv nyelven 
sűrűt, és zavarost jelent” (Pesty). a településnél jobbról a tiszába ömlő pataknak a 
mai neve Husztica~Husztec, vö. Хýстець ріка (ShU. 595), de a huszttól északkeletre 
fekvő Husztköz falu nevének tanúsága szerint egykor Huszt-nak hívták. e tisztázatlan 
etimológiájú pataknév átvonódott a patak torkolatánál épült településre is (FneSz., 
Huszt). 

Husztakna ld. Sófalva

Husztbaranya ld. Baranya

Husztcsebrény ld. Csebrény

Husztecpolyána ld. Polyána

Husztköz, Нанковo ‘település huszttól ék-re’ 1391: Huzkaz (Docval. 423), 1409: 
Huzthkwz, Hwzthkez (Zsigmokl. 2/2: 7202), 1462: Huzthkez (Bélay 153), 1550: 
Hwzthkewz (károlyiokl. 3: 257), 1610: Huzthköz (Bélay 153), 1725: Husztkőz 
(revizki), 1773: Husztkőz, Nankova (lexloc. 134), 1808: Husztköz (lipszky: rep. 
257), 1828: Husztköz, Nankowo (nagy 196), 1838: Husztköz (Schem. 60), 1851: 
Husztköz, Nánkova (Fényes 2: 126), 1877: Husztköz, Nánkoro (hnt.), 1913: Husztköz 
(hnt.), 1925: Nankovo, 1930: Nankovo (ComMarmUg. 91–2), 1944: Husztköz, Нанковo 
(hnt.), 1983: Нанкове, Нанковo (Zo), 1995: Нанковo. a Husztköz helységnév ma-
gyar eredetű, a település a Huszt (más néven Husztica~Husztec) patak és a Nagy-ág 
közti területen, a patak egyik kanyarulatában jött létre, innen ered az elnevezése. a 
pataknév magyarázatához ld. Huszt szócikkét. a név második tagja a köz ’folyóköz, 
vízköz’ főnév. a település névadói magyarok voltak, magyar lakossága azonban a 18. 
századra elruszinosodott. a hivatalos ukrán Нанковo személynévi eredetű: „nánkova 
ruthen elnevezését pedig egy nán nevű hajdan ottani lakosról származtatják” (Pesty). 
a névadó Jánost (nán) nem ismerjük (Bélay 175). a személynévhez ld. 1405: Nan f. 
Ladamery (Bélay 126), 1600: Ign. Nan (uo. 120), ukr. Нан csn. (Чучка 2005: 405), 
ennek a becézett Nanko változatához birtoklást kifejező -ova képző kapcsolódik, je-
lentése tkp. ’nankóé’.

Husztnagyág, Зaрічне ‘település huszttól ény-ra’ 1907: Husztnagyág (hnt.), 1913: 
Husztnagyág (hnt.), 1944: Túlanagyágtelep, Заръковъ (hnt.), 1983: Зaрічне, Зaрeчнoе 
(Zo). a Husztnagyág helységnév magyar eredetű, a falu huszthoz viszonyítva a Nagy-
ág túlsó, jobb oldalán települt, s innen származik a neve, vö. 1905: Túl a nagyág vizen 
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dűlő (Sebestyén 2008: 198). a hivatalos ukrán Зaрічне jelentése ’folyón túli (falu)’. az 
1944-es helységnévtár még Huszt külterületi lakott helyeként említi Túlanagyágtelep 
néven. a túl névutó előrehozása Máramarosban és Ugocsában gyakori jelenség, vö. 
Túl a vizen, Túl a Tisza stb.

Husztsófalva ld. Sófalva

Hűvösvölgy ld. Prohudnya

Iapa ld. Kabolapatak

Ieud ld. Jód

Illyésfalva ’bizonytalan fekvésű elpusztult falu’ 1576: Illyesfalua (Bélay 154). az 
Illyésfalva helységnév magyar eredetű, az Illyés kereszt- vagy családnévnek [vö. 1464: 
Petri Illyes (kázmér 1993: 491-2)] és a birtokos személyjellel ellátott falu főnévnek az 
összetételével keletkezett. a névadó személyt nem ismerjük, a falut mindössze egyet-
len oklevél említi, mint Prépostvári Bálint zálogbirtokában lévő „rutén” falut. „Mivel 
a „rutén” jelzőt a vele együtt felsorolt hernécsre és Sugatagra is vonatkoztatják, azok 
pedig kétségtelenül román faluk, ez is bizonyára román volt. azok közelében fekhe-
tett” (Bélay 154). 

Imsád ’egyesült negroveccel Felsőkalocsa néven’ 1745: Imsád (Mikovinyi), 1780-1: 
Imsád, Imsádi (Mth. 34), 1789: Emsady, Emsadij (uo.), 1804: Emsad (korabinszky), 
1808: Imsád, Imsad (lipszky: rep. 284), 1828: Imsád (nagy 196), 1838: Imsád (Schem. 
62), 1851: Imsád (Fényes 2: 134), 1892: Kalocsa-Imsád (Imsadj) (hnt.), 1898: Kalocsa-
Imsád (hnt.), 1911: Imšad, Verchnjaja Koločava (uo.), 1930: Imšady (uo. 72). az Imsád 
helységnév ruszin dűlőnévi eredetű, alapja a rusz. имшадь ’moha’ (Sztripszky 121), 
имшине ’ua.’ (Желеховський 1: 323) főnév. „imsád” községnek egész határa vad vizes 
természetü, sőt még emeltebb száraz helyei is bizonyos fenyves helyeken tenyészni szo-
kott föld mohával bevannak nőve; melly föld – moha, orosz nyelven: „imcha” s innét 
„imságy”, magyarul annyit teszen, mint csupa egy mohaság” (Pesty). a Kalocsa- elő-
tag arra utalt, hogy kalocsa-ófalu közelében feküdt. 1898-ban egyesült negroveccel 
Felsőkalocsa néven (Mező 1999: 109).

Irhóc ld. Irholc

Irholc, Вільхівці ‘település técsőtől ék-re’ 1389: Ilhoba (tt. 1887: 4, Docval. 344), 
1404: Ilhoch (Bélay 154), 1406: Ilholcz (Mihályi 139), 1448: Ilholtz (uo. 323), 1725: 
Irholcz (revizki), 1773: Irholcz, Irhovecz, Irhuczok (lexloc. 133), 1808: Irholcz, 
Irhowec, Walchowec, Jalková (lipszky: rep. 263), 1828: Irholcz, Wulychuwci, Jalowa 
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(nagy 196), 1838: Irhócz (Schem. 62), 1851: Irhócz (Fényes 2: 136), 1877: Irholc, 
Vulyhuvci (hnt.), 1913: Irhóc (hnt.), 1925: Vulchovce (ComMarmUg. 98–9), 1944: Irhóc, 
Вyлхoвцы (hnt.), 1983: Вільхівці, Oльхoвцы (Zo). az Irholc helységnév szláv víznévi 
eredetű, pataknévből keletkezett névátvitellel, vö. 1406: riv. Ilhowcz (Bélay 154), 1604: 
Irhoczpathaka (uo. 208), Вільхівчик (ShU. 108). a falu az Irholc patak mentén tele-
pült a 14. században. „a név eredetét illetőleg se hagyomány se történelmi csak hozzá 
vetöleg lehet szólani annyit, hogy a határ északi részén kezdődő vulchuvcsik magya-
rul égerfás nevétül irholcz pataktul neveztetik” (Pesty). a pataknév alapja a rusz.-ukr. 
вільха, вільшина~oльха ’égerfa, égerfaliget’ (СУМ. 1: 675, Чопей 233) fanév szl. -ovec 
helynévképzős alakja, vö. szl. *olьcha, jelьcha ’ua.’ (Šmilauer 85-6), jelentése ’ége-
res, égerfás (patak)’. az Ilholc~Irholc változás során a magyarban l:r elhasonulás ment 
végbe (Mizser 2007: 100). az Irholc nevet 1901-ben Irhóc-ra változtatták (Mező 1999: 
157). a hivatalos ukrán Вільхівці újabb keletkezésű, a történelmi név alapján jött létre. 

Irtás ld. Poszics2

Iszka, Ізки ‘település Ökörmezőtől ény-ra’ 1600: Izka (Bélay 155), 1605: Iszka (uo.), 
1725: Izka (revizki), 1773: Iszka, Izok (lexloc. 134), 1808: Iszka, Izka, Izky (lipszky: 
rep. 264), 1828: Iszka, Izok (nagy 196), 1838: Iszka (Schem. 61), 1851: Iszka (Fényes 2: 
138), 1913: Iszka (hnt.), 1944: Iszka, Изки (hnt.), 1983: Ізки, Изки (Zo). az Iszka hely-
ségnév ruszin víznévi eredetű, a település neve a Fehér-ágnak a nevéből származik, 
amit korábban Fekete-Izának is neveztek, vö. Feketeiza. az Iszka az Iza ruszin kicsi-
nyítő képzős változata, jelentése tkp. ’Kis-Iza’ (kiss 1991c: 355-6). a víznév magyará-
zatához ld. Iza szócikkét. „a verhovinai iszkát a 16. sz. második felében szállatták meg 
a Bilkei-lipcsei csa ládok. Utóbb a Dolhai család és rokonsága birtokolta a jókora rutén 
jobbágyfalut” (Bélay 155). a hivatalos ukrán Ізки többes számú alak.

Iza, Іза ‘település huszttól é-ra’ 1387: Izaa (Csánki 1: 448), Isaa (Mihályi 87), 1390: 
Iza (uo. 98), 1473: Iza (Bélay 155), 1725: Iza (revizki), 1773: Iza (lexloc. 136), 1808: 
Iza (lipszky: rep. 266), 1828: Iza (nagy 196), 1838: Iza (Schem. 61), 1851: Iza (Fényes 
2: 140), 1913: Iza (hnt.), 1944: Iza, Иза (hnt.), 1983: Іза, Иза (Zo). az Iza helység-
név víznévi eredetű, vö. 1353/360: fl. Iza (györffy 4: 112). a falu az Iza folyó mellett 
jött létre a 14. században. a víznév azonban elsődlegesen a dél-máramarosi Izá-nak, 
a tisza bal oldali mellékfolyójának a neve volt, innen névköltöztetéssel kerülhetett át 
a huszt közelében folyó másik víz megnevezésére. az Iza valószínűleg ősi indoeuró-
pai folyónév, amelyben az indoeur. *eis-~*ois-~*is- ’hevesen, gyorsan mozgó’ tő rejlik. 
eredeti alakja *Isā lehetett, amely később *Isă-ra módosult (FneSz., Iza, kiss 1991c: 
355-6).

Izakonyha ld. Konyha
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Izapataka ld. Rapalloszállása

Izasópatak ld. Szlatinka

Izaszacsal ld. Szacsal

Izki ld. Iszka

Izvoru ’egyesült Borsával’ 1892: Izvoru (hnt.), 1898: Izvoru (hnt.), 1900: Izvoru (hnt.), 
1907: Forráspatak (hnt.), 1913: Forráspatak (hnt.), 1944: Forráspatak (hnt.). az 
Izvoru helységnév román dűlőnévi eredetű, vö. 1864: Izvoru (Pesty). alapja a rom. 
izvor ’forrás’ (DrM. 1: 604) főnév. az országos helységnévrendezés során a tanya nevét 
Forráspatak-ra magyarosították. Borsa külterületi lakott helye volt.

Izvoru Negru ’egyesült Mojszénnel’ 1864: Izvoru Nyégru (Pesty), 1892: Iszvora nyegru 
telep (hnt.), 1898: Fekete-Patak (Izvoru nyegru) (hnt.), 1907: Feketepatak (hnt.), 1913: 
Feketepatak (hnt.), 1944: Feketepatak (hnt.), 1967: Izvorul Negru (Suciu 1: 313). az 
Izvoru Negru helységnév román víznévi eredetű: „izvori nyégru tágas völgyön le fojó 
patak, ered a Magura Máre, és Magura Mnyike nevü havasok közzül ezenn patakonn 
vagy 20 lak ház is van melyek izvoru nyégru és Monasztér név alatt Mojszinhoz tar-
toznak” (Pesty). a név az izvor ’forrás’ (DrM. 1: 604) főnév és a negru ’fekete’ (uo. 
2: 103) melléknév összetételével keletkezett, jelentése ’Fekete-forrás, Fekete-patak’. 
a magyar Feketepatak név másodlagos, a román névből jött létre tükörfordítással. 
Mojszén külterületi lakott helye volt.

Jablonica1 ’elpusztult falu ravaszmező környékén’ 1460: Jablincza (Bélay 157). a 
Jablonica helységnév ruszin eredetű, magyarázatához ld. Jablonica2 szócikkét. Bélay 
szerint Dolha vagy ravaszmező környékén fekhetett, s mindössze egy-két család lak-
hatta a mindössze egy forrásban említett Jablonicát (Bélay 90-1, 157). 

Jablonica2 ’egyesült Bruszturával’ 1896: Jablonec (ComMarmUg. 61), 1898: Jablonicza 
(hnt.), 1913: Jablonicza (hnt.), 1930: Jablonice (uo.), 1944: Jablonica, Яблоница (hnt.). 
a Jablonica helységnév ruszin dűlő- vagy víznévi eredetű, vö. Яблунúця потік (ShU. 
632), 1864: „Jáblonicza. kaszálló völgy valaha rajta tenyésztett almafáktól kölcsönöz-
te nevét – Jablonicza – almás” (Pesty). a név alapja a rusz.-ukr. яблуня~яблoня ’al-
mafa’ (СУМ. 11: 619, Чопей 438), amihez szl. -ica helynévképző kapcsolódik. a falu 
Brusztura külterületi lakott helye volt.

Jablunyivka ld. Fenes

Jaszina ld. Kőrösmező
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Jaszina ’egyesült alsóbisztrával’ 1898: Jásziná (hnt.), 1902: Jászinye (hnt.), 1907: Körö-
sös (hnt.), 1913: Kőrises (Jaszina) (Sebestyén 2008: 179), 1944: Jaszinya, Ясиня (hnt.), 
1967: Ясиня (Zo). a Jaszina helységnév ruszin eredetű, alapja a rusz.-ukr. ясeн~ясeнъ 
’kőrisfa’ (СУМ. 11: 652, Чопей 440) fanév, kőriserdőre, ennek közelében létrejött te-
lepülésre utal. a helységnévrendezés során a tanya nevét tükörfordítással Körösös-re 
változtatták. alsóbisztra külterületi lakott helye volt, 1967-ben egyesült Sirókával. 

Jaszinek ’egyesült irholccal’ 1898: Jaszinnek (hnt.), 1907: Kőrisdűlő (hnt.), 1913: Kőris-
dűlő (hnt.), 1944: Jásziniki, Ясеники (hnt.). a Jaszinek helységnév ruszin dűlőnévi ere-
detű, vö. 1864-5: Jesseniki (Sebestyén 2008: 200). a dűlőnév a rusz.-ukr. ясeн~ясeнъ 
’kőrisfa’ (СУМ. 11: 652, Чопей 440) fanév rusz. -ik (-ek) képzős változata. 1904-ben a 
tanya nevét Kőrisdűlő-re magyarosították. irholc külterületi lakott helye volt.

Jaszinuv ’egyesült Bereznával’ 1864: Jaszina (Sebestyén 2008: 184), 1864-5: Jaszina 
patak (uo.. 185), 1898: Jászenuv (hnt.), 1900: Jászenuv (hnt.), 1902: Jeszeno (hnt.), 
1967: Ясеневе (Zo). a Jaszinuv helységnév valószínűleg ruszin víznévi eredetű, vö. 
1913: Jaszina p. (Sebestyén 2008: 185). a pataknév a rusz.-ukr. ясeн~ясeнъ ’kőrisfa’ 
(СУМ. 11: 652, Чопей 440) fanév valamivel való ellátottságot jelölő rusz. -ov (-uv) mel-
léknévképzős származéka. Berezna külterületi lakott helye volt, 1967-ben egyesültek.

Jód, Ieud ’település Máramarosszigettől Dk-re’ 1365: Jood (Mihályi 57), 1419: Iood 
(uo. 245), 1427: Iod (uo. 270), 1444: Yod (uo. 328), 1451: Jod (Bélay 157), 1593: Jeud 
(Mihályi 639), 1725: Jood (revizki), 1773: Jood, Jeud (lexloc. 132), 1808: Jód, Jeud 
(lipszky: rep. 278), 1828: Joód, Jeud (nagy 196), 1838: Jód (Schem. 55), 1851: Jóod 
(Fényes 2: 159), 1913: Jód (hnt.), 1944: Jód (hnt.), 1981: Ieud (legea). a Jód helységnév 
magyar eredetű, víznévből keletkezett névátvitellel. a falu a Visó bal oldali mellékvize, 
a Jód [1373: Iod (patak) (Bélay 165), 1435: Jodwyze (kniezsa: erdvízn. 8)] mellett tele-
pült, s róla kapta a nevét (Bélay 157). a víznév a magyar jó ’folyó’ főnév (teSz. 2: 276) 
-d helynévképzős származéka (Bényei 2012a: 57). a hivatalos román Ieud a magyar 
név átvétele (FneSz., Jód).

Kabolamező ld. Kabolapolyána

Kabolapatak, Iapa ’település Máramarosszigettől ny-ra’ 1406: Kabalapathaka (Mihá-
lyi 138), 1424: Kabalapatak (uo. 262), Kabalapathaka (Bélay 158), 1425: Kabolapatak 
(Mihályi 265), 1457: Kabolapathaka (uo. 396), 1459: Lapataka, Lapathaka (Csánki 
1: 423), 1543: Lwpathaka (Bélay 158), 1725: Kobolapatak, r. Japa (revizki), 1773: 
Kabala Patak, Japa, Kobulczj (lexloc. 133), 1808: Kabolapataka, Kabolapatak, 
Kobilec, Jápá (lipszky: rep. 281), 1828: Patak (Kabala), Japa, Kobilec (nagy 198), 
1838: Kobolapatak (Schem. 58), 1851: Kabalapatak (Fényes 2: 161), 1913: Kabolapatak 
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(hnt.), 1944: Kabolapatak (hnt.), 1981: Iapa (legea). a Kabolapatak helységnév ruszin 
víznévi eredetű, annak a pataknak a nevéből keletkezett névátvitellel, amely mellett a 
15. század elején települt, vö. 1406: Kabalapathaka riv. (Mihályi 138). a víznév alapja 
a szl. *kobyla ’kanca’ (Šmilauer 90) ~ rusz.-ukr. кобыла~кобила ’ua.’ (СУМ. 4: 200-
1, Чопей 151) főnév, de ld. még rom. cobilă ’eke, bak, gebe’ (DrM. 1: 243). Mizser 
lajos szerint (Mizser–révay 15) a birtokos jelzős Kobilapataka alapján elképzelhető 
személynévi eredete, ugyanis a Kobila mind a ruszinban, mind a románban előfordul 
személynévként, vö. rusz.-ukr. Кобила~Кобыла csn. (Чучка 2005: 271), rom. Cobilă 
csn. (Constantinescu 244). a 15. századból adatolható magyar Lópatak névváltozat 
fordítással jött létre, akárcsak a hivatalos román Iapa, vö. rom. iapă ’kanca’ (DrM. 1: 
555).

Kabolapolyána, Кобилецька Поляна ‘település rahótól ny-ra’ 1600: Kabolapoiana 
(Bélay 158), 1648: Kabola mezo (ComMarmUg. 67), 1725: Kabola polyana (revizki), 
1773: Kabala Polyana, Polyana Koszinszka (lexloc. 136), 1808: Polyána (Kabala-, 
Kobola-), Polana Kobilská, Pojana Kobilej (lipszky: rep. 522), 1828: Polyana (Kaba-
la), Kobilecka Polyana (nagy 198), 1838: Kobola-Pojána (Schem. 56), 1851: Polyána 
(Kabola) (Fényes 3: 249), 1877: Kabala-Polyána, Kobilecka-Polyana (hnt.), 1907: 
Gyertyánliget (hnt.), 1913: Gyertyánliget (hnt.), 1925: Kobylecká Poljana, 1930: Polana 
Kobylecká (ComMarmUg. 67), 1944: Gyertyánliget, Кобылецка Поляна (hnt.), 1983: 
Кобилецька Поляна, Кобилецкая Поляна (Zo). a Kabolapolyána helységnév ruszin 
eredetű, a falu arról a hegyről kapta a nevét, amely mellett települt, vö. 1859: Kobila 
(Sebestyén 2008: 196). a Kabola hegynév etimológiailag összetartozik a m. kabala 
’kanca’ szláv előzményével, vö. Kabolapatak. alaki hasonlóság miatt gyakran találko-
zunk vele a kárpátok hegyeinek a nevében, de dűlő- és pataknévben is. a helységnév 
utótagja az rusz.-ukr. поляна ‘kis erdei tisztás’ (СУМ. 7: 107-8) főnév. a magyarban 
használatos Gyertyánliget név a városhoz tartozó azonos nevű fürdő nevéből szárma-
zik, vö. 1898: Gyertyánliget (hnt.), s 1900-ban, a helységnévrendezés során vált hiva-
talossá (Mező 1999: 166). ez a gyertyán fanévnek és a liget ’ritkás erdő’ főnévnek az 
összetétele. 

Kalinesty ld. Kálinfalva2

Kálinfalva1, Калини ‘település técsőtől ék-re’ 1553: Kalynfalwa (tt. 1902: 471), 
1569: Kalinfalva (Bélay 159), 1725: Kalinfalva (revizki), 1773: Kalinfalva, Kalinyesti, 
Kalinach (lexloc. 133), 1808: Kalinfalva, Kalina, Kalinesti (lipszky: rep. 283), 1828: 
Kalinfalva (Alsó), Kalini (nagy 196), 1838: Kalinfalva (Schem. 59), 1851: Kalinfalva 
(Alsó) (Fényes 2: 166), 1877: Kálinfalu (Alsó-), Kalini (hnt.), 1913: Alsókálinfalva (hnt.), 
1925: Kaliny (ComMarmUg. 62), 1944: Alsókálinfalva, Калины (hnt.), 1983: Калини, 
Калины (Zo). a Kálinfalva helységnév magyar eredetű, a Kalin szn.-nek és a birtokos 
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személyjellel ellátott falu főnévnek az összetételével keletkezett (Mizser 2007: 97–8). a 
személynévhez ld. 1389: Kalin (Docval. 361) ~ rom. Călin csn. (Constantinescu 27) ~ 
ukr. Калин csn. (Чучка 2005: 201). telepítő kenézéről kaphatta a nevét, aki valószínű-
leg román személy volt. a 19. századtól használatos Alsó- előtag a Máramarosszigettől 
délre fekvő Felsőkálinfalva nevének előtagjával áll korrelációban. az országos hely-
ségnévrendezés során a település nevének korábbi kötőjeles írásmódját megszüntet-
ték (Mező 1999: 23). a Pesty adatközlői által említett népi magyarázatot, miszerint: 
„ezen község orosz nyelven kalini (:kaлини:) nevét veszi bizonyos orosz nyelven ne-
vezendő (:kálnika:) veres gyümölcsöt termő fától” (Pesty), valószínűleg kizárhatjuk. 
a hivatalos ukrán Калини, illetve a román Kalinesty ’kálinék’ párhuzamos névadás 
eredménye.

Kálinfalva2, Calineşti ’település Máramarosszigettől D-re’ 1387: Vrdugkaloufalwa 
(Docval. 332), 1405: Kalinfalwa (Mihályi 132), 1415: Kalinfalua (uo. 201), 1456: 
Kalenfalva (Bélay 159), 1483: Calynfalwa (Mihályi 555), 1725: Kalinfalva (revizki), 
1773: Kalinfalva, Kalinesty (lexloc. 133), 1808: Kalinfalva, Kelineš, Kalinesti (lipszky: 
rep. 283), 1828: Kalinfalva (Felső), Kalinyesti (nagy 196), 1838: Kalinfalva (Schem. 
53), 1851: Kalinfalva (Felső) (Fényes 2: 166), 1913: Felsőkálinfalva (hnt.), 1944: 
Felsőkálinfalva (hnt.), 1981: Calineşti (legea). a Kálinfalva helységnév magyar erede-
tű, magyarázatához ld. Kálinfalva1 szócikkét. a Felső- előtag a técsőtől északkeletre 
fekvő Alsókálinfalva nevének előtagjával áll korrelációban. az országos helységnév-
rendezés során a település nevének korábbi kötőjeles írásmódját megszüntették (Mező 
1999: 109). a hivatalos román Calineşti tkp. ’kálinék, kálin emberei’ párhuzamos név-
adással keletkezett.

Kalini ld. Kálinfalva1

Kálló, Крайне ‘település huszttól é–ék-re’ 1898: Kálló (hnt.), 1907: Kálló (hnt.), 
1913: Kálló (hnt.), 1918: Kálló (hnt.), 1944: Kállovó, Каллово (hnt.), 1967: Крайне, 
1983: Крайне, Крайнеe (Zo). a Kálló helységnév ruszin víznévi eredetű, vö. 1911: 
Kálló, Kálló patak (Sebestyén 2008: 210), Каллів потік (ShU. 231). a pataknév a 
rusz.-ukr. кал ’sár, mocsár’, каловий ’sáros, mocsaras’ (СУМ. 4: 73, 79, Чопей 141) 
származéka, vö. szl. *kalъ ’sár’ (Šmilauer 87). a Kálló nevet 1967-ben Крайне-re vál-
toztatták, vö. ukr. крайнiй ’szélső, végső, legtávolabbi, távoli, messzi’ mn. (СУМ. 4: 
321). a falu lipcse külterületi lakott helye volt, közigazgatásilag ma is hozzá tartozik.

Kállovó ld. Kálló

Kalocsa, Колочaва ‘település Ökörmezőtől Dk-re’ 1409: Kalocha (Zsigmokl. 2/2: 
7202), 1463: Kalocha (Bélay 160), 1496: Kalazomezeu (uo.), 1555: Kolaczya (uo. 160), 
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1725: Kalocsa (revizki), 1773: Kalocsa, Kalocsava (lexloc. 134), 1808: Kalocsa, 
Koločava (lipszky: rep. 384), 1828: Kalócsa, Koločawa (nagy 196), 1838: Kolocsa 
(Schem. 62), 1851: Kalocsa (Fényes 2: 169), 1913: Alsókalocsa (hnt.), 1925: Kaločava 
Nižni, 1930: Koločava (ComMarmUg. 68), 1944: Alsókalocsa, Калоча Горбъ и Калоча 
Лазъ (hnt.), 1983: Колочaва (Zo). a Kalocsa helységnév víznévből keletkezett 
névátvitellel, vö. 1409: Kalochafew (Zsigmokl. 2/2: 7202). a patak mai ruszin neve 
Колочавка, ill. Сухар (ShU. 545), előbbi a Kalocsa kicsinyítő képzős alakja, a Szuhár 
jelentése pedig ’aszó, kiszáradó folyó, patak’, ld. Szuhármocsár. a Kalocsa víznév talán 
személynévi eredetű, az alapjául szolgáló név valószínűleg az ótörök Qalač ’maradék’ 
személy- és törzsnév (FneSz., Kalocsa) származéka. kniezsa a személynévi eredez-
tetés mellett elképzelhetőnek tartja a Kalocsa helynév szláv etimológiáját is, mégpe-
dig a szl. kališče ’sáros, mocsaras hely’ (Šmilauer 87) főnévből, amiből a magyarban 
szabályosan fejlődhetett Kalocsa (kniezsa: keletMo. 92). ezt némiképp alátámasztja 
a helységnév népetimológiás magyarázata, mely szerint a patak vizének sajátossága 
szolgált a névadás motivációjául „ezen havas rész leomlása után a „Jászenovecz” patak 
vize majdnem esztendeig zavaros volt, a kalocsa elnevezés is innen eredett; mert oro-
szul kalocsa, v. kolotna-voda annyit tesz mint: zavaros víz” (Pesty). Kalocsa-Horb és 
Kalocsa-Láz települések 1897-ben egyesültek, az új helység az Alsókalocsa nevet kapta 
(Mező 1999: 23). ennek előtagja a szomszédos Felsőkalocsa nevének előtagjával áll 
korrelációban. a hivatalos ukrán Колочaва a magyar név szlávosított alakja. 

Kalocsa-Horb ld. Horb

Kalocsa-Imsád ld. Imsád

Kalocsaláz ld. Láz

Kalocsamező ld. Kalocsa

Kalocsa-Negrovec ld. Negrovec

Kalocsaófalu ld. Ófalu

Kamarzánfalva ’elpusztult település kálinfalva2 környékén’ 1387: Kamarzanfalwa 
(Docval. 332), 1418: Comorzanfalwa (Bélay 164), 1483: Kamarzanfalwa (uo.). a 
Kamarzánfalva helységnév magyar eredetű, a Komorzán szn.-nek és a birtokos sze-
mélyjellel ellátott falu főnévnek az összetételével keletkezett. a személynévhez ld. 
1219/1550: Cumazan szn. (várreg. 12.), 1322: Kumurzano filio Kumurzani (anjouokm. 
2: 19), vö. még rom. Cămărzan csn. (Constantinescu 243). a névviselő személy va-
lószínűleg román nemzetiségű lehetett. a falu 1418-ban tűnik fel az Urmezeiek birto-
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kában, a század végén a budfalvi és kalinfalvi nemesség pereskedik érte. kálinfalvába 
olvadt még a középkorban (Bélay 164-5).

Kaminci ’egyesült irholccal’ 1898: Kaminczi (hnt.), 1907: Kőszirtdűlő (hnt.), 1913: 
Kőszirtdűlő (hnt.), 1944: Kaminci, Каменцы (hnt.). a Kaminci helységnév ruszin dű-
lőnévi eredetű, vö. 1865: Kaminczi (Sebestyén 2008: 200). a név alapja a rusz.-ukr. 
камінь ’kő, szikla’, камінець ’kövecske’ (СУМ. 4: 83-4, Чопей 142) főnév, a Kaminci 
többes számú alak. a helységnévrendezés során a tanya nevét Kőszirtdűlő-re magya-
rosították. irholc külterületi lakott helye volt. 

Kaminec ’egyesült alsóneresznicével’ 1902: Kaminecz (hnt.), 1907: Kaminecz (hnt.), 
1913: Kaminecz (hnt.). a Kaminec helységnév ruszin dűlőnévi eredetű, magyarázatá-
hoz ld. Kaminci szócikkét. a tanya alsóneresznice külterületi lakott helye volt.

Kancs ’elpusztult falu’ 1402: Kanch (Bélay 160). Bizonytalan fekvésű helység. mind-
össze egy oklevél említi 1402-ben a Szász-unokák birtokában (Mihályi 124). elkép-
zelhető, hogy nem volt egyéb néhány esztenánál. Szinevérpolyánától keletre találunk 
ma ilyen nevű havast (Bélay 160), vö. 1864: Káncs havas (Pesty), 1905: Káncs~Ганчь 
(Sebestyén 2008: 193). a név etimológiája nem tisztázott.

Kányás ’egyesült lipcsével’ 1898: Kányás (hnt.), 1907: Kányás (hnt.), 1913: Kányás 
(hnt.). a Kányás helységnév magyar eredetű, alapja a kánya ’a hollónál nagyobb, söté-
tebb foltokkal és szegésekkel díszített rozsdavörös színű, erősen villás farkú ragadozó 
madár’ (értSz. 3: 727) madárnév -s képzős származéka. lipcse külterületi lakott helye 
volt.

Karácsfalva ld. Krácsfalva

Karácsonyfalva, Crăciuneşti ’település Máramarosszigettől ék-re’ 1360: Krachun 
(Docval. 152), 1385: Karachonfalva (Mihályi  85), 1411: Grachonfalwa (Bélay 160), 1444: 
Karatzonfalwa (Mihályi 220), 1600: Karachjonfalua (Bélay 160), 1725: Karacsonfalva 
(revizki), 1773: Karacsonfalva, Krecsunyesty, Korucsonova (lexloc. 133), 1808: Kará-
csonyfalva, Kračin, Kracsunyesti (lipszky: rep. 291), 1828: Karátsonfalva, Kračunow 
(nagy 197), 1838: Karcsonfalva (Schem. 54), 1851: Karácsonfalva (Fényes 2: 178), 1913: 
Tiszakarácsonyfalva (hnt.), 1981: Crăciuneşti (legea). a Karácsonyfalva helységnév 
magyar eredetű, a Karácsony szn.-nek és a birtokos személyjellel ellátott falu főnév-
nek az összetétele (kniezsa: keletMo. 128). a személynévhez ld. 1162–72>1236/18. 
sz: Karachun (ász. 445), 1344: Ladislao Karachon (kázmér 1993: 551-2). névadója 
ismeret len. „a középkorban ott élő román nemes család, az újkorban részben kisne-
mesek, de nagyobb részben magyar nagybirtoko sok kezén van” (Bélay 160). a tele-
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pülés nevét 1900-ban, a helységnévrendezés során Tiszakarácsonyfalvá-ra változtatták 
(Mező 1999: 171). a hivatalos román Crăciuneşti tkp. ’karácsonyék’ párhuzamos név-
adással keletkezett.

Karajnokfalva ld. Mihálka

Kaszómező ld. Kaszópolyána

Kaszópolyána, Косівська Поляна ‘település rahótól Dny-ra’ 1361: Ozon (Mi-
hályi 50, Docval. 156), 1387: Kozo (Docval. 332), 1402: Kethkoso (Zsigmokl. 2/1: 
1550), 1405: Kaszou (Mihályi 132, 135), 1672: Kaszo Polyana (Bélay 161), 1725: 
Kaszo pojana (revizki), 1773: Kaszo Polyana, Polyana Koszinszka (lexloc. 136), 
1808: Polyána (Kaszó-), Kosulská-Polána, Poljana-Koszuluj (lipszky: rep. 522), 1828: 
Polyana (Kaszó), Koszuska Polyana (nagy 198), 1838: Kaszó-Pojána (Schem. 54), 1851: 
Polyána (Kaszó) (Fényes 3: 249), 1877: Kaszopoly, Kaszó-Polyána, Kaszovszka-Polyána 
(hnt.), 1913: Kaszómező (hnt.), 1925: Kosovská Poljana, 1930: Polana Kosovská 
(ComMarmUg. 70–1), 1944: Kaszópolyána, Косoвска Поляна (hnt.), 1983: Косівська 
Поляна, Косoвская Поляна (Zo). a Kaszópolyána helységnév szláv eredetű, a falu 
a tiszába ömlő Kaszó-patak völgyében települt a 14. század közepén, s róla kapta a 
nevét, vö. Кісва ріка (ShU. 251). a patak nevében talán a szl. *kosъ ’rigó, feketerigó’ 
(Šmilauer 97) ~ rusz. косъ ’ua.’ (Чопей 158) madárnév található. „az orosz elnevezés 
„koszva” (:rigó:) nevü madártól vette monda szerént eredetét, melly madárnak faja 
(:havasi rigó:) nagy sokaságban van még most is az erdőkön” (Pesty). az 1402-ből 
adatolható Kétkaszó alak arra utal, hogy a falu a folyó két partján feküdt (Mizser 2007: 
100). a helységnévhez a 17. század végétől kapcsolódott a rusz. поляна ‘kis erdei tisz-
tás’ köznév (СУМ. 7: 107-8), vö. még rom. poiană ’ua.’ (DrM. 2: 267). a Kaszópolyána 
nevet 1900-ban Kaszómező-re magyarosították (Mező 1999: 173).

Kecskerét ld. Kozackoj

Kecskéshegy ld. Kozackoj

Kékes ’egyesült alsóapsával’ 1860: Kekes p., Kekesek (Sebestyén 2008: 178), 1892: Ké-
kes (hnt.), 1898: Kékes (hnt.), 1900: Kékes, Opcsina (hnt.), 1902: Kékesopcsina (hnt.), 
1907: Kékes (hnt.), 1913: Kékes (hnt.), 1944: Kékes (hnt.). a Kékes helységnév magyar 
víznévi eredetű, vö. 1555: Kyskekes, Naghkekes (Bélay 120-1). a pataknév a kék mn. 
-s képzős alakja, vö. kékes ’a kékhez közeledő, reá emlékeztető, kékbe játszó, kissé kék 
színű’ mn. (értSz. 3: 807), a vízfolyás színére utalhat. a tanya alsóapsa külterületi 
lakott helye volt. 

Kekőmező ’eltűnt település Úrmező és Szaplonca között’ 1419: Kekewmezew (Mihá-
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lyi 241), 1471: Kewkemezew (Bélay 165), 1480: Kekemezu (Mihályi 551). a Kekőmező 
helységnév magyar eredetű, az előtag etimológiája azonban nem tisztázott. elképzel-
hető, hogy a kökény növénynév nyelvjárási formája, amihez a mező főnév kapcsoló-
dik. hasonló nevű dűlővel huszt határában is találkozunk, vö. 1865: Kőkőmező, 1905: 
Kökőmező, 1909: Kökömező (Sebestyén 2008: 198). 

Kelecsény, Келечин ‘település Ökörmezőtől é–ény-ra’ 1457: Keleczen (Mihályi 
401), 1462: Kelechen (Csánki 1: 449), 1496: Kelecsen (Mihályi 613), 1528: Keletzen 
(lazarus), 1610: Kelechien (Bélay 162), 1725: Kelecseny (revizki), 1773: Kelecsen, 
Kelecseny (lexloc. 134), 1808: Kelecsény, Kelečin (lipszky: rep. 297), 1828: Kelecsény 
(nagy 197), 1838: Kelecseny (Schem. 61), 1851: Kelecsény (Fényes 2: 195), 1913: 
Kelecsény (hnt.), 1925: Kelečin (ComMarmUg. 64), 1944: Kelecsény, Келечинъ (hnt.), 
1983: Келечин (Zo). a Kelecsény helységnév ruszin eredetű, legvalószínűbb magyará-
zat szerint a szl. kléč ’(tenger) szírt, szikla (zátony)’ szóból származik, feltehető jelen-
tése tehát ’sziklánál lakók’ (FneSz., Felsőkelecsény). a település határában több hegy 
is található, ezek egyike a Ruszkij verh, azaz Oroszok hegye (Mizser 2007: 100-1). „a 
verhovina legrégibb települései közé tartozik, a Bilkeiek 15. sz. eleji telepítése” (Bélay 
162).

Kelecsin ld. Kelecsény

Kerecke, Керецьки ‘település a Szolyvai járásban, Szolyvától Dk-re’ 1380: Kerechkey 
(Mihályi 77), 1389: Kereczke (uo. 95), Kerechke (Docval. 368), 1451: Kereczky (Mi-
hályi 358), 1454: Kereczky, Kereczke (Csánki 1: 449), 1725: Kereczke (revizki), 1773: 
Kereczke (lexloc. 134), 1808: Kereczke (lipszky: rep. 300), 1828: Kereczke (nagy 
197), 1838: Kerecske (Schem. 61), 1851: Kereczke (Fényes 2: 202), 1877: Kerecke, Kerecki 
(hnt.), 1913: Kereczke (hnt.), 1925: Kerecke, Kerecki 1930: Kerecký (ComMarmUg. 64–
5), 1944: Kerecke, Керецки (hnt.), 1983: Керецьки, Керецки (Zo). a Kerecke helység-
név tisztázatlan etimológiájú, kiss lajos szerint talán egy r. m. *Kerekcse (tkp. ’kerek 
erdőcske’) helynévből származik, amiből *Kerecske>Kerecke alakulhatott. a hivatalos 
ukrán Керецьки átvétel a magyarból, többes számú alaknak tűnik (kiss 2007: 116). 

Kerecki ld. Kerecke

Kerekbükk, Făget ’egyesült Máramarosszigettel’ 1904: Kerekbükk (lelkes 70), 1907: 
Kerekbükk (hnt.), 1913: Kerekbükk (hnt.), 1944: Kerekbükk (hnt.), 2001: Făget (lel-
kes uo.). a Kerekbükk helységnév magyar dűlőnévi eredetű, vö. 1657: Kerek bük elött 
(Bélay 200), 1671: Kerek bik (uo.), 1739: Kerekbikk (sz.) (Szabó t. 436), jelentése tkp. 
’bükkerdő’. a hivatalos román Făget a făget ’bükkerdő’ (DrM. 1: 450) köznévből szár-
mazik, a magyar név tükörfordítása. Sziget külterületi lakott helye volt.
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Kerekhegy, Округла ‘település técsőtől é–ék-re’ 1780-1: Kerék-hegy (Mth. 54), 1783: 
Kerekhegy, Keréghegy, Keréthegy (uo.), 1785-6: Kerékhegy (uo.), 1804: Kerek Salzgruben 
(korabinszky), 1808: Kerekhegy (lipszky: rep. 300), 1828: Kerékhegy (nagy 197), 
1838: Kerékhegy (Schem. 62), 1851: Kerekhegy (Fényes 2: 202), 1898: Kerekhegy (hnt.), 
1913: Kerekhegy (hnt.), 1925: Kruhlá, Kerekhed’, 1930: Okrouhlá (ComMarmUg. 98), 
1983: Округла, Округлая (Zo). a Kerekhegy helységnév magyar eredetű, a kerek ’kör 
alakú’ mn.-nek és a hegy földrajzi köznévnek az összetételével keletkezett. „Kerek hegy. 
telepitvény egy mellette lévő gőmbőlyű hegyből veszi eredetét,- ennek előtte só akna 
volt, de ennek előtte mintegy 60. évvel elsülyedt; ma már leginkább csak ki szolgált 
só vágók laknak ott” (Pesty). a hivatalos ukrán Округла tükörfordítás eredménye, 
vö. ukrán округла (гора) ’kerek (hegy)’ (СУМ. 5: 681, Чопей 232) (Mizser 2007: 101). 

Kerektető ld. Klobuk

Keselymező, Кошельoвo ‘település huszttól é-ra’ 1450: Keselwmezw (Bélay 163), 
Keselwmezew, Keselymezew (Mihályi 344), 1555: Kesewlyomezew (Bélay 163), 1725: 
Késelymező (revizki), 1773: Keselymező, Keselyova (lexloc. 134), 1808: Keselymező, 
Kesselowá, Keselová (lipszky: rep. 303), 1828: Keselymező, Koselyovo (nagy 197), 
1838: Keselymező (Schem. 61), 1851: Keselymező (Fényes 2: 211), 1877: Keselymező, 
Koselyovo (hnt.), 1913: Keselymező (hnt.), 1925: Košelovo (ComMarmUg. 70), 1944: 
Keselymező, Кошельoвo (hnt.), 1983: Кошелеве, Кошелевo (Zo), 1995: Кошельoвo. 
a Keselyűmező~Keselymező helységnév magyar eredetű, a keselyű madárnévnek és a 
mező ’szántóföld, rét’ főnévnek az összetételével keletkezett. a -mező utótag különösen 
gyakori a máramarosi helységnevekben (Kekőmező, Királymező, Kőrösmező, Ökör-
mező stb.), mivel a folyóvölgyekben a mezőszerű sík helyek voltak a legalkalmasab-
bak a megtelepedésre. a hivatalos ukrán Кошельoвo a magyar név szlávosított alakja 
(FneSz., Keselymező).

Kétkaszó ld. Kaszópolyána

Kevele ’egyesült kőrösmezővel’ 1898: Kevele (hnt.), 1907: Kevele (hnt.), 1913: Kevele 
(hnt.), 1944: Kevele, Кевеливъ (hnt.), 1967: Васкул–Кевелів (Zo). a Kevele hely-
ségnév ruszin víznévi eredetű, vö. 1726: Kevelo (Schram 63), 1863: Keveliv, Kiweliw 
potok (Sebestyén 2008: 207), Кевелíв потік (ShU. 244). a pataknév talán a rusz.-ukr. 
квилити ’keservesen, fájdalmasan sírni, jajveszékelni’ (СУМ. 4: 133) ige származé-
ka, vö. szl. *kvĕliti ’sírni’ (trubačev 13: 159-60), s a patak hangjára utal. a helység 
kőrösmező külterületi lakott helye volt, 1967-ben egyesültek.

Kicsera ’egyesült körtvélyessel’ 1892: Kusira (!) (hnt.), 1898: Kusira (!) (hnt.), 1907: 
Kicsera (hnt.), 1913: Kicsera (hnt.). a Kicsera helységnév ruszin dűlőnévi eredetű, vö. 
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1855: Kitserova (Sebestyén 2008: 222). a dűlőnév alapja a кичера ’tar csúcsú erdős 
hegy’ (СУМ. 4: 156) főnév, ami kárpátalja hegyvidéki településein elterjedt földrajzi 
köznév. körtvélyes külterületi lakott helye volt.

Királymező, Усть-Чорна ‘település técsőtől ék-re’ 1838: Vallis Regia (Schem. 60), 
1850k.: Királymező (t), 1852: Königsfeld (t), 1853: Königsfeld (t), 1877: Királymező 
(hnt.), 1882: Királymező (hnt.), 1892: Királymező (Uscsarna) (hnt.), 1913: Király-
mező (hnt.), 1925: Užčorná, 1930: Ust’čorna (ComMarmUg. 142), 1944: Királymező, 
Устчорна (hnt.), 1983: Усть-Чорна (Zo). a Királymező helységnév magyar eredetű, 
a magyar király ’uralkodó’ és a mező főnévnek az összetételével keletkezett. „Dombótól 
4 óra távolságnyira létezik királymező kincstár által fakezeléshez szükséges német 
honból a mult század közepén ide hozott németek telepitvénye” (Pesty). a népnévi 
német Königsfeld párhuzamos névadással jött létre, de a helységnevet lefordították la-
tinra is, ld. Vallis Regia. a hivatalos ukrán Усть-Чорна előtagja a rusz. устье ’torko-
lat, torok’ (Чопей 411), utótagja a Csorna pataknév, vö. 1864: Csorna Bach (Sebestyén 
2008: 214), Чорний Потік (ShU. 612). a falu a Csorna patak torkolatánál, a Tarac folyó 
mellett települt. 

