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Bevezetés 

 

  Helynevek névrendszertani vizsgálatával már egy záródolgozat alkalmával is 

foglalkoztam, s mivel a téma felkeltette az érdeklődésemet, úgy döntöttem, tovább folytatom 

kutatásaimat. Szakdolgozatom a középkori Szabolcs vármegye településneveinek 

feldolgozásán alapul. A településnévvizsgálat területi hátterének megválasztásában az 

motivált, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében születtem, ahol sűrű településhálózat 

alakult ki az Árpád korban.  

Munkám I. fejezetében a honfoglalás- és Árpád-kori Szabolcs vármegyét mutatom 

be: természetföldrajzi jellegzetességeit, történelmi események következményeit a 

településnevekre nézve.    

 A II. fejezetben a honfoglalás előtti időszak helynévadását tekintem át 

tudománytörténeti munkák felhasználásával, vizsgálva közben azt, hogy milyen szabolcsi 

helynevek (településnevek) származnak e korai időszakból. Emellett feltérképeztem a 

Szabolcs vármegyében megtelepülő idegen népeket és az általuk birtokolt településneveket, 

hiszen ez segítséget nyújthat az idegen eredetű nevek összegyűjtésében.    

 A III. fejezet a dolgozat központi része, amely a településnevek névrendszertani 

leírását tartalmazza. Ebben segítségemre volt egy történeti-etimológiai adatbázis, amelyet 

NÉMETH PÉTER „A középkori Szabolcs megye települései” című munkája (1997) 

felhasználásával készítettem el, amely oklevelek százait feldolgozva összegyűjtötte az adott 

kor szabolcsi településneveit a legkorábbi említésüktől kezdve. Ezeket a helységneveket a 

HOFFMANN ISTVÁN által kidolgozott névelemzési modell (1993) alapján rendszerbe 

foglaltam. A nevek etimológiai felderítéséhez MEZŐ ANDRÁS és NÉMETH PÉTER „Szabolcs-

Szatmár megye történeti etimológiai helységnévtára” munkája (1972) mellett a „Földrajzi 

nevek etimológiai szótára” (FNESz) nyújtott segítséget. Az adatbázist a dolgozatom 

függelékeként közlöm.  

Célom az volt ezzel a munkával, hogy az említett vármegye településneveit 

rendszerében, belső összefüggéseiben láttassam, bizonyítva ezzel is a helységnevek 

rendszerszerűségét.  
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I. Szabolcs vármegye 
 
 
 

 Szabolcs megye a Tisza bal partján, Zempléntől délre helyezkedett el (KRISTÓ 1988: 

418). A mai megye – Szabolcs-Szatmár-Bereg – területén az Árpád-kor folyamán három 

vármegye, Borsova, Szabolcs és Szatmár osztozkodott. Borsova vármegye már az 1241-es 

tatárjárás után felbomlott, a Tiszától keletre fekvő része Bereg néven önállósult formában 

továbbélt. A 13. század második felében Borsova megye egyes területeivel növekedett: 

Borsova megye Tiszától nyugatra eső harmadát Szabolcshoz csatolták, s ezzel a Tiszántúl 

egyik legnagyobb nemesi vármegyéje jött létre. A középkori Szabolcs megye területének kb. 

egyharmada ma más közigazgatási beosztás alá tartozik (NÉMETH 1993: 139).    

 

 

1. Történeti áttekintés 

 

1.1. A honfoglalás kora (10. század) 

 1.1.1. Szabolcs megye a Szabolcs településnek is nevet adó földvárról kapta a nevét. 

Anonymus tudósítása alapján megtudjuk, hogy Szabolcs vezér a köznéppel várat építtetett 

földből. A földvár neve puszta személynévből jött létre magyar névadással, de a Szabolcs 

személynév eredete tisztázatlan. Tekintik magyar eredetűnek, töröknek, ismeretlen 

eredetűnek. A megye kialakulását a szakirodalom korai időszakra teszi: Géza fejedelem, 

illetve Szent István korinak tekinti. Kérdéses, hogy a vár arról a Szabolcs vezérről kapta-e a 

nevét, aki Árpád unokaöccse volt (FNESz 2: 511), mert ha így van, a 10. század a kialakulás 

dátuma. Ha viszont a vár első ispánjának nevét őrzi a név, ahogy KNIEZSA gondolja, akkor 