Királyvölgy ld. Szolone

Kiresi ld. Körösös

Kirva1, Repedea ’település Máramarosszigettől k–Dk-re’ 1473: Kyrwa (Mihályi 520), 
1780-1: Kirva, Repegye (Mth. 82), 1789: Krivi, Repegye (uo.), 1796-9: Kirva, Repegye, 
Kriva (uo.), 1808: Kirva, Křiwy, Krywy, Repegye (lipszky: rep. 308), 1851: Kirve vagy 
Kirva (Fényes 2: 222), 1892: Rusz-Kirva (hnt.), 1913: Oroszkő (hnt.), 1944: Havaskő 
(hnt.), 1981: Repedea (legea). a Kirva helységnév ruszin eredetű, alapjául a rusz.-
ukr. кривий ’görbe, ferde’ (СУМ. 4: 339-40, Чопей 161) melléknév nőnemű alakja 
szolgált, vö. szl. *krivъ ’ua.’ (Šmilauer 101, Moór ZonF. 6: 29). „Politikailag ugyan 
elkülönittetett köség, de ugyan azon határban fekszik ruszpolyánával. nevét vette 
a’ görbén folyó (:oroszul görbe:) Krivi pataktol, melly tavaszig szályozható” (Pesty). 
a magyarban hangátvetéssel Kirva változat jött létre. a 19. század végén a helység-
név a Rusz- előtagot kapta a szomszédos Ruszkovapolyána (Ruszpolyána) nevéről. a 
Ruszkirva nevet 1900-ban, az országos helységnévrendezés során Oroszkő-re magya-
rosították (Mező 1999: 329), majd 1944-ben, Havasmező és Oroszkő egyesülése után 
az új helység a Havaskő nevet kapta (uo. 141). a párhuzamos, hivatalos román Repedea 
jelentése tkp. ’sebes’, ld. repede ’gyors, sebes, fürge, rohanó’ (DrM. 2: 407-8). a román 
névhez ld. még Rápigy, Repegye, illetve Repede falu Bereg megyében (Sebestyén 2010: 
120).
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Kirva2, Крива ‘település técsőtől k-re’ 1374: Krivahaza (Mihályi 71), Cryuahaza 
(Docval. 252), 1378: Criva, Krywa, Cryva (Mihályi 73), 1389: Kryua villa (Csánki 
1: 449), 1398: Kryva (Bélay 164), 1475: Kirva (uo.), 1479: Kyrwa (uo.), 1725: Nagikirva 
(revizki), 1773: Major Kirva, Nagy Kirva, Krivesty, Krivóó (lexloc. 133), 1808: Kirva 
(Nagy-), Krivesti (lipszky: rep. 308), 1828: Kirva (Nagy), Kriwe (nagy 197), 1838: 
Nagy-Kirva (Schem. 60), 1851: Kirva (Nagy) (Fényes 2: 222), 1877: Kirva (Nagy-), Krive 
(hnt.), 1913: Nagykirva (hnt.), 1925: Vel’ká Krivá, 1930: Křivé (ComMarmUg. 75), 
1944: Nagykirva, Крива (hnt.), 1983: Крива (Zo). az elsődleges Krivaháza helységnév 
magyar eredetű, a Kriva személynévnek és a birtokos személyjellel ellátott ház főnév-
nek az összetételével keletkezett. a személynévhez ld. ukr. Крива  csn. (Чучка 2005: 
303). Személynévi származtatását a párhuzamosan használt román Krivesty (tkp. 
’kriva emberei’) is alátámasztja. köznévi eredetét valószínűleg elvethetjük: „nevét 
rendetlen ’s tekervényes fekvésétöl veszi ezt eléggé igazolja e ruthen szó „krive” – gör-
be” (Pesty). a Nagy- előtag a tarac túloldalán szemben fekvő Kiskirva nevének elő-
tagjával van korrelációban. a hivatalos ukrán Крива a történelmi névből származik.

Kirvavec ld. Kirvavecpatak

Kirvavecpatak, Потік ‘település Ökörmezőtől ény-ra’ 1789: Kravecz Potuk, Kroavecz 
Patak (Mth. 24), 18. sz. vége: Keravetz (t), 1804: Krvavecz (korabinszky), 1808: 
Krvavecz (lipszky: rep. 357), 1828: Kirvavecz (nagy 200), 1851: Kirvavecz (Fényes 3: 
292), 1892: Kirvavecz telep (hnt.), 1898: Kirvavecz (hnt.), 1907: Bükköskő (hnt.), 1918: 
Bükköskő (hnt.), 1930: Kervavčat Potok (ComMarmUg. 66), 1944: Kirvavecpatak, 
Кирвавецпотокъ (hnt.), 1983: Потік, Поток (Zo). a Kirvavecpatak helységnév 
ruszin víznévi eredetű, vö. Кривáвчик потік (ShU. 284-5). a pataknév a rusz.-ukr. 
кривий ’görbe’ melléknév (СУМ. 4: 339-40, Чопей 161) -ovec helynévképzős válto-
zatából keletkezett, s a patak kanyargós folyására utal. a -patak utótag a 19. század-
ban lekopott, a népnyelvi használatban azonban tovább élt. a Pesty adatközlői ál-
tal említett népetimológiás magyarázatnak nincs valós alapja: „nevezetét kapta va-
lami vérengzéstül, mivel kirvávij potük annyit jelent hogy vérpatak. ezen patak ered 
szintén Borzsova havas eggyik ágábul, nyugotról keletnek ricska helységen keresz-
tül lefoly de ricskát elhagyva éczaknak a nagy ág vize eggyik ágába befoly” (Pesty). 
a falu nevét 1904-ben Bükköskő-re magyarosították (lelkes 66). a hivatalos ukrán 
Потік alapja az ukr. потік ’patak’ főnév (СУМ. 7: 409–10). a helység közigazgatási-
lag Bukovechez tartozik.

Kisapsa ld. Apsica

Kisbocskó1, Bocicoel ’település Máramarosszigettől Dk-re’ 1365: Bachkow (Mihá-
lyi 57), 1444: Kysbachko (uo. 326), 1456: Kis-Bachko, Kis-Bochko (uo. 386-7), 1471: 
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Kisbachko (uo. 508), 1725: Kis Bocsko (revizki), 1773: Kis Bocskó, Beskolej, Deskoj 
(lexloc. 132), 1789: Kis-Bocsko, Becsko, Malej Bocsko (Mth. 72), 1808: Bocskó (Kis-), 
Bocskojel (lipszky: rep. 64), 1828: Bocskó (Kis) (nagy 195), 1838: Kis-Bocsko (Schem. 
55), 1851: Kis-Bocskó (Fényes 1: 139), 1877: Bocskó-Kis (Bocicuelu) (hnt.), 1892: 
Kis-Bocskó (Bocicuelu) (hnt.), 1907: Kisbocskó (hnt.), 1944: Kisbocskó (hnt.), 1981: 
Bocicoel (legea). a Bocskó helységnév valószínűleg ruszin eredetű, magyarázatához 
ld. Nagybocskó1 szócikkét. a visó kis mellékpatakjának völgyében tele pült a 14. sz. első 
felében (Bélay 130). a Kis- előtag a szomszédos Nagybocskó2 nevének előtagjával áll 
korrelációban. a hivatalos román Bocicoel a Bocskó kicsinyítő képzős alakja.

Kisbocskó2 ’egyesült nagybocskóval’ 1785-6: Alsó-Bocskó, Kis-Bocsko, Klein Bocsko 
(Mth. 122), 1851: Kis-Bocskó (Fényes 1: 139), 1877: Bocskó (Nagy- és Kis-) (hnt.), 
1892: Kis-Bocskó (Mále-Bocsku) (hnt.), 1898: Kis-Bocskó (hnt.). a Bocskó helységnév 
ruszin eredetű, magyarázatához ld. Nagybocskó1 szócikkét. a Kis- előtag a szomszédos 
Nagybocskó1 nevének előtagjával állt korrelációban. a két helység a 20. század elején 
egybeépült.

Kiscserjés ld. Vilhováti

Kiskelecsény ld. Oblyászka

Kiskirva, Біловарці ‘település técsőtől k–ék-re’ 1725: Kiskirva (revizki), 1773: 
Minor Kirva, Kis Kirva, Bilovarecz (lexloc. 133), 1808: Kirva (Kis-), Bilovarecz, Alba 
Csetatye (lipszky: rep. 308), 1828: Kirva (Kis), Bilowarci (nagy 197), 1838: Kis-Kirva 
(Schem. 62), 1851: Kirva (Kis) (Fényes 2: 222), 1877: Kirva (Kis-), Bilovárec (hnt.), 1913: 
Kiskirva (hnt.), 1925: Bilovarce, Malá Krivá, 1930: Bělovarec (ComMarmUg. 19), 1944: 
Kiskirva, Бъловарецъ (hnt.), 1983: Біловарці, Бeловарцы (Zo). a Kirva helységnév 
ruszin eredetű, névátvitellel keletkezett a szomszédos Kirva2 nevéből. a Kis- előtag  
Nagykirva nevének előtagjával van korrelációban. a párhuzamosan használt, hivata-
los ruszin-ukrán Біловарці egy korábbi település, Bélavár nevéből származik (ld. ott), 
de ld. még 1715: Bilovar Tomas (Bélay 156), ukr. Біловар csn. kárpátalján (Чучка 
2005: 67).

Kislonka, Lunca la Tisa ’település Máramarosszigettől k-re’ 1882: Kis-Lonka, Luhá 
(hnt.), 1944: Tiszalonka, Lug na Tise (hnt.), 1981: Lunca la Tisa (legea). a Kislonka 
helységnév magyar eredetű, magyarázatához ld. Lonka szócikkét. a falu trianonig 
lonka településrésze volt a tisza bal oldalán. a Kis- előtag a falu méretére utal. 1920 
után romániához került Lunca la Tisa néven.

Kislonka ld. Lonka
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Kismező ld. Polyánka

Kispatak ld. Ricska

Kistécső1, Teceu Mic ’település Máramarosszigettől ény-ra’ 1913: Kistécső (hnt.), 
1981: Teceu Mic (legea). a Kistécső helységnév magyar eredetű, magyarázatához ld. 
Técső szócikkét. a helység trianonig técső tiszán túli, bal parti része volt, majd a 
határfolyóvá váló tiszának köszönhetően román oldalra került, ahol Kistécső néven 
önálló helységgé szervezték. 1941–44 között újra técső része volt. a Kis- előtag a hely-
ség méretét jelöli. a hivatalos román Teceu Mic a magyar név átvétele részfordítással, 
ld. rom. mic ’kicsi, kis’ (DrM. 2: 37).

Kistécső2 ’elpusztult település técső közelében’ 1389: Kistecheu, 1410: Techöpataka, 
1412: Kis Tech, 1514: Kystechew (Bélay 208). a Técső helységnév magyar víznévi ere-
detű, vö. 1308/14. sz: Thecu (györffy 4: 112), 1336/456: fl. Thechewyze (uo.), 1410: 
Techöpataka (Bélay 208), 1411: Kysthechew (folyó) (uo. 166), magyarázatához ld. Técső 
szócikkét. a Kis- előtag a helység korát vagy méretét jelölhette. „Minden bizonnyal a 
técső-patak mellett állt ez a 16. sz.-ban már eltűnt kis falu” (Bélay 208).

Kisugolyka, Мала Уголька ‘település técsőtől é-ra’ 1892: Kis-Ugolyka (Malá-Ugolyka) 
(hnt.), 1898: Kis-Ugolyka (hnt.), 1907: Kisugolyka (hnt.), 1918: Kisugolyka (hnt.), 1944: 
Kisugolykavölgy, Мала Уголька (hnt.), 1983: Мала Уголька, Малая Уголька (Zo). az 
Ugolyka helységnév ruszin víznévi eredetű, a falu annak a pataknak a nevét vette fel, 
amely mellett létrejött, vö. 1864-5: Mala Ugolka (Sebestyén 2008: 227), Малá Уголька 
(ShU. 342). „Málá Ugolyka, ez kiseb völgy és folyo is, ez is ugyantsak a község havasa 
alol ered nap nyugoti más völgy ez is községünkbe le foly hon a két ugolyka vize ösze 
tsatlakozik, és onnét a Talabor folyoba le foly a határ szélén” (Pesty). a pataknév való-
színűleg a közeli Uglya község nevéből származik, a helységnév szl. -ka helynévképzős 
alakja (Bényei 2012a: 112). Magyarázatához ld. Uglya szócikkét. a Kis- előtag a szom-
szédos Nagyugolyka nevének előtagjával van korrelációban. Uglya külterületi lakott 
helye volt, közigazgatásilag ma is hozzá tartozik. 

Kisugolykavölgy ld. Kisugolyka

Klobuk ’egyesült lipcsepolyánával’ 1898: Klobuk (hnt.), 1904: Kerektető, Klobuk 
(lelkes 95), 1907: Kerektető (hnt.), 1913: Kerektető (hnt.), 1944: Klobuk, Клобукъ 
(hnt.). a Klobuk helységnév ruszin dűlőnévi eredetű, vö. 1864: Klobuk dűlő (Pesty). 
a név alapja a rusz.-ukr. клобукъ ’széles karimájú kalap’ (Чопей 149, СУМ 4: 187), vö. 
még szl. *klobuk ’ua.’ (Šmilauer 89). valószínűleg egy kalap formájú hegyről kapta a 
nevét (Sztripszky 120). a magyar Kerektető névmagyarosítás eredménye. a tanya 
lipcsepolyána külterületi lakott helye volt. 
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Kobilecka Polyana ld. Kabolapolyána

Koceg ’elpusztult település huszt közelében’ 1780-1: Koczeg, Kotzega (Mth. 30), 1789: 
Koceg, Kotszeg (uo.), 1806: Köszeg (uo.), 1828: Kotzegh (nagy 197), 1864: Kotzszeg 
(Pesty). a Koceg helységnév bizonytalan eredetű, etimológiája nem tisztázott. a hely-
ség huszt közelében feküdt, 1717-ben huszton egy utca a Felső Kotczeg nevet viselte 
(Schram 62). Pesty a helységről romantikus magyarázatot közöl: „Kotzszeg, a’ régi ’s 
most már romban álló várral, mint a’ kőzelebbi években a’ vasárnapi egyik ujságban 
rajzban látható és olvasható, aba Sámuel Magyar ország iii-k királya által kezdődött 
épitetni, ’s az épitetés az idő viszontagságai miatt két izben szakitatott félben, és csak a’ 
100-k évben fejeztetett be” (Pesty).

Kohnya ld. Konyha

Kolocsava ld. Kalocsa

Kolodne ld. Darva

Komlós ld. Hmeliv

Komszomolszk ld. Németmokra

Konyha, Bogdan-Vodă ’település Máramarosszigettől Dk-re’ 1353/360: Kohnya (Mi-
hályi 30-1, györffy 4: 123), 1364: Kuhnya (Mihályi 56), 1365/384: Kuhnya (uo. 57), 
1384: Kvhnya (uo. 82), 1405: Kohnia (Zsigmokl. 2/1: 4232), 1413: Chohnya (Bélay 165), 
1447: Konyha (uo.), 1725: Konyha (revizki), 1773: Konyha, Kuhe, Kuhnye (lexloc. 
132), 1808: Konyha, Kuchyňa, Kujna, Kazhe (lipszky: rep. 333), 1828: Konyha, Kuhe 
(nagy 197), 1838: Konyha (Schem. 55), 1851: Konyha (Fényes 2: 246), 1913: Izakonyha 
(hnt.), 1944: Izakonyha (hnt.), 1967: Cuhea (Suciu 1: 183), 1981: Bogdan-Vodă (legea). 
a Konyha helységnév szláv eredetű, a szl. *kuchyna (Šmilauer 103-4) ~ m. konyha 
származéka (kniezsa: keletMo. 128, Mizser 2006: 105-6). a település az izavölgy 
legrégibb faluja, a román vajdák birtokának központja. neve szerint máramarosi ura-
dalmi székhelyhez tartozó királyi, ill. főúri konyha helye lehetett (györffy 4: 123). 
Bogdán hűtlensége után, 1365-ben lajos király az elűzött moldvai vajda, Szász fiainak 
adta az óriási kiterje désű konyhai uradalmat (Bélay 165). a korai Kohnya névalakot a 
15. században váltotta fel a hangátvetéssel létrejött Konyha. a helység nevét 1900-ban, 
az országos helységnévrendezés során Izakonyhá-ra változtatták (Mező 1999: 199), 
az Iza- előtag a közeli folyóra utal. a korábbi román Cuhea a szláv név átvétele, a mai 
hivatalos Bogdan-Vodă tkp. ’Bogdán vajda’ az egykori máramarosi vajdának állít em-
léket, vö. rom. vodă ’vajda’ (DrM. 2: 37).
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Kopácsfalva ld. Nagypatak

Kopasnyevo ld. Gernyés

Kopaszhát ld. Kopina

Kopina ’egyesült keselymezővel’ 1898: Kopina (hnt.), 1907: Kopaszhát (hnt.), 1910: 
Csupaszhát (Kopina) (Sebestyén 2008: 205), 1913: Kopaszhát (hnt.), 1944: Kopina, 
Копина (hnt.). a Kopina helységnév ruszin dűlőnévi eredetű, vö. 1865: Kopina (Sebes-
tyén 2008: 205). a dűlőnév alapja valószínűleg a rusz.-ukr. копати ’ásni’ ige (СУМ. 
4: 279), de nem zárhatjuk ki személynévi eredetét sem, vö. 1547: Kopa, 1548: Andr. 
Kopa csn. (Bélay 212, 177), amihez birtoklást kifejező -in(a) képző kapcsolódhat. a 
tanya nevét a helységnévrendezés során Kopaszhát-ra magyarosították, kataszteri tér-
képeken azonban Csupaszhát alakban is előfordul. keselymező külterületi lakott helye 
volt.

Koselyovo ld. Keselymező

Koszivszka Polyana ld. Kaszópolyána

Kosztelivka ld. Berlebás

Kovácsrét ld. Kusnica

Kozackoj ’egyesült alsóbisztrával’ 1898: Kozáckoj (hnt.), 1900: Kozáckoj (hnt.), 1902: 
Kazáckoj (hnt.), 1907: Kecskerét (hnt.), 1913: Kecskéshegy (Sebestyén 2008: 178-9), 
Kecskerét (hnt.), 1944: Kozáckij, Козацкій (hnt.). a Kozackoj helységnév ruszin dű-
lőnévi eredetű, vö. 1864-5: Kozacki gruny (Sebestyén 2008: 178). a név alapja a rusz. 
коза ’kecske’ (СУМ. 4: 209, Чопей 152) főnév melléknévképzős származéka, jelenté-
se tkp. ’kecskés (hegy, hely)’. a tanya nevét a helységnévrendezés során Kecskerét-re 
magyarosították, de kataszteri térképen Kecskéshegy alakban is előfordul. alsóbisztra 
külterületi lakott helye volt.

Kosarec ’elpusztult falu óholyatin határában’ 1780-1: Kosarcécz, Kossár, Kossárecz 
(Mth. 44), 1785-6: Kozavetz (uo.), 1796-9: Kossár, Kosarecz (uo.). a Kosarec helység-
név ruszin dűlőnévi eredetű, alapja a rusz.-ukr. кошара ’juhakol, karám, pajta, hodály’ 
főnév (СУМ. 4: 315, Чопей 158), amihez -ec helynévképző kapcsolódik, vö. m. kosár 
’körülkerített hely, ahová a legelőn tartott jószágot, különösen a juhokat éjszakázásra 
terelik’ (értSz. 2: 585). lehet, hogy nem is helység, hanem csak ideiglenes szálláshely 
volt juhpásztorok számára. Pontos helyét nem ismerjük, a 18. század végén elpusztult.



Máramaros megye helységneveinek etimológiai szótára

78

Kökényes, Терновo ‘település técsőtől ék-re’ 1389: Tornova (tt. 1887: 4), Trnua 
(Docval. 344), 1410: Kwkenyes (Bélay 165), 1492: Kewkenys (iványi 174), 1610: Kö-
kényes (Bélay 165), 1725: Kőkényes (revizki), 1773: Kökényes, Ternova (lexloc. 
133), 1808: Kökényes, Trnowa, Ternowá (lipszky: rep. 344), 1828: Kökényes, Ternowo 
(nagy 197), 1838: Kökényes (Schem. 60), 1851: Kökényes (Fényes 2: 258), 1877: Köké-
nyes, Ternovo (hnt.), 1913: Kökényes (hnt.), 1925: Ternovo, 1930: Trnovo nad Teresvou 
(ComMarmUg. 136–7), 1944: Kökényes, Терновo (hnt.), 1983: Тернове, Терновo (Zo), 
1995: Терновo. a Kökényes helységnév magyar eredetű, s bár a szláv Tornova~Ternova 
valamivel korábbról adatolható, a falu neve valószínűleg magyar-ruszin párhuzamos 
névadással keletkezett (Mizser 2007: 101). a magyar név a kökény növénynév -s mel-
léknévképzős alakja, ’kökényt termő, kökénnyel benőtt hely’ (értSz. 4: 365) jelentésű. 
a ruszin Ternova a rusz.-ukr. терен ’kökény’ (СУМ. 10: 85, Чопей 392) növénynév szl. 
-ova melléknévképzős változata, ld. még szl. *tьrnъ ‘tövis, tüske, kökény’ (Šmilauer 
186). „kökényes (:ruthenül ternovo:) nevét ezen ruthen szótól tern – kökény – vette:- 
mert e község helye egykor kökény bokrokkal volt benőve” (Pesty). a hivatalos ukrán 
Терновo a ruszin név átvétele.

Kőrises ld. Jaszina

Kőrösmező, Ясіня ‘település rahótól é–ék-re’ 1555: Keoreosmezew (Bélay 166), 1583: 
Keresmezeo (uo.), 1725: Kőrös mező, r. Jaszino, r. Fraszin (revizki), 1773: Kőrösmező, 
Traszie, Jaszenye (lexloc. 136), 1808: Kőrösmező, Jasyna, Jasenná, Fraszin (lipszky: 
rep. 346), 1851: Körösmező (Alsó és Felső) (Fényes 2: 266), 1828: Kőrösmező (Alsó, 
Felső), Jasinya (nagy 197), 1838: Kőrös-Mező (Schem. 56), 1877: Kőrösmező, Jaszinya 
(hnt.), 1913: Kőrösmező (hnt.), 1930: Jasiňa (ComMarmUg. 61), 1944: Kőrösmező, 
Ясинa (hnt.), 1983: Ясіня, Ясиня (Zo). a Kőrösmező helységnév magyar eredetű, a 
település neve kőrisfaerdőben lévő (hegyi) réttel, legelővel, kaszálóval kapcsolatos. „a 
leg is leg első elnevezés az oroszoktól származott, neve Jászinya,- ezek után Frászin az 
oláhok előtt isméretes, és kőrősmezőnek magyarul nevezik, melyből a galliciai len-
gyel és német nép keresmező el ferdített nevezetett képvíselt” (Pesty). „a Fekete-ti-
sza felsőfolyása melletti kőrösmező a bocskói ura dalom 16. századközepi telepítése. 
alighanem a kihalt Drágfiak örökét zálogban birtokló valamelyik magyar ura (Büdi 
Mihály vagy károlyi lászló) ültette meg rutén jobbágyokkal” (Bélay 166). a párhu-
zamosan használt, hivatalos ukrán Ясіня tövéhez ld. rusz.-ukr. ясeн~ясeнъ ’kőrisfa’ 
(СУМ. 11: 652, Чопей 440) (FneSz., Kőrösmező).

Körösös, Кіреші ‘település huszttól k-re’ 1651-99: Felsökörösös (Bélay 153), 1674: 
Körösös (uo), 1907: Körösös (hnt.), 1913: Körösös (hnt.), 1918: Kőrösös (hnt.), 1944: 
Kőrösöstanya, Киреши (hnt.), 1983: Кіреші, Киреши (Zo). a Körösös helységnév ma-
gyar eredetű, a m. nyj.-i kőrös ’kőrisfa’ -s képzős származéka, kőrisfákkal benőtt hely-
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re utal. a Bélay által közölt történelmi adatok alapján arra következtethetünk, hogy 
a település a 17 –18. században elpusztult, s csak a 20. század elején települt újra. az 
1865-ös kataszteri térkép iza határában egy dűlőt említ ezen a néven, vö. 1865: Kirese 
(Sebestyén 2008: 202). huszt külterületi lakott helye volt, közigazgatásilag ma is hoz-
zá tartozik. a hivatalos ukrán Кіреші a magyar név átvétele (kiss 1991c: 356).

Körösöstanya ld. Körösös

Körtelep ld. Kruhlij

Körtvélyes, Грушoвo ‘település técsőtől k-re’ 1411: Keurthwelesmezew (tt. 1887: 9), 
1438: Kerthweles, Kerthueles (Csánki 1: 450), 1555: Keorthwylyes (Bélay 167), 1607: 
Keörtveles (Mihályi 394), 1725: Kőrvélyes (!), r. Hrusov, r. Piri (revizki), 1773: Kűrtvélyes, 
Pééri, Hrusova (lexloc. 133), 1808: Körtvélyes, Hrussow, Peri (lipszky: rep. 346), 
1828: Körtvélyes, Hrussowo (nagy 197), 1838: Körtvélyes (Schem. 53), 1851: Körtvélyes 
(Fényes 2: 266), 1877: Körtvélyes, Hrussovo (hnt.), 1913: Szentmihálykörtvélyes (hnt.), 
1925: Hrušovo (ComMarmUg. 54–5), 1944: Szentmihálykörtvélyes, Грушoвo (hnt.), 
1983: Грушеве, Грушевo (Zo), 1995: Грушoвo. a Körtvélyes helységnév magyar ere-
detű, a m. körtvély~körte gyümölcsnév -s képzős alakjából származik, a falu valószí-
nűleg vadkörtefás helyen jött létre. „Maramoros Szigeth Járási fő Szolgabirosághoz 
tartozik – nevét vette körtve-gyümölcstöl – melyel most is fekvésénél fogva vad kört-
vével bövölködik” (Pesty). 1900-ban, az országos helységnévrendezés során a megkü-
lönböztető szerepű Szentmihály- előtagot kapta, mivel a település kalugyerkolostorát 
Szent Mihályról nevezték el (Mező 1999: 205, Mizser 2007: 101). „a tisza-jobbparti 
körtvélyes a 14. század első felében keletkezett magyar falu. határában valószínűleg 
Bog dán vajda, de nem lehetetlen, hogy csak Szász fia Balk, vagy Drág görög szertar-
tású monostort alapított szent Mihály ark angyal tiszteletére. a magyar falu korábbi 
fennállását az a kö rülmény igazolja, hogy a falunév nem a kolostorra utal, mint például 
a közeli remete neve a pálosokra. Már a középkorban nagy lehetett a népi keveredés, a 
18. sz.-ban azonban még mindig tartotta magát a körtvélyesi magyarság” (Bélay 167). 
a hivatalos ukrán Грушoвo név párhuzamos ruszin névadás eredménye, vö. rusz-ukr. 
груша ’körte’ (СУМ. 2: 183), akárcsak a korábbi román Péri, vö. rom. pară ’ua.’ (DrM. 
2: 186).

Körtvélyesmező ld. Körtvélyes

Kőszirtdűlő ld. Kaminci

Kövesliget, Драговo ‘település huszttól ék-re’ 1402: Keveslygeth (Mihályi 124), 
Kweslygeth (Zsigmokl. 2/1: 1550), 1409: Kweslygeth, Dragulylese (uo. 2/2. 7202), 
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1463: Dragojesth (Mihályi 449), 1510: Keovesligeth (Sz. 1882. 459), 1725: Kőves liget, 
r. Drahova (revizki), 1773: Köves Ligeth, Dragujesty, Drahova (lexloc. 134), 1808: 
Kövesliget, Drahowá, Dragujesty (lipszky: rep. 347), 1828: Kövesliget, Drahowo (nagy 
197), 1838: Kövesliget (Schem. 61), 1851: Kövesliget (Fényes 2: 272), 1877: Kövesliget, 
Dráhovo (hnt.), 1913: Kövesliget (hnt.), 1925: Drahovo (ComMarmUg. 44–5), 1944: 
Kövesliget, Драговo (hnt.), 1983: Драгове, Драговo (Zo), 1995: Драговo. a Kövesliget 
helységnév magyar eredetű, a talaj milyenségére utaló köves mn.-nek és a liget ’kisebb, 
ritkás erdő’ főnévnek az összetételével keletkezett. „neve után ítélve magyarok lehet-
tek első la kói. környéke adta a falunak a nevet, az pedig körülbelül eddig a vonalig volt 
magyar és egyáltalán lakott a középkorban” (Bélay 168). a hivatalos ukrán Драговo, 
illetve a népnévi román Draguleşti változat személynévi eredetű. Mindkettő egy régi, 
egykor kövesliget határában álló település, Dragulylese nevére vezethető vissza. en-
nek előtagja a magyarba a bolgárból román közvetítéssel bekerült Draguly szn. (kiss 
1991c: 356–7). 

Kövesvölgy ld. Petroszá

Középapsa, Середнє Водяне ‘település rahótól ny–Dny-ra’ 1390: Kezepse-Apsa 
(Csánki 1: 446), 1406: Apcha (Mihályi 143), 1426: Kezepseu-Apsa (uo. 266), 1428: 
Kezepsew Apsa (uo. 273), 1504: Kewzepapsa (Bélay 121), 1725: Kőzép Apsa (revizki), 
1773: Mediocr. Apsa, Közép Apsa, Apse dgye Mislok, Apsu Szerednyu (lexloc. 133), 
1808: Apsa (Közép), Apsa gye minszlok (lipszky: rep. 19), 1828: Apsa (Közép), Srednya 
Apsu (nagy 195), 1838: Közép-Apsa (Schem. 53), 1851: Közép-Apsa (Fényes 1: 37), 
1877: Apsa (Közép-), Apsiu de medilocu (hnt.), 1913: Középapsa, (hnt.), 1925: Středni 
Apša, Stredná Apša, Strednaja Apša, 1930: Apša Střední (ComMarmUg. 127–8), 1944: 
Középapsa, Середня Апша (hnt.), 1983: Середнє Водяне, Среднee Водянoе (Zo). az 
Apsa helységnév magyar eredetű, magyarázatához ld. Alsóapsa szócikkét. „a 14. szá-
zadban megült, földrajzi hely zete és neve után ítélve magyar eredetű falu. első ok-
leveles említésekor azonban már helybeli románok a bir tokosai, kiknek a szomszé-
dos falukban (alsó- és Felsőapsa, ka rácsonyfalva) is vannak részeik” (Bélay 121). a 
megkülönböztető szerepű Közép- előtag azzal van kapcsolatban, hogy a falu Alsó- és 
Felsőapsa között fekszik. a korábbi ruszin Szerednya Apsa és román Apsa gye mislok 
párhuzamos névadással keletkezett. az 1946-tól hivatalos ukrán Середнє Водяне név-
ben az ukrán водяний ’víz-, vízi, vizes’ melléknév (Udvari 2003: 290-1, СУМ. 1: 723) 
semleges nemű alakja szerepel, jelentése tkp. ’középső vizes (falu)’. 

Középső Apsa ld. Középapsa

Középsővisó ld. Középvisó
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Középvisó, Vişeu de Mijloc ’település Máramarosszigettől Dk-re’ 1600: Koezepseouyso 
(Bélay 219), 1725: Közép visó, Visoj de misloc (revizki), 1773: Mediorsis Viso, Kőzép 
Viso, Visen de Mislok, Sredni Visen (lexloc. 132), 1808: Visó (Közép-), Visenye (gye 
minslok), Wyssen, Wyssowá (Středňj-) (lipszky: rep. 739), 1828: Vissó (Közép), Sredny 
Wissen (nagy 200), 1838: Közép-Vissó (Schem. 56), 1851: Visso (közép !) (Fényes 4: 
308), 1913: Középvisó (hnt.), 1944: Középvisó (hnt.), 1981: Vişeu de Mijloc (legea). a 
Visó helységnév névátvitellel jött létre a szomszédos Alsó- vagy Felsővisó falu nevéből. 
„a családnevek alapján valószínű, hogy a másik két visó, de főleg Felsővisó néhány 
családjának kitelepedése által keletkezett” (Bélay 219). a Visó név magyarázatához ld. 
Alsóvisó szócikkét. a korábbi Középső-, majd rövidült Közép- előtag arra utal, hogy a 
falu Alsó- és Felsővisó között helyezkedik el. a hivatalos román Vişeu de Mijloc részfor-
dítás a magyarból, vö. rom. mijloc ’közép, középső’ (DrM. 2: 40) (FneSz., Felsővisó). 

Krácsfalva, Mara ’település Máramarosszigettől D-re’ 1415: Karachfalva (Mihályi 
198), 1444: Karatzonfalwa (Bélay 169), 1471: Karachyonfalwa (uo.), 1475: Charachfalva, 
Karachfalva (Mihályi 527, 529), 1555: Kraczyonfalwa (Bélay 169), 1720: Krácsfalva 
(uo.), 1773: Kracsfalva, Krésesty (lexloc. 133), 1808: Krácsfalva, Krecsesty (lipszky: 
rep. 348), 1828: Kratsfalva, Kračesty (nagy 197), 1838: Krácsfalva (Schem. 53), 1851: 
Kracsfalu (Fényes 2: 272), 1913: Krácsfalva (hnt.), 1944: Krácsfalva (hnt.), 1981: Mara 
(legea). a Krácsfalva helységnév magyar eredetű, a m. Krács~Karács szn.-nek és a bir-
tokos személyjellel ellátott falu főnévnek az összetételével keletkezett. a személynév-
hez ld. 1273: Karach (Sztp. kritJ. 2/2-3: 65), rom. Crac~Cracea csn. (Constantinescu 
252). „névadója ismeretlen. a középkorban a gyulafalvi törzsből kiágazott sugatagi 
nemesség a birtokosa, később a Drágfi-család” (Bélay 169). a korábbi román Kracsesty 
(tkp. ’krácsék, krács emberei’) párhuzamos névadással jött létre. az újabb hivatalos 
Mara a Máramaros folyó nevéből ered. 

Krajnikovo ld. Mihálka

Kraszna ld. Krasznisora

Kraszna1, Crasna Vişeului ’település Máramarosszigettől k–Dk-re’ 1882: Kraszna 
(hnt.), 1892: Kraszna (hnt.), 1898: Petrova kraszna (hnt.), 1907: Petrovakraszna (hnt.), 
1913: Petrova-kraszna (hnt.), 1930: Krásná (ComMarmUg. 37), 1967: Crasna Vişeului 
(Suciu 1: 172), 1981: Crasna Vişeului (legea). a Kraszna helységnév ruszin eredetű, 
alapja a rusz.-ukr. красний ’szép, csinos’ melléknév (СУМ. 4: 327, Чопей 159) nőne-
mű formája. a Petrova- előtag arra utalt, hogy Petrova külterületi lakott helye volt. 
közigazgatásilag ma Petrovabisztrához tartozik. a hivatalos román Crasna Vişeului 
jelentése tkp. ’visókraszna’.

Kraszna2 ’elpusztult falu’ 1402. Krazna (Bélay 169). „Bizonytalan fekvésű elpusztult 
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helység. Szász unokáinak birtokában egyetlen alkalommal említett havasi település” 
(Bélay 169). a név magyarázatához ld. Kraszna1 szócikkét.

Krasznaplesza ’egyesült rahóval’ 1882: Krasznaplesza (hnt.), 1888: Krasznoplesza 
(Krásznapleszá) (hnt.), 1892: Krasznoplesza (Krásznapleszá) (hnt.), 1898: Krasznaplesz 
(hnt.), 1907: Zátony (hnt.), 1913: Zátony (hnt.), 1925: Krásnopleso, Krásné Pleso, 1930: 
Pleso Krásné (uo.). a Krasznaplesza helységnév ruszin eredetű, a Kraszna- magyará-
zatához ld. Kraszna1 szócikkét. a -plesza utótag a rusz.-ukr. плесо ’széles folyóköz, 
zátony, növényzet nélküli padka a folyóban’ (СУМ. 6: 578) főnév származéka, de ld. 
még rom. pleş ’kopár hely, kopasz’ (DrM. 2: 257). a falu nevét 1904-ben Zátony-ra 
magyarosították (lelkes 69). rahó külterületi lakott helye volt.

Krasznisora, Красна ‘település técsőtől ék-re’ 1780-1: Krasznisora, Kresznisore 
(Mth. 108), 1785-6: Krasznasore (uo.), 1804: Krasznaszora (korabinszky), 1808: 
Krásznahora, Krásnáhora, Krasznisora (lipszky: rep. 351), 1828: Krasznászora 
(nagy 200), 1838: Krasznasora (Schem. 60), 1851: Krasznischora (Fényes 2: 274), 
1877: Krasznihora, Krasznisori (hnt.), 1892: Krásznisora (Krasznisori) (hnt.), 1913: 
Tarackraszna (hnt.), 1925: Krasnošory, 1930: Krásná (ComMarmUg. 73), 1944: 
Tarackraszna, Красношоры (hnt.), 1983: Красна, Красная (Zo). a Krasznisora hely-
ségnév román eredetű, a falu az 1089 m magas Hraboszt-hegy lábánál épült a Kraszna-
patak, vö. Красний потік (ShU. 281), és a Tarac összefolyásánál. „Dombo és ki-
rálymező közt krasznisora Plájszka és tichovecz völgyek torkolatánál a mult század 
közepén apeczka havas alatt szük völgyben keletkezett krasznisora orosz helység, 
jelenleg 460 lelket számit Domboi lakosokból” (Pesty). a településnév a pataknév ro-
mán -şoara kicsinyítő képzős származéka, jelentése tkp. ’kis-kraszna’. 1901-ben, az 
országos helységnévrendezés során a helység nevét Tarackraszná-ra változtatták a két 
folyó nevének összevonásával (Mező 1999: 208). a hivatalos ukrán Красна a víznév-
ből származik. 

Kricsfalva, Кричовo ‘település técsőtől é-ra’ 1375: villa Crich (Docval. 259), 1398: 
Kerchwa, Kerechwa (uo. 501–2), 1411: Kyrichfalwa (Bélay 169), 1471: Krychfalwa (uo.), 
1505: Kritsfalva (tt. 1887: 516), 1541: Criczfalu (iványi 225), 1588: Chritzfalva (Mi-
hályi 634), 1725: Kricsfalva (revizki), 1773: Kricsfalva, Kricsova (lexloc. 134), 
1808: Kricsfalva, Křičowá, Kryčowá, Kriczova (lipszky: rep. 353), 1828: Kritsfalva, 
Kričowo (nagy 197), 1838: Kricsfalva (Schem. 64), 1851: Kricsfalva (Fényes 2: 275), 
1877: Kricsfalva, Kricsovo (hnt.), 1913: Kricsfalva (hnt.), 1925: Kričove, Kričovo 
(ComMarmUg. 74–5), 1944: Kricsfalva, Кричoвo (hnt.), 1983: Кричове, Кричeвo (Zo), 
1995: Кричовo. a Kricsfalva helységnév magyar eredetű, a Krics szn.-nek és a birtokos 
személyjellel ellátott falu főnévnek az összetételével keletkezett. „a 14. sz. közepén ala-
kult ki, a névadó krics fia iván, ugyanis 1375-ben szerepel. névadóik románok, vagy 
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inkább szlávok vol tak” (Bélay 169). a Krics személynévhez ld. 1375: „Chrychywan et 
Stanizlaus” (Docval. 260), ukr. Кирч~Крич csn. (Bogdan 156, Чучка 2005: 210). a 
hivatalos ukrán Кричовo a magyarral párhuzamos névadás eredménye (kiss 1991c: 
357). 

Kricsove ld. Kricsfalva

Krivij, Кривий ‘település huszttól é-ra’ 1898: Krivej (hnt.), 1944: Krivi, Кривый 
(hnt.), 1983: Кривий, Кривoй (Zo). a Krivij helységnév ruszin víznévi eredetű, vö. 
1865: Krive (Sebestyén 2008: 210), Кривий потік (ShU. 286). a pataknév a rusz.-
ukr. кривий ’ferde, görbe’ (СУМ. 4: 339, Чопей 161) mn. származéka, szabálytalan, 
kanyargós folyású patakot jelöl. lipcse külterületi lakott helye volt, közigazgatásilag 
ma is hozzá tartozik. 

Kruhlij, Круглий ‘település rahótól D-re’ 1864: Kruhli (Pesty), 1877: Kruchli (bá-
nyatelep) (hnt.), 1892: Kruhli (hnt.), 1898: Kruchli (hnt.), 1907: Körtelep (hnt.), 1913: 
Körtelep (hnt.), 1918: Körtelep (hnt.), 1930: Kruhlí (ComMarmUg. 76), 1944: Körtelep, 
Круглый (hnt.), 1983: Круглий, Круглый (Zo). a Kruhlij helységnév ruszin eredetű, 
alapja a rusz.-ukr. круглый ’kerek, kör alakú’ melléknév (СУМ. 4: 368, Чопей 162). 
„népeségét tekintve állitolag részint a szomszéd lonka, raho, és részint gács honbol 
népesedett, a rom. kath. kik mint bányászok Bocsko kerület kabalapolyánárol a ma-
gas kincstár által, mint szegödött munkások, kruhli nevű telepbe át tétettek a vas kő 
szűkséglete meg szerzése végett” (Pesty). a magyar Körtelep név tükörfordítás ered-
ménye. trebusafejérpatak külterületi lakott helye volt.

Kruhlij ld. Kruhli

Kusnica, Кушниця ‘település az ilosvai járásban, ilosvától ék-re’ 1318: Cusmuca 
(györffy 1: 543), 1383: Kuchnyche (Docval. 307, Mihályi 77), 1389: Kusnycza, 
Kusnicza (Mihályi 95), 1451: Kusnyicza, Kusnicza, Kussicza (uo. 358, 361–2), 1525: 
Kwsnycha (Bélay 170), 1725: Kusnicza (revizki), 1773: Kusnyicza, Kusnicza (lexloc. 
134), 1808: Kusznicza, Kusnicza, Kusnica (lipszky: rep. 361), 1828: Kusnyitza (nagy 
197), 1838: Kusznicza (Schem. 61), 1851: Kusnyicza (Fényes 3: 282), 1877: Kusnica 
(hnt.), 1913: Kovácsrét (hnt.), 1925: Kušnica, Kušnice (ComMarmUg. 76–7), 1944: 
Kovácsrét, Кушницa (hnt.), 1983: Кушниця, Кушницa (Zo). a Kusnica helységnév 
ruszin víznévi eredetű, vö. Кýшниця (ShU. 307). ennek alapszavához ld. or. nyj.-i 
кушня ’favágók erdei kunyhója’ < r. *кучня ’ua.’ < óor. *kuča ’kunyhó’ ~ rusz. куча 
’viskó, kunyhó, kémény nélküli parasztház ’ (Чопей 165), amihez szl. -ica helynévkép-
ző kapcsolódik. a falu eredetileg Bereg megyéhez tartozott, de viszonylag korán, a 14. 
században átkerült Máramaroshoz. a magyar Kovácsrét 1900-ban, az országos hely-
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ségnévrendezés során tudatos magyarosítással keletkezett, a Kusnicá-val etimológiai 
kapcsolatba hozott le. kuźnica ’fémkovácsoló üzem, hámor’ vagy az or. кузница ’ko-
vácsműhely’ sugallhatta (FneSz., Kovácsrét, Mező 1999: 213).

Kutlás, Кутлаш ‘település huszttól ék-re’ 1898: Kutlás (hnt.), 1944: Kutlás, Кутляшъ 
(hnt.), 1983: Кутлаш (Zo). a Kutlás helységnév ruszin dűlőnévi eredetű, vö. 1865: 
Kutlás (Sebestyén 2008: 197). a név alapja valószínűleg a rusz.-ukr. котéл ’üst, kat-
lan’ (СУМ. 4: 309, Чопей 158) főnév, amihez talán ruszin képző kapcsolódik. a tanya 
egy kis völgykatlanban jött létre a múlt század elején herincse határában. 

Kuzi1 ’egyesült lonkával’ 1860: Kuzy (Sebestyén 2008: 211), 1892: Erdészvölgy (hnt.), 
1898: Erdészvölgy (hnt.), 1907: Erdészvölgy (hnt.), 1913: Erdészvölgy (hnt.), 1944: Er-
dészvölgy, Кузы (hnt.), 1967: Кізі (Zo). a Kuzi helységnév ruszin víznévi eredetű, vö. 
Кізій потік, Kozi, Кoзій (ShU. 249-50). alapja a rusz.-ukr. кіз~коза ’kecske’ (СУМ. 
4: 209, Чопей 152) állatnév, jelentése tkp. ’kecskés (patak)’. a tanya határában 1885-
ben a kincstár rudolf trónörökös részére vadászkastélyt építtetett, ami a köztudatba 
Erdészvölgy-ként vonult be, s ez a név átvonódott a helységre is. a kastély mára teljesen 
elpusztult. lonka külterületi lakott helye volt, 1967-ben egyesültek.

Kuzi2 ’egyesült Bereznával’ 1864: Kuzi (Sebestyén 2008: 184), 1864-5: Kuzi (uo. 185), 
1898: Kuzi (hnt.), 1907: Kuzi (hnt.), 1913: Kuzi (hnt.), Kovácstanya (Kuzi) (Sebestyén 
2008: 185), 1918: Kuzi (lelkes 66), 1944: Kuzi, Кузій (hnt.), 1967: Кузій (Zo). a Kuzi 
helységnév ruszin víznévi eredetű, vö. 1913: Kuzi patak (Sebestyén 2008: 185), Кізій 
потік, Kozi, Кoзій (ShU. 249-50). a pataknév magyarázatához ld. Kuzi1 szócikkét. 
kataszteri térképen a tanya nevének magyarosított, Kovácstanya változatával is talál-
kozunk, ami téves etimológián alapszik. a település Berezna külterületi lakott helye 
volt, 1967-ben egyesültek.

Kuzsbej ’elpusztult falu Szolyma határában’ 1828: Kuzsbej (nagy 200), 1888: Kusbely 
(hnt.), 1892: Kusbij (hnt.), 1898: Kusbéj (hnt.), 1904: Szarvashegy, Kusbéj (lelkes 
67), 1907: Szarvashegy (hnt.), 1913: Szarvashegy (hnt.), 1930: Kužbeje (ComMarmUg. 
77), 1983: Кужбий, Кужбій (Zo). a Kuzsbej helységnév ruszin eredetű, alapja a 
Kuzsbej~Kizsbej szn., vö. 1715: Kusbej (Kusbé) Hricz (Bélay 220), Кiжбeй csn. (Чучка 
2005: 264), rom. Cujbă csn. (iordan 1983: 160, Constantinescu 254). a személynév 
a rusz.-ukr. кужба ’vasból vagy fából készült állvány, amire a katlant felfüggesztették’ 
(hrinčenko 2: 320) származéka. a helység nevét 1904-ben Szarvashegy-re magyaro-
sították (lelkes 67). Szolyma külterületi lakott helye volt, mára teljesen elnéptelene-
dett.

Kvaszi ld. Borkút1
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Kvaszni ’egyesült Bogdánnyal’ 1796-9: Kvaszné (Mth. 102), 1808: Kvászni, Kwásny 
(lipszky: rep. 364), 1838: Kvaszni (Schem. 55), 1864: Kvászi (Pesty), 1892: Kvaszni 
(hnt.), 1898: Kvaszni (hnt.), 1907: Borvízvölgy (hnt.), 1913: Borvízvölgy (hnt.), 1925: 
Kvasny (ComMarmUg. 77), 1944: Borvízvölgy, Квасный (hnt.), 1968: Квасний (Zo). 
a Kvaszni helységnév ruszin víznévi eredetű, vö. Квасний потік (ShU. 244). a patak-
név alapja a rusz.-ukr. квасный ’savanyú, ásványos’, квасна вода ’savanyúvíz, borvíz’ 
(СУМ. 4: 131, Чопей 146). „kvászni savanyú vizétől nyerte nevét, minthogy több sa-
vanyú víz forrása van; kvászni orosz szó, magyarul savanyú” (Pesty). 1904-ben a falu 
nevét Borvízvölgy-re magyarosították (lelkes 69). Bogdány külterületi lakott helye 
volt, 1967-ben egyesültek.

Kvasznica ’egyesült ruszkovapolyánával’ 1864: Kvasznicza (Pesty), 1888: Zvasnicza 
(!) (hnt.), 1892: Kvasznicza (hnt.), 1898: Kvasznicza (hnt.), 1907: Kvasznicza (hnt.), 
1913: Kvasznicza (hnt.), 1944: Kvasznica (hnt.). a Kvasznica helységnév ruszin erede-
tű, magyarázatához ld. Kvaszni szócikkét. „a községhez tartozó részek (:contotetis:) ... 
Kvasnicza; Savanyu víz forásal és onnan veszi nevét” (Pesty). a tanya ruszkovapolyána 
külterületi lakott helye volt.

Lapály ‘egyesült Szigettel’ 1904: Lapály (lelkes 70), 1907: Lapály (hnt.), 1913: Lapály 
(hnt.). a Lapály helységnév magyar dűlőnévi eredetű, vö. 1864: „Lapály hegy oldal” 
(Pesty). a név alapja a m. lapály ’a környék szintjénél alacsonyabban fekvő, nagyobb 
sík földterület’ főnév (értSz. 4: 578). Sziget külterületi lakott helye volt.

Laposkő ld. Lászpegya

Láposmező ld. Luhi1

Lászpegya ’egyesült kirvá1val’ 1898: Lászpegya (hnt.), 1904: Lászpegya, Laposkő (lel-
kes 70), 1913: Laposkő (hnt.), 1944: Laposkő (hnt.). a Lászpegya helységnév román 
dűlőnévi eredetű, vö. 1864: Jaszpedja (Pesty). alapja a rom. nyj.-i pedea~spedea ’le-
pény, hamuban sült pogácsa’ (DrM. 2: 212), ill. la ’-nál, -nél’ (uo. 1: 697), jelentése tkp. 
’a lepény, pogácsa alakú dombnál, hegynél’. hasonló formájú lapos dombról, föld-
kiemelkedésről nevezhették el. a tanya nevét 1904-ben Laposkő-re magyarosították 
(lelkes 70). kirva1 külterületi lakott helye volt.

Láz ’egyesült horbbal alsókalocsa néven’ 1770/2: Lazi (ComMarmUg. 79), 1808: Lázi, 
Lazy (lipszky: rep. 284), 1828: Lázi, seu Horb (nagy 197), 1851: Lázi (Fényes 3: 14), 
1864: Kalocsa Ófalu Láz (Pesty), 1892: Kalocsa-Láz (hnt.), 1898: Kalocsa-Láz (hnt.), 
1904: Felsőláz, Láz (lelkes 66), 1907: Felsőláz (hnt.), 1930: Lazy (uo.). a Láz hely-
ségnév ruszin dűlőnévi eredetű, alapja a rusz. лазъ ’erdei kaszáló’ (Чопей 167) főnév, 
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vö. m. láz 1. ’irtvány, rét, szénatermő hely, tisztás’, 2. ’irtványföldi, szétszórt telepü-
lés’, rom. laz ’irtás, füves hely, kaszáló’ (DrM. 1: 704). „láz” orosz szó, magyarul any-
nyit tesz: mint rét – v. a hely is a hol fekszik egy szük völgyben mintegy a havasok-
tól bekeritett kertet képez” (Pesty). a korábbi Kalocsa- előtag arra utalt, hogy a falu 
kalocsa-ófalu közelében keletkezett. 1897-ben egyesült horbbal Alsókalocsa néven 
(Mező 1999: 23).

Lázi ’egyesült rahóval’ 1785-6: Lazi (Mth. 102), 1796-9: Laáz (uo.), 1804: Verchovaty 
(ComMarmUg. 14), 1808: Lazi (Verchovati-), Werchovatý-Lazy (lipszky: rep. 372, 
731), 1898: Láz (hnt.), 1907: Alsóláz (hnt.), 1913: Alsóláz (hnt.), 1925: Lazy, 1930: 
Lázky (ComMarmUg. 14), 1944: Alsóláz, Лазъ (hnt.). a Lázi helységnév ruszin erede-
tű, magyarázatához ld. Láz szócikkét. a Lázi többes számú alak. a jelzőként használt 
Verhováti- előtag a rusz. верховатий ’magas’ (Желеховский 1: 64) mn. származéka, 
jelentése tkp. ’Magas helyen lévő erdei kaszálók’. a helység nevét 1904-ben Alsóláz-ra 
változtatták (lelkes 68). rahó külterületi lakott helye volt. 

Lazescsina, Лазещина ‘település rahótól ék-re’ 1785-6: Lasiscsi (Mth. 118), 1789: 
Inferior Lazescsina, Inferior Lazestsina, Superior Lazescsina, Superior Lazestsina (uo.), 
1808: Lozuscsena, Lozusscena (uo.), 1828: Lazestyina (nagy 200), 1838: Lazestyina 
(Schem. 57), 1882: Lázes (hnt.), 1892: Lazescsina (hnt.), 1898: Lazescsina (hnt.), 1907: 
Mezőhát (hnt.), 1913: Mezőhát (hnt.), 1925: Lazeščina, 1930: Lazeština (ComMarmUg. 
78), 1944: Mezőhát, Лазещина (hnt.), 1983: Лазещина (Zo). a Lazescsina helységnév 
ruszin víznévi eredetű, a falu az azonos nevű patak mellett települt a 18. században, 
vö. 1725: Lazuscsana fl. (revizki), Лазівщáна ріка (ShU. 309). a víznév alapja a láz 
főnév (ld. Láz szócikkét), amihez a rusz. -scsina képző kapcsolódik. Más feltevés sze-
rint a helység a közeli tatár-hágóra vezető, a falun keresztül haladó útról vagy ösvény-
ről (перелаз) kapta a nevét (ІМСУ. 527). a magyar Mezőhát névmagyarosítás eredmé-
nye, 1904-ben keletkezett hivatalos úton (lelkes 68).

Lazu Baciului ld. Bácsiláz

Lednej ’egyesült ripinyével’ 1804: Lidnik (korabinszky), 1808: Lidnik (lipszky: 
rep. 379), 1864: Lednej (Pesty), 1892: Lednei (hnt.), 1898: Lednei (hnt.), 1910: Lednej 
(ComMarmUg. 79). a Lednej helységnév ruszin személynévi eredetű, vö. 1715: Pe. 
Ledni (Bélay 184), ukr. Ледней csn. (Чучка 2005: 331), rom. Lednei csn. (iordan 1983: 
276), de ld. még rusz. ледникъ ’jégverem, jégpince’ (Чопей 168). „Lednej telepitvény 
egy hegyen egy lednej nevü embertül ki ott elöször telepedvén le” (Pesty). Majdánka 
külterületi lakott helye volt, egyesült ripinyével.

Lednik ld. Lednej
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Lehnata ’egyesült tyuskával’ 1798: Lechnata (t), 18. sz. vége: Lechnata (t), 1805: 
Lechnata (ComMarmUg. 79), 1808: Lechnová (lipszky: rep. 373), 1830: Lechovate (t), 
1852: Lenata (t), 1853: Lihnata (t). a Lehnata helységnév valószínűleg ruszin sze-
mélynévi eredetű, a Lehno szn. származéka, vö. 1649: El. Lehkna (!) (Bélay 167), ukr. 
Лехно csn. (Чучка 2005: 335), le. Lechno csn. (rymut 2: 12). tyuska külterületi lakott 
helye volt, a 19. század második felében egyesültek.

Lengyelszállás ld. Lyahovec

Leorda ’egyesült alsóapsával’ 1892: Leurda (hnt.), 1898: Leurda (hnt.), 1900: Leurda 
(hnt.), 1902: Leurda (hnt.). a Leorda helységnév román dűlőnévi eredetű, vö. 1860: 
Leorda (Sebestyén 2008: 178). a név alapja a rom. leordă ’medvehagyma’ növénynév 
(DrM. 1: 715), a tanya a környék jellegzetes növényéről kapta a nevét. alsóapsa külte-
rületi lakott helye volt. 

Leordina, Leordina ’település Máramarosszigettől Dk-re’ 1411: Lewrgyna, Leordena 
(Csánki 1: 450), 1413: Lewrgina (iványi 103), 1418: Leordina (Mihályi 224), 1450: 
Ordonafalva (uo. 351), 1473: Lywrdyna (Bélay 171), 1555: Leuerdina (uo.), 1725: 
Leordina (revizki), 1773: Leordina, Leurdina (lexloc. 132), 1808: Leordina (lipszky: 
rep. 377), 1828: Leordina (nagy 197), 1838: Leordina (Schem. 56), 1851: Leordina (Fé-
nyes 3: 23), 1913: Leordina (hnt.), 1944: Leordina (hnt.), 1981: Leordina (legea). a 
Leordina helységnév ruszin eredetű, a rom. Leorda személynév (Constantinescu 309) 
birtoklást kifejező szl. -in(a) képzős (Šmilauer 29) származéka, jelentése ’leordáé, 
leorda faluja’. a személynévhez ld. rom. leordă ’medvehagyma’ (DrM. 1: 715) (vö. 
FneSz., Lőrincfalva).

Leveles ld. Lopusnya

Lipcsa ld. Lipcse

Lipcse, Липча ‘település huszttól ék-re’ 1350: Lypche (Mihályi 29), 1383: Lupche 
(Docval. 308), 1406: Lipche (Mihályi 139), 1457: Lipse (uo. 401), 1516: Lypche (tt. 
1887: 521–2), 1555: Lypczye (Bélay 171), 1725: Lipcse (revizki), 1773: Lipcse (lexloc. 
134), 1808: Lipcse, Lippse, Lipče (lipszky: rep. 381), 1828: Lipcse, Lipsa (nagy 197), 
1838: Lipcse (Schem. 61), 1851: Lipcse (Fényes 3: 28), 1877: Lipcse, Lipsa (hnt.), 1913: 
Lipcse (hnt.), 1925: Lipša, 1930: Lipča (ComMarmUg. 81), 1944: Lipcse, Липча (hnt.), 
1983: Липча (Zo). a Lipcse helységnév ruszin víznévi eredetű, a község a Nagy-ág jobb 
oldali mellékpatakja, a Lipcse mellett jött létre, s arról kapta a nevét, vö. Лúпча ріка 
(ShU. 316). „e helység nevét vette lipcse pataktól melly orosz nyelven lipcsának ne-
veztetik, ezen patak lipcse-polyana helysége hegyeiből eredt, és lipcsénél a nagy ág 
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folyóba beömlik” (Pesty). a pataknév valószínűleg személynévre vezethető vissza, vö. 
cs. r. L’ubek szn., le. Lubek szn. (FneSz., Németlipcse), ukr. Липча csn. (Чучка 2005: 
335), bár utóbbi, mivel kárpátaljai előfordulású, lehet, hogy a helységnévből szárma-
zik. a szókezdő lju- > li- változás a magyarban és a szláv nyelvekben egyaránt végbe-
mehetett. elképzelhető, hogy a hivatalos ukrán Липча korábbi, mint a magyar Lipcse 
(kiss 1991c: 357). teljes mértékben nem zárhatjuk ki köznévi eredetét sem, vö. rusz.-
ukr. липа ’hárs’ (СУМ. 4: 487-8, Чопей 169).

Lipcsehárs ld. Lipovec

Lipcsemező ld. Lipcsepolyána

Lipcsepolyána, Липецька Поляна ‘település huszttól é–ék-re’ 1463: Polonya 
(Csánki 1: 451), 1614: Polana (Bélay 172), 1653: Lipcse Polyana (uo. 179), 1725: Polana 
(revizki), 1773: Lipcse Polyana (lexloc. 135), 1808: Polyána (Lipcse-) (lipszky: 
rep. 522), 1828: Polyana (Lipcse), Lipecka Polyana (nagy 198), 1838: Lipcse-Pojána 
(Schem. 61), 1851: Lipcse-Polyána (Fényes 3: 28), 1877: Polyána (Lipcse-), Lipecka-
Polyana (hnt.), 1913: Lipcsemező (hnt.), 1925: Lipša Poljana, 1930: Polana Lipecká 
(ComMarmUg. 81-2), 1944: Lipcsemező, Липецка Поляна (hnt.), 1983: Липецька 
Поляна, Липецкая Поляна (Zo). a Polyána helységnév ruszin eredetű, a rusz.-ukr. 
поляна ‘erdei tisztás, rét’ (СУМ. 7: 107-8) főnévből keletkezett. a falu Lipcse és Dolha 
között a Lipcse patak völgyében települt, a Lipcse- előtag a szomszéd falu nevéből szár-
mazik. „lipcsepolyána (:oroszul lipeczka polyáná:) a régi iratokba Polyánka nevezett 
alat fordul elő nevét eredetétül véve, a mennyiben e nevezett helység a Sokkal régib 
eredetü lipcse nemsközség területén keletkezett honnét elő nevét is vette a polyánka 
pedig oroszul lapálykát jelent a mellyen fekszik lipcse nevü patak lefolytában” (Pesty). 
a magyar Lipcsemező névalak 1900-ban, a helységnévrendezés során jött létre az utó-
tag lefordításával (Mező 1999: 223, Mizser 2007: 101). 

Lipecka Polyána ld. Lipcsepolyána

Lipovec, Липовець ‘település huszttól é-ra’ 1898: Lipovecz (hnt.), 1907: Hárspatak 
(hnt.), 1911: Hárs (Lipovecz) (Sebestyén 2008: 210), 1918: Hárspatak (hnt.), 1944: 
Lipcsehárs, Липча-Липовець (hnt.), 1983: Липовець, Липовец (Zo). a Lipovec hely-
ségnév ruszin víznévi eredetű, vö. 1864: Lipovetz patak (Pesty), 1864: Lipovecz (Sebes-
tyén 2008: 210), 1911: Lipovec patak (uo.), Липовець потік (ShU. 315). a pataknév a 
rusz.-ukr. липа ’hárs’ (СУМ. 4: 487, Чопей 169) fanév szl. -ovec helynévképzős szár-
mazéka, jelentése ’hársas patak’. a magyar Hárs~Lipcsehárs, illetve Hárspatak névala-
kok a szláv név fordításával jöttek létre, 1904-től a Hárspatak vált hivatalossá (lelkes 
65). a falu lipcse külterületi lakott helye volt, közigazgatásilag ma is hozzá tartozik.
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Liszicsevo ld. Ravaszmező

Liszkova ’egyesült alsóbisztrával’ 1898: Lyiszkü (hnt.), 1904: Liszkova, Mogyorós 
(lelkes 66), 1907: Mogyorós (hnt.), 1913: Mogyorós (hnt.), Liszkova (Mogyorós) (Se-
bestyén 2008: 179), 1944: Liszkova, Лисковa (hnt.), 1967: Лісковий (Zo). a Liszkova 
helységnév ruszin dűlőnévi eredetű, vö. 1864-5: Liszkovo (Sebestyén 2008: 178). a dű-
lőnév alapja a rusz.-ukr. ліска ’mogyoró’ (СУМ. 4: 523, Чопей 174) növénynév, amihez 
birtoklást, valamivel való ellátottságot kifejező -ova képző kapcsolódik, jelentése tkp. 
’Mogyorós (hely)’. a tanya nevét 1904-ben tükörfordítással Mogyorós-ra magyarosí-
tották. alsóbisztra külterületi lakott helye volt, 1967-ben egyesültek.

Liszkovec ld. Lyahovec

Lonka, Луг ‘település rahótól Dny-ra’ 1439: Lonka (Bélay 172), 1442: Lonka (uo.), 
1458: Lonca (Mihályi 409), 1725: Lonka (revizki), 1773: Lonka, Lonko, Luh (lexloc. 
136), 1808: Lonka, Luhé, Lunked (lipszky: rep. 386), 1828: Lonka (Kis), Luh (nagy 
197), 1838: Lonka (Schem. 54), 1851: Kis-Lonka (Fényes 3: 37), 1877: Lonka (hnt.), 
1882: Kislonka, Luhá (hnt.), 1913: Kislonka, Luhá (hnt.), 1925: Luh (ComMarmUg. 
84–5), 1943: Tiszalonka, Лугъ на Тисе (hnt.), 1983: Луг (Zo). a Lonka helységnév ma-
gyar eredetű, a m. lonka ’lanka, rét, árterület, berek’ főnévből keletkezett, vö. szl. *loka 
’ua.’ (Šmilauer 115). a 19. század végétől használatos Kis- előtag a helység méretére 
utalt, amit 1943-ban a Tisza- előtag váltott fel (Mező 1999: 387). a hivatalos ukrán 
Луг a magyar név értelmi megfelelője, de lezajlott benne az ukrán nyelvre jellemző 
g>h változás (Mizser 2007: 101-2). a település a tisza két partján terült el, ma egyik 
fele Ukrajnához, másik fele romániához tartozik Lunca la Tisa néven (ld. Kislonka).

Lonka ld. Széleslonka

Lonkabányavölgy ld. Bánszki2

Lonkapatak ld. Luh

Lópataka ld. Kabolapatak

Lopuhiv ld. Brusztura

Lopusanka ’egyesült kőrösmezővel’ 1828: Lapussanka (nagy 200), 1851: Lopusánka 
(Fényes 3: 38), 1892: Lopusánka (hnt.), 1898: Lopusánka (hnt.), 1907: Bíróvölgy (hnt.), 
1913: Bíróvölgy (hnt.), 1944: Bíróvölgy, Лопушанка (hnt.), 1967: Лопушанка (Zo). a 
Lopusanka helységnév ruszin víznévi eredetű, vö. 1863: Lopusanka Bach (Sebestyén 
2008: 208), Лопушáнка потік (ShU. 326). a pataknév alapja a rusz.-ukr. лопух ’lapu, 
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bojtorján’ (СУМ. 4: 547-8, Чопей 171), лопушина ’bojtorjánlevél, lapulevél’ (СУМ. 4: 
547-8, Чопей 171) főnév szl. -ka helynévképzős formája (Bényei 2012a: 112). a hely-
ség nevét 1904-ben Bíróvölgy-re magyarosították (lelkes 68). kőrösmező külterületi 
lakott helye volt, 1967-ben egyesültek.

Lopusnya, Лопушне ‘település Ökörmezőtől é-ra’ 1745: Laposnya (Mikovinyi), 1781: 
Lopusnya, Lópusnya (Mth. 48), 1808: Lopusna, Lopussna (lipszky: rep. 386), 1828: 
Lopuszna (nagy 200), 1851: Lopusnya (Fényes 3: 38), 1898: Lopusnya (hnt.), 1905: 
Lopusnya~Leveles (Sebestyén 2008: 212), 1907: Leveles (hnt.), 1913: Leveles (hnt.), 
1925: Lopušná, 1930: Lopušný (ComMarmUg. 83), 1944: Lopusnya, Лопушня (hnt.), 
1983: Лопушне, Лопушнoе (Zo). a Lopusnya helységnév ruszin víznévi eredetű, vö. 
1905: Lopusnya patak (Sebestyén 2008: 212), Лопýшний ручей (ShU. 327). a pa-
taknév a rusz.-ukr. лопушина ’bojtorjánlevél, lapulevél’ (СУМ. 4: 547-8, Чопей 171) 
melléknévképzős származéka, jelentése tkp. ’lapus (patak)’. „lopusnya telepitvény 
Majdánka községhez tartozik elnevezését nyerte a lopuch vagy is laputól, mi után 
azon patak mentében melyben lopusnya fekszik lopusánkának neveztetik ezen patak 
foly be a toruncsák vizébe s ezen össze folyásnál kezdödvén neve a nagy ág viznek” 
(Pesty). a magyar Leveles a szláv név magyarosításával keletkezett 1904-ben (lelkes 
67). közigazgatásilag toronyához tartozik.

Lozánszka, Лозянський ‘település Ökörmezőtől ny-ra’ 1653: Lazanki (Bélay 170), 
1745: Losánszky (Mikovinyi), 1780-1: Lozánszki (Mth. 52), 1789: Loszanszka (uo.), 
1808: Lozanszki, Lozansky (lipszky: rep. 388), 1828: Lozánszka (nagy 197), 1838: 
Lozánszka (Schem. 61), 1851: Lozánszka (Fényes 3: 43), 1898: Lozánszka (hnt.), 
1913: Cserjés (hnt.), 1925: Lozanszkoje, 1930: Lozanský (ComMarmUg. 83–4), 1944: 
Lozánszka, Лозянскoe (hnt.), 1983: Лозянський, Лозянский (Zo). a Lozánszka hely-
ségnév ruszin víznévi eredetű, vö. 1864: Lozanszka (Sebestyén 2008: 187), Лозянкa 
потік (ShU. 324). a pataknév a rusz.-ukr. лоза ’fűzfa, füzes, rekettye’ (СУМ. 4: 541, 
Чопей 171) fanév nőnemű melléknévképzős származéka. „lozánszka telepitvény 
melly majd nem különálló községet képez, a loznik vagy is lozá, magyarul rekety-
tye, mi után a patak mentében mellyben fekszik tisztán rekettyés nő,- ezen patak a 
nagy ág vizébe őmlik” (Pesty). az újabb magyar Cserjés a helységnévrendezés során, 
1900-ban jött létre (Mező 1999: 226). a hivatalos ukrán Лозянський hímnemű forma.

Luh ld. Lonka

Luh ’egyesült irholccal’ 1864: Luh p. (Pesty), 1865: Лугъ (Sebestyén 2008: 201), 1898: 
Luh (hnt.), 1907: Lonkapatak (hnt.), 1913: Lonkapatak (hnt.), 1944: Luh, Лугъ (hnt.). 
a Luh helységnév ruszin víznévi eredetű, vö. 1864-5: Potik Luh (Sebestyén 2008: 200), 
Луг (ShU. 328). a pataknév a rusz.-ukr. лугъ ’rét, kaszáló, bokros rét’ (СУМ. 4: 552, 
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Чопей 172) főnév származéka. a tanya nevét a helységnévrendezés során Lonkapatak-
ra változtatták. irholc külterületi lakott helye volt. 

Luhi1, Луги ‘település rahótól k-re’ 1796-9: Luhi (Mth. 102), 1804: Lonka, Luha 
(korabinszky), 1808: Luchi (lipszky: rep. 390), 1828: Luhi (nagy 197), 1838: Luhi 
(Schem. 55), 1851: Luhy (Fényes 3: 50), 1864: Luhi (Pesty), 1882: Luhi (hnt.), 1892: 
Luhi (hnt.), 1898: Luhi (hnt.), 1907: Láposmező (hnt.), 1913: Láposmező (hnt.), 1918: 
Láposmező (hnt.), 1925: Luhy (ComMarmUg. 84), 1944: Luhi, Луги (hnt.), 1983: Луги 
(Zo). a Luhi helységnév ruszin eredetű, magyarázatához ld. Luh szócikkét. a Luhi töb-
bes számú alak. „luhi oroszul, magyarul hegyek és folyók melletti tisztás kaszállókat 
jelent” (Pesty). a helység nevét 1904-ben Láposmező-re magyarosították (lelkes 69). 
a falu Bogdány külterületi lakott helye volt, közigazgatásilag ma is hozzá tartozik.

Luhi2 ‘egyesült Polyáná3val’ 1888: Luhi (hnt.), 1892: Luhi (hnt.), 1898: Luhi (hnt.), 
1904: Luhi (lelkes 70), 1907: Luhi (hnt.), 1913: Luhi (hnt.), 1967: Luhei, Luhi (Suciu 
1: 365), 2001: Luhei (uo.). a Luhi helységnév ruszin eredetű, magyarázatához ld. Luh 
szócikkét. a Luhi többes számú alak. a tanya Polyána3 külterületi lakott helye volt. a 
hivatalos román Luhei a szláv név átvétele.

Lunkuca ’egyesült Brébbel’ 1892: Lunkucza (hnt.), 1898: Lunkucza (hnt.), 1907: 
Lunkucza (hnt.), 1913: Lunkucza (hnt.), 1944: Lunkuca (hnt.). a Lunkuca helységnév 
román dűlőnévi eredetű, vö. 1864: La Lomkucze (Pesty). a dűlőnév a rom. luncă ’lan-
ka, rét, árterület, völgyfenék’ (DrM. 1: 741) főnév -ţa kicsinyítő képzős származéka, 
jelentése tkp. ’kis rét’. a tanya Bréb külterületi lakott helye volt.

Lyahóc ld. Lyahovec

Lyahovec, Лісковець ‘település Ökörmezőtől é–ény-ra’ 1614: Lyahowecz, Jakovecz 
(Bélay 173), 1646: Lyakovecz, Liakovecz (ComMarmUg. 80), 1725: Lyachovecz 
(revizki), 1773: Lyachovecz, Lyahucz (lexloc. 135), 1808: Liachovecz, Ljachowecz 
(lipszky: rep. 379), 1828: Lyachovetz, Lyachucz (nagy 197), 1851: Lyachovecz (Fényes 
3: 15), 1913: Lengyelszállás (hnt.), 1925: Lachovec (ComMarmUg. 80), 1944: Lyahóc, 
Ляховецъ (hnt.), 1946: Лісковець (Zo), 1983: Лісковець, Лeсковец (Zo). a Lyahovec 
helységnév ruszin eredetű, a Ljah szn.-nek a szl. -ovec helynévképzős alakja, jelenté-
se ’ljahék, ljah emberei’. a személynévhez ld. 1715: Ljach Jakab, Lyach Thome (Bélay 
213, 172), ukr.-or. Ляхъ csn. (Чучка 2005: 226, tupikov 238). „a község elnevezését 
hagyomány szerint lyách – gács országból bevándorolt családtól nyerte, ki a község 
első lakossának mondatik” (Pesty). a személynév a rusz.-ukr. лях ’lengyel’ (СУМ. 4: 
582) népnévből származik, s eredetileg a név viselőjének nemzetiségére utalt (Mizser 
2007: 102). 1900-ban, az országos helységnévrendezés során a nevet Lengyelszállás-ra 
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magyarosították (Mező 1999: 229). 1946-ban a történelmi nevet Лісковець-re változ-
tatták, ennek alapja az ukr. ліска ’mogyoró, mogyoróbokor’ (СУМ. 4: 523) főnév. 

Măcărlău ld. Makerló

Magastető ld. Ozsoverh

Magyarpatak, Valea Ungurului ’település Máramarosszigettől é-ra’ 1904: Magyar-
patak (lelkes 70), 1907: Magyarpatak (hnt.), 1913: Magyarpatak (hnt.), 1944: Ma-
gyarpatak (hnt.), 1968: Valea Ungurului (Suciu 2: 234), 2001: Valea Ungurului (lel-
kes uo.). a Magyarpatak helységnév víznévi eredetű, az alapjául szolgáló pataknév 
előtagja a magyar népnév. „Magyarpatak elválasztó vonalt képező hegyi patak, Szi-
get és kabola határa kőzt” (Pesty). Sziget külterületi lakott helye volt. a román Valea 
Ungurului a magyar név tükörfordítása. 

Majdan ld. Majdánka

Majdánka, Майдан ‘település Ökörmezőtől é-ra’ 1599: Majdánka (Bélay 130), 1703: 
Novaßholyatin (Mizser–révay 13), 1780-1: Majdán, Nauszholyátin (Mth. 48), 1789: 
Majdánka (Bélay 130), 1804: Nagy-Holyatin (korabinszky), 1808: Holyatin (Nagy-
) (lipszky: rep. 244), 1828: Holyatin (Naz), Majdanka (nagy 196), 1838: Majdánka 
(Schem. 63), 1851: Majdánka (Nász Holyatin) (Fényes 3: 58), 1877: Majdánka (hnt.), 
1898: Majdánka (hnt.), 1907: Majdánka (hnt.), 1913: Majdánka (hnt.), 1944: 
Majdánka, Майданъ (hnt.), 1983: Майдан (Zo). a Majdánka helységnév ruszin ere-
detű, alapja a rusz. майданъ ’liget, völgy’ (Чопей 177), vö. ukr. майдан ’beépítetlen 
telek, tér’ (СУМ. 4: 597), rom. maidan ’puszta térség, üres telek’ (DrM. 2: 4), amihez 
szl. -ka helynévképző kapcsolódik (Bényei 2012a: 112). erdei tisztáson, ligetben lét-
rejött falura utal. a falut a szomszédos óholyatin neve alapján a 18–19. században 
Novaszholyatin (Újholyatin) és Nagyholyatin néven is említik.

Majszin ld. Mojszén

Makerló ’egyesült Felsővisóval’ 1904: Makerló (lelkes 69), 1913: Makerló (hnt.), 
2001: Măcărlău (lelkes uo.). a Makerló helységnév hegynévből keletkezett névát-
vitellel annak a havasnak a nevéből, amelynek a lábánál a tanya létrejött, vö. 1864: 
Mákorló (Pesty): „egy régi ércz bánya hely van Mákorló havas alatt mely a’ rend korá-
ba miveltetett” (uo.). a hegynév etimológiája nem tisztázott. a tanya Felsővisó külte-
rületi lakott helye volt.

Mala Ugolyka ld. Kisugolyka
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Mara ld. Krácsfalva

Máragyulafalva ld. Gyulafalva

Máramarossziget ld. Sziget

Markusovec ’egyesült Szinevérrel’ 1892: Markuszovecz (hnt.), 1898: Markuszovecz 
(hnt.), 1902: Markusovec (hnt.), 1905: Markusovecz (Sebestyén 2008: 182). a 
Markusovec helységnév ruszin dűlőnévi eredetű, vö. 1864: Markesovicz, Markisovecz 
potok, Markisovszki luhi (Sebestyén 2008: 182). a dűlőnév alapja a Markus személy-
név szl. -ovec helynévképzős származéka. a személynévhez ld. ukr. Маркуш csn. 
(Чучка 2005: 365), m. Márkus csn. (kázmér 1993: 711). a tanya Szinevér külterületi 
lakott helye volt.

Matacsó ’egyesült iszkával’ 1745: Motacsova (Mikovinyi), 1780-1: Matocsol, Mátácsul 
(Mth. 32), 1789: Matacso, Marocso (uo.), 1804: Motacso (korabinszky), 1808: 
Matocsol, Matocsul (lipszky: rep. 416), 1828: Matatsó (nagy 200), 1892: Matacsó 
(hnt.), 1898: Matacsó (hnt.), 1907: Matacsó (hnt.), 1913: Matacsó (hnt.), 1944: 
Matacsó, Матачивъ (hnt.), 1967: Матичів (Zo). a Matacsó helységnév ruszin ere-
detű, a Matacs szn. [vö. 1715: Jo. Maticsi (Bélay 164)] birtoklást kifejező szl. -ova kép-
zős alakja, jelentése ’Matacsé, Matacs birtoka’. iszka külterületi lakott helye volt, 1967-
ben egyesültek. 

Maticsiv ld. Matacsó

Medvezsi, Медвежий ‘település huszttól ék-re’ 1828: Medvedse (nagy 200), 1896: 
Medvedzi (ComMarmUg. 87), 1910: Medvedzi (uo.), 1930: Medveží (uo.), 1941: Medvezsa 
(hnt.), 1983: Медвежий (Zo). a Medvezsi helységnév ruszin víznévi eredetű, vö. 1864: 
Медведзи звиръ (Sebestyén 2008: 211), 1912: Medvés (Medvezsi), Medvezsyj patak (uo. 
198), Медвéжий потiк (ShU. 357). a pataknév alapja a rusz.-ukr. медвéжий ’medvés-’ 
(СУМ. 4: 663, Чопей 182) melléknév, jelentése tkp. ’Medvés patak’. „Medvezsi a benne 
található medvéktől neveződött el, mert részint medve-barlangok találtattak benne, 
részint a biknek bö termése miatt egész a tél beálltáig itt tanyáztak a medvék” (Pesty). 
a falu herincse külterületi lakott helye volt, közigazgatásilag ma is hozzá tartozik. 

Melegyuk ’egyesült Protivennyel’ 1898: Melegyuk (hnt.), 1902: Meleglyúk (hnt.), 1904: 
Melegyuk, Melegvölgy (lelkes 66), 1907: Melegvölgy (hnt.), 1913: Melegvölgy (hnt.), 
1944: Melegyuk, Меледюкъ (hnt.), 1967: Меледюк (Zo). a Melegyuk helységnév ru-
szin víznévi eredetű, vö. 1864-5: Melegyuk patak, Melegyuk (Sebestyén 2008: 178), 
1913: Meleg völgy (Melegyuk), Melegyuk patak (uo. 179), Меледюк потік (ShU. 358-9). 
a pataknév etimológiája bizonytalan, talán kapcsolatba hozható az or. меледа ’kínos, 
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nehéz, értelmetlen (munka)’, меледкий ’lassú’ (Фасмер 2: 595) szavakkal, esetleg ezek 
személynévi származékával. a helység nevét 1904-ben Melegvölgy-re magyarosították 
(lelkes 66). 1967-ben egyesült Protivennyel. 

Mélypatak, Valea Cufundoasă ’település Máramarosszigettől D-re’ 1904: Mélypatak 
(lelkes 70), 1907: Mélypatak (hnt.), 1913: Mélypatak (hnt.), 1944: Mélypatak (hnt.), 
1981: Valea Cufundoasă (legea). a Mélypatak helységnév magyar víznévi eredetű, vö. 
1657: Mélly patak elött (Bélay 200). a hivatalos román Valea Cufundoasă a magyar 
név alapján keletkezett, vö. rom. vale ’patak, völgy’ (DrM. 2: 729), ill. cufunda ’alá-
merít, alábukik, lesüllyed, elmerül’ (DrM. 1: 300). Sziget külterületi lakott helye volt.

Mély völgy ld. Hlubokoj

Meresor, Мерешор ‘település Ökörmezőtől Dk-re’ 1888: Meresor (hnt.), 1892: 
Mercsor (!) (hnt.), 1898: Mercsor (!) (hnt.), 1906: Meresul, Meresur patak (Sebes-
tyén 2008: 181), 1907: Rókarét (hnt.), 1913: Rókarét (hnt.), 1944: Meresor, Мерешоръ 
(hnt.), 1983: Мерешор (Zo). a Meresor helységnév román víznévi eredetű, vö. 1864: 
Мерешулъ, потокъ Мерешулъ (Sebestyén 2008: 180), Мерешíр потiк (ShU. 360). a 
pataknév alapja a rom. merişor~merişoare ’(fiatal) almafácska, vörös berkenye, télizöld 
puszpáng, bukszus, áfonya’ (DrM. 2: 33). Berkenyével, áfonyával, esetleg almafákkal 
benőtt helyet jelölt. a magyar Rókarét 1904-ben keletkezett hivatalos úton (lelkes 
66), a történelmi névvel nincs kapcsolatban. alsókalocsa külterületi lakott helye volt, 
1967-ben egyesült rosztoká1val.

Mezőcske ld. Csertezsi

Mezőcske ld. Polinec

Mezőhát ld. Lazescsina

Mihálka, Крайниковo ‘település huszttól Dk-re’ 1389: Karaynokfalva, Karalynukfalva 
(Mihályi 90, Csánki 1: 449), 1391: Karaynukfalua (Docval. 423), 1462: Myhalfalua 
(Bélay 173), 1439: Krajnik (Mihályi 544), 1550: Mihálykafalwa (károlyiokl. 4: 377), 
1604: Krajnikfalva al. Mihalkafalva (Bélay 173), 1725: Mihályka (revizki), 1773: 
Mihalyka, Mihalyke, Krajnikova (lexloc. 135), 1808: Mihályka, Krajnikowá (lipszky: 
rep. 425), 1828: Mihályka, Krajnikowo (nagy 197), 1838: Mihályka (Schem. 64), 1851: 
Mihályka (Fényes 3: 88), 1877: Mihálka, Krajnikovo (hnt.), 1913: Mihálka (hnt.), 
1944: Mihálka, Крайниковo (hnt.), 1983: Крайникове, Крайниковo (Zo), 1995: 
Крайниковo. az elsődleges Karajnokfalva helységnév magyar eredetű, a családnév-
ként is használatos krajnik [vö. 1450: Georgius Craynik (kázmér 1993: 647)] ’birtok-
igazgatási egység feje, soltész, kenéz’ (kiss 1968: 74-5) és a birtokos személyjellel ellá-
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tott falu főnévnek az összetételével keletkezett. az újabb Mihályfalva névváltozat ere-
detileg egy szomszédos, idővel Karajnokfalvával összeolvadt településnek lehetett a 
neve. a helységnévben a Mihály személynevet utóbb a Mihályka váltotta fel. a -ka kép-
ző kicsinyítő funkciójú, a személynévhez kapcsolódik, helynévképzői funkciója kizár-
ható (vö. Bényei 2012a: 115). a -falva utótag lekopásával jött létre a mai Mihálka név-
alak. a hivatalos ukrán Крайниковo az eredeti magyar névvel való párhuzamos név-
adás eredménye (kiss 1991c: 358).

Miklóstelep ld. Miklosu

Miklosu ’egyesült kirvá1val’ 1892: Miklósi (hnt.), 1898: Miklósu (hnt.), 1904: Miklosu, 
Miklóstelep (lelkes 70), 1913: Miklóstelep (hnt.), 1944: Miklóstelep (hnt.). a Miklosu 
helységnév ruszin eredetű, a Miklós csn.-nek [vö. 1510-5: Thywadar Myklos (Bélay 
126)] birtoklást kifejező szl. -ov (-uv) képzős származéka, jelentése tkp. ’Miklósé’. a 
helység nevét 1904-ben Miklóstelep-re magyarosították (lelkes 70). kirva1 külterüle-
ti lakott helye volt.

Mikolapatak, Văleni ’település Máramarosszigettől D-re’ 1405: Pathak (Bélay 174), 
Patak (Mihályi 132), 1450: Mikolapatak, Micolapathaka (uo. 353), 1475: Mykolapathak 
(Csánki 1: 450), 1476: Mikolapathaka (Bélay 174), 1725: Mikolapatak (revizki), 1773: 
Mikola Pataka, Valnyeny (lexloc. 133), 1808: Mikolapatak (lipszky: rep. 427), 1828: 
Patak (Mikola), Walven (nagy 198), 1838: Mikolapatak (Schem. 53), 1851: Mikolapatak 
(Fényes 3: 89), 1913: Mikolapatak (hnt.), 1944: Mikolapatak (hnt.), 1981: Văleni 
(legea). a Mikolapatak helységnév magyar víznévi eredetű. a pataknév előtagja a 
Miklós szn. ruszin Mikola megfelelője, vö. 1499: Микула (ССУМ. 1: 589), Микула csn. 
(Чучка 2005: 381), amihez a m. patak főnév kapcsolódik. „a kaszói kenézséghez tar-
tozó falu 1405-ben tűnik fel, keletkezése a 14. század végére tehető. a névadó Miklóst 
nem ismerjük” (Bélay 174). a párhuzamosan használt, hivatalos román Văleni a rom. 
vălean ’völgylakó’ többes számú alakja (DrM. 2: 734).

Mikova ld. Veresmart

Miszika ‘egyesült ruszkovapolyánával’ 1892: Miszika (hnt.), 1898: Miszika (hnt.), 
1904: Miszika (lelkes 70), 1913: Miszika (hnt.), 1967: Misica (Suciu 1: 401), 2001: 
Misica (lelkes uo.). a Miszika helységnév bizonytalan eredetű, talán kapcsolatba 
hozható az ukr. мис ’a szárazföldnek olyan kiszögellése, amely élesen benyúlik a ten-
ger, tó, patak területére’ (СУМ. 4: 716) főnév kicsinyítő képzős миска változatával. 
ruszkovapolyána külterületi lakott helye volt.

Mizshirja ld. Ökörmező
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Mocsár1 ’elpusztult település iza határában’ 1390: Mochar (Mihályi 101), 1402: 
Mochyar (uo. 124), Machyar (Zsigmokl. 2/1: 1550). a Mocsár helységnév magyar vagy 
ruszin eredetű, ld. m. mocsár ’süppedékes, néhol sekély vízzel borított, többnyire vízi-
növényekkel sűrűn benőtt földterület’ (értSz. 5: 7), ill. rusz. мочаръ ’ua.’ (Чопей 190). 
a települést csak a 13-14. század fordulóján említik iza közelében, valószínűleg hamar 
elnéptelenedett.

Mocsár2 ’egyesült Szigettel’ 1904: Mocsár (lelkes 70), 1907: Mocsár (hnt.), 1913: Mo-
csár (hnt.), 1944: Mocsár (hnt.). a Mocsár helységnév magyar dűlőnévi eredetű, vö. 
1657: Mocsarban (Bélay 200), magyarázatához, ld. Mocsár1 szócikkét. „Mocsár, két 
hegy kőzti mocsáros kaszálló” (Pesty). Sziget külterületi lakott helye volt.

Mogyorós ld. Liszkova

Moisei ld. Mojszén

Mojszén, Moisei ’település Máramarosszigettől Dk-re’ 1365: Moyse (Mihályi 57), 
1450: Mayze (uo. 345), 1453: Moysey (uo. 369), 1465: Maijze, Maijzeee (uo. 471), 1468: 
Majzen, Mayzyn, Moyzen (Bélay 175), 1486: Moyzin (Mihályi 583), 1593: Moisii 
(uo. 638), 1725: Mojszin (revizki), 1773: Mojszén, Mojszey (lexloc. ), 1808: Mojszén, 
Mojszin (lipszky: rep. ), 1828: Mojszén, Mojsen (nagy 197), 1838: Majszin (Schem. 
54), 1851: Mojszén (Fényes 3: 111), 1913: Mojszén (hnt.), 1944: Majszin (hnt.), 1981: 
Moisei (legea). a Mojszén helységnév magyar eredetű, puszta személynévből keletke-
zett magyar névadással (kniezsa: keletMo. 127). a személynév a Mózes keresztnév 
változata, vö. 1470-87: Theod. Moysen (Bélay 124). a hivatalos román Moisei párhuza-
mos névadás eredménye, vö. rom. Moise, Moiseiu szn. (Constantinescu 81) (FneSz., 
Majszin).

Mokra ld. Németmokra

Mokra ld. Oroszmokra

Monasztirec ld. Monostor1

Monenic ’egyesült ripinyével’ 1804: Monenicz (ComMarmUg. 90), 1806: Monenicz 
(uo.), 1808: Monenicz (lipszky: rep. 434). a Monenic helységnév ruszin eredetű, jelen-
tése azonban nem tisztázott. talán személynévből származik, vö. 1560: Jo. Monenecz 
(Bélay 170), ukr. Монинецъ csn. (Чучка 2005: 395). Csak a 19. század elején említik, 
egybeépült ripinyével.

Monostor1, Монастирець ‘település huszttól ék-re’ 1548: Monostor (Bélay 175), 
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1750: Monastyrec’ (Petrov 55), 1780-1: Monostor, Mánasztérecz (Mth. 28), 1804: 
Monaster (korabinszky), 1828: Monostor (nagy 197), 1851: Monostor (Fényes 3: 
114), 1865: Manastor (Sebestyén 2008: 197), 1877: Herincse-Monostor (hnt.), 1888: 
Monostor telep (hnt.), 1907: Monostor (hnt.), 1913: Herincsemonostor (hnt.), 1925: 
Monastyř, 1930: Monastýr (ComMarmUg. 89–90), 1944: Herincsemonostor (hnt.), 
1983: Монастирець, Монастырец (Zo). a Monostor helységnév magyar eredetű, a 
m. monostor ’kolostor’ (értSz. 5: 22) főnévből származik. „Monostor egész vidéken leg 
régibb falu, hajdanta egy zárda is létezett benne melyben egy Sz: Bazil rendű szerzetes 
sz isten igéit a vidékre árasztotta és az egyházi űgyekben kiszolgált, templomának épí-
tése valamint elpusztulása bizonytalan, templom ajtaján 1717. évi tatár rablánczoknak 
a nyomai még látszanak, maga a falu Nagy ág vizének jobb partján fekszik, s többiben 
herincsével van összvekapcsolva” (Pesty). a 19. századtól használatos Herincse- elő-
tag a szomszédos herincse falura utal, amelyhez Monostor tartozott. a hivatalos uk-
rán Монастирець a magyarral párhuzamos névadás eredménye. 

Monostor2 ’egyesült Bedőházával’ 1390: Monostor (Docval. 386), 1804: Monoster, 
Kloster (korabinszky), 1888: Monostor ad Bedő (hnt.), 1898: Manasztér (hnt.), 1907: 
Bedőmonostor (hnt.), 1913: Bedőmonostor (hnt.), 1925: Monastýr (ComMarmUg. 18), 
1944: Bedőmonostor (hnt.). a Monostor helységnév magyar eredetű, magyarázatához 
ld. Monostor1 szócikkét. „e község határában bizonytalan idöben letelepitett Sz. Bazil 
rendü szerzetesek laktak azonban e szerzet József Császár által 1792 évben megszün-
tettetett ’s azon hely hol laktak jelenleg is Manaszternek hivatik mi annyit tesz magya-
rul mint kolostor” (Pesty). az országos helységnévrendezés során a Bedő- előtagot 
kapta, ugyanis Bedőháza külterületi lakott helye volt (lelkes 68). 

Monostor3 ’egyesült gyulafalvával’ 1892: Gyula-Monostor telep (hnt.), 1904: Gyula-
monostor, Monosztyire (lelkes 67), 1913: Gyulamonostor (hnt.), 1944: Gyulamonostor 
(hnt.), 1981: Manastirea (legea). a Monostor helységnév magyar eredetű, magyará-
zatához ld. Monostor1 szócikkét. a helység nevét 1904-ben Gyulamonostor-ra változ-
tatták (lelkes 67), mert gyulafalva külterületi lakott helye volt. a hivatalos román 
Manastirea párhuzamos névadás eredménye. 

Monyorós ’elpusztult falu Uglya közelében’ 1485. Monyorós (Bélay 175). a Monyorós 
helységnév magyar eredetű, a monyoró~mogyoró növénynév -s melléknévképzős szár-
mazéka, jelentése ’mogyoróval benőtt, beültetett hely, terület’ (értSz. 5: 13). a 15. sz. 
közepén kelet kezett, s még a középkorban elenyészett kis település Uglya közelében a 
talabor mellett (Bélay 175).

Motica ’egyesült Bereznával’ 1898: Maticsa (hnt.), 1900: Maticsa (hnt.), 1902: Moticza 
(hnt.). a Motica helységnév ruszin dűlőnévi eredetű, vö. 1864-5: Moticza (Sebestyén 
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2008: 185). a dűlőnév alapjául talán a rusz.-ukr. Мотика~Мотица csn. (Чучка 2005: 
398) szolgált. Berezna külterületi lakott helye volt.