Szent István korinak kell tekintenünk (1943: 195). NÉMETH PÉTER szerint Szabolcs vezér téli 

szállásaként épülhetett fel a ma is álló földvár. A 10. század elején épült hercegi szállás 

minden bizonnyal I. István uralkodásának kezdetén lett Szabolcs vármegye székhelyévé. A 

történész nem ért azokkal egyet, akik a földvár építését az államalapítás idejére keltezik, 

vagy legfeljebb csak fél évszázaddal vélik korábbinak. Meggyőződése, hogy a földvár a 895. 

évi honfoglalást követő évtizedekben épült, legkésőbb a 10. század húszas éveiben már állt. 

Ezt igazolják a földvárkutatás legújabb eredményei, illetve az 1974-ben napvilágot látott 

rakamazi nemzetségfői temető is a hely fontosságát hangsúlyozza. Ebből úgy tűnik, hogy a 

honfoglalást követően itt alakult ki egy hatalmi centrum, melynek politikai súlya a század 

utolsó harmadában szűnt meg, illetve a bihari püspökség megszervezésével Biharba tevődött 
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át (1993: 142, 146). GYÖRFFY GYÖRGY és DIENES ISTVÁN is azon az állásponton van, 

miszerint a vár a 10. század elején épült, és Szabolcs helyneveink a vezérnek a Duna és a 

Tisza körzetében való nomadizálásának, téli-nyári szállásainak emlékét őrzik (GYÖRFFY 

1970: 211-213, DIENES 1986: 99). BENKŐ szerint ez elképzelhetetlen, az egyetlen személyre 

való visszavezetésnek ellentmond a Szabolcs személynév korai elterjedtsége, és az említett 

Szabolcs helyneveknek nem azonos időszakban (13-15. század) való keletkezése (2003: 55). 

Hangot kapott olyan szélsőséges vélemény is, miszerint a szabolcsi várispánság honfoglalás 

kori lenne. Nehéz ennek a megállapítása, mindenesetre írott források szerint Szabolcs korai 

megyéink közé tartozik. Ezt a koraiságot KRISTÓ a 11. század második és harmadik 

évtizedére érti. Ennek bizonyítékaként említi, hogy az ország északkeleti régiójában az egri 

püspökség megszervezése volt az a mozzanat, ami megteremtette az egyházmegye 

kereteiben a várkerületek létesítésének alapvető feltételét. Az egri püspökség alapításának 

dátumát 1009-re (vagy az e körüli évekre) teszik, s a szabolcsi várkerület csak ezt követően 

jöhetett létre. Mindenesetre a százdi apátság 1067 táján készült – későbbi átírásban ránk 

maradt – oklevelében már mint Szabolcsvárhoz tartozó földet, mint szabolcsi várelemeket 

említenek (1988: 419). A földvár fontosságát tanúsítja a köré szervezett megyén kívül László 

király jelenlétében ott tartott 1092. évi zsinat. Jelentősége a tatárjárás után elveszett, de 

Anonymus korában még bizonyosan fennállt (BENKŐ 2003: 65). BENKŐ a földvárral 

kapcsolatban kijelenti, hogy a Tisza-menti Szabolcs várat nem Szabolcs építette, azon 

egyszerű oknál fogva, hogy nem is létezett, alakját csak Anonymus képzelete teremtette meg 

(2003: 69).  

1.1.2. A honfoglaló magyarság megtelepedése nem terjedt ki a mai megye egész 

területére. Nem érintette Szatmár megyét, valamint Bereg megyében csak a síkságból 

kiemelkedő hegyszigeteket vették birtokba. Szabolcsban más volt a helyzet. Egyes helyeken, 

mint felfűzött gyöngyök követik egymást a birtokba vett területek (NÉMETH 1993: 139). 

TAKÁCS PÉTER szinte költőien jellemzi e területet: „Legelőkben, dúsan termő földekben, 

vadaknak otthont adó erdőkben, halban bővelkedő folyókban, vízi állatoktól hemzsegő, 

nádat, sást fölösen termő mocsarakban egyaránt gazdag volt e táj és ideálisnak tűnt a 

honfoglaló magyarság számára.” (1984: 26). Az életük szervezéséhez, fenntartásához új 

földet keresők így az elsők között vették birtokba ezt a térséget.  

1.1.3. Anonymus az 1200-as évek elején írott gesztájában Nyír megszállásának, azaz 

Szabolcs vezér hősi tetteinek történetét magasztaló hősi ének formájában meséli el. A geszta 

hallgat arról (ahogyan a törzsekről általában is), hogy a honfoglaló magyarság mely törzse 

szállta meg a vidéket. NÉMETH DIENES ISTVÁNra hivatkozik, aki itt letelepedőkként a 
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kabarokat tartja valószínűnek, akik a honfoglaló magyarok hét törzséhez csatlakozott katonai 

segédnépek voltak (1993: 141).  

  NÉMETH PÉTER szerint Nyír-nek azt az Alföld síkjából 20-50 méterrel kiemelkedő, 

nagy kiterjedésű homokhátat nevezték, amelynek határa északon a Tisza, keleten a Szamos, 

a Kraszna, délen az Ér, a Berettyó és nyugaton a Hortobágy volt. A Nyír-t a 11. században 

még részek (partes) és provincia néven illetik, s ez utóbbi kifejezés nemcsak ’megye’ 

értelemben volt használatos, hanem ennél nagyobb terület megjelölésére is szolgált (1993: 

140). „1285-ben Szabolcs megyét terra, provincia Nyír ultra partes Tyza néven említik.” 

(BALOGH 1986: 131). Ebből is arra lehet következtetni, hogy a Nyír kialakulása még a 

vármegyerendszer megszervezése, azaz az államalapítás előttre megy vissza, és nemcsak 

tájegységet értettek e területmegjelölés alatt, hanem elsősorban politikai szervezetet, magát a 

nyíri-bihari dukátust. A vármegyék megerősödésével a Nyír jelentéstartalma megváltozott: 

előbb tájnévvé válik a felszínét borító erdőség miatt. A 13. század végére jelentése tovább 

szűkül: főesperességnyi tizedkerületet neveztek így, sőt egyszer még megyének is titulálták. 

Végül a 14. századra már csak dézsmakerület, járás értelemben volt használatos (NÉMETH 

1993: 140).  

KRISTÓ GYULA szerint a Nyír nem tekinthető megyének, csak tájnév volt, s e 

tájegységnek egy része Szabolcs megye területére esett (1988: 419).  

 

 

1.2. Az Árpád-kor (11-13. század) 

1.2.1. Szabolcs vármegye természetföldrajzi képére sok apró Tiszába ömlő ér, patak  

jellemző. A vármegye nyugati felét egyetlen nagyobb folyó, a Hortobágy szelte át. Nagyobb 

számban tűnnek fel mocsarak, halastavak, halmok, homokhegyek, bércek, dombok (NÉMETH 

1973: 67).   

Szabolcs vármegye központja a Tisza bal partján fekvő Szabolcs volt (ld. az előzőekben). 

NÉMETH PÉTER szerint a hercegi szállás vagy a vármegyeszékhely köré szolgáltatásra 

kötelezett népeket telepítettek az Árpád-korban, s ennek emlékét őrzik a ma is fennálló 

települések: Tímár, (Nagy-)Halász, vagy már a középkorban is kihalásnak indult falvak, 

mint Halász, Solymos, Szántótelek, Kovácsitelek. Királyi várbirtok volt a szabolcsi vár körül 

elhelyezkedő Tardos, Dob, Nagyfalu, Tímár, Vencsellő, Gáva, Bénye és a vármegye 

belsejében fekvő Ekölcs, Harang és Szoboszló. Ezeket akkor említették, amikor királyi 

adományképpen magánföldesúri kézre kerültek. Borsova vármegye területén Anarcs és 

Gégény lakói részben várnépek, részben jobbágyok voltak. Ezek közül többen kaptak a 13. 
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század utolsó harmadában nemesítést. A szabolcsi földvárat – éppúgy, mint a borsovait – a 

tatárjárás után hagyták el (1993: 146, MEZŐ-NÉMETH 1972: 7).  