Nagybocskó1, Великий Бичків ‘település rahótól Dny-ra’ 1373: Bochkou, Bochko 
(Bélay 127), 1393: Bochkafalva (Docval. 468), 1499: Felsewbachko (Bélay 130), 1555: 
Nagy Boczko (uo. 127), 1725: Bocskó (revizki), 1808: Bocskó (nagy-, vel.-, Orosz-), 
Bočkowá (lipszky: rep. 64), 1828: Bocskó (Nagy) (nagy 195), 1838: Bocskó (Schem. 
54), 1851: Kis-, Nagy- és Németh-Bocskó (Fényes 1: 139), 1877: Bocskó (Nagy- és Kis-
) (hnt.), 1913: Nagybocskó (hnt.), 1925: Velký Bočkov, Bičkiv Velký (ComMarmUg. 
145–6), 1944: Nagybocskó, Великiй Бoчкoвъ (hnt.), 1983: Великий Бичків, Великий 
Бычкoв (Zo). a Bocskó helységnév etimológiája bizonytalan, valószínűleg pusz-
ta személynévből keletkezett magyar névadással, vö. 1358: Buchku szn. (FneSz., 
Nagybocskó). kniezsa ezzel szemben úgy véli, hogy a Bočkov helynév birtokos képzés 
a Boček szn.-ből (kniezsa: keletMo. 128) szl. -ovo képzővel. népetimológiás magya-
rázata szerint „Bocska oroszul hordó, lehet, hogy itt igen sok sós hordó készülvén, 
ettől vette volna a község elnevezését” (Pesty), vö. szl. *bъčьka ’hordó’ (Šmilauer 44). 
az ukrán névtani szakirodalomban mind képzős személynévi, mind népetimológiás 
köznévi – ld. rusz.-ukr. бичок~бик ’bika, bikaborjú, tulok’ (СУМ. 1: 165, Чопей 22) – 
származtatásával találkozunk (Янко 69-70). a megkülönböztető szerepű Nagy- előtag 
a helységbe beolvadt Kisbocskó2 nevének előtagjával állt korrelációban, s a két helység 
egyesülése után is megmaradt. a magyar mintát tükröző hivatalos ukrán Великий 
Бичків második néveleme az ukr. Бичків családnévhez való igazítás eredménye, vö. 
ukr. Бичко szn. (Чучка 2011: 50), l. Byczko szn. (SłSno. 1: 22). 

Nagybocskó2, Bocicoiu Mare ’település Máramarosszigettől k-re’ 1566: Batzko 
(ComMarmUg. 23), 1773: Bocsko, Becskou (lexloc. 136), 1783: Deutsche Bocsko 
(Mth. 122), 1808: Bocskó (Német-), Bočkowá (lipszky: rep. 64), 1851: Németh-
Bocskó (Fényes 1: 139), 1898: Nagy-Bocskó (hnt.), 1913: Nagybocskó (hnt.), 1944: 
Újbocskó (hnt.), 1981: Bocicoiu Mare (legea). a Bocskó helységnév magyarázatához 
ld. Nagybocskó1 szócikkét. a korábbi Német- előtag arra utalt, hogy a helységbe a 18. 
században német telepeseket hoztak. a tisza bal partján található település az első vi-
lágháború előtt nagybocskó1 része volt, trianon után azonban romániához került. az 
1939-es visszacsatolást követően az Újbocskó nevet kapta. a hivatalos román Bocicoiu 
Mare ’nagybocskó’ a magyar névből származik részfordítással, vö. rom. mare ’nagy’ 
(DrM. 2: 10).

Nagy-Dolha ld. Dolha

Nagyholyatin ld. Majdánka
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Nagykirva ld. Kirva2

Nagypatak ’egyesült krácsfalvával’ 1360: Kopachfalua (Docval. 144, Mihályi 37), 
1364: Kopachfalwa (uo. 53), 1389: Kopach (uo. 96), 1442: Kopaczfalwa (uo. 321), 1517: 
Kopach alias Nagypatak (ComMarmUg. 91), 1561: Nagypataka al. nom. Wyfalw (Bélay 
60), 1566: Nagypathak (ComMarmUg. 91), 1715: Nagypatak (uo.), 1725: Nagypatak, r. 
Vale mare (revizki). az elsődleges Kopácsfalva helységnév magyar eredetű, a Kopács 
szn.-nek [vö. 1659: Kopach Jachko (Bélay 162)] és a birtokos személyjellel ellátott falu 
főnévnek az összetétele. a személynév lehetséges előzménye a nyj.-i kopács~kopáncs 
’gesztenye, dió stb. zöld burka’ vagy a kopáncs~kopács ’harkály’ (FneSz., Nagyko-
páncs). a másodlagos Nagypatak név szintén magyar, a település közelében folyó patak 
nevéből származik. „kopácsfalva nagy patak néven néhány évtizedig szintén a bocskói 
uradalom kü lön falva, de még a 18. században beolvad krácsfalvába s ma már csak a 
valea Mare („nagy patak”) pataknév őrzi em lékét” (Bélay 60). a román Vale Mare 
párhuzamos névadással keletkezett. 

Nagypriszlop ld. Priszlop

Nagytyuska ld. Tyuska

Nagyugolyka, Велика Уголька ‘település técsőtől é–ék-re’ 1892: Nagy-Ugolyka 
(Valéka-Ugolyka) (hnt.), 1898: Nagy-Ugolyka (hnt.), 1907: Nagyugolyka (hnt.), 1913: 
Nagyugolyka (hnt.), 1944: Nagyugolykavölgy, Велика Уголька (hnt.), 1983: Велика 
Уголька, Великая Уголька (Zo). a Nagyugolyka helységnév ruszin víznévből kelet-
kezett névátvitellel, vö. 1864-5: Wielka Ugielka patak (Sebestyén 2008: 227), Велúка 
Уголька (ShU. 88). „Velika Ugolyká, ez leg nagyob völgy és folyo víz mely a község 
havasa alol ered és napkeleti oldalon határunknak hegyei közt a helységünkbe le foly” 
(Pesty). a pataknév magyarázatához ld. Kisugolyka szócikkét. a Nagy- előtag a szom-
szédos Kisugolyka nevének előtagjával van korrelációban. 

Nagyugolykavölgy ld. Nagyugolyka

Năneşti ld. Nánfalva

Nánfalva, Năneşti ’település Máramarosszigettől Dk-re’ 1412: Nanfalva (Mi-
hályi 184), 1414: Nanfalua (Bélay 175), 1490: Nanfalwa (uo.), 1508: Naanfalwa 
(ComMarmUg. 91), 1725: Nanfalva (revizki), 1773: Nanfalva, Nenyesty (lexloc. 
133), 1808: Nánfalva, Nanyesti (lipszky: rep. 452), 1828: Nánfalva, Nanesti (nagy 
197), 1838: Nánfalva (Schem. 57), 1851: Nánfalu (Fényes 3: 133), 1913: Nánfalva (hnt.), 
1944: Nánfalva (hnt.), 1981: Năneşti (legea). a Nánfalva helységnév magyar erede-
tű, a Nán szn.-nek és a birtokos személyjellel ellátott falu főnévnek az összetételével 
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keletkezett. a személynévhez ld. 1438: Mich. Nan f. Ladameri (Bélay 193), rom. Nan 
szn. (Constantinescu 9, 114). „a névadó Jánost (nán) nem ismerjük” (Bélay 175). 
a hivatalos román Năneşti párhuzamos névadással jött létre, jelentése tkp. ’nánék’.

Nankove ld. Husztköz

Nápotoci ld. Potoci

Negróc ld. Negrovec

Negrovec, Негровець ‘település Ökörmezőtől Dk-re’ 1770-2: Nigrowetz (Motzel), 
1780-1: Negrovecz, Negrucz (Mth. 34), 1804: Nigrovecz (korabinszky), 1808: 
Nyegrovecz, Négrowec, Nigrouec, Negrucz (lipszky: rep. 468), 1828: Nyegrovecz (nagy 
197), 1838: Nyegrovecz (Schem. 63), 1851: Negrovecz (Fényes 3: 135), 1877: Negrovec 
(Kalocsa-) (hnt.), 1892: Kalocsa-Nyegrovecz (Kalocsa-Negrovecz) (hnt.), 1898: Kalocsa-
Nyegrovec (hnt.), 1913: Felsőkalocsa (hnt.), 1930: Negrovec (ComMarmUg. 92), 1944: 
Negróc, Негровецъ (hnt.), 1983: Негровець, Негровець (Zo). a Negrovec helység-
név ruszin eredetű, a rom. Negru~Nigru személynév [vö. 1442: Negre szn. (Bélay 
201), 1554: Luc. Negru (uo. 210)] szl. -ovec képzős alakja (Mizser 2007: 102), jelentése 
’negruék (faluja)’. a személynévhez ld. rom. negru ’fekete, sötét bőrű, füstös képű’ mn. 
(DrM. 2: 103–4). Negrovec 1898-ban egyesült a szomszédos Kalocsa-Imsád faluval, a 
közös település a Felsőkalocsa nevet kapta (Mező 1999: 109). ennek Felső- előtagja a 
szintén újonnan létrehozott Alsókalocsa nevének előtagjával van korrelációban. a hi-
vatalos ukrán Негровець a történelmi névből származik.

Nemespatak ld. Nyegujeszku

Németmokra, Комсомольськ ‘település técsőtől ék-re’ 1638: Mokra (Dezső 262), 
1773: Mokra (lexloc. 133), 1780-1: Mokra (Mth. 122), 1783: Mokra, Deutsch-Mokra 
(uo.), 1789: Mokra, Nemet Mokra, Theuto Mokra, Mokra Nimeczka (uo.), 1808: Mokra 
(Német-), Némecké-Mokré (lipszky: rep. 433), 1828: Mokra (Német) (nagy 197), 1838: 
Német-Mokra (Schem. 62), 1851: Német-Mokra (Fényes 3: 112), 1877: Mokra (Né-
met-) (hnt.), 1913: Németmokra (hnt.), 1925: Nemecká Mokrá, 1930: Mokrá Nĕmecká 
(ComMarmUg. 69), 1944: Németmokra, Нъмецка Мокра (hnt.), 1983: Комсомольськ, 
Комсомольск (Zo). a Mokra helységnév ruszin víznévi eredetű, vö. 1864: Мокрaнка 
(Sebestyén 2008: 213), Мокрянка ріка (ShU. 372). a víznév alapja a szl. *mokrъ ’ned-
ves, vízenyős’ (Šmilauer 123, Moór ZonF. 6: 31), rusz. мокрый ’ua.’ (Чопей 188) 
melléknév nőnemű alakja. a falu a Kis-Tarac – ukrán elnevezéssel Mokrjanka – mel-
lett települt. a Német- előtag a szomszédos Oroszmokra nevének előtagjával van korre-
lációban, arra utal, hogy a helységbe a 17. században német telepesek érkeztek. a pár-
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huzamos ruszin Nyemecka Mokra a magyar név értelmi megfelelője volt. a helység ne-
vét 1946-ban Комсомольськ-ra változtatták, jelentése tkp. ’komszomol falu’.

Némettelep ld. Zipserei

Neresznice ld. Alsóneresznice

Neresznice ld. Felsőneresznice

Novaţ ld. Nyegujeszku

Novobarovo ld. Újbárd

Novoszelica ‘egyesült rahóval’ 1863: Novoszelicza (Sebestyén 2008: 218), 1882: 
Novoszelicza (hnt.), 1892: Novoszelicza (Novaszeliczá) (hnt.), 1898: Novoszelicza 
(hnt.), 1907: Rahóújfalu (hnt.), 1913: Rahóújfalu (hnt.), 1944: Rahóújfalu, Новый 
Раховъ (hnt.). a Novoszelica helységnév ruszin eredetű, vö. rusz.-ukr. новосілля ’új 
falu, új település’ (hrinčenko 2: 569). a falu a 19. század elején jött létre a tisza két 
ágának az összefolyásánál rahó határában. alapítói német telepesek voltak, akiket az 
iparszerű fakitermelés vonzott rahóra. a helység nevét 1904-ben Rahóújfalu-ra ma-
gyarosították (lelkes 69).

Novoszelica ld. Felsőneresznice

Novoszelica ld. Újholyatin

Nyágova, Добрянське ‘település técsőtől ék-re’ 1415: Negova (Csánki 1: 451), 1434: 
Nagiva (Bélay 176), 1474: Nagowa (uo.), 1475: Nyagova (Mihályi 527), 1521: Naghawa 
(Bélay 177), 1725: Nyagova (revizki), 1773: Nyagova (lexloc. 133), 1808: Nyagova, 
Nagowá, Njagová (lipszky: rep. 467), 1828: Nyagova (nagy 197), 1838: Nyágova 
(Schem. 62), 1851: Nyágova (Fényes 3: 146), 1913: Nyágova (hnt.), 1925: Njagova, 
1930: Nagovo (ComMarmUg. 41–2), 1944: Nyágova, Нягово (hnt.), 1983: Добрянське, 
Добрянскoе (Zo). a Nyágova helységnév ruszin eredetű, alapja a Nyág szn. birtok-
lást kifejező szl. -ova képzős származéka, jelentése tkp. ’nyágé, nyág földje, faluja’. a 
szn.-hez ld. 1458: Nyagh (Szabó 421), ukr. Няг szn. (ССУМ. 2: 60), rom. Neagu csn. 
(Constantinescu 332) (FneSz., Nyágó). a helység névadója ismeretlen. a hivatalos 
ukrán Добрянське 1946 óta használatos, a történelmi névvel nincs kapcsolatban. ez 
valószínűleg személy- vagy helynévi eredetű, vö. ukr. Добрянський csn., ami a galíciai 
Добряни településnév vagy a Добрян szn. származéka (Чучка 2005: 200).

Nyegujeszku ’egyesült Borsával’ 1892: Nyegujeszku (hnt.), 1898: Nyegujeszku 
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(hnt.), 1904: Nyegujeszku, Nemespatak (lelkes 69), 1907: Nemespatak (hnt.), 1913: 
Nemespatak (hnt.), 1944: Nemespatak (hnt.), 1967: Negoescu (Suciu 1: 422), 2001: 
Novaţ (lelkes uo.). a Nyegujeszku helységnév román eredetű, alapja talán a Negui 
csn. (Constantinescu 333), amihez a rom. -escu képző kapcsolódik. a helység ne-
vét 1904-ben Nemespatak-ra magyarosították (lelkes 69). a hivatalos román Novaţ a 
novaţie ’újítás, felújítás’ származéka (DrM. 2: 132).

Nyéresháza ld. Alsóneresznice

Nyilas ld. Rosztoka1

Nyíres ld. Alsónyíres

Nyíres ld. Felsőnyíres

Nyizsnya Bisztra ld. Alsóbisztra

Nyizsnye Szeliscse ld. Szelistye1

Nyizsnyij Dubovec ld. Alsódubovec

Nyizsnyij Sztudenij ld. Alsóhidegpatak

Nyúlrét ld. Szuhármocsár

Obláz, Облаз ‘település huszttól ék-re’ 1898: Abláz (hnt.), 1904: Oblaz, Forduló 
(lelkes 66), 1907: Forduló (hnt.), 1913: Forduló (hnt.), 1944: Obláz, Облазъ (hnt.), 
1983: Облаз (Zo). az Obláz helységnév ruszin dűlőnévből keletkezett névátvitellel, 
vö. 1864: Obláz (dűlő) (Sebestyén 2008: 184). a dűlőnév alapjául a rusz.-ukr. облаз 
’meredek szikla, szirt’ (СУМ. 5: 518, Mizser 2007: 107–8) főnév szolgált. a magyar 
Forduló az eredeti szláv névvel nincs kapcsolatban, 1904-ben hozták létre hivatalos 
úton (lelkes 66). Berezna külterületi lakott helye volt.

Oblyászka ’egyesült óholyatinnal’ 1654: Obleszka (Bélay 177), 1745: Oblázka 
(Mikovinyi), 1780-1: Oblyászka (Mth. 36), 1789: Oblaszka, Oblazka (uo.), 1808: 
Oblyázka, Oblázka (lipszky: rep. 471), 1828: Oblyaszka (nagy 197), 1838: Oblászka 
(Schem. 61), 1864: Oblyázka (Pesty), 1892: Oblyazka (hnt.), 1898: Oblyászka (hnt.), 
1904: Kiskelecsény, Oblyászka (lelkes 67), 1907: Kiskelecsény (hnt.), 1913: Kiskelecsény 
(hnt.), 1925: Obljaska, 1930: Oblazka (ComMarmUg. 97), 1944: Kiskelecsény, Обляска 
(hnt.), 1967: Обляска (Zo). az Oblyászka helységnév ruszin víznévi eredetű, a falu 
az azonos nevű patak mellett települt a 17. század elején (Bélay 177), vö. Обляська 
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потік (ShU. 393). a pataknév magyarázatához ld. Obláz szócikkét. az облаз főnév-
hez a szl. -ka helynévképző kapcsolódik (Bényei 2012a: 112). a helység nevét 1904-ben 
Kiskelecsény-re magyarosították a szomszédos kelecsény helység neve alapján (lelkes 
67). a falu óholyatin külterületi lakott helye volt, 1967-ben egyesültek. 

Ocna Şugatag ld. Aknasugatag

Ófalu ’egyesült kalocsával’ 1770/72: Sztary Szello (Motzel), 1789: Sztare Szello, 
Sztare Szelo (Mth. 34), 1796-9: Ó Falu, Sztariszello (uo.), 1808: Sztareszello, Staresello 
(lipszky: rep. 284), 1864: Kalocsa Ófalu (Pesty), 1877: Ófalu (Kalocsa-) (hnt.), 1892: 
Ófalu (hnt.), 1898: Ófalu (hnt.). az Ófalu helységnév magyar eredetű, a m. ó ’régi’ 
melléknév és a falu főnév összetételével keletkezett (FneSz., Ófalu). a Kalocsa- előtag 
arra utal, hogy Kalocsa legkorábbi falurésze volt. a ruszin Sztare Szelo párhuzamos 
névadással jött létre. 

Óholyatin, Голятин ‘település Ökörmezőtől é-ra’ 1599: Also Holyatyn (Bélay 147), 
1646: Ó-Holyatin (ComMarmUg. 52), 1725: O Holyatin (revizki), 1773: Ó-Holyatin, 
Sztarej Holyatin (lexloc. 134), 1808: Holyatin (Ó-), Staroselice (lipszky: rep. 244), 
1828: Holyatin (Ó), Starojesello (nagy 196), 1838: Ó-Holatin (Schem. 61), 1851: 
Ó-Holyatin (Fényes 2: 114), 1877: Holyatin (Ó-), Stároje-Szeló (hnt.), 1913: Tarfalu, 
(hnt.), 1925: Holatyn, Holjatyn, 1930: Holatín (ComMarmUg. 52), 1944: Holyatin, 
Голятинъ (hnt.), 1983: Голятин (Zo). a Holyatin helységnév ruszin eredetű, víz-
névből keletkezett névátvitellel, vö. Голятинка pіка (ShU. 147). „a holyatin patak 
mellé szállított holyatin nevű két falu telepítése a 16. század második felében történt” 
(Bélay 92). a víznév valószínűleg hegy- vagy dűlőnévre vezethető vissza: „a nevezett 
község áll Pohár – Brácsako patak és holicza nevü telepitvényekbül, régi neve Sztároje 
szelo öreg vagy ó falu. nevezetét e község kapta hegyeitül mellyeken fekszik, nyerte a 
menyiben holátin orosz szó kopárságot jelent” (Pesty). a név alapja a rusz.-ukr. голий 
‘kopár, puszta, csupasz, tar’ (Чопей 57) melléknév, vö. szl. *golъ ’ua.’ (Šmilauer 68, 
Moór ZonF. 6: 21), ill. голица ’irtásdomb, cserje nélküli domb’ (Чопей 56). Csucska 
személynévi eredetűnek tartja, s benne egy ősi szláv Голята személynév -in képzős 
származékát véli felfedezni (Чучка 2011: 130-1). a magyar Tarfalu 1901-ben, a hely-
ségnévrendezés során jött létre a történelmi név részfordításával (Mező 1999: 280). 

Okruhla ld. Kerekhegy

Olekszandrivka ld. Sándorfalva

Onceşti ld. Váncsfalva

Oroszkő ld. Kirva1
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Oroszliget ld. Ruszkova2

Oroszmokra, Руська Мокра ‘település técsőtől ék-re’ 1638: Mokra (Bélay 175), 
1773: Mokra (lexloc. 133), 1789: Mokra, Orosz Mokra, Mokra Ruszka (Mth. 124), 
1808: Mokra (Orosz-), Ruské-Mokré (lipszky: rep. 433), 1828: Mokra (Orosz) (nagy 
197), 1838: Orosz-Mokra (Schem. 63), 1851: Orosz-Mokra (Fényes 3: 112), 1877: Mokra 
(Orosz-) (hnt.), 1913: Oroszmokra (hnt.), 1925: Ruská Mokrá, 1930: Mokrá Ruská 
(ComMarmUg. 115), 1944: Oroszmokra, Русска Мокра (hnt.), 1983: Руська Мокра, 
Русская Мокрая (Zo). a Mokra helységnév ruszin víznévi eredetű, vö. Мокрянка 
ріка (ShU. 372). Magyarázatához ld. Németmokra szócikkét. az Orosz- előtag a szom-
szédos Németmokra nevének előtagjával áll korrelációban. a falu a Tarac egyik mel-
lékvize mellett jött létre a 17. század első felében. a 18. század közepén újratelepítették 
ruszin lakossággal (Bélay 175). a hivatalos ukrán Руська Мокра párhuzamos név-
adás eredménye. 

Oroszvíz ld. Ruszkova1

Ósándorfalva ld. Sándorfalva

Oszava, Осава ‘település huszttól é–ék-re’ 1898: Oszávka (hnt.), 1907: Darázs-
völgy (hnt.), 1913: Darázsvölgy (hnt.), 1944: Oszava, Осава (hnt.), 1983: Осава (Zo). 
az Oszava helységnév ruszin víznévi eredetű, vö. 1865: Mala Osafka, Velika Osava, 
Osafka patak (Sebestyén 2008: 210), Осава ріка (ShU. 403). „Oszava eredt lipcse 
helysége határából ’s e helységen keresztöl hosszában lefolyván a fenn nevezett kisebb 
patakokkal együtt nagy ág folyóba, ez ismét huszt városánál a tisza folyóba beömlik” 
(Pesty). a víznévben a rusz.-ukr. оса ’darázs’ (СУМ. 5: 751, Чопей 237) rovarnév 
melléknévi származéka található, jelentése tkp. ’Darazsas (patak)’. a falu lipcse kül-
területi lakott helye volt, közigazgatásilag ma is hozzá tartozik. a magyar Darázsvölgy 
név másodlagos, 1904-ben hozták létre hivatalos úton (lelkes 65). 

Ozsoverh, Ожоверх ‘település huszttól ék-re’ 1898: Ózsóverh (hnt.), 1907: Magastető 
(hnt.), 1913: Magastető (hnt.), 1918: Magastető (hnt.), 1944: Oszoverh, Оcоверхъ 
(hnt.), 1983: Ожоверх (Zo). az Ozsoverh helységnév ruszin hegynévi eredetű, annak 
a hegynek a nevéből keletkezett névátvitellel, amely mellett a falu létrejött, vö. 1864: 
Oži vrh, Ожи верхъ (Sebestyén 2008: 211), 1864: Ozsü verch (Pesty), 1911: Nyilcsucs 
(Ozsiverch) (Sebestyén 2008: 211). a név előtagja valószínűleg az ukr. ожог~ожуг 
’piszkafa’ (СУМ. 5: 649) főnév, utótagja a вeрх ‘tető, valaminek a födele, hegytető’ 
(СУМ. 1: 334). a magyar Magastető a szláv név alapján jött létre részfordítással 1904-
ben (lelkes 66).
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Ökörmező, Міжгір’я ’járási központ’ 1415: Ukurmezew (Bélay 177), Wkermezew 
(Mihályi 201), 1457: Ekermezew (uo. 401), 1610: Eökörmezö (Bélay 177), 1725: Őkőr 
mező (revizki), 1773: Ökörmező, Bour, Valava (lexloc. 135), 1808: Ökörmező, 
Wolowá (lipszky: rep. 488), 1828: Ökörmező, Wolowoje (nagy 197), 1838: Ökörmező 
(Schem. 63), 1851: Ökörmező (Fényes 3: 178), 1877: Ökörmező, Volovoje (hnt.), 1913: 
Ökörmező (hnt.), 1944: Ökörmező, Воловое (hnt.), 1983: Міжгір’я, Мeжгoрье (Zo). 
az Ökörmező helységnév magyar eredetű, a m. ökör állatnévnek és a mező ’(hegyi) rét, 
legelő, kaszáló’ főnévnek az összetételével keletkezett. nem zárhatjuk ki azonban víz-
névi eredetét sem, vö. „volovecz nevü pataktol mely a nagy ág vizébe ömlik vehette 
eredetét. Miután régibb idökbe ezen patakba az ökrök részére legelö volt, ’s a Medve 
egy pár ökröt megölvén a patak el neveztetett (:vol:) volovecznek, késöbb a község né-
pesedvén a volovéj nevet vette fel, honnét Ökörmezőnek neveztetik” (Pesty), ld. még 
Волóвець потік (ShU. 119). a pataknév azonban a településnévhez képest másodla-
gosnak tűnik. a korábban használatos ruszin Волове helységnév a magyarral azonos 
*Волове поле szerkezetből önállósult, valószínűleg párhuzamos névadással keletkezett 
(FneSz., Ökörmező), vö. még Volóc Beregben. a település nevét 1946-ban Міжгір’я-ra 
változtatták, ennek jelentése tkp. ’hegyköz’.

Ökröspatak ld. Volovec

Ötvösfalva, Золотарьoвo ‘település huszttól k-re’ 1409: Wthwesfalwa (Zsigmokl. 
2/2: 301), 1550: Ewthesfalwa (károlyiokl. 3: 257), 1610: Eöthuösfalua (Bélay 178), 
1659: Ötvesfalva (károlyiokl. 4: 377), 1725: Ötvösfalva (revizki), 1773: Ötvesfalva, 
Zlatary, Zolotarova (lexloc. 135), 1808: Öttvösfalva, Eötvesfalva, Zlatárowá, Zlatárca 
(lipszky: rep. 490), 1828: Ötvösfalva, Zolotarijowo (nagy 197), 1838: Ötvesfalva 
(Schem. 61), 1851: Ötvösfalva (Fényes 3: 183), 1877: Ötvesfalva, Zolotarijovo (hnt.), 
1913: Ötvösfalva (hnt.), 1925: Zolotarevo, 1930: Zlatáry (ComMarmUg. 159), 1944: 
Ötvösfalva, Золотарьевo (hnt.), 1983: Золотареве, Золотаревo (Zo), 1995: 
Золотарьoвo. az Ötvösfalva helységnév magyar eredetű, a személynévként is hasz-
nálatos [vö. 1438: Michaele Wthwes (kázmér 1993: 806-7)] m. ötvös ’aranyműves’ és a 
birtokos személyjellel ellátott falu főnévnek az összetétele. vagy alapítójáról, vagy az 
itt élők foglalkozásáról nevezték el a falut. népetimológiás magyarázat szerint „Ötvős 
falva kőzség név eredetéről a nép hagyomány azt regélli, hogy nevét az ugy nevezett 
arany forrástól (:ruthen nyelven Zolota kerrutza:) vette volna” (Pesty). a hivatalos uk-
rán Золотарьoвo tükörfordítással keletkezett a magyar névből (FneSz., Ötvösfalva). 

Padóc ld. Podobóc

Páfrányos ld. Paporotiscse

Pálhegy ld. Paulova
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Páloskő ld. Paulovec

Pálosremete ld. Remete

Pálvölgye ld. Paulik

Paporotiscse ’egyesült keselymezővel’ 1898: Paporótéscse (hnt.), 1907: Páfrányos 
(hnt.), 1910: Páfrányos (Páporotiszcze) (Sebestyén 2008: 206), 1913: Páfrányos (hnt.). 
a Paporotiscse helységnév ruszin dűlőnévi eredetű, vö. 1865: Poporotiszcze (Sebes-
tyén 2008: 205). a dűlőnév a rusz.-ukr. папороть ’páfrány’ (СУМ. 6: 58, Чопей 248) 
növénynév -iscse képzős származéka, jelentése tkp. ’Páfrányos, páfránnyal benőtt vi-
dék’. a magyar Páfrányos név tükörfordítással keletkezett a helységnévrendezés során. 
keselymező külterületi lakott helye volt.

Pappfalva ld. Cibó

Partos ld. Ripa

Patakvölgy1 ld. Potocsina

Patakvölgy2 ld. Sztudenej

Paulik ’egyesült vidricskával’ 1796-9: Paulik (Mth. 102), 1864: Paulik (Pesty), 
1907: Pálvölgye (hnt.), 1913: Pálvölgye (hnt.), 1918: Pálvölgye (hnt.), 1944: Pálvölgye, 
Павликъ (hnt.), 1967: Павлик (Zo). a Paulik helységnév ruszin dűlőnévi eredetű, 
vö. 1864: Paulik völgye (Pesty). a dűlőnév alapja a Pavlik csn., vö. 1672: Paulik Artím 
(Bélay 166), Павлик csn. (Чучка 2005: 422). „Paulik völgye és patakja Paulo nevü hí-
res és ügyes gazdától neveztetett el” (Pesty). a személynév a Pavel ’Pál’ keresztnév szl. 
 -ik kicsinyítő képzős alakja. 1904-ben, az országos helységnévrendezés során a helység 
nevét Pálvölgyé-re magyarosították (lelkes 69). Bogdány külterületi lakott helye volt, 
1967-ben egyesült vidricskával.

Paulova ’egyesült lipcsével’ 1898: Paulova (hnt.), 1904: Pálhegy, Paulova (lelkes 65), 
1907: Pálhegy (hnt.), 1913: Pálhegy (hnt.), 1944: Pavlovo, Павлово (hnt.). a Paulova 
helységnév ruszin dűlőnévi eredetű, vö. 1865: Paulovo, 1911: Páldűlő (Pavlova) (Se-
bestyén 2008: 210). a dűlőnév a Paul~Pavel szn. [vö. 1548-9: Paul Janos (Bélay 161)] 
birtoklást kifejező -ova képzős alakja, jelentése tkp. ’Pálé’. a tanya nevét 1904-ben Pál-
hegy-re változtatták (lelkes 65), de kataszteri térképen Páldűlő alakban is előfordul. 
lipcse külterületi lakott helye volt.

Paulovec ’egyesült Bukoveccel’ 1745: Palovecz (Mikovinyi), 1780-1: Paulovecz, 
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Paulucza (Mth. 24), 1808: Pavlovecz vel. Paulovecz, Paulucza (lipszky: rep. 499), 1828: 
Paulovetz (nagy 200), 1851: Paulovecz (Fényes 3: 207), 1892: Paulovecz (hnt.), 1898: 
Paulovecz (hnt.), 1907: Páloskő (hnt.), 1913: Páloskő (hnt.), 1944: Pávlovec, Павловецъ 
(hnt.). a Paulovec helységnév ruszin víznévi eredetű, vö. 1864: Пaвловець потoкъ 
(Sebestyén 2008: 187), Пáвловець потік (ShU. 409). a pataknév a Paul~Pavel szn. 
(ld. Paulova) szl. -ovec helynévképzős származéka. 1904-ben a tanya nevét Páloskő-re 
magyarosították (lelkes 67). Bukovec külterületi lakott helye volt.

Pelesalja ld. Pudplesa

Pentája ’egyesült ruszkovapolyánával’ 1864: Pintáj (Pesty), 1888: Pentája (hnt.), 
1892: Pentája (hnt.), 1898: Pentája (hnt.), 1944: Pentája (hnt.), 1968: Pentoaia (Suciu 
2: 33). a Pentája helységnév román víznévi eredetű: „a községhez tartozó részek 
(:contotetis:) ... Szolotyán; Pintáj, hason nevü pataktól” (Pesty). a víznév etimológi-
ája nem tisztázott, talán kapcsolatba hozható a rom. pinten ’gát, töltés, parti töltés’ 
(Ciorănescu) főnévvel. a tanya ruszkovapolyána külterületi lakott helye volt.

Perekresz ’egyesült alsóapsával’ 1902: Perekresz (hnt.), 1907: Perekresz (hnt.), 1913: 
Perekresz (hnt.). a Perekresz helységnév ruszin dűlőnévi eredetű, alapja a rusz.-
ukr. перекрестє~перехрестя ’útkereszteződés, keresztút’ főnév (СУМ. 6: 315-6, 
Желеховский 2: 617). alsóapsa külterületi lakott helye volt. 

Pereszlő ld. Priszlop

Pestyera, Пещера ’település técsőtől k-re’ 1900: Vályá Pestyere (hnt.), 1902: Pestyera 
(hnt.), 1907: Pestyera (hnt.), 1913: Pestyera (hnt.), 1944: Pescsera (hnt.), 1983: Пещера 
(Zo). a Pestyera helységnév román dűlőnévi eredetű, vö. 1859-60: Pestire, Valé Pesti-
re, 1860: Pestyera (Sebestyén 2008: 178). a dűlőnév alapjául a rom. peşteră ’barlang’ 
(DrM. 2: 225) főnév szolgált, ld. még rusz. пещера ’ua.’ (Чопей 258). a tanya alsóapsa 
külterületi lakott helye volt, közigazgatásilag ma is hozzá tartozik.

Petroasa ld. Petroszá

Petroszá ’egyesült Borsával’ 1892: Petrosz (hnt.), 1898: Petrosz (hnt.), 1904: Petroszá, 
Kövesvölgy (lelkes 69), 1907: Kövesvölgy (hnt.), 1913: Kövesvölgy (hnt.), 1944: 
Kövesvölgy (hnt.), 1968: Petroasa (Suciu 2: 41), 2001: Petroasa (lelkes uo.). a Petroszá 
helységnév román hegynévi eredetű, vö. 1864: Pietroszu din dsosz, Pietrisz, podu supt 
Pietrosu (Pesty). a helység a közeli Nagy-Pietrosz hegyről (2303 m) kapta a nevét. a 
hegynév a rom. pietros ’köves terület, kavicsos, kőkemény’ (DrM. 2: 234) főnév szár-
mazéka. a tanya nevét 1904-ben Kövesvölgy-re magyarosították (lelkes 69). Borsa 
külterületi lakott helye volt.
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Petrova, Petrova ’település Máramarosszigettől Dk-re’ 1385: Viso inferiori (Mihályi 
85), 1402: Petrooh (uo. 124), 1411: Petrowa (uo. 167), 1471: Petherwa (ComMarmUg. 
102), 1725: Petrova (revizki), 1773: Petrova, Petrove (lexloc. 132), 1808: Petrova 
(lipszky: rep. 509), 1828: Petrova (nagy 198), 1838: Petrova (Schem. 57), 1851: Petrova 
(Fényes 3: 235), 1913: Petrova (hnt.), 1944: Petrova (hnt.), 1981: Petrova (legea). a 
Petrova helységnév ruszin eredetű, a Petro ’Péter’ szn. birtoklást kifejező -ova kép-
zős alakja, jelentése tkp. ’Péteré’. a szn.-hez ld. rusz.-ukr. Петро szn. (ССУМ. 2: 142, 
Чопей 257), 1493: Petro et Paulo (Чучка 2005: 443). „a János vajda uradalmához tar-
tozó területen ala kult ki a 14. sz. közepén. a névadó Péter ismeretlen” (Bélay 179). a 
hivatalos román Petrova a ruszin név átvétele.

Petrovabisztra ld. Bisztra2

Petrovakraszna ld. Kraszna1

Piatra ld. Ferencvölgye 

Pidplesa ld. Pudplesa

Pilipec, Пилипець ‘település Ökörmezőtől ény-ra’ 1745: Pilipicz (Mikovinyi), 1808: 
Pilipecz, Prilipec (lipszky: rep. 510), 1828: Pilipetz (nagy 198), 1838: Pilipecz (Schem. 
61), 1851: Pilipecz (Fényes 3: 236), 1877: Pilipec, Pilpec (hnt.), 1913: Fülöpfalva (hnt.), 
1930: Filipec (ComMarmUg. 102), 1944: Pilipec, Пилипецъ (hnt.), 1983: Пилипець, 
Пилипец (Zo). a Pilipec helységnév ruszin személynévi eredetű, a rusz.-ukr. Пилúп 
’Fülöp’ keresztnév szláv -ec helynévképzős származéka. a szn.-hez ld. 1394: Пилипова 
(ССУМ. 2: 145), Пилипъ (Чопей 258). népi magyarázat szerint nevét víznévről és 
személynévről is kaphatta: „fekszik kárpát hegységének egyik ágából, mely itten 
Borzsava-Poloniná-nak neveztetik, kifakadó, és nyugotról keletnek folyó Pilipecz 
patak mellett, annak hosszaban mind két parton épitve a lakok. e község e szerint 
Pilipecz pataktól vette nevét.… Más néprege szerint az itt elöször megtelepült csa-
ládnak fönöke Pilipnek hivatott, és ettöl valamint a folyó, ugy a község Pilipecz ne-
vet kapott, és ez legvalószinübbnek látszik” (Pesty). a víznév (vö. Пúлипчик потік, 
ShU. 421) és a településnév közül valószínűleg a helységnév az elsődleges. a magyar 
Fülöpfalva név a helységnévrendezés során, 1900-ban jött létre hivatalos úton a szláv 
név magyarosításával (Mező 1999: 301).

Pirovica ’egyesült lipcsével’ 1898: Pirovicza (hnt.), 1907: Rigórét (hnt.), 1911: Vám-
pírdűlő (Pirjavicza) (Sebestyén 2008: 210), 1913: Rigórét (hnt.), 1944: Pirjavica, 
Пирявица (hnt.). a Pirovica helységnév ruszin dűlőnévi eredetű, vö. 1865: Piravitze 
(Sebestyén 2008: 210). a dűlőnév etimológiája bizonytalan, talán a rusz.-ukr. пір ’pó-
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réhagyma’ (СУМ. 6: 538) vagy a пирій ’tarackbúza’ (uo. 357) szl. -ica helynévképzős 
származéka, ld. még rom. pir ’ua.’ (DrM. 2: 237). a tanya nevét a helységnévrendezés 
során Rigórét-re magyarosították, kataszteri térképen azonban Vámpírdűlő néven is 
előfordul. lipcse külterületi lakott helye volt.

Plajuc, Плаюць ‘település rahótól ny-ra’ 1898: Plajucz (hnt.), 1968: Плаюць, Плаюц 
(Zo), 1983: Плаюць, Плаюц (Zo). a Plajuc helységnév román dűlőnévből keletkezett 
névátvitellel, vö. 1860: Plajucz (Sebestyén 2008: 178). a dűlőnév alapja a rom. plai ’he-
gyi rét, hegyi sík, hegyi legelő’ (DrM. 2: 249), amihez rom. -ţ kicsinyítő képző kapcso-
lódik, vö. még rusz. плай ’ösvény, gyalogút’ (Чопей 260). közigazgatásilag apsicához 
tartozik.

Podisor, Подішор ‘település técsőtől k-re’ 1902: Podisor (hnt.), 1907: Pogyisor (hnt.), 
1913: Pogyisor (hnt.), 1944: Podisor, Подишоръ (hnt.), 1983: Подішор, Подишор (Zo). 
a Podisor helységnév román víznévi eredetű, vö. 1859-60: Patisor, 1860: Podisorly pa-
tak (Sebestyén 2008: 178). a pataknév alapja a rom. podiş, podişuri ’fennsík, kis híd, 
gyaloghíd’ (DrM. 2: 265) főnév. a település alsóapsa külterületi lakott helye volt, köz-
igazgatásilag ma is hozzá tartozik. 

Podobóc, Подобовець ‘település Ökörmezőtől ény-ra’ 1649: Podovecz (Bélay 
179), 1745: Podobovitz (Mikovinyi), 1808: Podobecz, Podobucz (lipszky: rep. 517), 
1828: Padobócz (nagy 197), 1851: Podobovecz (Fényes 3: 243), 1877: Podovec (hnt.), 
1913: Padóc (hnt.), 1930: Podobovec (ComMarmUg. 103), 1944: Podobóc, Подобовцы 
(hnt.), 1983: Подобовець, Подобовец (Zo). a Podobovec~Podobóc helységnév szláv 
eredetű, víznévből keletkezett névátvitellel, vö. 1703: Budobovecz-pataka (Petrov 54), 
Podobovec (uo. 19). a patak mai ukrán neve Рікá (ShU. 463). „a kí folyót megy a falun 
végik halad – négy patakocska szaporítja és pedíg kettő éri el a havas aljáról, az egyík 
neve hinkovecz, a másik Podobovecz” (Pesty). a víznév etimológiája nem tisztázott, 
talán személynévből származhat, amihez -ovec helynévképző kapcsolódik. a magyar-
ban Podobovec>Podobóc változás történt. a Podobóc helynevet 1900-ban Padóc-ra vál-
toztatták (Mező 1999: 303). közigazgatásilag Pilipechez tartozik.

Podobovec ld. Podobóc

Pohári1 ’egyesült Sirókával’ 1745: Posár (Mikovinyi), 1789: Pohari (Mth. 44), 18. sz. 
vége: Pohari (t), 1808: Pohory (lipszky: rep. 519), 1828: Pohári (nagy 200), 1851: 
Pohari (Fényes 3: 246), 1898: Pohári (hnt.), 1930: Pohary (ComMarmUg. 103), 1967: 
Погар (Zo). a Pohári helységnév ruszin dűlőnévi eredetű, vö. 1864-5: Pohár (Sebes-
tyén 2008: 178). a dűlőnév alapja a rusz.–ukr. погар~погарь ’leégett erdő, olyan hely, 
ahol leégették az erdőt’ (Толстой 198, hrinčenko 3: 231), ’égett hely’ (СУМ. 6: 705) 
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földrajzi köznév. a Pohári többes számú alak. alsóbisztra külterületi lakott helye volt, 
1967-ben Sirókához csatolták.

Pohári2 ’egyesült óholyatinnal’ 1888: Pohártelep (hnt.), 1898: Pohári (hnt.), 1907: 
Pohári (hnt.), 1913: Pohári (hnt.), 1944: Pohári, Погари (hnt.). a Pohári helységnév 
ruszin dűlőnévi eredetű, vö. 1864: Погари, 1903: Pohári (Sebestyén 2008: 224). Ma-
gyarázatához ld. Pohári1 szócikkét. óholyatin külterületi lakott helye volt.

Poienile de sub Monte ld. Ruszkovapolyána 

Poienile Izei ld. Polyána3 

Polinec ’egyesült lipcsével’ 1898: Polinecz (hnt.), 1907: Mezőcske (hnt.), 1913: Mezőcs-
ke (hnt.), 1944: Polince, Полинце (hnt.), 1967: Полінець (Zo). a Polinec helységnév 
ruszin dűlőnévi eredetű, a rusz.-ukr. полинець ’fehér üröm’ (СУМ. 7: 68, hrinčenko 
3: 283) növénynév származéka. a tanya nevét a helységnévrendezés során Mezőcské-
re magyarosították, mert a rusz-ukr. поле ’mező’ (hrinčenko 3: 282) főnevet értették 
bele. lipcse külterületi lakott helye volt, 1967-ben egyesültek.

Polyána1, Поляна ‘település huszttól ék-re’ 1892: Polyána (hnt.), 1898: Polyána 
(hnt.), 1907: Gernyésmező (hnt.), 1913: Gernyésmező (hnt.), 1925: Hustec Poljana, 
1930: Polana (ComMarmUg. 34), 1944: Gernyésmező, Хустецполяна (hnt.), 1983: 
Поляна (Zo). a Polyána helységnév ruszin dűlőnévi eredetű, vö. 1865: Husztecz 
Polyana (Sebestyén 2008: 195). a név a rusz.-ukr. поляна ‘erdei tisztás, rét’ (СУМ. 
7: 107–8) főnév származéka. a Husztec- előtag a közeli Husztec folyóra utal, vö. 1776: 
fluvium Husztecz (Schram 62). a másodlagos magyar Gernyésmező a helységnévren-
dezés során keletkezett hivatalos úton, előtagja a szomszédos gernyés faluhoz való 
tartozásra utal, utótagja pedig a Polyána tükörfordítása. a hivatalos ukrán Поляна a 
történelmi névből származik.

Polyána2, Valea Vişeului ’település Máramarosszigettől Dk-re’ 1413: Polyana 
(ComMarmUg. 144), 1485: Naghpolyna, Kispolyna (Mihályi 565), 1489: Poyana 
(ComMarmUg. 144), 1828: Pajana, Polyana (nagy 198), 1864: Ronapolyána (Pesty), 
1896: Polyána (uo.), 1898: Róna-Polyána (hnt.), 1907: Visóvölgy (hnt.), 1913: Visóvölgy 
(hnt.), 1926: Valea Vişeului (hnt.), 1944: Visóvölgy (hnt.), 1968: Valea Vişeului (Suciu 
2: 234), 1981: Valea Vişeului (legea). a Polyána helységnév román eredetű, alapja a 
rom. poiana ‘erdei tisztás, rét’ (DrM. 2: 267) főnév, ld. még ukr. поляна ‘ua.’ (СУМ. 7: 
107–8). a 19. században használt Róna- előtag az alsórónához való közelségre utalt. 
a település nevét 1904-ben Visóvölgy-re változtatták (lelkes 69). a hivatalos ro-
mán Valea Vişeului a Visóvölgy részfordításával keletkezett. a falu közigazgatásilag 
Petrovabisztrához tartozik. 
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Polyána3, Poienile Izei ’település Máramarosszigettől Dk-re’ 1411: Polyana, Polina 
(ComMarmUg. 104), 1430: Sajo-Polyana (Mihályi 281), Sayo Polyana (Bélay 180), 
1605: Saio Poiana (uo. 180), 1638: Illyespolyana (uo. 154), 1725: Sajopolyana (revizki), 
1773: Sajó Polyána, Pojenile lui Ilics, Polyana Iliasova (lexloc. 132), 1808: Polyána 
(Sajó-) (lipszky: rep. 522), 1828: Polyana (Sajó), Pojana (nagy 198), 1838: Sajó-
Pojána (Schem. 56), 1851: Polyána (Sajó) (Fényes 3: 250), 1913: Sajómező (hnt.), 1944: 
Sajómező (hnt.), 1968: Poienile Glodului, Poienile Izei (Suciu 2: 52), 1981: Poienile Izei 
(legea). a Polyána helységnév román eredetű, magyarázatához ld. Polyána2 szócik-
két. a Sajó- előtag a Sajó folyóhoz való közelségre utal: „a Sajó felsőfolyásánál a lápos 
oldalában fekszik a 15. sz. elején keletkezett Polyána” (Bélay 180). a település nevét 
1900-ban, az országos helységnévrendezés során Sajómező-re magyarosították (Mező 
1999: 330). a hivatalos román Poienile Izei jelentése tkp. ’izamező’.

Polyánka ’egyesült trebusafejérpatakkal’ 1892: Polyánka (hnt.), 1898: Polyánka 
(hnt.), 1904: Polyánka, Kismező (lelkes 69), 1907: Kismező (hnt.), 1913: Kismező 
(hnt.), 1944: Kismező, Полянка (hnt.). a Polyánka helységnév ruszin dűlőnévi erede-
tű, alapja a rusz.-ukr. поляна ‘erdei tisztás, rét’ (СУМ. 7: 107–8) főnév, amihez szl. -ka 
helynévképző kapcsolódik (Bényei 2012a: 112). a tanya nevét 1904-ben Kismező-re 
magyarosították (lelkes 69). terebesfejérpatak külterületi lakott helye volt, ma a falu 
északi településrésze.