1.2.2. A megyében megtelepült nemzetségek között említi NÉMETH az Ohat, a Napkor-

Meszte, a Balogsemjén, az Aba, a Káta, a Deers Iyvanos (Derzsjános) nemzetséget, valamint 

az Ekölcs név is felmerül ezzel kapcsolatban (1993: 147–149).  

István trónra lépésével, illetve a királyi vármegye megszervezésével új, idegenből jött 

családok, nemzetségek telepedtek le Borsova, Szabolcs és Szatmár vármegyében. NÉMETH 

PÉTER idegen nemzetségként a Bor-Kalán, a Hont-Pázmány, a Szente-Mágocs, a Baksa, a 

Tomaj, az Örsúr, a Péc, a Rátold, a Zovárd nemzetséget említi (1993: 149–152).  

 

       1.3. A falvak száma 

       1241-ben Szatmár, Borsova és Szabolcs vármegyéket – mint NÉMETH PÉTER 

munkájából kiderül – tatárok dúlták fel, elpusztítva a földvárakat is. 1261-ben IV. Béla 

fiának, Istvánnak adományozza ezt a földet, ahol kiéleződtek a belháborúk. Hamarosan a 

tartományurak kerítik hatalmukba: Szabolcs megyében az Amadék, Szatmárban pedig Borsa 

Kopasz. A tatárjárás elsősorban Borsova vármegyét sújtotta, de az ekkor elpusztult 

települések száma Szabolcsban nagyobb. „Egyes településekről azt mondják, hogy a 

tatárjárás óta lakóitól elhagyott, pl. Harang, vagy birtokosát megölték, pl. Napkor”  (NÉMETH 

1993: 172). A Váradi Regestrumban szereplő húsz Szabolcs megyei falu közül kilencet nem 

említenek még a 14. század első felében sem, s az -egyháza, -telke utótagú települések nagy 

száma alapján a pusztulás mértékét kb. 25-30%-ban adhatjuk meg. A falvak száma a 14-15. 

században egyre gyarapodott, majd több okból kifolyólag csökkent.  

A gyarapodás lehetőségei:  

1. Vannak települések, melyek létüket szervezett telepítéseknek köszönhetik. Pl. 

Komoró, Nagyhalász. 

2. Más esetben a már meglévő falut foglalják el, mint tették a Kölcseyek Szekeres-sel, 

ahol saját jobbágyaikat helyezték el.  

3. A falvak számának változását okozhatja az is, ha a meglévő település osztódik vagy 

ténylegesen, vagy névlegesen. Pl. Aranyosapáti (Révaranyos – Kopócsapáti).  A 

középkorban e természetes folyamat leggyakoribb oka az volt, hogy a birtok 

tulajdonosai, a birtokos család tagjai megosztoztak rajta. Így két vagy több falu is 

létrejöhetett. A másik lehetőség az, hogy a falu egy részét eladományozták, eladták 

vagy elcserélték.  
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4. Megkülönböztető jelzőt kaphatott az új település váráról, mint Dobos (1393: 

Várasdobos), birtokosáról, mint Tuzsér (Rénoldtuzséra, Gőstuzséra), egyházáról, 

mint Bercel (1371: Bercel ~ Egyházasbercel).  

A települések eltűnését szintén több tényező segíthette elő:  

A késő középkorban jelentős mértékű pusztásodás következett be. A Kállayak birtokaként 

említik Igriceteleké-t, Királyteleké-t, Rázom-ot, Simaegyházá-t, Süldő-t, Szentmihályteleké-t, 

Váraljá-t stb. Ezekről pedig tudjuk, hogy a tatárjárás előtt falu volt: Igrice, Király, Rázom, 

vagy még a XIV. század előtt lakták, sőt egyházzal vagy kápolnával is rendelkezett: Sima, 

Süldő, Szentmihály, Váralja. Az 1325-ben és 1342-ben csak Simá-nak nevezett birtok 1349-

ben már Simaegyház néven tűnik fel, mégpedig olyan földként, mely üres. Bizonyítható 

továbbá róla, hogy a 15. század végén telepítéssel ismét faluvá növekedett, és visszanyerte 

eredeti nevét (NÉMETH 1993: 173, 178-179).  

NÉMETH PÉTER a pusztásodás okaként gazdasági, társadalmi és természeti okokat említ:  

1. A pusztásodás gazdasági okai között sorolhatjuk fel az állattenyésztésnek, azon belül 

a ridegtartásnak ismét megnövekvő arányát. A vetéseket lelegeltették az állatokkal, 

megsemmisítve azt, így falvak néptelenedtek el. 

2. A pusztásodáshoz vezető út lényeges eleme volt a kort végigkísérő feudális anarchia. 

Geszteréd azért lett puszta, mert a hatalmaskodó Bir-i Tamás szerint az idevalósiak 

egy jobbágyát engedély nélkül akarták elköltöztetni. Emiatt ő vetette 9 jobbágyát 

fogságra, elhajtva még 1 lovat, 34 ökröt és 9 szekeret.  

Egy másik példát említve, 1387-ben Ajaki Bereck azzal vádolta a váradi püspököt, 

hogy emberei Ajakra törve, jobbágyait minden javaikkal, sőt fából épült házaikkal és 

mindenféle faépületeikkel együtt elvitték, ezzel a birtokot elpusztították.  

A tényleges hatalmaskodás más formája volt a jobbágyok kiszipolyozása, főként a 

földesúr szintén nemesi rangú tisztviselői részéről. Emiatt elnéptelenedés fenyegette 

Ajak-ot és Pátrohá-t.  

3. A falvak eltűnésében természeti katasztrófák is közrejátszottak. Szentmárton lakóit a 

terjeszkedő Ecsedi-láp szorította ki a 15. század végére az Árpád-korban még lakott 

szárazulatokról. A járványok, éhínségek is hozzájárultak a települések 

elnéptelenedéséhez (mindezekhez lásd NÉMETH 1993: 180-181). 
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II. A településnevek problematikájának tudománytörténeti áttekintése 

 

1. Helynévadás a honfoglalás előtt   

A földrajzi nevek valamennyi fajtája közül a településneveket őrizték meg az írott 

források a legnagyobb számban. A magyarság letelepedésével tömegessé váltak a 

magyaroktól adott helységnevek, amelyek valósággal behálózták a Kárpát-medence lakott 

területeit (KISS LAJOS 1999: 133). Ám fontos kérdése a névtannak, hogy a honfoglalás előtt 

találhatott-e a magyarság ezen a területen helyneveket, különös tekintettel a 

településnevekre, illetve lehettek-e a „vándorló” népnek településnevei. Fontosnak tartom 

ezeket a kérdéseket tisztázni, hiszen Szabolcs megye vonatkozásában is megemlítenek ilyen 

korai keletkezésű helyneveket, illetve településneveket, de létezésüknek valószínűségét 

általános tudománytörténeti tételekkel is alá kívánom  támasztani.  

1.1. KRISTÓ GYULA véleménye szerint ahhoz, hogy magyaroktól származó 

településneveket tehessünk fel, általuk lakott településeket kellene kimutatni a 10. századból, 

de a század nagyobb részében ilyenek nincsenek. A magyarok a nomád gyakorlatnak 

megfelelően sátrakban, sátorközösségekben éltek, olyan legelőváltó rendszerben, amelyben 

ekkor még nem alakult ki az állandóan ugyanazon helyen lévő téli szállás. Szilárd 

települések híján pedig állandó településnevekkel sem számolhatunk. A magyaroktól 

származó, szilárdan egyazon helyhez kötött településnevekről csak a 10. század második 

felétől beszélhetünk (1997: 134-5). A nomadizálás korában „csak valakihez lehetett menni, 

de nem valahová” (MOÓR 1936: 110), így a személy és a hely azonosult, a döntő tényező a 

személy volt, hiszen az ő tartózkodása határozta meg a vele azonosított hely fekvését. A 10. 