Polyánújfalu ld. Bélaháza

Porkuleca ’egyesült alsóbisztrával’ 1653: Porkelecz (Bélay 179), 1673: Parkeleczen 
(uo.), 1780-1: Perkelecz, Purkelécz (Mth. 52), 1789: Porkelecza (uo.), 1808: Burgelecz, 
Burgelec, Perkelecz, Purkulecz (lipszky: rep. 86, 503), 1898: Purkelecz (hnt.), 1907: 
Disznósvölgy (hnt.), 1913: Disznósvölgy (hnt.), 1944: Purkeleca, Пуркелеца (hnt.), 
1967: Паркулеца (Zo). a Porkuleca helységnév román eredetű, alapja a rom. porculeţ 
’disznócska, süldő’ (DrM. 2: 278) főnév. elképzelhető víznévi származtatása is, hason-
ló nevű patakkal gánya és tereselpatak határában is találkozunk, vö. 1855: Porkulecz, 
1864: Porkulec potok (Sebestyén 2008: 194), Великий Пóркулець, Малий Пóркулець 
(ShU. 93, 347). a magyar Disznósvölgy 1904-ben keletkezett hivatalos úton (lelkes 
66). 1967-ben egyesült alsóbisztrával.

Poszics1, Посіч ‘település huszttól ék-re’ 1898: Poszics (hnt.), 1941: Posics (hnt.), 
1983: Посіч, Посич (Zo). a Poszics helységnév ruszin dűlőnévből keletkezett névát-
vitellel, vö. 1865: Poszics (Sebestyén 2008: 197). a dűlőnév alapja a rusz. посіч ’irtás, 
vágás’ főnév (Желеховский 2: 714). a falu herincse külterületi lakott helye volt, köz-
igazgatásilag ma is hozzá tartozik.
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Poszics2 ‘egyesült keselymezővel’ 1898: Poszicska (hnt.), 1907: Irtás (hnt.), 1910: Vá-
gás (Pozsics) (Sebestyén 2008: 205), 1941: Posics (hnt.). a Poszics helységnév ruszin 
dűlőnévi eredetű, vö. 1865: Posicz (Sebestyén 2008: 205). Magyarázatához ld. Poszics1 
szócikkét. a magyar Irtás név tükörfordítással jött létre hivatalos névadás útján. ke-
selymező külterületi lakott helye volt.

Potoci ’egyesült körtvélyessel’ 1855: Potoicz (!) (Sebestyén 2008: 222), 1892: Potoczi 
(hnt.), 1898: Potoczi (hnt.), 1907: Nápotoczi (hnt.), 1913: Nápotoczi (hnt.). a Potoci 
helységnév ruszin víznévi eredetű, alapja a rusz.-ukr. поток~потiк ’patak, csermely, 
ér’ főnév (СУМ. 409-10, Чопей 295). a Potoci többes számú alak, jelentése tkp. ’Pata-
kok’. a másodlagos Nápotoci jelentése tkp. ’a patakokon, patakoknál’. körtvélyes kül-
területi lakott helye volt. 

Potocsina ’egyesült Ökörmezővel’ 1892: Potocsina (hnt.), 1898: Potocsina (hnt.), 1907: 
Patakvölgy (hnt.), 1913: Patakvölgy (hnt.), 1944: Patakvölgy, Поточина (hnt.), 1967: 
Поточина (Zo). a Potocsina helységnév ruszin víznévi eredetű, vö. 1864: Potocsina 
(Pesty), Поточина (ShU. 444). a pataknévhez ld. rusz.-ukr. поточина ’patak; 
patak melléke, ér melléke’ (СУМ. 419, Чопей 295). „Potocsina. telepitvény régibb 
idökbe kremenyát patak volt a neve miután azon patakban mellynek mentében fek-
szik igen sok tüzkő találtatott nevezetesen el a kreminy az az tüz kötűl ujjabb idöben 
potocsinának azaz Pataknak neveztetik,- ezen patak a nagy ágvizébe ömlik” (Pesty). 
a magyar Patakvölgy név a helységnévrendezés során keletkezett fordítással. a hely-
ség Ökörmező külterületi lakott helye volt, 1967-ben egyesültek.

Potyik ld. Kirvavec

Priborzsavszke ld. Zádnya

Priszlop, Присліп ‘település Ökörmezőtől é-ra’ 1646: Priszlop (ComMarmUg. 106), 
1651: Priszlop (Bélay 181), 1725: Priszlop (revizki), 1773: Priszlop (lexloc. 135), 1808: 
Priszlop, Přjslop (lipszky: rep. 531), 1828: Priszlop (nagy 198), 1851: Priszlop (Fényes 
3: 264), 1913: Pereszlő (hnt.), 1925: Prislop (ComMarmUg. 106), 1944: Nagypriszlop, 
Прислoпъ (hnt.), 1983: Присліп, Прислoп (Zo). a Priszlop helységnév ruszin eredetű, 
alapja a rusz.-ukr. nyj.-i присліп ’hágó’ (Онишкевич 2: 144) főnév (FneSz., Priszlop), 
ld. még rom. prislop ’völgykatlan, hegyi tisztás, hegyszoros’ (DrM. 2: 318). a priszlop 
kárpátalja hegyvidéki falvaiban gyakori földrajzi köznév. 1901-ben, az országos hely-
ségnévrendezés során a Priszlop nevet Pereszlő-re magyarosították (Mező 1999: 312). 
1939-ben a történelmi nevet újították fel, ami a Nagy- jelzővel egészült ki. a hivatalos 
ukrán Присліп a ruszin név ukránosított változata.
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Procska ’egyesült Bruszturával’ 1898: Praska (hnt.), 1907: Praska (hnt.), 1913: Praska 
(hnt.), 1944: Procska, Прочка (hnt.). a Procska helységnév ruszin víznévi eredetű, vö. 
1864: Procska patak (Pesty), Прочка потік (ShU. 451). „Procska. Düllő a rajta ke-
resztül folydogáló Procska pataktól kapta nevét” (Pesty). a pataknév jelentése bizony-
talan, talán kapcsolatba hozható a rusz.-ukr. прачка ’mosónő’ vagy a прач~прачик 
’kecske’ főnévvel (hrinčenko 3: 403). Brusztura külterületi lakott helye volt.

Prohudnya ’egyesült Ökörmezővel’ 1828: Prochidnya (nagy 200), 1851: Prochidnya 
(Fényes 3: 178), 1892: Prohudnya (hnt.), 1898: Prohudnya (hnt.), 1907: Hűvösvölgy 
(hnt.), 1913: Hűvösvölgy (hnt.), 1944: Hűvösvölgy, Прохудня (hnt.), 1967: Прохідне 
(Zo). a Produdnya helységnév ruszin víznévi eredetű, vö. 1864: Prochidni, Prohidnoi 
patak (Sebestyén 2008: 215), 1904: Prohidnya (uo. 216), Прохíдний потік (ShU. 450). 
„Prochudnya patak és telepitvény onnan neveztetvén igy,- miután a talabor vizére 
vagy is Szinevér községébe fel lehet hatolni, innen pro chud, vagy perechudét át mene-
tel” (Pesty). a pataknév alapja a rusz. проходъ ’átjáró, hágó, átjárás’ (Чопей 324) fő-
név nőnemű melléknévképzős alakja. a Prohudnya helységnevet 1904-ben, az orszá-
gos helységnévrendezés során Hűvösvölgy-re magyarosították (lelkes 67). Ökörmező 
külterületi lakott helye volt, 1967-ben egyesültek.

Protiveny, Противень ‘település huszttól ék-re’ 1898: Prativeny (hnt.), 1907: Felszeg 
(hnt.), 1913: Felszeg (hnt.), 1918: Félszeg (hnt.), 1944: Protiveny, Противень (hnt.), 
1983: Противень (Zo). a Protiveny helységnév ruszin víznévi eredetű, vö. 1864: 
Protiveny (dűlő) (Sebestyén 2008: 178), 1913: Protiveny patak (uo. 179), Прóтивень 
потік (ShU. 450). a pataknév a rusz. прóтивень ’átellenes, szemben álló, ellentétes, 
ellenkező’ (Чопей 323) főnév származéka. a magyar Félszeg név másodlagos, 1904-
ben jött létre hivatalos névadással (lelkes 66). a falu alsóbisztra külterületi lakott 
helye volt, közigazgatásilag ma is hozzá tartozik.

Pudplesa, Підплеша ‘település técsőtől ék-re’ 1828: Pudplessa (nagy 198), 1838: 
Pudplesa (Schem. 60), 1851: Pudplesa (Fényes 3: 267), 1877: Pudplesa (hnt.), 1882: 
Pudplesa (hnt.), 1892: Pudplesa (hnt.), 1913: Pelesalja (hnt.), 1925: Podpleša, Podpleši 
(ComMarmUg. 103), 1944: Pudplesa, Пyдплеша (hnt.), 1983: Підплеша, Пoдплеша 
(Zo). a Pudplesa helységnév ruszin eredetű, a falu a Plesa nevű hegy tövében jött lét-
re. „nevét a hegytől melynek tövében fekszik vette – Plesa (:ruthenül lejtős hegy:)” 
(Pesty). a hegynév alapja a rom. pleş ’kopasz hegytető, kopár hely’ (DrM. 2: 257, 
Mizser 2007: 102), vö. szl. *plĕšь ’kopaszság, tar fejtető’ (Moór ZonF. 6: 35), ill. rusz.-
ukr. пуд~пiд ’alj, fenék’ (hrinčenko 3: 158). a helység nevét 1900-ban, az országos 
helységnévrendezés során Pelesaljá-ra magyarosították (Mező 1999: 313). a hivatalos 
ukrán Підплеша a ruszin név ukránosított alakja.
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Rahiv ld. Rahó

Rahó, Рахів ’járási központ’ 1373: Rahow (Bélay 181), 1477: Raho Mezeu (uo.), 1555: 
Raho (uo.), 1583: Racho (uo.), 1648: Rahó (tt. 1881: 200), 1725: Bocskó Rahó (revizki), 
1773: Bocsko Rhaho, Rahin (lexloc. 136), 1780-1: Botskó-Rahó, Botsko-Rahó, Ráchowá 
Botskuszki (Mth. 106), 1808: Rahó (Bocskó-), Rachowá-Bočkuwská (lipszky: rep. 
547), 1828: Rahó (Bocskó), Rachowo (nagy 198), 1838: Rahó (Schem. 54), 1851: Rahó 
(Akna), Rahó (Bocskó) (Fényes 3: 275-6), 1877: Rahó (Bocskó-) (hnt.), 1913: Bocskórahó 
(hnt.), 1925: Rahovo, Rachovo, Bočko Rahovo (ComMarmUg. 107), 1944: Rahó, 
Рахoвъ (hnt.), 1983: Рахів, Рахoв (Zo). a Rahó helységnév etimológiája bizonytalan, 
kiss lajos és Bélay szerint talán román víznévből jött létre névátvitellel: a település 
a jobb felől a tiszába ömlő Rahó patak völgyében települt, s a patakról kaphatta a 
nevét, vö. 1373: Rahow (patak) (Bélay 130, 181). a pataknév feltehető nyelvi forrása 
egy rom. *Rahov < *Oreahov < szláv *Orĕchovъ (potokъ) ’Mogyorós-, Diós-patak’. Mai 
neve Сільський потiк (ShU. 504), vö. Szilszki. valószínűbbnek tarthatjuk azonban, 
hogy a Rahó helynév szláv eredetű, birtoklást kifejező -ovъ képzővel keletkezett egy 
Rach személynévből, vö. or. Рахъ szn. (tupikov 335), ukr. Рахъ szn. (Чучка 2011: 303) 
(FneSz., Rahó). népi magyarázat szerint „rahó, ruthenül „rachovo” annyit tészen, 
mint számlálni, számolni, állittatik mint ha onnan az elnevezése származott volna, 
miszerint ös idökben az itteni nép, és lakoság rengeteg és át járhatatlan erdöségekben 
tartozkodván, uton állás, és fosztogatásból elösködött, és a’ gáts honi kereskedöket 
magyar országi utjokban pénzektöl, és vagyonoktól megfosztván, életöket sem kímél-
ték meg, hogy ne talán tán személyök kitudasson, a’ minek némü nyomai jelenleg is 
fent vagynak, a rahói kaszópolyánai határok közt látható: és összve halmozott elte-
metett holtak hantyai. a’ czimboras fosztogatók tehát rahoi csekély térségen bizonyos 
idöben összve jönni, és az erö szakoság által megszerzett préda: pénz és egyébb vagyon 
felett számlát tartani, és osztozni; ruthenül ráchovati szoktak volt; és innen a’ magyar 
kiejtésü rahó helység megnevezésének eredete” (Pesty). a korábbi Bocskó- előtag a 
szomszédos Aknarahó nevének előtagjával állt korrelációban, s a bocskói uradalom-
hoz való tartozásra utalt. „Miután sót találtak határában, a tisza túlsó partján akna 
rahó új település keletkezett a 17. sz. derekán, míg a régi falu Bocskórahó néven élt 
tovább” (Bélay 181). a két helység egyesülése után a Rahó név vált használatossá. a 
hivatalos ukrán Рахів ennek az ukránosított változata.

Rahó ld. Aknarahó

Rahómező ld. Rahó

Rahóújfalu ld. Novoszelica
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Rákócziszállás ld. Bócárja

Rapalloszállása ’bizonytalan fekvésű elpusztult falu’ 1655: Rapalloszallasa alias Iza-
pataka (Bélay 182). a Rapalloszállása helységnév magyar eredetű, a Rapallo szn.-nek 
[vö. Rapilovitz szn. (Bélay 94)] és a birtokos személyjellel ellátott m. szállás ’ideiglenes 
település, telep’ főnévnek az összetételével keletkezett. a személynév az ukr. Гропило 
csn. származéka. a helység másik, Izapatak neve a közeli patakra utal, a falu első la-
kosát ugyanis „a verhovinai izapataka mellé szállíttatta galíciából lipcsei andrás” 
(Bélay 182). „ere detileg a lipcsei-rokonsághoz tartozó Bejcziek birtokolták, de mi-
kor lipcsei gergely megvette tőlük, „azt a rapiloviczot el űzte onnan és maga örökös 
lyahoveci jobbágyát szállította helyébe kenézségbe” (uo. 94). a település neve csak egy 
forrásban szerepel, valószínűleg hamar elnéptelenedett. 

Rápigy, Ряпідь ‘település huszttól ék-re’ 1898: Rjapedin (hnt.), 1902: Rjapedin 
(hnt.), 1944: Rápigy, Ряпідь (hnt), 1983: Ряпідь (Zo). a Rápigy helységnév román 
víznévi eredetű, vö. 1864: Reapedina Dolina (Sebestyén 2008: 184), 1864-5: Reápetin 
zvur (uo. 185), Ряпедник потік (ShU. 481). a pataknév alapja a rom. repede ’gyors, 
fürge, sebes, rohanó’ melléknév (DrM. 2: 407-8), vö. Kirva1, Repegye. a hivatalos uk-
rán Ряпідь a román név szlávosított alakja. a falu Berezna külterületi lakott helye volt, 
közigazgatásilag ma is hozzá tartozik.

Rászócska ld. Roszucska

Ravaszmező, Лисичевo ‘település az ilosvai járásban, ilosvától ék-re’ 1465: 
Lisicza (Mihályi 470), Liszicza (Bélay 182), 1517: Rawasmezew (iványi 210), 1548: 
Rowasmezzew (uo. 226), 1662: Ravaszmezö (Bélay 182), 1725: Rokamező (revizki), 
1773: Ravaszmező, Liszicza (lexloc. 135), 1808: Rókamező, Ravaszmező, Lysyca, 
Lisycowá (lipszky: rep. 562), 1828: Ravaszmező, Lisiče (nagy 198), 1838: Rókamező 
(Schem. 61), 1851: Ravaszmező (Fényes 3: 283), 1877: Rókamező, Liszicsoje (hnt.), 1913: 
Rókamező (hnt.), 1925: Lisičevo, 1930: Lisičovo (ComMarmUg. 82), 1944: Ravaszme-
ző, Лисичевo (hnt.), 1983: Лисичеве, Лисичевo (Zo), 1995: Лисичевo. az elsődleges 
Liszica helységnév ruszin eredetű, alapja a rusz.-ukr. лиса, лисица ’róka’ (СУМ. 4: 
489, Чопей 170) állatnév, vö. szl. *lisъ, lisa, lisica ’ua.’ (Šmilauer 113). „e’ helység ra-
vaszmezőnek is neveztetik, és minthogy erdős, alkalmasint a sok rókáktól nyerhette 
elnevezését” (Pesty). a magyar Ravaszmező~Rókamező név a szláv név mintájára, 
tükörfordítással keletkezett, vö. m. ravasz ’róka’ (értSz. 5: 939) (FneSz., Ravaszmező). 
az országos helységnévrendezés során a település nevét többször módosították. 1900-
ban előbb Ravaszmező-re, majd a következő évben megint Rókamező lett. az 1939-es 
visszacsatolás után újra a Ravaszmező vált hivatalossá (Mező 1999: 323-4). a hivatalos 
ukrán Лисичевo a szláv névből származik. 
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Rekettye ld. Rekita

Rekita, Рекіти ‘település Ökörmezőtől é–ény-ra’ 16. század: Rekita (Bélay 183), 
1609: Rekytha (Bélay 183), 1623: Rekita (uo.), 1745: Rikito (Mikovinyi), 1773: 
Rekita (lexloc. 135), 1808: Rekita, Rikyta, Rykyca (lipszky: rep. 556), 1828: Rekita 
(nagy 198), 1851: Rekita (Fényes 3: 285), 1913: Rekettye (hnt.), 1925: Rekyta, Rekytý 
(ComMarmUg. 108), 1944: Rekettye, Рекитa (hnt.), 1983: Рекіти, Рекиты (Zo). a 
Rekita helységnév román eredetű, a rom. rǎchitǎ ’csergefűz, törékeny fűz, kosárkötő 
fűz, rekettyefűz’ (DrM. 2: 366) főnévből származik, vö. még ukr. рокита ’ua.’ (СУМ. 
8: 874). az országos helységnévrendezés során, 1900-ban létrejött magyar Rekettye a 
román név tükörfordítása (Mező 1999: 320). rekitát a lipcseiek telepítették a 16. sz. 
végén (Bélay 183). a helység közigazgatásilag lyahovechez tartozik.

Remete, Remeţi ’település Máramarosszigettől ény-ra’ 1437: Remete (Csánki 1: 451), 
1465: Remethe (Bélay 183), 1725: Remete (revizki), 1773: Remete, Remécz, Reminth 
(lexloc. 134), 1808: Remete, Remec, Remjut (lipszky: rep. 556), 1828: Remethe, 
Reméc, Reminth (nagy 198), 1838: Remete (Schem. 62), 1851: Remete (Fényes 3: 287), 
1913: Pálosremete (hnt.), 1944: Pálosremete (hnt.), 1981: Remeţi (legea). a Remete 
helységnév magyar eredetű, a remete ’a világtól elvonulva, magányosan élő, szemlélő-
désbe merült személy’ (értSz. 5: 974) főnévből keletkezett, s egy Pálos-rendbeli kolos-
torra utal, ami a falu határában állt. remetét a pálosok 1363-ban Boldogasszony tisz-
teletére alapított kolostora telepítette a tisza partjára (Csánki 1: 451). „a 16. sz. ötve-
nes évei nek háborúi, amelyek a máramarosi tiszavölgyet is feldúlták s az ottani ma-
gyarság református hitre térése a pálosokat ko lostoruk elhagyására kényszerítették. az 
egymást váltogató földesurak alatt a falu magyar jobbágysága eloroszosodott” (Bélay 
183). a település nevét az országos helységnévrendezés során, 1900-ban Pálosremeté-
re változtatták (Mező 1999: 320). a hivatalos román Remeţi a magyar név átvétele, 
többes számú forma.

Remeţi ld. Remete

Repedea ld. Kirva1

Repegő ’egyesült kőrösmezővel’ 1902: Repegő (hnt.), 1907: Repegő (hnt.), 1944: 
Repegő, Репегивъ (hnt.). a Repegő helységnév ruszin víznévi erdetű, vö. 1863: Repego 
patak (Sebestyén 2008: 208), Репегів потік (ShU. 459). a pataknév etimológiája nem 
tisztázott. repegőn keresztül haladt a galíciába vezető országút. kőrösmező külterü-
leti lakott helye volt.

Repegye ’egyesült Borsával’ 1888: Repede (hnt.), 1892: Repegye (hnt.), 1898: Repegye 
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(hnt.), 1904: Repegye, Sebespatak (lelkes 69), 1907: Sebespatak (hnt.), 1913: 
Sebespatak (hnt.), 1944: Sebespatak (hnt.), 1967: Borşa-Repedea (Suciu 1: 96), 2001: 
Borşa-Repedea (lelkes uo.). a Repegye helységnév román víznévi eredetű, vö. 1864: 
facas repedii, dosz repedii (Pesty), magyarázatához ld. Rápigy szócikkét. a helység 
nevét 1904-ben Sebespatak-ra magyarosították (lelkes 69). a hivatalos román Borşa-
Repedea előtagja a szomszédos Borsa helységre utal, repegye ugyanis Borsa külterü-
leti lakott helye volt.

Repegye ld. Kirva1

Repenye ld. Ripinye

Repinne ld. Ripinye

Rév ld. Farkasrév

Ricska, Річка ‘település Ökörmezőtől ény-ra’ 1600: Rychke (Bélay 183), 1646: Riczka 
(ComMarmUg. 108), 1715: Ricska (Bélay 189), 1725: Ricska (revizki), 1773: Ricska 
(lexloc. 135), 1808: Ricska, Rička, Ryčka (lipszky: rep. 560), 1828: Ricska (nagy 198), 
1851: Ricska (Fényes 3: 292), 1913: Kispatak (hnt.), 1925: Rička (ComMarmUg. 108), 
1944: Ricska, Рeчка (hnt.), 1983: Річка, Рeчка (Zo). a Ricska helységnév ruszin víz-
névi eredetű, vö. 1463: Ryczka patak (Bélay 136), Річка потік (ShU. 465). a víznév 
alapja a rusz.-ukr. річка ’folyó, folyócska’ (СУМ. 8: 579, hrinčenko 4: 25) főnév, vö. 
szl. *rĕka ’ua’ (Šmilauer 152). „az említett négy, még középkorban alakult verhovinai 
Bilkei-lipcsei falut követte az 1530 körül telepített vucskómező s a ripinye közelé-
ben a ricska patak mellé szállított ricske, amelyet 1600-ban „noviter condescensa 
possessio”-nak monda nak” (Bélay 92, 183). a magyar Kispatak 1900-ban, a helység-
névrendezés során jött létre a szláv név tükörfordításával (Mező 1999: 323). 

Rigórét ld. Pirovica

Ripa ’egyesült Protivennyel’ 1898: Ripa (hnt.), 1904: Ripa, Partos (lelkes 66), 1907: 
Partos (hnt.), 1913: Partos (hnt.), 1944: Ripa, Рипа (hnt.), 1967: Рипи (Zo). a Ripa 
helységnév ruszin dűlőnévi eredetű, vö. 1864-5: Ripá pohárj (Sebestyén 2008: 178). 
Magyarázatához ld. Ripinye szócikkét. a helység nevét 1904-ben tükörfordítással 
Partos-ra magyarosították (lelkes 66). a tanya alsóbisztra külterületi lakott helye 
volt, 1967-ben Protivenyhez csatolták.

Ripinye, Репинне ‘település Ökörmezőtől é-ra’ 1457: Rypina (Mihályi 401), 1460: 
Ripina (Csánki 1: 451), 1469: Rypyna (Mihályi 496), 1471: Rypyna (Bélay 184), 1496: 
Rypínia (Mihályi 613), 1646: Ripinye (ComMarmUg. 109), 1725: Ripinye (revizki), 
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1773: Rippine, Rippinye (lexloc. 135), 1808: Repinye, Řepinĕ, Rypiné (lipszky: rep. 
557), 1828: Ripinye (nagy 198), 1838: Ripinye (Schem. 61), 1851: Ripinye (Fényes 3: 294), 
1877: Ripinye, Ripinnoje (hnt.), 1913: Repenye (hnt.), 1925: Repenoje, 1930: Repinné 
(ComMarmUg. 109), 1944: Ripinye, Репиннoе (hnt.), 1983: Репинне, Репиннoе (Zo). 
a Ripinye helységnév ruszin víznévi eredetű, vö. Рипúнка ріка (ShU. 461). a patak-
név alapja a rusz.-ukr. рипа ’meredek part’ (hrinčenko 4: 17) vagy a román rîpă ’sza-
kadék, vízmosás, meredely, vízmosásos oldal’ (DrM. 2: 249) főnév. ehhez semleges 
nemű szláv melléknévképző járul, jelentése tkp. ’meredek partú, szakadékos (vízfo-
lyás)’ (Mizser 2007: 102). „elnevezés nép monda szerént riplyág Badács, mert igen sok 
badács terem, mások szerént répáktol az az hely omladványok köszikláktol, mellyek a 
keresztül folyó víz mentében vannak neveztettik,- ’s hihetöleg ez utobbi álván menyi-
ben a keresztül folyó vizet is az alsobeli községek répénkának nevezik. ezen folyó felső 
hideg pataknál eredvén Szolyma községe alatt egy örvénye formálva egyesül a nagy 
ág vizzel” (Pesty). a Ripinye helységnevet 1901-ben, az országos helységnévrendezés 
során Repenyé-re változtatták (Mező 1999: 323). a hivatalos ukrán Репинне a ruszin 
név ukránosított változata.

Rókamező ld. Ravaszmező

Rókarét ld. Meresor

Rona de Jos ld. Alsóróna

Rona de Sus ld. Felsőróna

Róna ld. Alsóróna

Róna ld. Felsőróna

Róna ld. Runya

Rónapolyána ld. Polyána2

Rónaszék, Coştiui ’település Máramarosszigettől Dk-re’ 1474: Ronaszek (Mihályi 
522), 1475: Ronazek (uo. 528), 1725: Ronaszek (revizki), 1773: Rhona Szek, Kostyl, 
Kostyul (lexloc. 136), 1808: Rhonaszék, Ronaszék, Kosstyl, Gostyuj (lipszky: rep. 
212), 1828: Rhonaszék, Kostil (nagy 198), 1838: Rónaszék (Schem. 57), 1851: Rhónaszék 
(Fényes 3: 291), 1913: Rónaszék (hnt.), 1944: Rónaszék (hnt.), 1981: Coştiui (legea). 
a Rónaszék helységnév magyar eredetű, a település a jobb felől az izába ömlő Róna 
patak [1353/1360: inter duos fluvios rona et Feketewpatakchw (Mihályi 522)] mellett 
települt, s a patakról kapta a nevét. a pataknév magyarázatához ld. Alsóróna szócik-
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két. a helységnév utótagja a m. nyj.-i szék ’időszakos vízállás’ főnév (kiss 2008: 243). 
„rónaszék hihetöleg onnan kapta nevét, hogy a két rona falu közelében fekszik, és a leg 
régibb idötöl fogva e század elejéig szék helye vólt a maramarosi katonai jószágok igaz-
gatóságának. román nyelven kostyujnak, ruthen nyelven pedig kostyilnak nevezik mi 
magyar nyelven kastélyt jelent, hihetöleg az 1720 évben épült és még mai napig is fenálló 
emeletes kamarai épülettöl” (Pesty). a hivatalos román Coştiui a magyar kastély-ból 
származó rom. coştei ’kastély’ (tamás 276) helynévi alkalmazása, de ld. rom. castel 
’kastély’ (DrM. 1: 178). a névadáshoz ld. 1474: „castelli de Ronaszek” (Mihályi 522). 

Rosziska ld. Roszucska

Rosztoka1, Розтоки ’település rahótól k-re’ 1898: Rosztik (hnt.), 1907: nyilas (hnt.), 
1913: Nyilas (hnt.), 1918: Nyilas (hnt.), 1925: Novoszelica, Roztoky (ComMarmUg. 
112), 1944: Nyilas, Ростокъ (hnt.), 1983: Розтоки, Ростоки (Zo). a Rosztoka hely-
ségnév ruszin víznévi eredetű, magyarázatához ld. Rosztoka2 szócikkét. a magyar 
Nyilas a helységnévrendezés során, 1904-ben jött létre hivatalos úton (lelkes 69), a 
szláv névvel nincs kapcsolatban, vö. m. nyilas ’a közös szántóföldekből nyíl szerin-
ti osztással (nyílhúzással, nyílvetéssel) egy-egy gazdára jutó földdarab, osztályrész’ 
(teSz. 2: 1045). a hivatalos ukrán Розтоки többes számú forma. a helység rahó kül-
területi lakott helye volt.

Rosztoka2, Розтока ‘település Ökörmezőtől ény-ra’ 1651: Roztoka (Bélay 187), 
1770/72: Rostoka (Motzel), 1808: Roztoka, Rostoka (lipszky: rep. 564), 1828: 
Rosztoka (nagy 198), 1838: Rosztoka (Schem. 61), 1851: Rosztóka (Fényes 3: 299-300), 
1913: Rosztoka (hnt.), 1944: Rosztoka, Роcтока (hnt.), 1983: Розтока, Роcтока (Zo). 
a Rosztoka helységnév ruszin víznévi eredetű, a falu az azonos nevű patak mellett jött 
létre, vö. 1651: Roztoka (patak) (Bélay 187), Розтока потік (ShU. 471) (Mizser 2007: 
102). a pataknév a rusz.-ukr. pостока~pозтока ’két ágra oszló vagy két ág egye-
süléséből keletkező vízfolyás, elágazás, útelágazás’ (СУМ. 8: 827, hrinčenko 4: 79, 
Sztripszky 119) főnévből származik, vö. szl. *orz-toka ’ua.’ (Šmilauer 182). „rosztoka 
fekszik Máramaros megyének leg északibb oldalán beszőgellik Bereg és galíciai dom-
bok kőzzé, a falun végik egy kisebb szerü patak folyik melynek mind két oldalán házak 
vannak épitve, e patak neve rosztoka, magyarul víz ágazást jelent és a község is innen 
vette nevét” (Pesty). közigazgatásilag Pilipechez tartozik.

Roszucska, Росішка ‘település rahótól Dny-ra’ 1687: Ruszuczka (Bélay 187), 1725: 
Ruszucska (revizki), 1773: Roszucska (lexloc. 136), 1789: Roszucska, Roszutska, 
Roszucská (Mth. 124), 1808: Roszucska, Rosučka (lipszky: rep. 564), 1828: Roszuska 
(nagy 198), 1838: Roszuska (Schem. 56), 1851: Roszuska (Fényes 3: 300), 1877: Roszucska 
(hnt.), 1913: Rászócska (hnt.), 1925: Rozsučka, 1930: Rozsoška (ComMarmUg. 111–2), 
1944: Roszucska, Россушка (hnt.), 1983: Росішка, Росoшка (Zo). a Roszucska hely-
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ségnév ruszin víznévi eredetű, alapja rusz.-ukr. poзсоха ’mellékvíz, forráság, elága-
zás’ (СУМ. 8: 813, hrinčenko 4: 58) főnév, vö. or. розсошъ ’ua.’ (FneSz., Rosszos, 
Sztripszky 119) szl. -ka helynévképzős származéka (Bényei 2012a: 112). a népha-
gyomány a helység alapítását a mongol–tatár támadás idejére teszi (ІМСУ. 529), de a 
falut valójában a bocskói uradalom telepítette a 17. század közepén a lonkánál a ti-
szába szakadó kis kaszó-patak mellett (Bélay 187). Személynévi eredete valószínűleg 
kizárható, vö. ukr. Росyшка csn. (Чучка 2005: 490). a magyar Rászócska 1900-ban, a 
helységnévrendezés során jött létre (Mező 1999: 326). 

Rozália ld. Rozavlya

Rozavlea ld. Rozavlya

Rozavlya, Rozavlea ’település Máramarosszigettől Dk-re’ 1390: Hrozallya (Mihá-
lyi 98), Hrozawlla (Docval. 379), 1411: Rozaulya (Mihályi 167), 1418: Rozavlya (uo. 
224), 1430: Rozallya (uo. 279), Rosallya (Bélay 187), 1431: Janoswaydafalwa (uo.), 1450: 
Hrozavlya, Hrozawlya (Mihályi 347), 1525: Rozawlya (Bélay 187), 1725: Rosalya 
(revizki), 1773: Rozalya, Hrozavlya (lexloc. 132), 1808: Rozállya, Rozsállya, Rosállya, 
Hrozawla, Rozávlea (lipszky: rep. 565), 1828: Rozavlya, Hrozawlya (nagy 198), 1838: 
Rozavlya (Schem. 56), 1851: Rozavlya vagy Rozalia (Fényes 3: 301), 1913: Rozália 
(hnt.), 1944: Rozália (hnt.), 1981: Rozavlea (legea). az elsődleges Hrozállya helység-
név ruszin eredetű, a r. ukr. Грозавъ személynév (ССУМ. 1: 265, Чучка 2005: 139-40) 
birtoklást kifejező -ja képzős származéka (kniezsa: keletMo. 128, FneSz., Rozália). 
a magyarban és a románban a szókezdő h lekopott. a forrásokban szórványosan elő-
forduló Jánosvajdafalva azzal magyarázható, hogy rozávlya volt János vajda birtoka-
inak központja, ezért halála után is évekig Jánosvajdafalvának nevezték (Bélay 66). 
a település nevét előbb 1900-ban Rozsállyá-ra, majd 1901-ben Rozáliá-ra változtatták 
(Mező 1999: 327). a hivatalos román Rozavlea a ruszinból származik. 

Rudaspatak ld. Rudavec

Rudavec ’egyesült Majdánkával’ 1780-1: Rudávecz, Rudávez (Mth. 48), 1789: 
Rudavecz (uo.), 1796-9: Rudavetz (uo.), 1828: Rudavetz (nagy 200), 1851: Rudavecz 
(Fényes 3: 303), 1882: Rudavecz (hnt.), 1898: Rudavecz (hnt.), 1907: Rudaspatak 
(hnt.), 1913: Rudaspatak (hnt.), 1944: Rudavec, Рудавецъ (hnt.), 1967: Рудавець 
(Zo). a Rudavec helységnév ruszin víznévi eredetű, vö. 1864: Рудавець ручей (Se-
bestyén 2008: 212), Рудавець потік (ShU. 477). a pataknév a rusz.-ukr. руда ’érc’ 
(Чопей 352, hrinčenko 4: 485) főnév -ovec helynévképzős származéka, vö. szl. *ruda 
’ua.’ (Šmilauer 154-5). „Rudavecz telepitvény egy veres ripacsos kötül, melly a ragyá-
hoz hasonló ragya orosz nyelven (:ruda:) ’s mi után a kis szerü patak mellybe ezen ve-
res kö szikla van rudávecznek mondadtik a telepitvény is annak neveztetvén el, ezen 
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patak az Ó Holyátinka nevü folyoba őmlik, melly Holyátinka folyó Majdankánál a 
Nagy ág vizével egyesül” (Pesty). a magyar Rudaspatak névmagyarosítás eredménye, 
1904-ben, a helységnévrendezés során hozták létre hasonló hangzás alapján (lelkes 
67). Majdánka külterületi lakott helye volt, 1967-ben egyesültek.

Runya ’egyesült Zalommal’ 1898: Runya (hnt.), 1907: Róna (hnt.), 1910: Róna (Runya) 
(Sebestyén 2008: 205), 1913: Róna (hnt.), 1967: Руня (Zo). a Runya helységnév 
ruszin dűlőnévi eredetű, vö. 1865: Runya (Sebestyén 2008: 205). a dűlőnév a rusz. 
руня~рунина ’sík, róna, rónaság’ (Чопей 353) főnév származéka. a magyar Róna név-
magyarosítás eredménye. keselymező külterületi lakott helye volt, 1967-ben egyesült 
Zalommal.

Ruscova ld. Ruszkova1

Ruszka Mokra ld. Oroszmokra

Ruszke Pole ld. Úrmező

Ruszkirva ld. Kirva1

Ruszkova1, Ruscova ’település Máramarosszigettől Dk-re’ 1353: Orozuiz (Mihályi 
30-2), 1373: Orozviz (uo. 66), 1390: Orozfalu (uo. 98), 1411: Ruzkowa (Csánki 1: 451), 
1442: Ruskowa (Mihályi 321), 1725: Ruszkova (revizki), 1773: Ruszkova (lexloc. 
132), 1808: Ruszkova, Ruskowá (lipszky: rep. 569), 1828: Ruszkova, Ruskowi (nagy 
199), 1838: Ruszkovo (Schem. 56), 1851: Ruszkova (Fényes 3: 305), 1913: Visóoroszi 
(hnt.), 1944: Visóoroszi (hnt.), 1968: Ruscova (Suciu 2: 89), 1981: Ruscova (legea). 
a Ruszkova helységnév szláv víznévből keletkezett névátvitellel. a település annak 
a pataknak a közelében települt, amit magyarul Oroszvíz-nek [1353: fluvius Orozuiz 
(Docval. 127)], ruszinul *Русков(а)-nak neveztek, s amely jobb felől ömlik a visóba 
(kniezsa: keletMo. 128, FneSz., Visóoroszi, Bélay 73, 188), jelentése tkp. ’orosz 
pataka, oroszé’. a település nevét az országos helységnévrendezés során előbb 
Kárpátoroszi-ra (1900), majd 1901-ben Visóoroszi-ra magyarosították (Mező 1999: 
329). a hivatalos román Ruscova a szláv név átvétele. 

Ruszkova2 ’egyesült Uglyával’ 1892: Ruszkova (hnt.), 1898: Ruszkova (hnt.), 1904: 
Ruszkova, Oroszliget (lelkes 68), 1907: Oroszliget (hnt.), 1913: Oroszliget (hnt.), 1944: 
Ruszkova, Русково (hnt.). a Ruszkova helységnév ruszin dűlőnévi eredetű, vö. 1864-5: 
Ruszkava (Sebestyén 2008: 227). a dűlőnév személynévből keletkezett, vö. 1671: Pe. 
Ruszka (Bélay 153), Руско csn. (Чучка 2005: 495), amihez birtoklást kifejező szl. -ova 
képző kapcsolódik. a helység nevét 1904-ben Oroszliget-re magyarosították (lelkes 
68). Uglya külterületi lakott helye volt.
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Ruszkovapolyána, Poienile de sub Munte ’település Máramarosszigettől k–Dk-
re’ 1373: Rwzpolyana (Mihályi 234), 1411: Rwzkopolanya (uo. 167), Ruszko-Polyana 
(uo. 168), Ruzkowa Polyna (uo. 175), 1600: Ruzkouapojana (Bélay 180), 1725: 
Ruskova polyana (revizki), 1773: Rusz-Polyána, Pojenile de Szup (lexloc. 132), 1789: 
Ruszkova Pojána, Pojána Rusztselinor, Pojána Ruszka (Mth. 82), 1808: Polyána (Rusz-
), Ruskowá-Polana, Pojana-Ruszului (lipszky: rep. 522), 1828: Polyana (Ruszkó), 
Pojana (nagy 198), 1838: Ruszko-Pojána (Schem. 56), 1851: Polyána (Ruszkó) (Fényes 
3: 250), 1913: Havasmező (hnt.), 1944: Havaskő (hnt.), 1968: Poienile de sub Munte 
(Suciu 2: 52), 1981: Poienile de sub Munte (legea). a Ruszkovapolyána helységnév ru-
szin eredetű: „ korábban ruszkopolyánának neveztetett, hihetöleg a’ miatt, hogy mint 
a’ hagyomány tartya; a’ szomszéd ruszkovának telepitvénye lehetet; jelenleg pedig 
ruszpolyána név alatt ismeretes ország szerte” (Pesty). a név előtagjának magyaráza-
tához ld. Ruszkova1 szócikkét. az utótag a rusz.-ukr. поляна ‘erdei tisztás, rét’ (СУМ. 
7: 107–8) főnév, de vö. még rom. poiana ‘ua.’ (DrM. 2: 267). a település nevét 1900-
ban, az országos helységnévrendezés során Havasmező-re magyarosították (Mező 
1999: 329). 1944-ben egyesült Oroszkő-vel, az új, közös helység neve Havaskő lett (uo. 
140). a hivatalos román Poienile de sub Munte jelentése tkp. ’hegy alatti tisztások’.

Ruszpolyána ld. Ruszkovapolyána

Săcel ld. Szacsal

Sajó, Şieu ’település Máramarosszigettől Dk-re’ 1373: Sayo (Mihályi 66), 1385: Sayo 
(uo. 85), 1411: Sayo (Csánki 1: 452), 1450: Sajon (uo.), 1725: Sajo (revizki), 1773: Sajo, 
Sejen (lexloc. 132), 1808: Sajó, Sieu (lipszky: rep. 571), 1828: Sajó, Sejen (nagy 199), 
1838: Sajó (Schem. 56), 1913: Sajó (hnt.), 1944: Sajó (hnt.), 1981: Şieu (legea). a Sajó 
helységnév magyar eredetű, víznévből keletkezett névátvitellel (kniezsa: keletMo. 
128). a helység az iza bal oldali mellékvize, a Sajó [1409: fluv. Sajov (kniezsa: erdvízn. 
8)] mellett jött létre a 14. században (Bélay 188). a Sajó víznév a m. só köznévnek és 
a r. jó ’folyó’ (teSz. 2: 276) főnévnek az összetétele (vö. FneSz., Sajó). a Sajó víz- és 
helységnév Máramarosban nem meglepő a hatalmas méretű sólelőhelyek miatt. a hi-
vatalos román Şieu a magyar névből származik. 

Sajómező ld. Polyána3

Sajópolyána ld. Polyána3 

Săliştea de Sus ld. Szelistye

Sándorfalva, Олександрівка ‘település huszttól k-re’ 1455: Sandorfalva (Bélay 
189), 1465: Sandorfalva (Csánki 1: 452), 1550: Sandorfalva (károlyiokl. 3: 257), 
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1725: Sándorfalva (revizki), 1773: Sándorfalva, Sandresty, Sandrova (lexloc. 135), 
1808: Sándorfalva, Sandresty, Ssándrova (lipszky: rep. 578), 1828: Sándorfalva, 
Sandrowo (nagy 199), 1838: Sándorfalva (Schem. 62), 1851: Sándorfalva (Fényes 4: 
8), 1877: Sándorfalva, Sándorovo (hnt.), 1913: Ósándorfalva (hnt.), 1925: Šandrovo 
(ComMarmUg. 13–4), 1944: Ósándorfalva, Шандрово (hnt.), 1983: Олександрівка, 
Aлександрoвка (Zo). a Sándorfalva helységnév magyar eredetű, a Sándor szn.-nek 
[vö. 1394: Petrus Sandor (kázmér 1993: 910-1)] és a birtokos személyjellel ellátott falu 
főnévnek az összetételével keletkezett. „Sándorfalva kőzség név eredetéről a hagyo-
mány azt beszélli hogy nevezett kőzségben hajdani idökben egy Sándor nevü egyén 
só aknát kezdet mivelni, mi azonban el enyészet, innen eredt Sándorfalva (:ruthenül 
Sandrovo:) hellyiségének nevezete” (Pesty). a névadók magyarok voltak, de a közép-
kori magyar lakosság az újkorban erősen oroszosodott (Bélay 189). a megkülönböz-
tető szerepű Ó- előtagot 1900-ban, az országos helységnévrendezés során kapcsolták a 
névhez (Mező 1999: 331). a régi ruszin Шандровo a magyarral párhuzamos névadás 
eredménye. az új, hivatalos ukrán Олександрівка-t hatósági úton hozták létre 1946-
ban magyar mintára (kiss 1991c: 358). 

Sandrovo ld. Sándorfalva

Săpinţa ld. Szaplonca

Sărasău ld. Szarvaszó 

Sârbi ld. Szerfalva

Sat-Şugatag ld. Sugatag

Scsora ’egyesült toronyával’ 1904: Fenyvesvölgy, Scsora (lelkes 67), 1907: Fenyvesvölgy 
(hnt.), 1913: Fenyvesvölgy (hnt.), 1944: Scsora, Щора (hnt.). a Scsora helységnév 
ruszin víznévi eredetű, vö. 1863: Щора, Ščora, potok Ščora, рукавъ Щора (Sebes-
tyén 2008: 226), 1904: Scsora patak (uo. 227), vö. Прислíп~Щорянка потік (ShU. 
447). a pataknév etimológiája nem tisztázott, de talán kapcsolatba hozható a rom. 
cioară ’varjú’ madárnévvel, vagy annak személynevesült változatával, vö. Cioară szn. 
(Constantinescu 239). a helység nevét 1904-ben Fenyvesvölgy-re magyarosították 
(lelkes 67). toronya külterületi lakott helye volt.

Sebespatak ld. Repegye

Seszu Pojéni ’egyesült Borsával’ 1892: Seszu valea pojényi (hnt.), 1898: Seszu valea 
pojényi (hnt.), 1904: Sesu pojéni, Síkvölgy (lelkes 69), 1907: Síkvölgy (hnt.), 1913: Sík-
völgy (hnt.), 1944: Síkvölgy (hnt.), 1968: Şesul Poieni (Suciu 2: 171), 2001: Şesu Poeni 
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(lelkes uo.). a Seszu Pojéni helységnév román eredetű, a şes ’síkság, alföld, róna’ 
(DrM. 2: 598) és a poen, poieniţă ’irtás, csonkolt, erdő, kis erdei tisztás’ (DrM. 2: 267) 
főnévnek az összetételével keletkezett. a helység nevét 1904-ben Síkvölgy-re magyaro-
sították (lelkes 69). Borsa külterületi lakott helye volt.

Şieu ld. Sajó

Sighetu Marmaţiei ld. Sziget

Síkvölgy ld. Seszu Pojéni

Siróka, Широке ‘település huszttól ék-re’ 1898: Siroka (hnt.), 1907: Siroka (hnt.), 
1913: Siróka (hnt.), 1930: Široká (ComMarmUg. 123), 1944: Siróka, Широкa (hnt.), 
1983: Широке, Широкoе (Zo). a Siróka helységnév ruszin víznévi eredetű, vö. 
Широкий потік (ShU. 624). a pataknév alapja a rusz.-ukr. широкый~широкий ’szé-
les’ (СУМ. 11: 456, Чопей 432) melléknév nőnemű formája, jelentése tkp. ’Széles (víz, 
folyó)’. a hivatalos ukrán Широке semleges nemű alak. alsóbisztra külterületi lakott 
helye volt, közigazgatásilag ma is hozzá tartozik.

Siroke ld. Siróka

Sirokij Luh ld. Széleslonka

Slătiora ld. Szlatinka

Sófalva, Даниловo ‘település huszttól k-re’ 1390: Huzthokna (ComMarmUg. 38–9), 
1391: Danalafalua (Docval. 423), 1462: Sofalwa (Bélay 189), 1550: Soffalwa (károlyiokl. 
3: 257), 1610: Soffalua (Bélay 189), 1725: Soófalva (revizki), 1773: Soófalva, Danyilesty, 
Danilova (lexloc. 135), 1808: Sófalva, Danilowá, Danilest(y)i (lipszky: rep. 599), 1828: 
Soófalva, Danilowo (nagy 199), 1838: Sófalva (Schem. 62), 1851: Sófalva (Danilova) 
(Fényes 4: 32-3), 1877: Sófalva, Danilovo (hnt.), 1913: Husztsófalva (hnt.), 1930: 
Danilove (ComMarmUg. 38–9), 1944: Husztsófalva, Даниловo (hnt.), 1983: Данилове, 
Даниловo (Zo), 1995: Даниловo. a Sófalva helységnév magyar eredetű, a m. só és a 
birtokos személyjellel ellátott falu főnévnek az összetételével keletkezett, a település 
határában található sólelőhelyek motiválták. a település nevének változatai közül a 
legrégebbi a Husztakna, ez Huszt közelében lévő sóbányára utal. idővel a Husztakna 
nevet a szinonim Sófalva váltotta fel, melyet a másfelé található Sófalvák-tól való meg-
különböztetés végett 1901-ben, az országos helységnévrendezés során a Huszt- előtag-
gal egészítettek ki (Mező 1999: 338). Sófalva közelében egy falu települt, amely Danilo 
nevű telepítő kenézéről a magyarban a *Danilofalva>Danalafalva, a ruszinban pedig 
a Danilova~Danilovo nevet kapta. a két település összeolvadásakor a magyarban a 
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sóbányászatra utaló, a ruszinban pedig a Danilo kenéz nevét őrző név maradt fenn 
(kiss 1991c: 355). „Soófalva kőzség név eredetéről a nép hagyomány szerint annyi pu-
hatolható ki, hogy régi ős időkben benne sót vágtak, innen eredhetett magyar elneve-
zése Soófalva hogy pedig azt ruthen nyelven Danelovának hivják, azt álitják mert a só 
aknát azon korban egy Dánelo nevü lakos földjén kezdték mivelni, mi régen elenyészet 
ugyan, de volt hellyein jelenleg a nép használatára két sós kut fenmaradt” (Pesty). a 
hivatalos ukrán Даниловo a ruszin név átvétele. 

Somfalva, Corneşti ’település Máramarosszigettől D-re’ 1442: Felsewfeyerfalwa 
(Mihályi 321), 1465: Somos (uo. 468), 1470: Somosfalva (uo. 500), 1553: Somosffalwa 
(ComMarmUg. 35), 1725: Somosfalva (revizki), 1773: Somfalva, Kornyest (lexloc. 
133), 1808: Somfalva, Kornyest, Kornyesti (lipszky: rep. 600), 1828: Somfalva, Kornyesti 
(nagy 199), 1838: Somfalva (Schem. 53), 1851: Somfalva (Fényes 4: 35), 1913: Somosfalva 
(hnt.), 1944: Somosfalva (hnt.), 1981: Corneşti (legea). a Somfalva~Somosfalva hely-
ségnév magyar eredetű, a m. som ’rendszerint vadon termő, fanyar, savanykás ízű, 
piros, csonthélyas magvú gyümölcs’ (értSz. 5: 1237) növénynévnek és a birtokos sze-
mélyjellel ellátott falu főnévnek az összetételével keletkezett. „Somfalva (kornesti) 
tulajdonképen nevét a’ határán lévő Somról, mely igen bö számmal termett hajdan 
neveztetik, most találtatik ugyan keves som fa, de oly rideg hogy egy jóra valo ostor 
nyelet sem lehet belöle ki válogatni” (Pesty). a település nevét 1901-ben, az országos 
helységnévrendezés során Somosfalvá-ra változtatták (Mező 1999: 338). a hivatalos 
román Corneşti párhuzamos névadás eredménye, vö. rom. corn ’húsos som’ (DrM. 1: 
282).

Somosfalva ld. Somfalva

Sorompó ld. Hliszna

Sóspataka ld. Szlatinka

Strîmtura ld. Szurdok 

Sugatag, Sat-Şugatag ’település Máramarosszigettől D-re’ 1360: Sugatagfolwa (Bélay 
190), Sugatagfalua (Mihályi 37), Sugatagfalva (uo. 38), 1364: Sugatagh (uo. 53), 1434: 
Swgatagh (Bélay 190), 1583: Suhatagh (uo.), 1725: Sugatag (revizki), 1773: Sugatagh, 
Sugetagh (lexloc. 133), 1808: Suhatag (lipszky: rep. 613), 1828: Sugatagh (nagy 199), 
1838: Sugatag (Schem. 53), 1851: Sugatag (Fényes 4: 45), 1913: Falusugatag (hnt.), 
1944: Falusugatag (hnt.), 1981: Sat-Şugatag (legea). a Sugatag helységnév magyar 
eredetű, magyarázatához ld. Aknasugatag szócikkét. eredetileg víznév volt, névátvi-
tellel keletkezett a közeli vízfolyás nevéből (kniezsa: keletMo. 129). a korai adato-
lású Sugatagfalva névalakok -falva utótagja hamar lekopott. „Magyar neve magyar 
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alapítást sejtet, 1360-ban azonban már mint románoktól lakott falu kerül a gyula-
falvi Drágus birtokába” (Bélay 190). a 20. század elejétől használatos Falu- előtag 
Aknasugatag nevének előtagjával áll korrelációban. a hivatalos román Sat-Şugatag a 
magyar név átvétele az előtag fordításával, vö. rom. sat ’falu’ (DrM. 2: 459).

Sugatag ld. Aknasugatag

Sugatagfalva ld. Sugatag

Şugau ld. Súgó

Súgó, Şugau ’település Máramarosszigettől Dk-re’ 1907: Sugó (hnt.), 1913: Sugó (hnt.), 
1944: Sugó (hnt.), 1968: Şugău (Suciu 2: 178), 1981: Şugau (legea). a Sugó helységnév 
magyar víznévi eredetű, a helység a határában folyó Súgó patakról kapta a nevét, vö. 
1671: Sugo patak (Bélay 200), 1864: Sugó (Pesty). „Körtvélyes. – eszaki és déli, elvá-
lasztva a Sugó = Zugó hegyi Zuhatag által; Birlány – alatta folyik a Sugó egyik ága, ’s 
míg nem egyesűlnek ez bírlány, amaz kőrtvélyesi súgónak neveztetik” (Pesty). a pa-
taknév a súg~zúg (ld. sugatag) ige -ó folyamatos melléknévi igenévi képzős alakja, vö. 
súgó ’folyóvíz gyorsabb folyású szakasza’ (ÚMtSz. 4: 968). a hivatalos román Şugau a 
magyar név átvétele. Máramarossziget külterületi lakott helye volt.

Şuligul ld. Suliguli

Suliguli ’egyesült Felsővisóval’ 1851: Suliguli (Fényes 4: 308), 1853: Suliguli (t), 1877: 
Suliguli savanyúvíz (hnt.), 1898: Suliguli (hnt.), 1913: Suliguli (hnt.), 1968: Şuligul 
(Suciu 2: 178). a Suliguli helységnév román hegynévi eredetű, vö. 1864: Sulgul ha-
vas (Pesty). a hegynév valószínűleg a rom. nyj.-i şulig ’fiatal nád gyökere, jégcsap’ 
(Bulgar–Constantinecu-Dobridor) származéka. Fényes elek azt írta róla: „hires 
savanyu vizforrásal, melly Suliguli név alatt ismeretes, s melly az egész országban leg-
erősebbnek tartatik…” (Fényes 4: 308). Felsővisó külterületi lakott helye volt.

Szacsal, Săcel ’település Máramarosszigettől Dk-re’ 1453: Kis Zachal (Mihályi 366, 
Csánki 1: 452), 1468: Szatzal (Bélay 191), 1486: Zachel (Mihályi 577), 1495: Zachol 
(Bélay 191), 1555: Zachyall (uo.), 1725: Szacsaly (revizki), 1773: Szacsal, Szecsel 
(lexloc. 132), 1808: Szacsal, Szecsel (lipszky: rep. 618), 1828: Szatsal (nagy 199), 
1838: Szacsár (Schem. 56), 1851: Szacsal (Fényes 4: 51), 1913: Izaszacsal (hnt.), 1944: 
Izaszacsal (hnt.), 1981: Săcel (legea). a Szacsal helységnév román eredetű, a rom. 
săt(i)cel ’kis falu, falucska’ < rom. sat ’falu’ származéka (DrM. 2: 459) (ld. FneSz., 
Izaszacsal, Szacsal). „a legfelsőbb izaparti falu. neve romá nul „falucskát” jelent. a 15. 
sz. első felében tele pült” (Bélay 191). 1900-ban, az országos helységnévrendezés során 
a településnév az Iza- előtagot kapta, ami a folyó közelségére utal (Mező 1999: 345). 
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Szakadék ld. Zalom

Száldobos, Стеблівка ‘település huszttól Dk-re’ 1389: Zaldobos (Csánki 1: 452), 
1638: Szaldobos (Bélay 191), 1725: Szaldobos (revizki), 1773: Szaldobas, Szaldobos 
(lexloc. 136), 1808: Szaldobos, Saldobossa (lipszky: rep. 621), 1828: Szaldobos (nagy 
199), 1838: Száldobos (Schem. 64), 1851: Száldobos (Fényes 4: 59), 1877: Száldobos 
(hnt.), 1913: Száldobos (hnt.), 1944: Száldobos, Салдобошъ (hnt.), 1983: Стеблівка, 
Стеблeвка (Zo). a Száldobos helységnév magyar eredetű, a m. nyj.-i száldob ’hárs-
fa’ -s képzős származékából keletkezett (teSz. 3: 569). „a tisza parti Száldobos magyar 
neve és földrajzi helyzete alapján ítélve kétségtelen magyar alapítás. Magyar volt a kö-
zépkori lakossága is, az újkorra azonban elruténesedett” (Bélay 191). a régi ruszin 
Салдобошъ a magyar név átvétele. az újabb, hivatalos ukrán Стеблівка elnevezés tu-
dálékos etimologizáláson alapuló tükörfordítással jött létre. a magyar Száldobos vélt 
előtagját önkényesen a rusz. стебло ’szál’ (Чопей 379) főnévvel azonosították és kép-
zővel látták el (kiss 1991c: 358–9). 

Szálláspatak ld. Szászó

Szaplonca, Săpinţa ’település Máramarosszigettől ny-ra’ 1373: de Zapancha (Mihá-
lyi 69), Zapuncha, Zapponchya (uo. 80), 1390: Zaploncha (Bélay 192), 1418: Saponcha 
(Mihályi 215), 1450: Zoploncza (Bélay 192), 1461: Zapoloncza (Mihályi 437), 1725: 
Szaploncza (revizki), 1773: Szaploncza, Szepincza, Szopunka (lexloc. 134), 1808: 
Szaploncza, Sapunka, Szapunka (lipszky: rep. 623), 1828: Szaploncza (nagy 199), 
1838: Szaploncza (Schem. 58), 1851: Szaploncza (Fényes 4: 65), 1913: Szaplonca (hnt.), 
1944: Szaplonca (hnt.), 1981: Săpinţa (legea). a Szaplonca helységnév szláv eredetű, 
víznévből jött létre névátvitellel. a falu a tiszába torkolló Szaplonca patak mellett te-
lepült, s a patakról kapta a nevét (Bélay 192). a víznév a szl. *solpъ ’vízesés, zuhatag’ 
(Šmilauer 166) -ica képzős alakja. Más feltevés szerint a Szaplonca helységnév előz-
ménye egy szláv *Sypanica helynév volt, amely elsődlegesen a tisza hordalékából ke-
letkezett területre vonatkozott (kniezsa: keletMo. 129, FneSz., Szaplonca). a hivata-
los román Săpinţa a szláv név átvétele, de talán magyar közvetítéssel került a románba. 

Szárazpatak ld. Szuha2

Szarvashegy ld. Kuzsbej

Szarvaszó, Sărasău ’település Máramarosszigettől ény-ra’ 1345: Zorwazou (Mihá-
lyi 20), 1360: Zarvasov (uo. 48), 1375: Zarazou (uo. 259), 1390: Zarwazow (Csánki 1: 
452), 1418: Zarwazo (Bélay 193), Zarvazov (Mihályi 215), 1528: Zarwotzo (lazarus), 
1725: Szarvaszo (revizki), 1773: Szarvaszó, Szaraszeó, Szarvaszj (lexloc. 134), 1808: 
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Szarvaszo (lipszky: rep. 624), 1828: Szarvaszó (nagy 199), 1838: Szarvaszó (Schem. 
58), 1851: Szarvaszó (Fényes 4: 69), 1913: Szarvaszó (hnt.), 1944: Szarvaszó (hnt.), 
1981: Sărasău (legea). a Szarvaszó helységnév magyar eredetű, a m. szarv ’a vízmeder, 
völgy, árok szarvszerűen elágazó része’ (teSz. 3: 684) főnévnek és az aszó ’időszakos 
vízfolyás, szárazpatak, kiszáradt folyómeder’ (teSz. 1: 187) vízrajzi köznévnek az ösz-
szetételével keletkezett (kniezsa: keletMo. 129). népetimológiás magyarázata csak 
részben felel meg a valóságnak: „a nép monda szerént e’ község határában egy sós 
vizes forrás volt –’s határa nagy erdőség lévén sok szarvas volt benne – ’s ezen sos vizes 
forrásnál tanyáztak – onnan előbb Szarvastonak – késöbb Szarvaszonak nevezték” 
(Pesty). a hivatalos román Sărasău a magyar név átvétele (FneSz., Szarvaszó). 

Szászó, Сасовo ‘település técsőtől ék-re’ 1898: Szászova (hnt.), 1907: Szálláspa-
tak (hnt.), 1913: Szálláspatak (hnt.), 1918: Szálláspatak (hnt.), 1944: Szászó, Сасовъ 
(hnt.), 1983: Сасове, Сасовo (Zo), 1995: Сасовo. a Szászó helységnév ruszin víz- 
vagy dűlőnévből keletkezett névátvitellel, vö. 1411: Zaazpathaka (Bélay 166), 1753: A 
Szászóban (Szabó t. 434)], 1865: Сасувъ потокъ (Sebestyén 2008: 201), Сáсiв потiк 
(ShU. 488). a dűlő- és pataknév közül valószínűleg a víznév az elsődleges. a víznév 
talán kapcsolatba hozható Drág vajda fiának, Szásznak a nevével, vagy a szász népnév-
vel. a Szászó birtoklást kifejező szl. -ov(o) képzős alak. a magyar Szálláspatak a törté-
nelmi névhez képest másodlagos. irholc külterületi lakott helye volt.

Szászovo ld. Szászó

Szeklence, Сокирниця ‘település huszttól Dk-re’ 1373: Zeglenk (Mihályi 68, Docval. 
248), 1389: Zeklenche (Mihályi 90), 1392: Zenkolenche, Zenkelenche (Docval. 424–5), 
1550: Zeklencze (károlyiokl. 3: 257), 1725: Szeklőncze (revizki), 1773: Szeklencze, 
Szokernicza (lexloc. 135), 1808: Szeklencze, Sokelnica, Sekelnica (lipszky: rep. 628), 
1828: Szeklentze (nagy 199), 1838: Szeklencze (Schem. 61), 1851: Szeklencze (Fényes 
4: 81), 1877: Szeklence, Szokirnica (hnt.), 1913: Szeklencze (hnt.), 1925: Sokernice, 
Sokyrnica, Sekernice (ComMarmUg. 125–6), 1944: Szeklence, Сокирниця (hnt.), 
1983: Сокирниця, Сокирницa (Zo). a Szeklence helységnév ruszin víznévi eredetű, 
vö. 1604: Zeklenczepathaka (Bélay 192). a falu ott települt, ahol a Szeklence patak bal 
felől a tisza jobb oldali mellékvizébe, a Bajlóba ömlik, s a patakról kapta a nevét, vö. 
Сокúрниця потік (ShU. 515). a Szeklence víznév a rusz.-ukr. cокір ’fehér vagy ezüst 
nyár’ < осoкір ’fehér nyár, fekete nyár’ (СУМ. 9: 439) fanév -ica helynévképzős szár-
mazéka, jelentése tkp. ’nyárád’ (kiss 1991c: 359). a magyarban r:l elhasonulás ment 
végbe. „lakói a középkorban magyarok, de az újkorra... egyre job ban oroszosodott” 
(Bélay 194). a hivatalos ukrán Сокирниця a szláv név átvétele.

Széleslonka, Широкий Луг ‘település técsőtől ék-re’ 1458: Lompka (iványi 136), 
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1638: Szeles Lonka (Bélay 195), 1705: Széleslonka (hodinka 439), 1725: Széleslonka 
(revizki), 1773: Szeles Lonka, Luha (lexloc. 134), 1808: Lonka (Széles-), Luh (lipszky: 
rep. 386), 1828: Lonka (Széles) (nagy 197), 1838: Széles-Lonka (Schem. 62), 1851: 
Széles-Lonka (Fényes 3: 37), 1877: Széles-Lonka, Luh (hnt.), 1913: Széleslonka (hnt.), 
1925: Široký Luh, 1930: Luh Široký (ComMarmUg. 124), 1944: Széleslonka, Лугъ (hnt.), 
1983: Широкий Луг (Zo). a Széleslonka helységnév magyar eredetű, a m. lonka~lanka 
’víz melletti rét, szántó, lapály, folyóvíznek lassú folyású helye’ köznévből származik, 
ld. még Lonka szócikkét. a Széles- előtag annak a rétnek a nagy kiterjedésére utal, ahol 
a falu létrejött. „eredetét honnan vette bizton nem tudatik, de nép hagyomány szerint 
ezelött mintegy 350 ével lengyelböl valami rabló banda üzetett ki, kik grindzela nevü 
vezér alatt a havasokra barangolván a helyen leg nagyobb tért találtak és telepedtek le 
itten mire a helység neve is utasit Sirokij luh vagy is magyarul Széles lonka; helyeseb-
ben Széles liget” (Pesty). a hivatalos ukrán Широкий Луг a magyar név tükörfordí-
tásával keletkezett.

Szelistye1, Нижне Селище ’település huszttól k-re’ 15. sz.: Zelisthe, Zelesthye 
(Csánki 1: 452), 1455: Selisthe (Bélay 195), 1550: Sylysthye (károlyiokl. 3: 257), 1610: 
Szylystye (Bélay 195), 1659: Szelestye (uo.), 1725: Szelistye (revizki), 1773: Szelisty, 
Szelistye (lexloc. 135), 1808: Szelistye, Selisste (lipszky: rep. 629), 1828: Szelistye 
(Alsó) (nagy 199), 1838: Alsó-Szelistye (Schem. 60), 1851: Alsó-Szelistye (Fényes 4: 84), 
1877: Szelistye (Alsó-), Szeliscye (hnt.), 1913: Alsószelistye (hnt.), 1925: Nižni Selišté, 
1930: Seliště Nižni (ComMarmUg. 93–4), 1944: Alsószelistye, Селище (hnt.), 1983: 
Нижне Селище, Нижнеe Селище (Zo). a Szelistye helységnév román eredetű, alap-
ja a rom. sălişte~silişte~silişte ’faluhely’ (DrM. 2: 502) < bolg. céлище ’helység, telepü-
lés’ főnév, vö. szl. *seliste ’ua.’ (Moór ZonF. 6: 105) (FneSz., Szelistye). a 19. századtól 
használatos Alsó- előtag Felsőszelistye nevének előtagjával van korrelációban. a hiva-
talos ukrán Нижне Селище a történelmi név szlávosított alakja.

Szelistye2, Săliştea de Sus ’település Máramarosszigettől Dk-re’ 1365: Keethzeleste 
(Mihályi 57), 1407: Scelistha (uo. 150), 1456: Szelistye, Zeleste (uo. 385, 389), 1486: 
Zelysthye, Zelyste (uo. 579, 581), 1555: Zelestthye (Bélay 196), 1604: Zelestie (uo.), 1725: 
Szelisty (revizki), 1773: Szeliste, Szelistye (lexloc. 132), 1808: Szelistye (lipszky: 
rep. 629), 1828: Szelistye (Felső), Szelisty (nagy 199), 1838: Szelistye (Schem. 56), 1851: 
Felső-Szelistye (Fényes 4: 84), 1913: Felsőszelistye (hnt.), 1944: Felsőszelistye (hnt.), 
1981: Săliştea de Sus (legea). a Szelistye helységnév román eredetű, magyarázatához 
ld. Szelistye1 szócikkét. a Felső- előtag a huszttól keletre fekvő Alsószelistye nevének 
előtagjával van korrelációban. a hivatalos román Săliştea de Sus a történelmi névből 
származik a jelzői tag fordításával (FneSz., Felsőszelistye). 

Szentmihálykörtvélyes ld. Körtvélyes
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Szerednye Vogyane ld. Középapsa

Szerfalva, Sîrbi ’település Máramarosszigettől D-re’ 1405: Szirbfalva (Mihályi 132), 
1459: Zeer (uo. 426), Zerfalua (Bélay 196), 1470: Zerpfalwa (Mihályi 502), 1475: 
Szirpfalva (uo. 525), 1588: Zerfalva (uo. 634), 1593: Sirbi (uo. 639), 1725: Szerfalva 
(revizki), 1773: Szerfalva, Szirby (lexloc. 133), 1808: Szerfalva, Szirb (lipszky: rep. 
645), 1828: Szérfalva (Alsó), Szirby (nagy 199), 1838: Szerfalva (Schem. 53), 1851: Szer-
falu (Fényes 4: 129), 1913: Szerfalva (hnt.), 1944: Szerfalva (hnt.), 1981: Sîrbi (legea). 
az elsődleges Szerbfalva helységnév magyar eredetű, a szerb népnévnek és a birtokos 
személyjellel ellátott falu főnévnek az összetételével keletkezett. a 14. században a Dél-
vidékről beköltöző románok szerb-nek nevezték az 1200 utáni magyarországi szláv te-
lepítvényeket is a hazájukban lakó szláv népelem nevével (györffy 4: 118), vö. rom. 
sîrb ’szerb’ (DrM. 2: 511), ezért a helység valószínűleg ruszin falu lehetett a román la-
kosság letelepedésekor. a Szerb- idővel a magyarban Szer-ré változott. a hivatalos ro-
mán Sîrbi párhuzamos névadással jött létre.

Sziget, Sighetu Marmaţiei ’történelmi megyeközpont’ 1308/14.: Soget (györffy 4: 
126), 1332-5: Dygnet, Zyket, Ziget (vat. 1/1: 330, 355, 371), 1346: Zygeth (Mihályi 23), 
1349: Zigeth (Bélay 197), 1431: Szigeth (uo. 283), 1564: Zÿgeth (ComMarmUg. 121), 
1725: Sziget (revizki), 1773: Szigeth, Szihot (lexloc. 136), 1808: Sziget, Siget, Syhot, 
Sihoty (lipszky: rep. 646), 1828: Szigeth, Sihot (nagy 195), 1838: Sziget (Schem. 58), 
1851: Szigeth, Szigit, Szihota (Fényes 4: 129-30), 1913: Máramarossziget (hnt.), 1944: 
Máramarossziget (hnt.), 1981: Sighetu Marmaţiei (legea). a Sziget helységnév magyar 
eredetű, a m. sziget ’több oldalról vízzel körülvett v. folyókanyarban levő föld’ főnév 
származéka. a település abban a szögletben épült, amelyet a bal felől a tiszába torkolló 
iza és a tisza alkot (kniezsa: keletMo. 129). „népe a középkorban túlnyomó többsé-
gében ma gyar, de egy – bár számra kicsiny – társadalmilag és gazda ságilag erős szász 
hospes csoport itt is élt. ennek beolvadása a 16. sz.-ban már befejeződött. a 18. sz. kö-
zepéig kétség telenül tiszta magyar Sziget, éppen mint a másik négy koronaváros. a ro-
mánok és zsidók beköltözése csak Mária terézia korától kezdve ölt nagyobb mérete-
ket” (Bélay 197). a Máramaros- előtag a vármegyei hovatartozásra utal. a párhuza-
mosan használt ruszin Szihot-hoz ld. rusz. сиготъ ’sziget’ (Чопей 361). a régi román 
Sighetu, illetve az újabb hivatalos Sighetu Marmaţiei a magyarból származik (FneSz., 
Máramarossziget). 

Szigetkamara ‘egyesült Szigettel’ 1778: Kamara mellett (Schram 64), 1850k.: Kama-
ra (t), 1898: Sziget-Kamara (hnt.), 1904: Szigetkamara (lelkes 70), 1907: Szigetkama-
ra (hnt.), 1913: Szigetkamara (hnt.), 1944: Szigetkamara (hnt.), 1967: Cămara Sighet 
(Suciu 1: 125), 2001: Cămara Sighet (lelkes uo.). a Kamara helységnév magyar ere-
detű, a m. kamara ’királyi kincstár’ (értSz. 3: 717) főnév származéka. arra utal, hogy a 
helység a királyi kamara tulajdona volt, vö. még rom. cămară ’kamra, kincstár’ (DrM. 
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1: 187). a település sómalmában a környék bányáiból kitermelt sót dolgozták fel. a 
Sziget- előtag a Máramarosszigethez való tartozást jelöli. a hivatalos román Cămara 
Sighet a magyar név átvétele.

Szihot ld. Sziget

Szihozka ’egyesült Borsával’ 1892: Szihozka (hnt.), 1898: Szihozka (hnt.), 1900: 
Szihozka (hnt.). a Szihozka helységnév ruszin eredetű, talán a rusz. сиготъ ’sziget’ 
(Чопей 361) főnév nőnemű melléknévképzős származéka, jelentése tkp. ’Szigeti, Szi-
gethez tartozó’. a сиготъ a ruszin nyelvben magyar jövevényszó. Borsa külterületi la-
kott helye volt.

Szilszki ’egyesült rahóval’ 1804: Szilszki (ComMarmUg. 132), 1808: Szilki, Sylky 
(lipszky: rep. 647), 1944: Szilszkypatak, Сельскійпоток (hnt.). a Szliszki helységnév 
ruszin víznévi eredetű, a helység arról a patakról kapta a nevét, amely mellett létrejött, 
vö. 1863: Silski, Silski potok, Silski mali potok (Sebestyén 2008: 218), Сільський потік 
(ShU. 504). a pataknév alapja a rusz.-ukr. сельский~сiльский ’falusi’ mn. (Чопей 
360, СУМ. 9: 221), jelentése tkp. ’Falusi patak’, vö. Rahó. a tanya rahó külterületi la-
kott helye volt.

Szinevér, Сiневiр ‘település Ökörmezőtől k-re’ 1604: Zynever (Bélay 200), 1605: 
Szinever (uo.), 1725: Szinever (revizki), 1773: Szinevér (lexloc. 135), 1808: Synewir, 
Szinevér (lipszky: rep. 648), 1828: Szinevér (nagy 199), 1838: Szinevér (Schem. 63), 
1851: Szinevér (Fényes 4: 136-7), 1877: Szinevér, Tócska-Szinevér, Szinyijvér (hnt.), 
1913: Alsószinevér (hnt.), 1925: Sinevir Nižni, 1930: Sinovir (ComMarmUg. 122), 1944: 
Alsószinevér, Синевиръ (hnt.), 1983: Сiневiр, Синевир (Zo). a Szinevér helységnév 
ruszin eredetű. az összetett név előtagja a rusz.-ukr. синій ’kék’ melléknév (СУМ. 
9: 182-3, Чопей 362), utótagja pedig a вир ’örvény, forgó’ (СУМ. 1: 466, Sztripszky 
119) főnév. „nevezetére nézve csupán az orosz szótól származtatik,- ugyanis a község 
alsó része alatt a talabor folyóban mintegy 6 öl hosszaságban egy szikla alatt iszonyu 
nagy mélység lévén, mely felette nagy mélysége, s örvénye miatt Szinyivir-nek nevezett 
(!); mert Szinyi magyarul annyi: mint kék és vir magyarul: örvény – egybe kimond-
va Szinyi vir – kék örvény – innét maradt fent maig is Szinevér nevezete” (Pesty). a 
név a Talabor folyó kéken örvénylő vizével, és nem a Szinevérpolyánától északra fek-
vő tengerszemmel kapcsolatos. az 1900-tól használatos Alsó- előtag a későbbi keletke-
zésű, szomszédos Felsőszinevér (Szinevérpolyána) nevének előtagjával van korreláció-
ban, s az országos helységnévrendezés során került a névbe (Mező 1999: 368, FneSz., 
Alsószinevér). 

Szinevérpolyána, Синевирська Поляна ‘település Ökörmezőtől ék-re’ 1715: 
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Szinaver Pojana (Bélay 201), 1725: Szinevér polyana (revizki), 1773: Szinever Polyánka 
(lexloc. 135), 1808: Polyána (Szinevér-) (lipszky: rep. 522), 1828: Polyana (Szinevér), 
Polyán (nagy 198), 1838: Szinevér-Pojána (Schem. 63), 1851: Polyána (Szinevér) (Fé-
nyes 3: 250), 1877: Szinevér (Polyána-) (hnt.), 1913: Felsőszinevér (hnt.), 1925: Sinevir 
Vyžni, Vyšnyj Sinevir, Sinevir Poljana, 1930: Polana Sinovirská (ComMarmUg. 
122-3), 1944: Felsőszinevér, Синевиръ Поляна (hnt.), 1983: Синевирська Поляна, 
Синевирская Поляна (Zo). a Szinevérpolyána helységnév a szomszédos Szinevér falu 
nevéből keletkezett névátvitellel. az előtag etimológiájához ld. Szinevér szócikkét. a 
kétrészes név utótagja a rusz.-ukr. поляна ‘erdei tisztás, rét’ (СУМ. 7: 107–8) főnév. 
„nevezetére nézve is csak egyedül orosz szótól származtatik;- mert mellék nevét – 
Szinevér,- nyerte Szinevértől, mint hogy határaik egybe vágók és a Szinevéri lelki pász-
torság alá tartozik,- Polyána pedig orosz szó léven magyarul annyit tesz mint mező, 
tér; mert a völgy melyben fekszik igen szép térmező,- telepittetett pedig legtöbbnyire 
lengyel menekültekböl, mint hogy lengyel ország szomszédságában van” (Pesty). az 
1900-tól használatos Felső- előtag a korábbi keletkezésű Alsószinevér nevének előtag-
jával van korrelációban (Mező 1999: 368). a hivatalos ukrán Синевирська Поляна a 
történelmi név átvétele.

Szinevér-Tócska ld. Tócska

Szinevir ld. Szinevér

Szinevirszka Polyana ld. Szinevérpolyána

Szirbfalva ld. Szerfalva

Szlatina ’elpusztult falu aknasugatag környékén’ 1360: Zalatina v. olacalis (Mihá-
lyi 37), 1364: Zlatna (uo. 53), Zlatyna (Bélay 201), 1446: Zlathyna (Mihályi 332). a 
Szlatina helységnév román eredetű, magyarázatához ld. Aknaszlatina szócikkét. „a 
mai aknasugatag körül feküdt, a gyulafalviak hat máramarosmenti falujának köz-
pontja, valószínűleg a legnagyobb, de 1456 után nem hallunk róla. román lehetett” 
(Bélay 201). 

Szlatina ld. Aknaszlatina

Szlatina ld. Faluszlatina

Szlatinka, Slătiora ’település Máramarosszigettől Dk-re’ 1411: Zlatina (ComMarmUg. 
124), 1419: Zlathina (uo.), 1431: Zlatyna (Bélay 201), 1458: Slathanyfalwa (Mi-
hályi 417), 1514: Sospathaka (Bélay 201), 1549: Zlathyna al. nom. Soopathaka 
(uo.), 1555: Soopathak (uo.), 1725: Szlatinka (revizki), 1773: Szalatinka, Szletiore, 
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Szlatina (lexloc. 132), 1808: Szlatinka, Slatjnka, Szlatiora (lipszky: rep. 651), 1828: 
Szlatinka (nagy 199), 1838: Szlatinka (Schem. 53), 1851: Szlatinka (Fényes 4: 143), 
1913: Izasópatak (hnt.), 1944: Izasópatak (hnt.), 1981: Slătiora (legea). az elsődleges 
Szlatina helységnév román eredetű, víznévből keletkezett névátvitellel. „a község el-
nevezését számtalan sóos vizes forrás ’s patakocskáirol nyerte nevét Szlatyina – Soós 
vizet jelent” (Pesty). a pataknév magyarázatához ld. Aknaszlatina szócikkét. a falu 
a magyar nyelven Sós pataknak nevezett patak völgyében települt 1400 körül (Bélay 
201-2). a magyar Sóspatak névváltozat valószínűleg párhuzamos névadással jött létre, 
de a román név a 17. századra teljesen kiszorította a magyart. a másodlagos Szlatinka 
névben szl. -ka helynévképző található, ami minden bizonnyal a ruszinban került a 
névbe (Bényei 2012a: 112). a település nevét 1900-ban, az országos helységnévrende-
zés során Izasópatak-ra magyarosították (Mező 1999: 370). a hivatalos román Slătiora 
a történelmi névből származik.

Szloboda, Свобода ‘település Ökörmezőtől ék-re’ 1864: Szloboda (Pesty), 1898: 
Sloboda (hnt.), 1902: Szloboda (hnt.), 1925: Svoboda (ComMarmUg. 130–1), 1944: 
Szvoboda, Свобода (hnt.), 1983: Свобода (Zo). a Szloboda helységnév ruszin víznévi 
eredetű, a falu a Szloboda-patak mellett létesült, s róla kapta a nevét, vö. 1864: Слобода 
потокъ (Sebestyén 2008: 192), Слободянська Рікá, Слобода (ShU. 510). a víznév 
alapja a rusz. слобода ’gyarmat, telep’ (Чопей 365) főnév. Szinevérpolyána külterületi 
lakott helye volt, közigazgatásilag ma is hozzá tartozik. a helység Ukrajna legmaga-
sabban fekvő települése (912 m). a hivatalos ukrán Свобода a cseh korszakban hasz-
nált Svoboda átvétele, jelentése tkp. ’Szabadság’ (СУМ. 9: 98-9). 

Szokirnica ld. Szeklence

Szolom ’egyesült gányával’ 1904: Szolom (lelkes 68), 1907: Szolm (hnt.), 1913: 
Szolom (hnt.). a Szolom helységnév ruszin eredetű, alapja valószínűleg a rusz.-ukr. 
солома ’szalma’ főnév (СУМ. 9: 448-9, Чопей 371), vö. szl. *solma ’ua.’ (Šmilauer 166). 
gánya külterületi lakott helye volt.

Szolone, Солоне ‘település técsőtől ék-re’ 1828: Szolonej (nagy 200), 1850k. Ki-
rályvölgy (t), 1853: Königsthal (t), 1864: Szolonej (Pesty), 1898: Szólóni (hnt.), 1907: 
Szólóni (Királyvölgy) (hnt.), 1913: Királyvölgy (hnt.), 1944: Szoláni, Соляный (hnt.), 
1983: Солоне, Солeнoе (Zo). a Szolone helységnév ruszin eredetű, víz- vagy dűlőnév-
ből keletkezett névátvitellel, vö. 1753: A Szolonában v. Szolonaban (sz.), 1719: Az Soos 
Pataka mellett (Szabó t. 437), Солóний потік (ShU. 519). a patak- és dűlőnév közül 
valószínűleg a víznév az elsődleges. ez a rusz.-ukr. солоний ’sós’ (Чопей 371, СУМ. 
9: 451) melléknév származéka. a m. Sóspatak név párhuzamos névadással jött létre. a 
másodlagos magyar Királyvölgy egy német Königsthal névből származik tükörfordí-



Máramaros megye helységneveinek etimológiai szótára

134

tással (Mező 1999: 25). „továbba az ugynevezett Szolonej völgy mi magyarul sós helyt 
jelent, a’ közhasználatba e’ völgy Királyvölgy nek neveztetik, hol ez elött rendes tiszt-
séggel sobánya hivatal volt, ’s a’ kö só nagy menyiségben termeltetett, azonban 1853 év-
ben a’ só akna felsöbbi rendelet folytán be temetetvén ugy a’ telepitvény valamint min-
den müvelési épület megszünt létezni, ’s jelenleg ott, hol ház helyek és épületek állottak 
egy gyümölcsöt böven termö kies helyé van alakitva” (Pesty). a falu alsóneresznice 
külterületi lakott helye volt, közigazgatásilag gányához tartozik.

Szolotvina ld. Aknaszlatina

Szolotyán ’egyesült ruszkovapolyánával’ 1888: Szolotyán (hnt.), 1892: Szolotyin (hnt.), 
1898: Szolotyán (hnt.), 1907: Szolotyán (hnt.), 1913: Szolotyán (hnt.), 1944: Szolotyán 
(hnt.), 1968: Soloţia (Suciu 2: 139). a Szolotyán helységnév román víznévi eredetű, 
vö. 1864: Szolotyán (Pesty). „a községhez tartozó részek (:contotetis:) ... Szolotyán; 
Pintáj, hason nevü pataktól” (Pesty). a víznév a rom. slatină ’sóskút, sósforrás, sós 
ásványvíz, sósforrásos hely’ (DrM. 2: 512) származékának tűnik. ruszkovapolyána 
külterületi lakott helye volt.

Szolyma, Сойми ‘település Ökörmezőtől é-ra’ 1457: Wyzkez (Csánki 1: 453), 
1462: Vyzkez (uo.), 1469: Wyzkewz (Mihályi 496), 1490: Vizkez (Bélay 220), 1646: 
Vizköz (ComMarmUg. 125), 1725: Szolyma (revizki), 1773: Szolyma (lexloc. 135), 
1808: Szolyma, Solma, Sojma (lipszky: rep. 654), 1828: Szolyma (nagy 199), 1838: 
Szolyma (Schem. 61), 1851: Szolyma (Fényes 4: 148), 1913: Vizköz (hnt.), 1925: Sojmy 
(ComMarmUg. 125), 1944: Vízköz, Соймы (hnt.), 1983: Сойми (Zo). az elsődleges 
Vízköz helységnév magyar eredetű, a víz ’vízfolyás’ és köz ’közbeeső terület’ főnév ösz-
szetételével keletkezett. a falu a Nagy-ág és a Repinka patak összefolyásánál települt 
(Bélay 220). a párhuzamos ruszin Szolyma előzménye a rusz.-ukr. cоймa~cойми ’vi-
zek, folyók összefolyásának helye’ (Sztripszky 119, Желеховский 2: 893) (FneSz., 
Vízköz). a ruszin név a 18. századra kiszorította a magyar névváltozatot. 1900-ban, az 
országos helységnévrendezés során újra a Vízköz nevet elevenítették fel (Mező 1999: 
373). a hivatalos ukrán Сойми a ruszin név többes számú alakja.

Szopki ld. Szopkó

Szopkó, Сопки ‘település Ökörmezőtől ény-ra’ 1828: Szopkó (nagy 200), 1851: Szopkó 
(Fényes 4: 152), 1892: Szopkó (hnt.), 1898: Szopkó (hnt.), 1907: Szopkó (hnt.), 1913: 
Szopkó (hnt.), 1925: Sopka-osada, 1930: Sobky (ComMarmUg. 127), 1944: Szopkótelep, 
Сопки (hnt.), 1983: Сопки (Zo). a Szopkó helységnév ruszin dűlőnévi eredetű, vö. 
1864: Szopki dűlő (Sebestyén 2008: 187). a dűlőnév alapja a rusz.-ukr. сопка ’domb 
vagy alacsony, kör alakú hegy’ főnév (СУМ. 9: 462). Személynévi eredetét valószínűleg 
kizárhatjuk, vö. ukr. Сопкo csn. (Чучка 2005: 529). lozánszka külterületi lakott helye 



Máramaros megye helységneveinek etimológiai szótára

135

volt, közigazgatásilag ma is hozzá tartozik. a hivatalos ukrán Сопки többes számú 
alak.

Szopkótelep ld. Szopkó

Szorospatak ld. Válye Szkrágyi

Szőlőmező ld. Herincse

Sztare Szelo ld. Ófalu

Szteblivka ld. Száldobos

Sztebna, Стебний ‘település rahótól é-ra’ 1828: Sztebnyi (nagy 200), 1838: Sztebni 
(Schem. 57), 1851: Sztebnyi (Fényes 4: 161), 1892: Sztebna (hnt.), 1898: Sztebnya (hnt.), 
1907: Dombhát (hnt.), 1918: Dombhát (hnt.), 1944: Dombhát, Стебнa (hnt.), 1983: 
Стебний, Стебный (Zo). a Sztebna helységnév ruszin víznévi eredetű, vö. 1725: 
Sztebnik fl. (revizki), 1863: Stebna, Stepna Bach (Sebestyén 2008: 208), Стéбний 
потік (ShU. 529). a pataknév a rusz. nyj.-i степа>степень>стебень ’szikla, hegy’ 
(Габорак 2008: 51) főnév nőnemű melléknévképzős származéka, jelentése tkp. ’Szik-
lás, hegyes (patak)’. a magyar Dombhát az eredeti név alapján 1904-ben jött létre hi-
vatalos úton (lelkes 68). a hivatalos ukrán Стебний a történelmi név hímnemű vál-
tozata. közigazgatásilag Feketetiszához tartozik.

Sztebnatelep ld. Sztebna

Sztebnij ld. Sztebna

Sztrihálnya, Стригальня ‘település Ökörmezőtől ék-re’ 1770/72: Sztrihalny 
(Motzel: index), 1780-1: Sztruhálya (Mth. 52), 1789: Sztrihalnyi, Sztrihalyni (uo.), 
1808: Sztrihalyna, Strihalňa (lipszky: rep. 662), 1828: Sztrihalnya (nagy 200), 1838: 
Sztrihalnya (Schem. 61), 1851: Sztrihajna (Fényes 4: 163), 1877: Sztrihánya (hnt.), 
1898: Sztrihálnya (hnt.), 1907: Fenyves (hnt.), 1913: Fenyves (hnt.), 1925: Strihálňa, 
1930: Střihalně (ComMarmUg. 128–9), 1944: Fenyvestelep, Стригальня (hnt.), 1983: 
Стригальня, Стригальня (Zo). a Sztrihálnya helységnév ruszin eredetű. a név a 
rusz.-ukr. cтригальнuй ’nyíró, vágó’ melléknév nőnemű származéka (СУМ. 9: 767, 
Чопей 382). „Sztrihájnya telepitvény régib idökben tisztán Juh tanyák voltak itt, ’s 
tavasszal itt nyiradván a Juhok, onnan (:Sztrézse:) nyirni Sztrihájnyának elneveztetett” 
(Pesty). a magyar Fenyves a ruszin névvel nincs kapcsolatban, 1904-ben jött létre 
hivatalos úton (lelkes 67). 
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Sztrimba, Стримба ‘település rahótól ny-ra’ 1907: Almáspatak (hnt.), 1913: Almás-
patak (hnt.), 1918: Almáspatak (hnt.), 1944: Sztrimbapatak, Стримба (hnt.), 1983: 
Стримба (Zo). a Sztrimba helységnév román víznévi eredetű, vö. 1859: Strimba (Se-
bestyén 2008: 191), Стримба потік (ShU. 533). „Sztrimba ezelött mintegy 30. évek-
kel telepittetett a’ felső apsai lakosokból. Sztrimba pedig egy kanyargos folyótól mely 
szintén azon nevet viseli és az apsa vizébe foly” (Pesty). a pataknév alapjául a rom. 
strĭmb ’görbe, kanyargós’, strĭmba ’görbít, meggörbít’ (DrM. 2: 562–3) szolgált. a ma-
gyar Almáspatak hivatalos névadással jött létre 1904-ben. a hivatalos ukrán Стримба 
a román név átvétele. közigazgatásilag Felsőapsához tartozik.

Sztrimbapatak ld. Sztrimba

Sztrimtura ld. Szurdok

Sztudena ’egyesült lazescsinával’ 1828: Sztudena (nagy 200), 1838: Sztudena (Schem. 
57), 1896: Sztudena (ComMarmUg. 129), 1910: Studena (uo.), 1930: Studená (uo.), 1967: 
Студеный (Zo). a Sztudena helységnév ruszin víznévi eredetű, vö. Студений потік 
(ShU. 536). a víznév magyarázatához ld. rusz.-ukr. cтудений ’nagyon hideg, hideg, 
hűvös, hűs’ (СУМ. 9: 799, Чопей 383), vö. szl. *studenъ ’hideg’ (Šmilauer 172). a hi-
vatalos ukrán Студений a történelmi nőnemű Sztudená-val szemben hímnemű for-
ma. a falut 1967-ben lazescsinához csatolták. 

Sztudena ld. Felsőhidegpatak

Sztudenej ’egyesült alsóhidegpatakkal’ 1892: Sztudenei (hnt.), 1898: Sztudenei (hnt.), 
1904: Sztudenszki potyik, Patakvölgy (lelkes 66), 1907: Patakvölgy (hnt.), 1913: Pa-
takvölgy (hnt.). a Sztudenej helységnév ruszin víznévi eredetű, magyarázatához ld. 
Sztudena szócikkét. a helység nevét 1904-ben Patakvölgy-re magyarosították (lelkes 
66). alsóhidegpatak külterületi lakott helye volt.

Szuha1, Сухий ‘település az ilosvai járásban, ilosvától ék-re’ 1680: Szukna (Bélay 
202), 1745: Szuha patak (Mikovinyi), 1780-1: Szucha (Mth. 48), 1789: Szuha-Potuk, 
Szucha patak (uo.), 1808: Szucha, Suchá (lipszky: rep. 663), 1828: Szucha (nagy 199), 
1851: Szucha (Fényes 4: 164), 1925: Suhá, 1930: Suchý (ComMarmUg. 130), 1944: 
Szuhi (hnt.), 1983: Сухий, Сухoй (Zo). a Szuha helységnév ruszin víznévi eredetű, vö. 
Сухий потік (ShU. 546). a pataknév alapja a rusz.-ukr. сухий ’száraz, sovány, aszott’ 
melléknév nőnemű formája (СУМ. 9: 864, Чопей 386), nyaranta kiszáradó folyót, pa-
takot jelent. a kusnicai határból kiszakított területen keletkezett a 17. sz. végén (Bélay 
202). a 19. században egyesült a szomszédos Barankával Szuhabaranka néven, később 
azonban újra különváltak. a hivatalos ukrán Сухий a melléknév hímnemű alakja.
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Szuha2, Сухий ‘település Ökörmezőtől ény-ra’ 1864: Szuchaj (Pesty), 1892: Szuha 
(hnt.), 1898: Szucha (hnt.), 1907: Szárazpatak (hnt.), 1913: Szárazpatak (hnt.), 1918: 
Szárazpatak (hnt.), 1944: Szuhi, Сухій (hnt.), 1983: Сухий, Сухoй (Zo). a Szuha hely-
ségnév ruszin víznévből keletkezett névátvitellel, vö. 1904: Szucha patak (Sebestyén 
2008: 219), Сухий потік (ShU. 546). „Szuchaj telepitvény a keresztül folyó pataktol, 
melly száraz években kiszáradni szokott” (Pesty). a pataknév magyarázatához ld. 
Szuha1 szócikkét. a magyar Szárazpatak név tükörfordítás eredménye, 1904-ben jött 
létre hivatalos úton (lelkes 67). ripinye külterületi lakott helye volt, közigazgatásilag 
ma is hozzá tartozik. a hivatalos ukrán Сухий a történelmi név hímnemű formája.

Szuhabaranka ld. Baranka

Szuhabronyka ld. Baranka

Szuhár ld. Szuhármocsár

Szuhármocsár ’egyesült alsókalocsával’ 1904: Szuhármocsár, Nyulrét (lelkes 66), 
1907: Nyulrét (hnt.), 1913: Nyulrét (hnt.), 1967: Сухар (Zo). a Szuhármocsár helység-
név ruszin eredetű, vö. 1864: Сухаръ (Sebestyén 2008: 180), 1906: Szuchár, Szuchár 
patak (uo. 181). Magyarázatához ld. rusz.-ukr. сухарь ’kiszáradt erdő, kiszáradt tölgy, 
aszó’ (СУМ. 9: 863-4, Sztripszky 120, Чопей 386) főnév. a helység nevét 1904-ben 
Nyúlrét-re magyarosították (lelkes 66), ami a történelmi névvel nincs kapcsolatban. 
a tanya alsókalocsa külterületi lakott helye volt, 1967-ben egyesültek.

Szuhi ’egyesült kálinfalvá1val’ 1898: Szuchi (hnt.), 1900: Szuchi (hnt.), 1967: Сухий 
(Zo). a Szuhi helységnév ruszin víznévi eredetű, vö. 1864: Sucha, Szucha Bach (Sebes-
tyén 2008: 179). a víznév magyarázatához ld. Szuha1 szócikkét. kálinfalva1 külterüle-
ti lakott helye volt, 1967-ben egyesültek.

Szurdok, Strîmtura ’település Máramarosszigettől Dk-re’ 1326: Zurduky (Docval. 
66, györffy 4: 128), 1326>408: Zurdok al. nom. Barczanfalva (uo.), 1411: Zwrduk 
(Bélay 202), Zwrdog, Zurdugh (Mihályi 167-8), 1465: Zurdog (uo. 470), 1725: Szur-
dok (revizki), 1773: Szurdok, Sztrimtura (lexloc. 132), 1808: Szurdok, Sztrimtura 
(lipszky: rep. 665), 1828: Szurdok, Stremptura (nagy 199), 1838: Szurdok (Schem. 58), 
1851: Szurdok (Fényes 4: 167), 1913: Szurdok (hnt.), 1981: Strîmtura (legea). a Szur-
dok helységnév magyar eredetű, a szurdok ’mély, szűk, meredek oldalú völgy, alján víz-
folyással’ (teSz. 3: 805) főnév származéka. a falu az iza völgyében települt (FneSz., 
Szurdok). „Máramaros területén az első román nyom: 1326-ban Szten fia Szaniszló 
kenéz megkapta Szurdok földet ká roly királytól nemesi jogon. Földjén két falu kelet-
kezett, Szurdok és Barcánfalva” (Bélay 202). a hivatalos román Strîmtura a strîmtoare 
’szoros, hegyszoros’ (DrM. 2: 563) főnévből ered, a magyar név fordítása. 



Máramaros megye helységneveinek etimológiai szótára

138

Szvidovec ’egyesült kőrösmezővel’ 1789: Szvidovecz (Mth. 118), 1828: Zvidovecz 
(nagy 200), 1838: Zvidovecz (Schem. 57), 1882: Szvidobovecz (hnt.), 1898: Szvidovecz 
(hnt.), 1907: Fűrészvölgy (hnt.), 1913: Fűrészvölgy (hnt.), 1925: Svidovec, 1930: Svidovce 
(ComMarmUg. 131), 1967: Свидовецъ (Zo). a Szvidovec helységnév ruszin víznévi 
eredetű, vö. 1863: Szvidovec, Swidovec patak (Sebestyén 2008: 179), Свидовéцъ потік 
(ShU. 489). a pataknév a rusz.-ukr. свидина ’fagyal, kutyafa’ (СУМ. 9: 70, Чопей 
357), vö. szl. *svida, svidъ ’ua.’ (Šmilauer 174) növénynév -ovec képzős származéka. 
a település nevét 1904-ben, az országos helységnévrendezés során Fűrészvölgy-re ma-
gyarosították az ott lévő fűrésztelep alapján (lelkes 68), „Szevidovetzi, máskép fürészi 
(:melynek also részén egy Fürész Malom a Magas kincstárt illetö vagyon:)” (Pesty). 
kőrösmező külterületi lakott helye volt, 1967-ben egyesültek. 

Szvinika ’elpusztult település Dolha közelében’ 1680: Svinika (Bélay 203). a Szvinika 
helységnév ruszin víznévi eredetű, vö. 1864: Велика Свинка потокъ, Мала Свинка 
потокъ (Sebestyén 2008: 188-9), Свинка потік (ShU. 489). a pataknév alapja a 
rusz.-ukr. свинка ’kis disznó, kis koca’ állatnév (Чопей 357, СУМ. 71). a falu Dolha 
közelében a Szvinka-patak mellett települt a 17. sz. közepén (Bélay 203), később azon-
ban nem hallunk róla.

Szvoboda ld. Szloboda

Talabor ld. Talaborfalva

Talaborfalu ld. Talaborfalva

Talaborfalva, Теребля ‘település técsőtől é-ra’ 1389: Talabor (ComMarmUg. 135), 
Thalabur (Mihályi 89), 1510: Thalaborfalva (ComMarmUg. 135), 1648: Thalaborfalua 
(tt. 1881: 200), 1725: Talaborfalva (revizki), 1773: Talaborfalva, Tereblo, Tereblva 
(lexloc. 136), 1808: Talaborfalva, Terebla (lipszky: rep. 669), 1828: Talaborfalva, 
Telebre (nagy 199), 1838: Talaborfalva (Schem. 64), 1851: Talaborfalva (Fényes 4: 
171), 1877: Talaborfalva, Tereblya (hnt.), 1913: Talaborfalva (hnt.), 1925: Terebla, 
Tereblja (ComMarmUg. 135), 1944: Talaborfalu, Теребля (hnt.), 1983: Теребля (Zo). 
a Talaborfalva helységnév magyar eredetű, a település nevét a mellette folyó Talabor 
folyó-ról kapta, vö. 1389: Thalabur (Mihályi 89), Теребля (ShU. 558), amihez a bir-
tokos személyjellel ellátott falu főnév kapcsolódik. a folyónév eredete nincs tisztázva. 
a Talaborfalva helységnevet 1900-ban Talaborfalu-ra változtatták (Mező 1999: 380). 
a hivatalos ukrán Теребля a magyar névváltozathoz képest másodlagos (FneSz., 
Talaborfalva). 

Taracköz, Тересва ‘település técsőtől k-re’ 1373: Tharaz, Tarazo (Mihályi 65, 68), 
1378: Taraczkeuz (Csánki 1: 453), 1438: Taraczkoz (Mihályi 306), 1495: Tharaczkewz 
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(Bélay 204), 1610: Taraczköz (uo.), 1725: Tarazkőz (revizki), 1773: Taraczköz, 
Taraszul, Tereszve (lexloc. 124), 1808: Taraczköz, Tereswa, Taraszul (lipszky: 
rep. 671), 1828: Taraczköz, Tereswa (nagy 199), 1838: Taraczköz (Schem. 62), 1851: 
Taraczköz (Fényes 4: 176), 1877: Taracköz, Tereszva (hnt.), 1913: Taracköz (hnt.), 1925: 
Terešva (ComMarmUg. 135–6), 1944: Taracköz, Терешва (hnt.), 1983: Тересва (Zo). 
a Taracköz helységnév magyar eredetű, a település a Tarac folyó [vö. 1336: Tharazwyze 
(Docval. 78), Терéсва (ShU. 559)] és a Tisza összefolyásánál települt a 14. században. 
a Tarac név eredete bizonytalan, talán indoeurópai név, amely a gör. τορος ’hangos, 
gyors, fürge’ melléknévvel tartozik össze (FneSz., Tarac). a helységnév utótagja a m. 
köz ’folyóköz, vízköz, az a vidék, terület, melyet két folyó v. egy folyamnak az ágai ha-
tárolnak’ (értSz. 4: 438) főnév. a hivatalos ukrán Тересва a magyar névváltozathoz 
képest másodlagos.

Tarackraszna ld. Krasznisora

Taracújfalu ld. Felsőneresznice

Taraszivka ld. Tereselpatak

Tarfalu ld. Óholyatin

Tarújfalu ld. Újholyatin

Teceu Mic ld. Kistécső1

Técső, Тячів ‘járási központ’ 1308/14.: Thecu (Techu) (györffy 4: 128), 1329: Técső 
(Mihályi 93), Teceu (Docval. 67), Thechew (uo. 78), 1336: Thechew (györffy 4: 128), 
1398: Thechew (Mihályi 117), 1453: Teczyő (uo. 367), 1513: Tétső (Szirmay 36), 1725: 
Técső (revizki), 1773: Tecső, Tyacsova, Tyatsova (lexloc. 136), 1808: Técső, Tačowá, 
Tecseu (lipszky: rep. 673), 1828: Tétső, Tyatsovo (nagy 195), 1838: Técső (Schem. 
61), 1851: Tétső (Fényes 4: 191), 1877: Técső, Tyacsovo (hnt.), 1913: Técső (hnt.), 1925: 
Tjačevo, Tjačovo, 1930: Ťačovo (ComMarmUg. 138–9), 1983: Тячів, Тячeв (Zo). a 
Técső helységnév magyar eredetű, puszta személynévből keletkezett magyar névadás-
sal, vö. 1211: Tecu (Prt. 10: 507). az alapjául szolgáló név a m. Técs [1219/1320: Thecz 
(Fejér: CD. 3/1: 271)] szn.-nek a kicsinyítő képzős származéka. a Mihályi által em-
lített német származtatását, miszerint „técső=teutsch-au mint ilyen egyedüli elne-
vezés az országban és felette emlékeztet a teutsch-ritter elnevezésre, miként a rend 
vitézeit közönségesen nevezték. ó-német hangzású helyneveink még huszt, irholcz 
= erle = égerfa, melynek técsővel szomszédos határán sóakna és márványtörés léte-
zik” (Mihályi 5), tóth Péter meggyőzően cáfolta (tóth P. 2008). a hivatalos ukrán 
Тячів a magyar név szlávosított alakja (FneSz., Técső). 
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Tereblya ld. Talaborfalva

Tereselpatak, Тарасівка ‘település técsőtől ék-re’ 17. sz.: Tereselpataka (Bélay 
208), 1638: Tarass (uo.), 1649: Tarasoly (uo.), 1798: Teraszul (t), 1804: Tereszül 
(korabinszky), 1808: Tereselpatak, Teressowá, Teresul (lipszky: rep. 678), 1828: Patak 
(Teresely) (nagy 198), 1838: Tereselpatak (Schem. 60), 1851: Pataka (Teresely) (Fényes 
3: 204), 1877: Tereselpatak, Teresul (hnt.), 1913: Tereselpatak (hnt.), 1925: Terešul, 1930: 
Teresová (ComMarmUg. 134), 1944: Tereselpatak, Терешулъ (hnt.), 1983: Тарасівка, 
Тарасoвка (Zo). a Tereselpatak helységnév víznévi eredetű, vö. Терешул, Терешíлка 
(ShU. 559). „nevét a teresuly forrástul nyerhette, mely forrás a havas (:Moncselina:) 
tövöböl fakadván az egész völgyet keresztül metszi míg nem a taracz vizébe szakad” 
(Pesty). a Tarasuly forma román eredetre vall (Mizser 2007: 103), tulajdonképpen a 
Tarac végartikulusos formája. a hivatalos ukrán Тарасівка a történelmi név szlávosí-
tott alakja, jelentése tkp. ’kis-tarac’. 

Tereszva ld. Taracköz

Ternovo ld. Kökényes

Ţibău ld. Cibó

Tihovec ’egyesült krasznisorával’ 1898: Tihovecz (hnt.), 1907: Tihovecz (hnt.), 1913: 
Tihovecz (hnt.). a Tihovec helységnév ruszin dűlő- vagy víznévi eredetű, vö. 1864: 
Тиховецъ вишнъ, Тиховецъ нижнъ (Sebestyén 2008: 223). a név a rusz.-ukr. тихий 
’lassú, csendes’ (СУМ. 10: 130, Чопей 393) melléknév szláv -ovec képzős származéka. 
krasznisora külterületi lakott helye volt. 

Tisa ld. Veresmart

Tiszabogdány ld. Bogdány

Tiszaborkút ld. Borkút1

Tiszafejéregyháza ld. Fejéregyháza

Tiszakarácsonyfalva ld. Karácsonyfalva 

Tiszaköz ’egyesült rahóval’ 1898: Tiszaköz (hnt.), 1907: Tiszaköz (hnt.), 1913: Tiszaköz 
(hnt.), 1944: Tiszaköz, Устьреки (hnt.). a Tiszaköz helységnév magyar eredetű, a falu 
a tisza két ágának, a Fehér- és Fekete-tiszának az összefolyásánál települt, s fekvésé-
ről kapta a nevét (vö. Husztköz, Taracköz, Vízköz). rahó külterületi lakott helye volt. 
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Tiszalonka ld. Lonka

Tiszaveresmart ld. Veresmart

Tiszavölgy ld. Valea Tyiszi

Titkovec, Тітківці ‘település Ökörmezőtől é–ék-re’ 1828: Titkovecz (nagy 200), 
1850k.: Ditkovitz (t), 1851: Titkovecz (Fényes 4: 205), 1852:  Ditkovicz (t), 1853: 
Ditkovitz (t), 1882: Titkovecz (hnt.), 1898: Titkovec (hnt.), 1907: Titokvölgy (hnt.), 
1913: Titokvölgy (hnt.), 1944: Titkovec, Титковец (hnt.), 1983: Тітківці, Титковцы 
(Zo). a Titkovec helységnév ruszin víznévi eredetű, vö. 1863–4: Дитковецъ потокъ 
(Sebestyén 2008: 217), Тіткóвець потік (ShU. 566). a pataknév bizonytalan etimo-
lógiájú, a rusz.-ukr. тіткa ’nagynéni, fiatal nő’ főnévvel való kapcsolata kevésbé való-
színű (СУМ. 10: 150). elképzelhető személynévi származtatása, vö. ukr. Титко csn., 
1787: Tytko (Чучка 2005: 552), or. Титьковъ szn. (tupikov 782), amihez -ovec képző 
kapcsolódik. Priszlop külterületi lakott helye volt, közigazgatásilag ma is hozzá tarto-
zik. a magyar Titokvölgy tudatos magyarosítás eredménye, a ruszin névből keletkezett 
hasonló hangzás alapján 1904-ben (lelkes 67).

Titokvölgy ld. Titkovec

Tócska ’egyesült Szinevérrel’ 1780-1: Tocska (Mth. 52), 1789: Tocska (uo.), 1805: 
Toucska (uo.), 1808: Tócska (lipszky: rep. 685), 1828: Tocska (nagy 200), 1850k.: 
Tocska (t), 1892: Szinevér-Tocska (hnt.), 1898: Tocska (hnt.), 1907: Tócska (hnt.), 1913: 
Tócska (hnt.), 1925: Točka, 1930: Toučka (uo.), 1944: Tócska, Товчка (hnt.). a Tócska 
helységnév magyar víznévi eredetű, vö. Товчка потік (ShU. 567). a név a magyar tó 
főnév -cska képzős alakja (vö. Bényei 2012a: 114), nevét a Szinevéri-tóról kapta. a falu 
Szinevér külterületi lakott helye volt, a 20. század első felében egyesültek. 

Topolivka ld. Handalbustyaháza

Toronya, Торунь ‘település Ökörmezőtől é–ék-re’ 1646: Turun-Patak, Turum-Patak 
(ComMarmUg. 140), 1653: Turon-potaka (Bélay 208), 1725: Toronya (revizki), 
1770/72: Tornya (Motzel), 1808: Toronya, Toroňany (lipszky: rep. 689), 1828: 
Toronya (nagy 199), 1838: Toronya (Schem. 63), 1851: Toronya (Fényes 4: 212), 1913: 
Toronya (hnt.), 1925: Toruň, 1930: Torun (ComMarmUg. 140), 1944: Toronya, Торунь 
(hnt.), 1983: Торунь (Zo). a település elsődleges Turonpataka neve szláv víznévi ere-
detű. a falu a Nagy-ág forráscsermelye mellett települt, s róla kapta a nevét, vö. 1646: 
Turun-Patak, Turum-Patak (ComMarmUg. 140), Тóрунка, Тóрунчик (ShU. 570). a 
Turon név tövében a szl. *turъ ’vadtulok’ (Šmilauer 185, Moór ZonF. 6: 112) főnév 
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rejlik. az újabb Toronya névalak a magyar torony főnév alaki hatásával magyarázható 
(FneSz., Toronya). a hivatalos ukrán Торунь a magyar név átvétele.

Toruny ld. Toronya

Tótosbánya ’egyesült Budfalvával’ 1892: Tótosbánya telep (hnt.), 1900: Tótosbánya 
(hnt.), 1907: Tótosbánya (hnt.), 1913: Tótosbánya (hnt.), 1944: Tótosbánya (hnt.). a 
Tótosbánya helységnév magyar eredetű. a falu arról a bányáról kapta a nevét, amely a 
Tótós patak (Pesty) mellett jött létre a 18. század végén Budfalva határában az érclelő-
helyek (arany, ezüst, ólom, réz) kiaknázásának megkezdése után. a pataknév etimoló-
giája nem tisztázott, talán személynévi eredetű lehet. 

Trebusa, Ділове ‘település rahótól D-re’ 1600: Tribusa (Bélay 208), 1608: Trebussa 
(uo.), 1648: Tribussa (tt. 1881: 200), 1715: Trebusa (Bélay 208), 1725: Tribusa 
(revizki), 1773: Tribussa, Tribusany (lexloc. 136), 1808: Tribussa, Tribussany, 
Trybussany (lipszky: rep. 694), 1828: Trebusa, Trebussoun (nagy 199), 1838: 
Trebusany (Schem. 54), 1851: Trebusa (Fényes 4: 219), 1877: Trebusa, Trebusáni, 
Trebusány (hnt.), 1896: Trebuša-Fejérpatak (M), 1913: Terebesfejérpatak (hnt.), 1925: 
Trebuša, Trebuša Bilý Potok, Trebuša Bĕlyi Potok, 1930: Trebušany (ComMarmUg. 
39–40), 1944: Trebusafejérpatak, Требушанъ (hnt.), 1983: Ділове, Дeловoе (Zo). a 
Trebusa helységnév ruszin eredetű, a név alapja rusz.-ukr. требити~теребити ’ir-
tani, tisztítani’ (СУМ. 10: 84, Чопей 396) ige, vö. szl. *terbiti, trĕbiti ’ua.’ (Šmilauer 
180, Moór ZonF. 6: 111). a falu a 19. században egyesült a szomszédos Fejérpatakkal 
Trebusafejérpatak néven. a közös település nevét 1900-ban Terebesfejérpatak-ra vál-
toztatták (Mező 1999: 395). a hivatalos ukrán Ділове 1946-tól használatos, a rusz.-
ukr. nyj-i діл ’hegy, hegyhát’ (Онишкевич 1: 220) melléknevesült alakja. 

Trebusafejérpatak ld. Trebusa

Túlanagyágtelep ld. Husztnagyág

Túlvíz ld. Zarikó1

Túlvíz ld. Zarikó2 

Turcád ’egyesült Farkasrévvel’ 1405: Turczad (Mihályi 134), 1411: Thurzad (uo. 174), 
1778: Turczádon (Schram 64), 1828: Turczad (nagy 200). a Turcád helységnév szláv 
víznévből keletkezett., vö. 1604: Thwrcziapathaka (Bélay 200), 1671: Turcádon belül 
(uo.). az alapjául szolgáló név a szl. *Turьcь tkp. ’kis-túr’ (vö. FneSz., Turc Ugocsában) 
magyar -d helynév- vagy kicsinyítő képzős származéka, magyarázatához ld. Toronya 
szócikkét.
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Turonpatak ld. Toronya

Tyacsiv ld. Técső

Tyuska, Тюшка ‘település Ökörmezőtől ny-ra’ 1614: Thywska (Bélay 209), 1651: 
Nagythiuska (uo.), 1715: Tyuska (uo.), 1773: Tyuska (lexloc. 135), 1808: Tyuska, 
Ťusska, Tjusska (lipszky: rep. 700), 1828: Tyuska (nagy 199), 1838: Tyuska (Schem. 
61), 1851: Tyuska (Fényes 4: 227), 1913: Csuszka (hnt.), 1925: Tjuška, Tyuška, Čuska, 
1930: Ťuška (ComMarmUg. 139–40), 1944: Tyuska, Тюшка (hnt.), 1983: Тюшка (Zo). 
a Tyuska helységnév ruszin víznévi eredetű, vö. 1463: Thwska (Mihályi 457, Bélay 
136), Тющáнка потік (ShU. 576) (Mizser 2007: 103). a falu a Tyuska patak mel-
lett jött létre a 16–17. században (kiss 2009: 110). „három főbb patak van – mellyek 
a midön össze folynak létezik a Tyuska víz, melly Tyuscsánka nevezett alatt Zsihánon 
ripinye helység részén keresztül éjszak keletnek folyva, a Ricskai vizbe esik” (Pesty). 
a víznév etimológiája nem tisztázott, talán kapcsolatba hozható az or. тюшка ’lyuk, 
nyílás, rés’ köznévvel vagy a тюшиться ’forgolódni’ igével (Даль 1863-6).  Személy-
névi származtatása nem meggyőző, vö. ukr. Тюшка csn. (Чучка 2005: 563). a 17. sz. 
közepén alsó- és Felsőtyuskáról hallunk (Bélay 209), a két település valószínűleg 
egyesült. 1900-ban a településnevet hasonló hangzás alapján Csuszká-ra változtatták, 
ami a történelmi névvel nincs kapcsolatban (Mező 1999: 399). 

Uglya, Угля ‘település técsőtől é-ra’ 1389: Ugla pataka (Mihályi 91), Ugla p. (tt. 
1887: 4), 1402: Wglya (Bélay 209), Uglya p. (Mihályi 124), 1429: Wglew (Bélay 209), 
1453: Wglia (uo.), 1485: Wghlya (Mihályi 566), 1725: Uglya (revizki), 1773: Uglya, 
Uglye (lexloc. 135), 1808: Uglya, Uhla (lipszky: rep. 701), 1828: Uglya, Uglye (nagy 
199), 1838: Uglya (Schem. 64), 1851: Uglya (Fényes 4: 229), 1913: Uglya (hnt.), 1930: 
Uhla (ComMarmUg. 141–2), 1944: Uglya, Угля (hnt.), 1983: Угля (Zo). az Uglya hely-
ségnév szláv eredetű. kiss lajos szerint alapja egy gyűjtőnévképzős szl. *ugl’a ’szén, 
parázs, zsarátnok’ főnév, vö. rusz. угля ’ua.’ (Чопей 413), jelentése tkp. ’olyan hely, 
amelynek parázsló szén a jellegzetessége’. leégett településre, égés helyére, erdőége-
téssel nyert szántóföldre, szénégető helyre egyaránt utalhat. a hasonnevű víznév, vö. 
Уголька (ShU. 577), a helységnévhez képest talán másodlagos. a névadók valószínű-
leg fehér horvátok voltak, ezt tanúsítja a magyarban megőrzött g hang (kiss 1991c: 
359–60). Csucska szerint a név személynévi eredetű, vö. Угля szn. (Чучка 2011: 346), 
ezt alátámaszthatják a korai, birtokos jelzős Uglyapataka és Uglyahavasa nevek, vö. 
1411: Wglyahawasa (Bélay 166). a hivatalos ukrán Угля (Uhlja) a magyarból került a 
ruszinba. 

Újbárd, Новобаровo ‘település técsőtől ény-ra’ 1389: Vybarfalua, Uybarfalva (Mi-
hályi 91, Csánki 1: 453), 1430: Wybard (Bélay 210), 1462: Wybarthfalwa (Mihá-



Máramaros megye helységneveinek etimológiai szótára

144

lyi 443), 1555: Wybrad (Bélay 210), 1725: Ujbárd (revizki), 1773: Ujbard, Ujbarova 
(lexloc. 135), 1828: Ujbárd, Ujbarijewo (nagy 199), 1838: Uj-Bárd (Schem. 64), 1851: 
Ujbárd (Fényes 4: 231), 1877: Bárd (Uj-), Ujbarijovo (hnt.), 1913: Újbárd (hnt.), 1925: 
Ujbarjevo, 1930: Barovo Nové (ComMarmUg. 195), 1944: Újbárd, Новое Баріово (hnt.), 
1983: Новобарове, Новобаровo (Zo), 1995: Новобаровo. az elsődleges Ujbárfalva 
helységnév magyar eredetű, a rom. Uibar szn.-nek (Constantinescu 465) és a bir-
tokos személyjellel ellátott falu főnévnek az összetételével keletkezett. a -falva utó-
tag idővel lekopott, az önállósult előtag pedig a -d helynévképzővel (Bényei 2012a: 
53) egészült ki a személynév értelmesítésével: Újbár>Újbárd. „Ujbárd kőzség név ere-
detéről a nép hagyomány azt tartja, hogy a leg elébb oda telepedett ősök bárdokkal 
késziték, így mint bárdosoktól ragadt reá az Ujbárd elnevezés” (Pesty). a hivatalos 
ukrán Новобаровo névalakot az a téves felfogás szülte, hogy az Újbárd helységnév elő-
tagjában a magyar új melléknév rejlik (kiss 1991c: 360).

Ujbárfalva ld. Újbárd

Újbocskó ld. Nagybocskó2

Újholyatin, Новоселиця ‘település Ökörmezőtől é-ra’ 1599: Felseo Holyatin (Bélay 
147), 1725: Új Holyatin, r. Noovszelicza (revizki), 1773: Uj-Holyatin, Novo Szelicz 
(lexloc. 135), 1808: Holyatin (Új-), Nowoselice, Nowosellica (lipszky: rep. 245), 
1828: Holyatin (Új), Nowoselica (nagy 196), 1838: Új-Holatin (Schem. 61), 1851: Uj-
Holyatin (Fényes 2: 115), 1877: Holyatin (Új-), Novoszelica (hnt.), 1913: Tarújfalu 
(hnt.), 1925: Novoselica (ComMarmUg. 95), 1944: Tarújfalu, Новоселицa (hnt.), 
1983: Новоселиця, Новоселицa (Zo). a Holyatin helységnév ruszin eredetű, magya-
rázatához ld. Óholyatin szócikkét. „Uj holyátin község köz neven (:novo szelicza:) 
ország szerte mind két elnevezését onnan nyerte, mert a nép monda szerént kelet-
kezésekor az o holyátini határ részbűl szakítá földjeit, orosz nyelveni elnevezését az 
ujjabbi keletkezésétűl nyeré (:novo szelo:) másként Uj falu” (Pesty). a falu Óholyatin 
szomszédságában jött létre, az Új- előtag újabb telepítésű helységre utal, amit a helység 
párhuzamosan használt ruszin Novoszelica ’Újfalu’ neve is igazol. 1901-ben, a hely-
ségnévrendezés során a falu nevét Tarújfalu-ra változtatták (Mező 1999: 400-1). a 
hivatalos ukrán Новоселиця ’Újfalu’ a ruszin név átvétele. 

Urmezijovo ld. Úrmező

Úrmező, Руське Поле ‘település técsőtől ény-ra’ 1389: Vrmezev (ComMarmUg. 
115–6), Wrmezew (Bélay 211), 1398: Urmezew (Mihályi 118), Vrmezew (Docval. 
502), 1408: Wrmezw (Zsigmokl. 2/1: 5900), 1415: Ewrmezew (Mihályi 201), 1479: 
Wrmezey (Bélay 211), 1516: Urmezeu (tt. 1887: 521), 1725: Urmező (revizki), 1773: 
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Urmező, Urmezévlya (lexloc. 135), 1808: Urmező, Urmezowá (lipszky: rep. 709), 
1828: Urmező, Úr Mezewlya (nagy 199), 1838: Úrmező (Schem. 64), 1851: Urmező (Fé-
nyes 4: 244), 1877: Urmező (Kis- és Nagy-), Urmezijovo (hnt.), 1913: Úrmező (hnt.), 
1925: Urmezijovo, 1930: Pole Ruské (ComMarmUg. 115–6), 1944: Úrmező, Урмезіово 
(hnt.), 1983: Руське Поле, Русcкoе Поле (Zo). az Úrmező helységnév magyar erede-
tű, a személynévként is alkalmazott magyar úr ’földesúr’ és a mező ’szántóföld, rét’ 
főnévnek az összetétele. „a nép monda szerint, mint hogy ezen helyet legelöször is 
nagy Urak lakták, innét vette volna eredeti nevét, hogy Urmezö” (Pesty). „vajnággal 
szemben a széles tiszavölgyben a 14. sz. derekán keletkezett. lakói közt sok a ma-
gyar, a középkorban valószínű leg többségük magyar” (Bélay 211). a hivatalos ukrán 
Руське Поле a cseh időkben is használt Polé Ruské tkp. ’ruszin (orosz) mező’ átvétele 
a korábbi ruszin Урмезіово helyett (FneSz., Úrmező).

Uszty-Csorna ld. Királymező

Vadu Izei ld. Farkasrév

Vágás ld. Poszics2

Vágás ’egyesült Szinevérrel’ 1888: Vágás (hnt.), 1892: Vágás (hnt.), 1898: Vágás (hnt.), 
1902: Vágás (hnt.), 1905: Vágás (Sebestyén 2008: 182), 1944: Vágás, Вагашъ (hnt.). 
a Vágás helységnév magyar eredetű, a m. vágás ’kivágott erdőrész, irtvány’ (teSz. 
3: 1065) főnév származéka, de ld. még rusz. вагашъ ’vágás alatt levő erdőrész, irtás’ 
(Чопей 24). Szinevér külterületi lakott helye volt. 

Vajnág, Вонігове ‘település técsőtől ény-ra’ 1389: Vaynokhaza, Vajnokhaza (Mihá-
lyi 89, 91), 1410: Vajnagh (uo. 163), 1424: Waynakhaza (Bélay 212), 1438: Waynakfalua 
(uo.), 1485: Vaynagh (Mihályi 574), 1588: Vaynagj (uo. 634), 1725: Vajnag (revizki), 
1773: Vajnagh, Vunyihova (lexloc. 135), 1808: Vajnágh, Woňohowá (lipszky: rep. 
712), 1828: Vajnágh, Wunyijowo (nagy 199), 1838: Vajnág (Schem. 64), 1851: Vajnágh 
(Fényes 4: 255), 1877: Vajnág, Vunyijovo (hnt.), 1913: Vajnág (hnt.), 1925: Vnihova, 
Vnihovo, 1930: Vonihovo (ComMarmUg. 152), 1944: Vajnág, Вониговo (hnt.), 1983: 
Вонігове, Вониговo (Zo). az elsődleges Vajnokháza~Vajnokfalva helységnév magyar 
eredetű. előtagja a szl. Vajnok~Vojnik szn. (tkp. ’Bajnok, harcos’), amihez a birtokos 
személyjellel ellátott ház, illetve falu főnév kapcsolódik. a személynévhez ld. bolg. 
Войник (Zaimov 55), or. Войникъ szn. (tupikov 89). idővel az összetételi tag máso-
dik része lekopott, és a Vajnág névalak állandósult. „a 14. sz. közepén települt, a szá-
zadforduló körül Szász fiaié, 1410 óta a román eredetű vajnági családé. a jobbágynév-
sorok számot tevő magyar elem eloroszosodását árulják el” (Bélay 212). a hivatalos 
ukrán Вонігове töve a magyarból való átvételről tanúskodik, végződése a birtoklást ki-
fejező szláv -ove képző (kiss 1991c: 360–1). 
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Vajnokháza ld. Vajnág

Vale Porcului ld. Disznópataka

Vale Vadul ’egyesült Bereznával’ 1898: Szeszvadul (hnt.), 1900: Szeszvadul (hnt.), 
1902: Szeszvadul (hnt.), 1913: Vale vadul (Sebestyén 2008: 185). a Vale Vadul helység-
név román dűlőnévi eredetű, vö. 1864: Vale Vadul (Sebestyén 2008: 184). a dűlőnév 
a rom. vale ’patak, völgy’ (DrM. 2: 729) és a vadu ’folyómeder, gázló, út, part’ (DrM. 
2: 727) főnévnek az összetételével keletkezett. a tanya Berezna külterületi lakott helye 
volt.

Valea Cufundoasă ld. Mélypatak

Valea Határului ’egyesült Borsával’ 1892: Valeahatáruluj (hnt.), 1898: Valeahatáruluj 
(hnt.), 1900: Valeahatáruluj (hnt.), 1907: Határvölgy (hnt.), 1913: Határvölgy (hnt.), 
1968: Valea Hotarului (Suciu 2: 228),. a Valea Határului helységnév román eredetű, a 
rom. vale ’patak, völgy’ (DrM. 2: 729) és a m. határ főnévnek az összetételével jött lét-
re, jelentése tkp. ’határpatak, határvölgy’. a magyar Határvölgy névmagyarosítással 
keletkezett a helységnévrendezés során. Borsa külterületi lakott helye volt.

Valea Hotarului ld. Határpatak 

Valea Igovi ’egyesült alsóapsával’ 1860: Vale es Dyala Igovi (Sebestyén 2008: 178), 
1892: Vályá, Gyalu Igovi (hnt.), 1898: Vályá, Gyalu Igovi (hnt.), 1900: Vályá, Gyalu 
Igovi (hnt.), 1902: Vályagaluigovi (hnt.), 1944: Igóvölgy (hnt.), 1967: Валігове (Zo). a 
Valea Igovi helységnév román eredetű, a rom. vale ’patak, völgy’ (DrM. 2: 729) főnév-
nek és a rom. Igoiu, Igul szn.-nek az összetételével keletkezett (Constantinescu 78), 
jelentése tkp. ’igó völgye, igó patakja’. alsóapsa külterületi lakott helye volt, 1967-ben 
egyesültek. az ukrán Валігове a román név átvétele.

Valea Malului ’egyesült alsóapsával’ 1892: Vályá Málului (hnt.), 1898: Vályá Málului 
(hnt.), 1900: Vályá Málului (hnt.), 1902: Vályámaluluj (hnt.), 1967: Валемомoлуй 
(hnt.). a Valea Maluluj helységnév román dűlő- vagy víznévi eredetű, vö. 1859-60: 
Vale maluluj, 1860: Vale malului, Vale Malului p. (Sebestyén 2008: 178). alapja a rom. 
vale ’patak, völgy’ (DrM. 2: 729) és a mal~malul ’part, mart, árok martján húzódó ös-
vény, hegy, szakadék’ (DrM. 2: 5) főnév. „Válye Máluluj kaszálló és kapával mivelhető 
szántó földekből áll – nevét fejér és kékes agyagos földjéről vette” (Pesty). alsóapsa 
külterületi lakott helye volt. az ukrán Валемомoлуй a román név átvétele. 

Valea Plopilor ’egyesült alsóapsával’ 1892: Vályá Plopilor (hnt.), 1898: Vályá 
Plopilor (hnt.), 1900: Vályá Plopilor (hnt.), 1902: Vályeplopilorluczova (hnt.), 1967: 
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Валепропіло (hnt.). a Valea Plopilor helységnév román eredetű, a rom. vale ’patak, 
völgy’ (DrM. 2: 729) főnévnek és a plop ’nyárfa, topolyafa’ (DrM. 2: 260) fanévnek 
az összetételével jött létre, jelentése tkp. „nyárfák völgye”. alsóapsa külterületi lakott 
helye volt, 1967-ben egyesültek. az ukrán Валепропіло a román név átvétele.

Valea Stejarului ld. Disznópataka

Valea Tyiszi ’egyesült Borsával’ 1892: Valea Tyiszi (hnt.), 1898: Valea Tyiszi (hnt.), 
1900: Valea Tyiszi (hnt.), 1907: Tiszavölgy (hnt.), 1913: Tiszavölgy (hnt.), 1968: Valea 
Tisei (Suciu 2: 233). a Valea Tyiszi helységnév román dűlőnévi eredetű, vö. 1864: Vale 
Tiisi (Pesty). a név a vale ’patak, völgy’ (DrM. 2: 729) főnévnek és a tisă ’tiszafa’ 
(DrM. 2: 640) fanévnek az összetétele, jelentése tkp. „tiszafák völgye”. a magyar 
Tiszavölgy név tükörfordítással keletkezett. Borsa külterületi lakott helye volt.

Valea Ungurului ld. Magyarpatak

Valea Vinuluj ’egyesült középvisóval’ 1892: Valea-Vinuluj (hnt.), 1898: Valea-Vinuluj 
(hnt.), 1907: Valea vinuluj (hnt.), 1913: Valea vinuluj (hnt.), 1968: Valea Vinului 
(Suciu 2: 234). a Valea Vinuluj helységnév román dűlőnévi eredetű, vö. 1864: Valeu 
vinuluj (Pesty). a rom. vale ’patak, völgy’ (DrM. 2: 729) és a vin ’bor’ (DrM. 2: 751) 
főnévnek az összetételével jött létre, jelentése tkp. ’Borvölgy, Borpatak’. „Valeu vinuluj 
(:borpatak:) közép vissótol egyenesen észak felé nyulik a’ ruszpolyánai határ szélen 
lévő Szkerisora hegy alyig” (Pesty). a falu középvisó külterületi lakott helye volt.

Valea Vişeului ld. Polyána2

Văleni ld. Mikolapatak

Válye Szkrágyi, Глибокий Потік ‘település técsőtől k-re’ 1898: Vályeszkrágyi 
(hnt.), 1904: Vályászkrágyi, Szorospatak (lelkes 67), 1907: Szorospatak (hnt.), 1913: 
Szorospatak (hnt.), 1944: Szorospatak (hnt.), 1983: Глибокий Потік, Глyбокий Потoк 
(Zo). a Válye Szkrágyi helységnév román víznévi eredetű, a falu az azonos nevű pa-
tak mellett települt a 19. század második felében, vö. „1864: Válye Szkrágyi kaszállok és 
kapa által mívelhető föld – Szkrágyi nevű pataktól vette nevét, mely patak a Botzkóba 
ömlik” (Pesty). a víznév alapja a rom. vale ’völgy, folyóvíz, patak, meder’ (DrM. 2: 
729) és a scradă ’szőrös sás’ (DrM. 2: 475) növénynév, esetleg a scrădiş ’kavicsos víz-
meder’ (uo.) főnév. a magyar Szorospatak 1904-ben keletkezett hivatalos úton (lel-
kes 67). a falu nevét 1946-ban Глибокий Потік-ra változtatták, a Bocskó patak uk-
rán neve alapján, vö. 1859-60: Hliboke (Sebestyén 2008: 178), Глибокий Потік (ShU. 
134). ennek jelentése tkp. ’Mély patak’. alsóapsa külterületi lakott helye volt.
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Vámpírdűlő ld. Pirovica

Váncsfalva, Onceşti ’település Máramarosszigettől D-re’ 1360: Wanchuk (Mihályi 
41), 1405: Vanchukfalua (Csánki 1: 453), Vanchokfalua, Vanchikfalva (Bélay 213), 
Vancsukfalva, Vancsfalva, Vantsikfalva (Mihályi 132-5), 1406: Wanchfalwa (uo. 
137), 1408: Wanchokfalva (uo. 154), 1605: Vánczfalua (Bélay 213), 1725: Vancsfalva 
(revizki), 1773: Vancsfalva, Vancsicsesty (lexloc. 133), 1808: Váncsfalva, Vancsesti 
(lipszky: rep. 715), 1828: Vancsfalva, Vančičesth (nagy 199), 1838: Vácsfalva (Schem. 
58), 1851: Váncsfalu (Fényes 4: 261), 1913: Váncsfalva (hnt.), 1944: Váncsfalva (hnt.), 
1981: Onceşti (legea). a Váncsokfalva~Váncsfalva helységnév magyar eredetű, a 
Váncsuk~Váncs szn.-nek és a birtokos személyjellel ellátott falu főnévnek az összeté-
telével keletkezett. a személynévhez ld. 1405: Hanko f. Vanchyk (Bélay 213), 1406: 
Vancha (Wanch) f. Slavi (Zlaw) (uo. 121), ld. még Váncsa csn. (kázmér 1993: 1117). 
„lajos király 1360-ban Farkstan fia váncsok hű román hívének adja váralja „oláh 
birtok” felét nemesi joggal. az eltűnt váralja birtok területén áll a mai váncsfalva: 
minden bizonnyal er ről a váncsokról, a János név román becézett formájáról elne-
vezett falu…” (Bélay 213). a személynév szláv, az Iván keresztnév ruszin becézett 
(I)váncsuk~(I)váncs alakjából származik (vö. FneSz., Váncsod). a hivatalos román 
Onceşti a magyar név alapján jött létre, jelentése tkp. ’váncsék’.

Vancsicsesty ld. Váncsfalva

Vancsikó ’egyesült ruszkovapolyánával’ 1892: Vancsiku (hnt.), 1898: Vancsika 
(hnt.), 1907: Vancsikó (hnt.), 1913: Vancsikó (hnt.), 1944: Vancsikó (hnt.), 1968: 
Vancicu (Suciu 2: 236). a Vancsikó helységnév ruszin eredetű, a Vancsik szn.-nek a 
birtoklást kifejező -ov képzős származéka. a személynévhez ld. Váncsfalva szócikkét. 
ruszkovapolyána külterületi lakott helye volt.

Vancsuk ld. Váncsfalva

Vancsukfalva ld. Váncsfalva

Váralja ’elpusztult falu váncsfalva környékén’ 1360:  Waralia (Mihályi 41), 1368: 
Varalia (uo. 60), 1378: Varalia (Docval. 276), 1408: Waralya (Mihályi 155), 1473: 
Warallya (Csánki 1: 453). a Váralja helységnév magyar eredetű, alapja a m. váralja 
’vár alján lévő település’ (értSz. 7: 240) főnév. Bélay szerint váncsfalva vidékén kere-
sendő, vár alatt fekvő kis román falu volt (Bélay 214), a helységnév azonban magyar 
névadókra és lakosokra utal. két vár nyomai láthatók váncsfalva mellett, ezek egyiké-
re mutat a váralja név (uo. 213).

Varhaluca ’egyesült alsóbisztrával’ 1898: Várhálucá (hnt.), 1900: Várhálucá (hnt.), 
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1902: Varhelucza (hnt.), 1944: Varhaluca, Вархалуца (hnt.), 1967: Вархалуца (Zo). 
a Varhaluca helységnév ruszin víznévi eredetű, vö. 1913: Verchalucza p. (uo. 179), 
Вархалуца потік (ShU. 82). a pataknév hegynévből keletkezett, vö. 1864: Verch 
haluczer (Pesty), 1864-5: Varcha luca (Sebestyén 2008: 178). ennek előtagja a rusz.-
ukr. вeрх ‘tető, valaminek a födele, hegytető’ (СУМ. 1: 334) földrajzi köznév, utótagja 
a голиця ’irtásdomb, cserje nélküli domb’ (Чопей 56). alsóbisztra külterületi lakott 
helye volt, 1967-ben egyesült Sirókával. 

Vasvölgy ld. Zselizkovec

Vaszkul-Kevele ld. Kevele

Velika Ugolyka ld. Nagyugolyka

Velikej ’egyesült kálinfalvá1val’ 1898: Velikej (hnt.), 1900: Velikej (hnt.). a Velikej 
helységnév ruszin víznévi eredetű, vö. 1864: Velikej, Veliky potok (Sebestyén 2008: 
179), Великий (ShU. 89). a pataknév a rusz.-ukr. великий ’nagy, hatalmas’ (СУМ. 
1: 318-9) mn. származéka, jelentése tkp. ’nagy (patak)’. kálinfalva1 külterületi lakott 
helye volt.

Velikij Bicskiv ld. Nagybocskó1

Verehodi ’egyesült rahóval’ 1804: Verechodi (ComMarmUg. 146), 1808: Verchedi, 
Wrchody (lipszky: rep. 731), 1828: Verchedi (nagy 200), 1850k.: Verechoti (t), 1852: 
Verechoti (t). a Verehodi helységnév ruszin eredetű, a név etimológiája azonban nem 
tisztázott. rahó külterületi lakott helye volt.

Veresmart, Tisa ’település Máramarosszigettől k-re’ 1374: Veresmarth (Docval. 252), 
Veresmart (Mihályi 71), 1385: Weresmarth (uo. 85), 1412: Verusmarthy (Bélay 124), 
1418: Weresmarth (Csánki 1: 453), 1462: Weresmorth (Mihályi 441), 1725: Vőrős 
mart, r. Mikova (revizki), 1773: Veresmarth, Veresmort, Mikova (lexloc. 134), 1808: 
Veresmarth, Vörösmarth, Virismarth (lipszky: rep. 732, 738), Mikowá (uo. 427), 
1828: Veresmarth, Weresmort, Mikowo (nagy 199), 1838: Veresmart (Schem. 58), 1913: 
Tiszaveresmart (hnt.), 1944: Tiszaveresmart (hnt.), 1981: Tisa (legea). a Veresmart 
helységnév magyar eredetű, a veres ’piros’ melléknévnek és a mart ’meredek, alámosott 
vízpart’ (kiss 1991a: 462-3) főnévnek az összetételével keletkezett (kniezsa: keletMo. 
129, FneSz., Tiszaveresmart). a település nevét 1901-ben, az országos helységnévren-
dezés során Tiszaveresmart-ra változtatták a folyó közelségére utaló előtaggal (Mező 
1999: 413). a párhuzamos ruszin Mikova valószínűleg személynévből jött létre birtok-
lást kifejező szl. -ova képzővel, vö. 1605: Ant. Miko (Bélay 172). a hivatalos román 
Tisa a folyó nevéből származik. 
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Veresrét ld. Cserlena Runy

Verhnye Vogyane ld. Felsőapsa

Verhnyij Bisztrij ld. Bisztra1

Verhnyij Sztudenij ld. Felsőhidegpatak

Vidráspatak ld. Vidricska

Vidricska, Видричка ‘település rahótól k-re’1864: Vidricska (Pesty), 1898: 
Vidricska (hnt.), 1907: Vidráspatak (hnt.), 1913: Vidráspatak (hnt.), 1925: Vydrička 
(ComMarmUg. 153), 1944: Vidráspatak, Видричка (hnt.), 1983: Видричка, Выдричка 
(Zo). a Vidricska helységnév ruszin víznévből keletkezett névátvitellel, vö. 1863: 
Wydriczka (Sebestyén 2008: 226), Видрúчка потік (ShU. 101). a patak nevében 
a rusz.-ukr. видра ’vidra’ (hrinčenko 1: 158, Чопей 43) állatnév található, amihez 
szláv kicsinyítő képző kapcsolódik. „vidricska számos vidráitól veszi eredetét,- mely 
a hason nevü völgyben és folyó mellett tartozkodik a pisztrangok miatt; vidra oroszul 
vidra” (Pesty). a magyar Vidráspatak a szláv név fordításával jött létre 1904-ben hi-
vatalos úton (lelkes 69). Bogdány külterületi lakott helye volt, közigazgatásilag ma is 
hozzá tartozik.

Vilhivcsik, Вільхівчик ‘település técsőtől ék-re’ 1888: Vulhácsek (hnt.), 1898: 
Vulychucsek (hnt.), 1907: Egrespatak (hnt.), 1913: Egrespatak (hnt.), 1968: Вільхівчик, 
Oльхoвчик (Zo), 1983: Вільхівчик, Oльхoвчик (Zo). a Vilhivcsik helységnév ruszin 
víznévi eredetű, vö. 1864: Vulyhócsik dűlő és patak (Pesty), 1864-5: Potik Vǔlchǔčik, 
Vulchovcsik potok (Sebestyén 2008: 200), Вільхівчик (ShU. 108). a pataknévben a 
rusz.-ukrán oльхa~вільхa ’éger’ (СУМ. 1: 675, Чопей 233) fanév kicsinyítő képzős 
alakja található, jelentése tkp. ’éger-patak’. nevét ugyanarról a patakról kapta, mint a 
szomszédos irholc. közigazgatásilag irholchoz tartozik.

Vilhováti, Вільховатий ‘település rahótól D-re’ 1805: Vilchovati (ComMarmUg. 98), 
1828: Vilchovati (nagy 200), 1838: Vilchovati (Schem. 55), 1863: Wilsovati (Sebestyén 
2008: 218), 1851: Vilychováti (Fényes 4: 303), 1877: Viluvaté (hnt.), 1882: Viluváté (hnt.), 
1888: Vilhováti, Vilchováté (hnt.), 1892: Vilhováti (Vilchováté) (hnt.), 1898: Vilhováti 
(hnt.), 1907: Kiscserjés (hnt.), 1913: Kiscserjés (hnt.), 1930: Vilchovatý (ComMarmUg. 
98), 1944: Kiscserjés, Вyльховатый (hnt.), 1983: Вільховатий, Oльховатый (Zo). 
a Vilhováti helységnév ruszin víznévi eredetű, vö. Вільшуватий потік (ShU. 112). 
a víznév magyarázatához ld. Vilhivcsik szócikkét. a magyar Kiscserjés név 1904-ben 
jött létre hivatalos névadással (lelkes 69). a falu rahó külterületi lakott helye volt, 
közigazgatásilag ma Berlebáshoz tartozik.
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Vilsani ld. Vulsana

Vilyhivci ld. Irholc

Vincsfalu ld. Vincsfalva

Vincsfalva ’egyesült Budfalvával’ 1402: Vynces (Mihályi 124), 1405: Vinchfalwa, 
Vinczfalwa (Csánki 1: 453), 1424: Vinczfalu (Mihályi 163), 1475: Vinczfalva, 
Vinchfalva (uo. 525-6), Wynczfalwa (Bélay 214), 1659: Vynchfalva (ComMarmUg. 
153). a Vincsfalva helységnév magyar eredetű, a Vincs szn.-nek és a birtokos személy-
jellel ellátott falu főnévnek az összetételével keletkezett. talán kapcsolatba hozható az 
1405-ben Budfalván említett vinccsel, vö. 1405: Vinch de Kozzo (Bélay 131). a sze-
mélynévhez ld. még ukr. Вінчук csn. (Чучка 2005: 118). a falu a 17. században egyesült 
Budfalvával (Bélay 214).

Vişeu de Jos ld. Alsóvisó

Vişeu de Mijloc ld. Középvisó

Vişeul de Sus ld. Felsővisó

Visk, Вишковo ‘település huszttól Dk-re’ 1273: Visk (ComMarmUg. 153–4), 1281: 
Visk (györffy 4: 128), 1299: Wysk (uo.), 1300: Wisk (Szirmay 69, 71), 1332/37: Visk 
(vat. 1/1. 327), 1390: Wysk (Docval. 380), 1406: Wischk (Mihályi 144), 1725: Visk 
(revizki), 1773: Visk, Isk (lexloc. 136), 1808: Visk, Wysska, Wysskowá (lipszky: rep. 
738), 1828: Visk, Viskovo (nagy 195), 1838: Visk (Schem. 63), 1851: Visk (Fényes 4: 
306), 1877: Visk, Viskovo (hnt.), 1913: Visk (hnt.), 1925: Vyškovo, 1930: Výškovo nad 
Tisou (ComMarmUg. 153–4), 1941: Visk (hnt.), 1983: Вишкове, Вишковo (Zo), 1995: 
Вишковo. a Visk helységnév magyar eredetű, puszta személynévből keletkezett ma-
gyar névadással. az alapjául szolgáló személynév szláv, előzményéhez ld. szb.-hv. Viš 
[< Visoslav, Višeslav] szn., ukr. Вишко szn. (Чучка 2011: 101-2). a hivatalos ukrán 
Вишковo a magyarból származik birtoklást kifejező -ovo képzővel (FneSz., Visk).

Viskovo ld. Visk

Visnya Apsa ld. Felsőapsa

Visnyeje Sztudenoje ld. Felsőhidegpatak

Visnyij Dubovec ld. Felsődubovec 
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Visó ld. Alsóvisó

Visó ld. Felsővisó

Visómező ld. Ruszkovapolyána 

Visóoroszi ld. Ruszkova1

Visóvölgy ld. Polyána2

Vízköz ld. Szolyma

Vocsi1 ’egyesült Bogdánnyal’ 1796-9: Vocse (Mth. 102), 1808: Volczi, Wolcy (uo.), 1828: 
Vótsi, Wówči (nagy 200), 1838: Vócsi (Schem. 55), 1851: Vocsi (Fényes 4: 312), 1892: 
Vocsi (hnt.), 1898: Vocsi (hnt.), 1907: Farkasvölgy (hnt.), 1913: Farkasvölgy (hnt.), 
1944: Farkasvölgy, Вовчiй (hnt.), 1968: Вовчий (Zo). a Vocsi helységnév ruszin dűlő- 
vagy víznévi eredetű, vö. 1864: Vovcsi (Pesty), Вовчий потік (ShU. 114). Mindezek 
alapja a rusz.-ukr. вовчий ’farkasos’ (СУМ. 1: 712-3, Чопей 32) melléknév. „vovcsi a 
farkasok sokaságától vette nevezetét, minthogy e völgyben és a sürü fenyves erdökben 
találtatnak ezek orosz nyelven, magyarul farkas, vovcsi farkas hely” (Pesty). a helység 
nevét 1904-ben Farkasvölgy-re magyarosították (lelkes 69). Bogdány külterületi la-
kott helye volt, 1967-ben egyesültek.

Vocsi2 ’egyesült ruszkovával’ 1888: Vocsi (hnt.), 1892: Vocsi (hnt.), 1898: Vocsi (hnt.), 
1902: Vocsi (hnt.), 1907: Farkaspatak (hnt.), 1913: Farkaspatak (hnt.). a Vocsi hely-
ségnév ruszin eredetű, magyarázatához ld. Vocsi1 szócikkét. a tanya nevét 1904-ben 
Farkaspatak-ra magyarosítoták. ruszkova külterületi lakott helye volt.

Vogyica ld. Apsica

Volovec ’egyesült Ökörmezővel’ 1888: Volovecz (hnt.), 1892: Volovecz (hnt.), 1898: 
Volovecz (hnt.), 1907: Ökröspatak (hnt.), 1913: Ökröspatak (hnt.), 1918: Ökröspatak 
(hnt.). a Volovec helységnév ruszin víznévi eredetű, vö. Воловець потік (ShU. 119). 
a pataknév a rusz.-ukr. віл~вoлъ ’ökör’ (СУМ. 1: 672-3, Чопей 36) állatnév szl. -ovec 
helynévképzős származéka. „Volovecz nevü pataktol mely a Nagy ág vizébe ömlik ve-
hette eredetét. Miután régibb idökbe ezen patakba az ökrök részére legelö volt, ’s a 
Medve egy pár ökröt megölvén a patak elneveztetett (:vol:) volovecznek...” (Pesty). a 
helység nevét 1904-ben, az országos helységnévrendezés során Ökröspatak-ra magya-
rosították (lelkes 67). Ökörmező külterületi lakott helye volt.

Volovoje ld. Ökörmező
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Vonyigovo ld. Vajnág

Vucskó ld. Vucskómező

Vucskómező, Вучкове ‘település Ökörmezőtől D–Dk-re’ 1548: Wochkow, Wochkowo 
(Bélay 220), 1600: Vuchkomezeo (uo.), 1725: Vuskomezo (revizki), 1773: Vucskomező, 
Vuczkova (lexloc. 135), 1808: Vucskomező, Wučkowá (lipszky: rep. 476), 1828: 
Vucskomező, Wučkowo (nagy 200), 1838: Vucskómező (Schem. 61), 1851: Vucskómező 
(Fényes 4: 316), 1877: Vucskómező, Vucskóvoje (hnt.), 1913: Vucskómező (hnt.), 1925: 
Vučkovoje, 1930: Vučkovo (ComMarmUg. 152–3), 1944: Vucskómező, Вучковoe (hnt.), 
1983: Вучкове, Вучковo (Zo). az elsődleges Vucskov~Vucskovo helységnév ruszin 
eredetű, a Vucskó szn.-nek a birtoklást kifejező szláv -ov(o) képzős alakja, jelentése 
tkp. ’vucskóé’. a Vucskó szn. a rusz. вóчка~вóчко ’szem, szemecske’ (Чопей 39) fő-
név származéka, vö. Вучко szn. (Чучка 2011: 120). „elnevezéssét a nép monda szerént 
vucskó (:Szemecske:) vehette – miután egy igen kis szerü térségen kis számu lakosság-
gal birt – mert község vénei elö adása folytán ez elött egyszázaddal csupán 17 házbol 
állott” (Pesty). a magyar Vucskómező egy szláv Vucskovo pole ’vucskó mezeje’ név-
alak fordításával keletkezett (Mizser 2010: 343-4). a hivatalos ukrán Вучкове a törté-
nelmi ruszin név ukránosított alakja.

Vucskove ld. Vucskómező

Vulhoványa ’egyesült alsóbisztrával’ 1898: Vulychoványá (hnt.), 1900: Vulychoványá 
(hnt.), 1902: Vulyhaványa (hnt.), 1913: Égeres (Vulchoványa) (Sebestyén 2008: 178), 
1967: Вільхoваня (Zo). a Vulhoványa helységnév ruszin víznévi eredetű, vö. 1864-5: 
Volchoványá, Volchovanya p. (Sebestyén 2008: 178), Вільхуваня потік (ShU. 110). a 
pataknév magyarázatához ld. Vilhivcsik szócikkét. a tanya neve kataszteri térképen 
magyarosított, Égeres formában is előfordul. alsóbisztra külterületi lakott helye volt, 
1967-ben egyesült Sirókával.

Vulsana, Вільшани ‘település huszttól ék-re’ 1888: Vulsánya (hnt.), 1892: Vulsánya 
(hnt.), 1898: Vulsána (hnt.), 1913: Égermező (hnt.), 1918: Égermező (hnt.), 1944: 
Vulsana, Вyлшанa (hnt.), 1983: Вільшани, Oльшаны (Zo). a Vulsana helységnév 
ruszin dűlő- vagy víznévi eredetű, vö. 1586: in campo Vulsana (Bélay 169), 1864: 
Vulsana, Vulsánka dűlő (Pesty), 1865: Vulsani, Vulsánka patok, (Sebestyén 2008: 
209), Вільшáнка ріка (ShU. 111). a név magyarázatához ld. Vilhivcsik szócikkét. 
a magyar Égermező tükörfordítás eredménye, a helységnévrendezés során jött lét-
re. „Vulsána, ezen telepitvény égerfátol mivel ezen lapály tsak éger fa erdövel be volt 
növe oroszul vulyhának hivják, és igy a telepitvény vulsának el nevezték” (Pesty). 
kövesliget külterületi lakott helye volt.
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Weiskirchen ld. Fejéregyháza

Záberezs ’egyesült Csománfalvával’ 1892: Záberes (hnt.), 1898: Záberes (hnt.), 1904: 
Záberes, Dombtelep (lelkes 68), 1907: Dombtelep (hnt.), 1913: Dombtelep (hnt.), 
1944: Záberezs, Забережъ (hnt.), 1967: Забережъ (Zo). a Záberezs helységnév ru-
szin dűlőnévi eredetű, vö. 1864: Alsó Záberes, Zaberes (Pesty). a név alapja a rusz.-
ukr. забережень, забережжа ’partmente’ (hrinčenko 2: 4). Fekvéséről kapta a nevét, 
ugyanis a talabor folyó közelében helyezkedett el. a tanyanevet 1904-ben Dombtelep-
re magyarosították (lelkes 68). Csománfalva külterületi lakott helye volt, 1967-ben 
egyesültek.

Zábrogy, Забрідь ’település huszttól ék-re’ 1892: Zábrod (hnt.), 1898: Zábrod (hnt.), 
1910: Vulčana-Zabrod (ComMarmUg. 156), 1913: Zábrod (hnt.), 1918: Gázló (hnt.), 
1944: Zábrod, Забрoдь (hnt.), 1983: Забрідь, Забрoдь (Zo). a Zábrogy helységnév ru-
szin dűlőnévi eredetű, vö. 1864: Zábrud (Pesty), 1865: Zábrodi (Sebestyén 2008: 209). 
a név alapja a rusz. бродъ ’gázló, átgázolható hely’ (Чопей 19) főnév, előtagja a зa- ’va-
lami mögött, valamin túl lévő’ (Чопей 94, СУМ. 3: 10) prepozíció, a név jelentése tkp. 
’gázlón túli falu’. „Zábrud, azért kapta azt a’ nevet, mert Talabor folyo vizen tul van, 
a vizet gázolni kel,- a’ gázlot oroszul Brud-nak hivják, és igy Zábrudnak nevezték” 
(Pesty). a magyar Gázló név fordítás eredménye. a hivatalos ukrán Забрідь a ruszin 
név ukránosított változata. kövesliget külterületi lakott helye volt.

Zádnya, Приборжавське ‘település az ilosvai járásban, ilosvától k-re’ 1408: Zadnya 
(Mihályi 159), 1418: Zadna (uo.), 1454: Zadnija (uo. 373), Zarnya (Bélay 220), 1514: 
Zaghnya (uo.), 1725: Zádnya (revizki), 1773: Zadnya (lexloc. 135), 1808: Zádnya, 
Zadňa (lipszky: rep. 751), 1828: Zadnya (nagy 200), 1838: Zádnya (Schem. 61), 1851: 
Zadnya (Fényes 4: 317-8), 1877: Zádnya, Zádnyoje (hnt.), 1913: Zárnya (hnt.), 1925: 
Zadnoe, Zadne, 1930: Zadné (ComMarmUg. 106), 1944: Zádnya, Задное (hnt.), 1983: 
Приборжавське, Приборжавскoе (Zo). a Zádnya helységnév ruszin eredetű, a rusz.-
ukr. задний, задня ’hátsó’ (hrinčenko 2: 35, Чопей 100) melléknév (Mizser 2007: 
103) származéka. a falu Máramaros beregi határszélén feküdt a Borzsa völgyében, 
mintegy elzárva a megyétől. „némelyek állitása szerint régebben Zárnyának nevezték, 
mivel a megyét bezárta” (Pesty). a helység történelmi nevét 1901-ben Zárnyá-ra vál-
toztatták (Mező 1999: 420). a hivatalos ukrán Приборжавське 1960-tól használatos, 
jelentése tkp. ’Borzsa melletti falu’.

Zalom, Залом ‘település huszttól é-ra’ 1898: Zálum (hnt.), 1904: Zalum, Szakadék 
(lelkes 66), 1910: Döntés (Zalum) (Sebestyén 2008: 205), 1913: Szakadék (hnt.), 1918: 
Szakadék (hnt.), 1944: Zálom, Заломъ (hnt.), 1983: Залом (Zo). a Zalom helységnév 
ruszin dűlőnévi eredetű, vö. 1865: Zalum (Sebestyén 2008: 205). a dűlőnév alapja a 
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rusz.-ukr. залóм ’meredek, éles kanyar, valaminek (hegynek, sziklának) a mélye, sza-
kadék, rengeteg erdő, erdő mélye’ (СУМ. 3: 193, Чопей 103) főnév. a magyar Szakadék 
név tükörfordítás eredménye, 1904-ben jött létre hivatalos névadással (lelkes 66). 
keselymező külterületi lakott helye volt, közigazgatásilag ma is hozzá tartozik.

Zalomiska ’egyesült Bukoveccel’ 1798: Zalomiszta (t), 1804: Zalomist (ComMarmUg. 
156), 1808: Zalomiska (lipszky: rep. 753), 1828: Zalomistoje (nagy 200), 1851: 
Zalomisztáje (Fényes 4: 319), 1930: Zalomiska (ComMarmUg. 157). az elsődleges 
Zalomiszta helységnév ruszin eredetű, magyarázatához ld. Zalom szócikkét. „ezen 
község Zalamisztoje nevezetét onnan vette, mivel a havas alatti dombok között egy 
kevés Sikság (:planicies:) találtatik melly Sikság mint ha beszakadt volna Zalamitoje-
miszto melly orosz nyelven beszakadt hellyet tészen, innen Zalamisztoje nevezetett 
kapta” (Pesty). a helységnévben névrészcsere ment végbe (Zalomiszta>Zalomiska), 
a melléknévképzőt a szl. -ka helynévképző váltotta fel (tóth v. 2008: 132, Bényei 
2012a: 112). Bukovec külterületi lakott helye volt.

Zaobláz ’egyesült ruszkovapolyánával’ 1892: Za Obláz (hnt.), 1898: Za Obláz (hnt.), 
1902: Zaoblaz (hnt.). a Zaobláz helységnév ruszin dűlőnévi eredetű, alapjául a rusz.-
ukr. облаз ’meredek szikla, szirt’ (СУМ. 5: 518, Mizser 2007: 107–8) főnév szolgált, 
amihez a зa- prepozíció kapcsolódik, jelentése tkp. ’az obláz nevű dűlőn vagy a me-
redek sziklán túl (lévő)’, vö. Zábrogy. ruszkovapolyána külterületi lakott helye volt.

Zaperegyila, Запереділля ‘település Ökörmezőtől D-re’ 1851: Peregyila (Fényes 3: 
219), 1864: Záperegyila (Pesty), 1877: Zaperegyila (hnt.), 1882: Zaperegyila (hnt.), 
1892: Záperegyil (hnt.), 1898: Záperegyil (hnt.), 1907: Gombástelep (hnt.), 1913: Gom-
bástelep (hnt.), 1925: Zaperedjil, 1930: Zapredil (ComMarmUg. 157), 1944: Gombáste-
lep, Запередeль (hnt.), 1983: Запереділля, Запередeльe (Zo). a Zaperegyila helység-
név ruszin hegynévi eredetű, vö. 1864: Peregyil (Sebestyén 2008: 215). a név jelentése 
’a Peregyil-en túl lévő falu, terület’ (ІМСУ. 339): „telepitvény miután azon telepitvény 
melly egy Szük völgybe a nagy ág mentében egy hegy választja el a községtül innen 
(:Peregyilét:) neveztetik igy” (Pesty). a hegynévhez ld. rusz.-ukr. переділ ’két völgyet 
egymástól elválasztó hegy’ (СУМ. 6: 169, Желеховский 2: 615) főnév. a magyar Gom-
bástelep a szláv névvel nincs kapcsolatban, 1904-ben keletkezett hivatalos úton (lel-
kes 67). a falu Ökörmező külterületi lakott helye volt, közigazgatásilag ma is hozzá 
tartozik.

Zaricsne ld. Husztnagyág

Zarikó ld. Husztnagyág
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Zarikó1 ’egyesült Dombóval’ 1898: Tulviz (Zárikó) (hnt.), 1904: Dombótúlvíz, Túlvíz, 
Zarikó (lelkes 68), 1907: Dombótúlvíz (hnt.), 1913: Dombótúlvíz (hnt.). a Zarikó 
helységnév ruszin eredetű, alapja a rusz.-ukr. ріка ’folyó’ (СУМ. 8: 574-5), amihez 
зa- prepozíció kapcsolódik,  jelentése tkp. ’Folyón túli (falu)’. a tanya nevét 1904-ben 
Dombótúlvíz-re magyarosították a közeli Dombó nevéből (lelkes 68), aminek a kül-
területi lakott helye volt.

Zarikó2 ’egyesült kálinfalvá1val’ 1898: Zarikó (Tulviz) (hnt.), 1900: Tulviz (hnt.), 
1904: Zárikó, Túlvíz (lelkes 68), 1907: Túlvíz (hnt.), 1913: Túlvíz (hnt.), 1944: Túlvíz, 
Зарека (hnt.), 1967: Зарика (Zo). a Zarikó helységnév ruszin dűlőnévi eredetű, vö. 
1864: Za Rikou (Sebestyén 2008: 179). Magyarázatához ld. Zarikó1 szócikkét. a tanya 
nevét 1904-ben Túlvíz-re változtatták (lelkes 68). kálinfalva1 külterületi lakott helye 
volt, 1967-ben egyesültek.

Zárnya ld. Zádnya

Zátony ld. Krasznaplesza

Zavojka, Завийка ‘település Ökörmezőtől é-ra’ 1600: Zavelyka (Bélay 221), 1646: 
Zavicska (ComMarmUg. 157–8), 1653: Zarodka (Bélay 221), 1780-1: Zavojka, Závojka 
(Mth. 46), 1808: Zavojka (lipszky: rep. 756), 1828: Zavijka, Zavojka (nagy 200), 
1851: Zavijka (Fényes 4: 323), 1892: Zavejka (hnt.), 1898: Zavelyka (hnt.), 1907: Ha-
tárvölgy (hnt.), 1913: Határvölgy (hnt.), 1925: Závika (ComMarmUg. 157–8), 1944: 
Závika (hnt.), 1983: Завийка (Zo). a Zavojka helységnév ruszin eredetű, alapja a rom. 
zăvoi ’berek, füves lapály’ (DrM. 2: 782) vagy az ukr. завій ’szél által hóból vagy ho-
mokból létrehozott domb’ (СУМ. 3: 51) főnév, amihez szl. -ka helynévképző kapcsoló-
dik (Bényei 2012a: 112). nem zárhatjuk ki víznévi eredetét sem, vö. 1904: Zavika pa-
tak (Sebestyén 2008: 217). a magyar Határvölgy 1904-ben keletkezett, a történelmi 
névvel nincs kapcsolatban (lelkes 67). közigazgatásilag Priszlophoz tartozik.

Zimir ’egyesült kőrösmezővel’ 1898: Zimir (hnt.), 1900: Zimir (hnt.), 1967: Зимир 
(Zo). a Zimir helységnév ruszin víznévi erdetű, vö. 1863: Zimir patak, Zimir (Sebes-
tyén 2008: 208), Зимíр потік (ShU. 214). a pataknév etimológiája nem tisztázott. 
kőrösmező külterületi lakott helye volt, 1967-ben lazescsinához csatolták.

Zipserei ’egyesült rahóval’ 1888: Zipserei (hnt.), 1892: Zipserei (hnt.), 1898: Zipserei 
(hnt.), 1904: Zipserei, Némettelep (lelkes 69), 1907: Némettelep (hnt.), 1913: Német-
telep (hnt.), 1944: Némettelep, Ципсерай (hnt.). a Zipserei helységnév német eredetű, 
alapjául a szepességi szászok cipszer (zipser) (értSz. 1: 801) elnevezése szolgált, jelen-
tése tkp. ’Cipszerek faluja’. a helység a Mária terézia által a faúsztatás meghonosítá-
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sára betelepített szepességi németek telepe volt. Pesty névgyűjtésében a következőket 
olvashatjuk a rahói német lakosságról: „vagynak itten romai katholikus németek is, 
kiket a’ Magas kormány 1772. évben a’ Szepességröl ide telepitett, hogy a’ fenyö vá-
gással és leusztatásával foglalkozva, élelmezési keresetbe részesüllyenek” (Pesty). a 
helység nevét 1904-ben Némettelep-re magyarosították (lelkes 69). rahó külterületi 
lakott helye volt.

Zolotarjovo ld. Ötvösfalva

Zovoj ’elpusztult falu lipcse környékén’ 1411: Zowoj (Mihályi 409, Bélay 221), 1458: 
Zowaij (Csánki 1: 453). a Zovoj helységnév ruszin vagy román eredetű, magyarázatá-
hoz ld. Zavojka szócikét. Bizonytalan fekvésű, rövid életű helység volt valahol lipcse 
környékén a 15. században. 

Zpin ’elpusztult falu ruszkova környékén’ 1418: Zpin (Bélay 221). a Zpin helységnév 
bizonytalan eredetű, etimológiája nem tisztázott. talán kapcsolatba hozható a rom. 
Spin szn.-vel (Constantinescu 374), vagy a kökény román nevével, vö. „Szpinu (kö-
kényes) mert Szpin kökényfát jelent” (Pesty), ld. rom. spin ’tüske, bogáncs, tövis’ (Sin. 
2002). 1418-ban Dolhai Szaniszló és testvérei ruszkova környéki birtoka. többször 
nem hallunk róla (Bélay 221).

Zsehán ld. Zsihány

Zselizkovec ’egyesült Ökörmezővel’ 1888: Zseliszkovecz (hnt.), 1898: Zeliszkovecz 
(hnt.), 1907: Vasvölgy (hnt.), 1913: Vasvölgy (hnt.). a Zselizkovec helységnév ruszin 
víznévi eredetű, vö. 1864: Zseliszkovecz p. (Pesty), Желізковець потік (ShU. 195). 
„Zseliszkovecz patak melly a voloveczbe ömlik eredeti elnevezését sok féle kép beszélik, 
de hitelt érdemlö adatok hiányában nem fejtegethető” (Pesty). a pataknév alapja a 
rusz. желізко, желізный ’vas, vasból való’ (Желеховский 1: 219, Чопей 91) melléknév, 
amihez -ovec helynévképző kapcsolódik. a tanya nevét a helységnévrendezés során 
Vasvölgy-re magyarosították. Ökörmező külterületi lakott helye volt.

Zsidóhavasa ’ismeretlen fekvésű, elpusztult település’ 1402: Zydo (Mihályi 124), 1499: 
de Zidohawasa (uo. 628). a Zsidóhavasa név magyar eredetű, a zsidó népnévnek és a 
birtokos személyjellel ellátott havas ’magas hegy, hegység, amelynek a csúcsán v. sza-
kadékaiban gyakran még nyáron is hó van’ (értSz. 3: 176) főnévnek az összetételével 
keletkezett. valószínűleg nem helység volt, hanem ideiglenes szállás: „Szász unokái-
nak csak egyszer em lített, meghatározhatatlan helyű havasi pásztorszállása” (Bélay 
221).

Zsigatelep ld. Zsihány
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Zsihány ’egyesült tyuskával’ 1770/72: Sÿhany (ComMarmUg. 160), 1789: Zsihányi, 
Alsó-Tyuska (Mth. 48), 1808: Szihany, Syhany (lipszky: rep. 647), 1828: Zsihán 
(nagy 200), 1851: Zsihány (Fényes 4: 339), 1892: Zsehán (hnt.), 1898: Zsehán (hnt.), 
1907: Zsigatelep (hnt.), 1913: Zsigatelep (hnt.), 1930: Žihaná (ComMarmUg. 160), 
1944: Zsehán, Жеганъ (hnt.), 1967: Жигани (Zo). a Zsihány helységnév valószínűleg 
ruszin személynévi eredetű, vö. rusz.-ukr. Жиган csn. (Чучка 2005: 224). a helység 
nevét 1904-ben Zsigatelep-re magyarosították (lelkes 67). a falu korábban ripinye 
külterületi lakott helye volt, 1967-ben a szomszédos tyuskához csatolták.

Zsihanyi ld. Zsihány
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Irodalom

anjouokm. = Anjoukori okmánytár. i–vi. Szerk. nagy imre. Bp. 1878–1891., vii. 
szerk. tasnádi nagy gyula, Bp. 1920.

ász. = Fehértói katalin 2004. Árpád-kori személynévtár (1000–1301). akadémiai 
kiadó, Bp.

áÚo = Wenzel gusztáv 1860–1874. Árpádkori új okmánytár. Codex diplomaticus 
Arpadianus continuatus. Bp.
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Aknaszlatina + Faluszlatina = 
Aknaszlatina (1941)
Alsódubovec > Alsópatakvölgy (1904)
Alsó-Kálinfalva > Alsókálinfalva (1901)
Alsó-Neresznicze > Nyéresháza (1900)
Apsica > Kisapsa (1904)
Bánszki > Bányavölgy (1904)
Bánszki > Lonkabányavölgy (1904)
Baranya > Husztbaranya (1904)
Bedő > Bedőháza (1901)
Berendej > Gerendás (1904)
Bereznik > Bereznek (1901)
Berlebás > Barnabás (1904)
Bisztra > Visóbisztra > Petrovabisztra 
(1904)
Bobejku doszu > Bagolycsúcs (1904)
Bócárja > Rákócziszállás (1904)
Bogdán > Tiszabogdány (1900)
Borkut > Tiszaborkút (1900)
Breboja > Bértelek (1904)
Bukócz > Bükköspatak (1900)
Cibó > Pappfalva (1904)
Csebrény >Husztcsebrény (1904)
Cserkenyel Birc > Borsakispatak (1904)
Cserlena Runy > Veresrét (1904)
Csertezsi > Mezőcske (1904)
Desovec > Dezsőtelep (1904)
Dinisz > Dombos (1904)
Disznópatak > Disznópataka (1900)
Dombó > Dombómező (1900) > Dombó 
(1901)
Falu-Bustyaháza > Bustyaháza (1901)
Farkasrév = Farkasrév + Disznópataka 
(1913)
Fejéregyháza > Tiszafejéregyház (1901)
Felsőbisztra > Felsősebes (1904)
Felsődubovec > Felsőpatakvölgy (1904)

Felső-Kálinfalva > Felsőkálinfalva (1901)
Felső-Neresznicze > Taraczújfalu (1900)
Ferenczvölgy > Ferenczvölgye (1900)
Fintina > Forrásvölgy (1904)
Gernyes > Gernyés (1900)
Glajuc > Havasrét (1904)
Gyil > Hegyfok (1904)
Gyulafalva>Máragyulafalva (1900)
Handal-Bustyaháza > Handalbustyaháza 
(1900)
Herincse = Herincse + Herincsemonostor 
(1898)
Hliszna > Sorompó (1904)
Hmeli > Komlós (1904)
Irholcz > Irhócz (1901)
Izvoru > Forráspatak (1904)
Izvoru negru > Feketepatak (1904)
Jaszina > Körösös (1904)
Jaszinek > Kőrisdűlő (1904)
Kabola-Polyána > Gyertyánliget (1900)
Kalocsa-Horb + Kalocsa-Láz > Alsó-Ka-
locsa (1897)
Kalocsa-Imsád + Kalocsa-Nyegrovecz > 
Felső-Kalocsa (1898)
Kaminci > Kőszirtdűlő (1904)
Kaszó-Polyána>Kaszómező (1900)
Kelecseny > Kelecsény (1900)
Kirva > Oroszkő (1904) > Havaskő (1944)
Kirvavec > Bükköskő (1904) > 
Kirvavecpatak (1941)
Kis-Lonka > Lonka (1900)
Kis-Lonka > Tiszalonka (1939)
Klobuk > Kerektető (1904)
Konyha > Izakonyha (1900)
Kopina > Kopaszhát (1904)
Kozackoj > Kecskerét (1904)
Körtvélyes > Szentmihálykörtvélyes 

Az országos helységnévrendezés során (1898–1912) 
megváltoztatott máramarosi helységnevek
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(1900)
Krasznaplesza > Zátony (1904)
Krasznisora > Tarackraszna (1901)
Kruhli > Körtelep (1904)
Kusnicza > Kovácsrét (1900)
Kuzsbej > Szarvashegy (1904)
Kvaszni > Borvízvölgy (1904)
Lászpegya > Laposkő (1904)
Láz > Alsóláz (1904)
Láz > Felsőláz (1904)
Lazescsina > Mezőhát (1904)
Lipcse-Polyána>Lipcsemező (1900)
Lipovecz > Hárspatak (1904) > Lipcsehárs 
(1939)
Liszkova > Mogyorós (1904)
Lopusanka > Bíróvölgy (1904)
Lopusnya > Leveles (1904) 
Lozánszka > Cserjés (1900)
Luh > Lonkapatak (1904)
Luhi > Láposmező (1904)
Lyahovecz > Lengyelszállás (1900)
Melegyuk > Melegvölgy (1904)
Meresor > Rókarét (1904)
Mihálka > Mihályka (1900) > Mihálka 
(1901)
Miklosu > Miklóstelep (1904)
Mojszén > Majszin (1900)
Monostor > Bedőmonostor (1904)
Monostor > Gyulamonostor (1904)
Monostor > Herincsemonostor (1904)
Novoszelicza > Rahóújfalu (1904)
Nyegujeszku > Nemespatak (1904)
Obláz > Forduló (1904)
Oblyászka > Kiskelecsény (1904)
Ó-Holyátin > Tarfalu (1900)
Oszava > Darázsvölgy (1904)
Ozsoverh > Magastető (1904)
Paporotiscse > Páfrányos (1904)
Paulik > Pálvölgye (1904)
Paulova > Pálhegy (1904)

Paulovecz > Páloskő (1904)
Petroszá > Kövesvölgy (1904)
Pilipecz > Fülöpfalva (1900)
Pirovica > Rigórét (1904)
Podobócz > Padócz (1900)
Polinec > Mezőcske (1904)
Polyána > Gernyésmező (1904)
Polyána > Sajómező (1904)
Polyána > Visóvölgy (1904)
Polyánka > Kismező (1904)
Porkuleca > Disznósvölgy (1904)
Potocsina > Patakvölgy (1904)
Priszlop > Pereszlő (1901) > Nagypriszlop 
(1941)
Prohudnya > Hűvösvölgy (1904)
Protiveny > Félszeg (1904)
Pudplesa > Pelesalja (1900)
Rekita > Rekettye (1900)
Remete > Pálosremete (1900)
Repegye > Sebespatak (1904)
Ricska > Kispatak (1900)
Ripa > Partos (1904)
Ripinye > Repenye (1900)
Rókamező > Ravaszmező (1900) > Róka-
mező (1901) > Ravaszmező (1943)
Rosztoka > Nyilas (1904)
Roszucska > Rászócska (1900)
Rozávlya > Rozsállya (1900) > Rozália 
(1901)
Rudavecz > Rudaspatak (1904)
Runya > Róna (1904)
Ruszkova > Kárpátoroszi (1900) > 
Visóoroszi (1901)
Ruszkova > Oroszliget (1904)
Rusz-Polyána > Havasmező (1900)
Sajó-Polyána > Sajómező (1900)
Sándorfalva > Ósándorfalva (1900)
Scsora > Fenyvesvölgy (1904)
Seszu Pojéni > Síkvölgy (1904)
Sófalva > Danalasófalva (1900) > 
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Husztsófalva (1901)
Somfalva > Somosfalva (1901)
Szacsal > Izaszacsal (1900)
Szászó > Szálláspatak (1904)
Szinevér > Alsószinevér (1900)
Szinevér-Polyána > Felsőszinevér (1900)
Szlatinka > Izasópatak (1900)
Szolone > Királyvölgy (1904)
Szolyma > Vízköz (1900)
Sztebna > Dombhát (1904)
Sztrihálnya > Fenyves (1904)
Sztrimba > Almáspatak (1904) > 
Sztrimbapatak (1939)
Sztudenej > Patakvölgy (1904)
Szuha > Szárazpatak (1904) 
Szuha-Bronyka > Baranka (1900) > 
Szuhabaranka (1901)
Szuhármocsár > Nyúlrét (1904)
Szvidovec > Fűrészvölgy (1904)
Talaborfalva > Talaborfalu (1900)
Técső = Kerekhegy + Kistécső + Técső 
(1941)
Técső = Técső + Ferenczvölgy (1902)
Titkovecz > Titokvölgy (1904)
Trebusa-Fejérpatak > Terebesfejérpatak 
(1900)
Tyuska > Csuszka (1900)
Uj-Holyátin > Tarújfalu (1901)
Valea Tyiszi > Tiszavölgy (1904)
Valea Határuluj > Határvölgy (1904)
Válye Szkrágyi > Szorospatak (1904)
Veresmart > Tiszaveresmart (1900)
Vidricska > Vidráspatak (1904)
Vilhivcsik > Egrespatak (1904)
Vilhováti > Kiscserjés (1904)
Vocsi > Farkaspatak (1904)
Vocsi > Farkasvölgy (1904)
Volovec > Ökröspatak (1904)
Vulsana > Égermező (1904)
Záberezs > Dombtelep (1904)

Zábrogy > Gázló (1904)
Zádnya > Zárnya (1901)
Zalom > Szakadék (1904)
Zaperegyila > Gombástelep (1904)
Zarikó > Dombótúlvíz (1904)
Zarikó > Túlvíz (1904)
Zavojka > Határvölgy (1904)
Zipserei > Némettelep (1904)
Zselizkovec > Vasvölgy (1904)
Zsihány > Zsigatelep (1904)
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Aknaszlatina–Солотвино
Alsóapsa–Нижня Апша
Alsóbisztra–Нижній Бистрий
Alsódubovec–Нижній Дубовець
Alsóhidegpatak–Нижній Студений
Alsókálinfalva–Калини
Alsóneresznice–Нересниця
Alsószelistye–Нижнє Селище
Bánszki–Банський
Baranka–Бронька
Baranya–Боронява
Bedőháza–Бедевля
Berehi–Береги
Berendej–Берендей
Berezna–Березове
Bereznik–Березники
Berlebás–Костилівка
Bilin–Білин
Bisztra–Верхній Бистрий
Bogdány–Богдан
Borkút–Кваси
Breboja–Бребоя
Brusztura–Лопухів
Bukovec–Буковець
Bustyaháza–Буштинo
Csebrény–Чабрин
Csománfalva–Чумалевo
Darva–Колодне
Desovec–Дешeве
Dolha–Довге
Dombó–Дубове
Dulfalva–Дуловo
Faluszlatina–Солотвино
Fejéregyháza–Біла Церква
Fejérpatak–Ділове
Feketetisza–Чорна Тиса
Felsőapsa–Верхнє Водяне
Felsődubovec–Верхній Дубовець

Felsőhidegpatak–Верхній Студений
Felsőneresznice–Новоселиця
Fenes–Яблунівка
Gánya–Ганичі
Gernyés–Копашневo
Goncos–Ґонцош
Gyil–Діл
Handalbustyaháza–Тополивка
Herincse–Горінчевo
Hlinyáni–Глиняний
Hliszna–Глисна
Hmeli–Хмелів
Horb–Горб
Hoverla–Говерла
Huszt–Хуст
Husztecpatak–Хустець
Husztecpolyána–Поляна
Husztköz–Нанкове
Husztnagyág–Зарічне
Irholc–Вільхівці
Iszka–Ізки
Iza–Іза
Jaszina–Ясиня
Jaszinuv–Ясеневе
Kabolapolyána–Кобилецька Поляна
Kálló–Крайне
Kalocsa–Колочава
Kálovi–Каллів
Kaszópolyána–Косівська Поляна
Kelecsény–Келечин
Kerecke–Керецьки
Kerekhegy–Округла
Keselymező–Кошелеве
Kevele–Васкул Кевелив
Kicserela–Кічерели
Királymező–Усть- Чорна
Kirva–Крива
Kirvavec–Потік

Magyar–ukrán helységnévjegyzék
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Kisapsa–Водиця
Kiskirva–Біловарці
Kisugolyka–Мала Уголька
Kökényes–Терновo
Kőrösmező–Ясіня
Kőrösös–Кіреші
Körtvélyes–Грушевo
Kövesliget–Драговo
Középapsa–Середне Водяне
Krasznisora–Красна
Kricsfalva–Кричовo
Krivi–Кривий
Kruhli–Круглий
Kusnica–Кушниця
Kutlás–Кутлаш
Kuzi–Кiзій
Kuzi–Кузій
Kuzsbej–Кужбий
Kvaszni–Квасний
Lazescsina–Лазещина
Lipcse–Липча 
Lipcsepolyána–Липецька Поляна
Lipovec–Липовець
Liszkova–Лісковий
Lonka–Луг
Lopusnya–Лопушне
Lopusanka–Лопушанка
Lozánszka–Лозянский
Luhi–Луги
Lyahovec–Лісковець
Majdánka–Майдан
Matacsó–Матичiв
Medvezsa–Медвежий
Melegyuk–Меледюк
Meresor–Мерешор
Mihálka–Крайниковo
Monostor–Монастирець
Nagybocskó–Великий Бичків
Nagykirva–Крива
Nagyugolyka–Велика Уголька

Negrovec–Негровець
Németmokra–Комсомольськ
Nyágova–Добрянське
Obláz–Облаз
Oblyászka–Обляска
Óholyatin–Голятин
Oroszmokra–Руська Мокра
Oszava–Осава
Ozsoverh–Ожоверх
Ökörmező–Міжгір’я
Ötvösfalva–Золотареве
Paulik–Павлик
Pestyera–Пещера
Pilipec–Пилипець
Plajuc–Плаюць
Podisor–Подішор
Podobóc–Подобовець
Pohári–Погар
Polinec–Полінець
Porkuleca–Паркулеца
Poszics–Посіч
Potocsina–Поточина
Priszlop–Присліп
Prohudnya–Пригідне
Protiveny–Противень
Pudplesa–Підплеша
Rahó–Рахів
Rápigy–Ряпідь
Ravaszmező–Лисичеве
Rekita–Рекіти
Ricska–Річка
Ripa–Рипи
Ripinye–Репінне
Roszos–Росош
Rosztoka–Розтоки
Rosztoka–Розтока
Roszucska–Росішка
Rudavec–Рудавець
Runya–Руня
Sándorfalva–Олександрівка
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Siróka–Широке
Sófalva–Даниловo
Száldobos–Стеблівка
Szászó–Сасове
Szeklence–Сокирниця
Széleslonka–Широкий Луг
Szinevér–Синевир
Szinevérpolyána–Синевирська Поляна
Szloboda–Свобода
Szolone–Солоне
Szolyma–Сойми
Szopkó–Сопки
Sztebna–Стебний
Sztrihálnya–Стригальня
Sztrimba–Стримба
Sztudena–Студеный
Szuha–Сухий
Szuhármocsár–Сухар
Szuhi–Сухий
Szvidovec–Свидовець
Talaborfalva–Теребля
Taracköz–Тересва
Técső–Тячів
Tereselpatak–Тарасівка
Titkovec–Тітківці
Toronya–Торунь
Trebusa–Ділове
Tyuska–Тюшка
Uglya–Угля
Újbárd–Новобаровo
Újholyatin–Новоселиця
Úrmező–Руське Поле
Vajnág–Воніговo
Valea Igovi–Валігове
Valea Maluluj–Валемомулуй 
Valea Plopilor–Валепропіло
Válye Szkrágyi–Глибокий Потік
Varhaluca–Вархалуца
Vidricska–Видричка
Vilhivcsik–Вільхівчик

Vilhováti–Вільховатий
Visk–Вишковo
Vocsi–Вовчий
Vucskómező–Вучковo
Vulhoványa–Вілхованя
Vulsána–Вільшани
Zábrogy–Забрідь
Zádnya–Приборжавське
Zalom–Залом
Zaperegyila–Запереділля
Zarikó–Зарика
Zavojka–Завийка
Zsihány–Жигани
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Aknasugatag–Ocna Şugatag
Alsóróna–Rona de Jos
Alsóvisó–Vişeu de Jos
Bácsiláz–Lazu Baciului
Bagolycsúcs–Bobeicu Dosu
Barcánfalva–Bîrsana
Bárdfalva–Berbeşti
Batiza–Botiza
Borsabánya–Băile Borşa
Borsa–Borşa 
Bréb–Breb
Budfalva–Budeşti
Cibó–Ţibău
Cserkenyel Birc–Cercănel
Deszefalva–Deseşti
Disznópatak–Valea Stejarului
Dobonyos–Dobăes
Dragomérfalva–Dragomireşti
Fajna–Făina
Falusugatag–Sat-Şugatag
Farkasrév–Vadu Izei
Fejérfalva–Fereşti
Feketemező–Câmpu Negru
Feketepatak–Izvoru Negru
Felsőkálinfalva–Calineşti
Felsőróna–Rona de Sus
Felsőszelistye–Săliştea de Sus
Felsővisó–Vişeul de Sus
Ferencvölgye–Piatra
Glod–Glod
Gyulafalva–Giuleşti
Határpatak–Valea Hotarului
Hernécs–Hărniceşti
Hosszúmező–Cimpulung la Tisa
Hotinka–Hoteni
Jód–Ieud
Kabolapatak–Iapa
Karácsonyfalva–Craciuneşti

Kerekbükk–Făget
Kisbocskó–Bocicoel
Kislonka–Lunca la Tisa
Kistécső–Teceu Mic
Konyha–Bogdan Voda
Középvisó–Viseu de Mijloc
Krácsfalva–Mara
Leordina–Leordina
Luhi–Luhei
Magyarpatak–Valea Ungurului
Makerló–Măcărlău
Máramarossziget–Sighetu Marmaţiei
Mélypatak–Valea Cufundoasa
Mikolapatak–Văleni
Miszika–Misica
Mojszén–Moisei
Nagybocskó–Bocicoiu Mare
Nánfalva–Naneşti
Nyegujeszku–Novaţ
Petroszá–Petroasa
Petrovabisztra–Bistra
Petrovakraszna–Crasna Viseului
Petrova–Petrova
Polyána–Valea Vişeului
Remete–Remeţi
Repegye–Borşa-Repedea
Rónaszék–Cosţiui
Rozavlya–Rozavlea
Ruszkirva–Repedea
Ruszkovapolyána–Poienile de sub Munte
Ruszkova–Ruscova
Sajópolyána–Poienile Izei
Sajó–Şieu
Sebespatak–Borşa-Repedea
Seszu Pojéni–Şesu Poeni
Somfalva–Corneşti
Súgó–Šugau
Suliguli–Şuligul
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Szacsal–Săcel
Szaplonca–Săpinţa
Szarvaszó–Sărasău
Szerfalva–Sârbi
Szigetkamara–Cămara Sighet
Szlatinka–Slătioara
Szolotyán–Soloţia
Szurdok–Strîmtura
Valea Vinuluj–Valea Vinului
Váncsfalva–Onceşti
Veresmart–Tisa
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Máramaros vármegye térképe 1800 körül
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Máramaros vármegye térképe 1900 (gönczy Pál)
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Máramaros vármegye térképe 1912