század második felében azonban állandó téli szállások alakultak ki, amelyeknek falu jellegük 

volt. Ettől kezdve a személy neve mindig ugyanazt a helyet jelölte, akkor is, amikor a 

személy már nem élt. Ezek alapján tekinti KRISTÓ GYULA a 10. századot a magyar 

helységnévadás kialakulása korszakának. Ez pedig más népek által már névvel ellátott 

„erőtérben”, régiókban történt, ahol az eltérő névadási szokások hatottak egymásra (1997: 

135). TÓTH VALÉRIA KRISTÓval szemben úgy véli, hogy „vándorló” népünknek is lehettek 

településnevei. Erre bizonyítékul szolgálhat a puszta személyneves helynevek típusa, hiszen 

a magyarságnak ez a régi életformából magából hozott modellje. Ellenkező esetben 

szükségszerűen más (a szomszédos) népek névadási jellegzetességeit kellett volna átvennie. 

Általános tétele a névtannak, hogy a formáns nélküli, nominativusban álló személynévből 

alkotott településnév Közép-Kelet-Európában egyedül a magyarságra jellemző névadási 

eljárás, a szomszédos (s az itt talált) népeknél példa nélküli: a szláv és a német 
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helynévadásban csak valamilyen képzőelemmel vagy utótaggal ellátva szerepel helyjelölő 

szerepben a személynév (TÓTH V. 2001: 27-28). Erre az szolgálhat magyarázatul, hogy az 

említett népek nem nomadizáltak, így körükben a személyneves névadási gyakorlat nem 

verhetett gyökeret (KRISTÓ 1997: 135). Elfogadott tétel az is, hogy ezt a (település)névtípust 

a magyarság magával hozta a Kárpát-medencébe, s az elnevezési mód talán törökségi 

mintákkal magyarázható. Másrészt fontos tény az is, hogy a nomád népeknél egy-egy 

nemzedék a szó valódi értelmében nem mozgott, generációkon keresztül egy helyen éltek. 

Így ez az életforma inkább állandó lehetett és bizonyos fokig a „letelepedett” életformával 

mutatott szorosabb kapcsolatot. Végső soron így településneveknek is lenniük kellett, s ezek 

a vándorlások korában elsősorban puszta személynévből alakulhattak (TÓTH V. 2001: 28).1   

1.2. A másik fontos kérdés az, hogy találhattak-e a honfoglalók lakott településeket a 

Kárpát-medencében? És ha igen, akkor kik éltek itt. KRISTÓ véleménye szerint a Közép-

Duna-medence a honfoglaló magyarság ideérkezésekor névtelen volt, mert nem volt itt 

népesség, amely neveket hagyományozhatott volna át. Bizonyítja ezt az is, hogy a Kárpát-

medence korai földrajzi nevei többségükben csak a magyarság névadásából vezethetők le. A 

névtelenség okát azzal magyarázza KRISTÓ, hogy az emberi lakóhelynek névvel való 

elkülönítése akkor vált szükségessé, amikor falu alakult ki a közelében, s állandó, nem 

mozgó település lett (1976: 7-9). SZABÓ ISTVÁN más véleményt képvisel. Szerinte nem 

igazolható az a megállapítás, miszerint a falvak eleinte gyakran névtelenek lettek volna, 

hiszen a környezetnek kezdettől fogva tudomásul kellett vennie az új települést, valahogyan 

mindjárt meg kellett jelölnie, ha másként nem, körül kellett írnia: tulajdonképpen ez is már 

megnevezés volt. Legfeljebb arról lehet szó, hogy a megnevezés a köztudatban még nem 

volt eléggé általános, s ilyen vagy más okból a korabeli szövegek írói nem vettek róla 

tudomást (1971: 132). KISS LAJOS is ellentmond KRISTÓ véleményének. Szerinte honfoglaló 

népünk nem találta lakatlannak a Kárpát-medencét (1999: 108). KÁLMÁN BÉLA az itt élő 

lakosság eredetét is megfogalmazza. „A honfoglaló magyarság már szláv lakosságot talált a 

                                                 
1 HOFFMANN ISTVÁN a következő érvekkel bizonyítja azt, hogy a magyaroknak már a honfoglalás előtt 

voltak helyneveik: „Az igény az egyedi megjelölésére éppúgy megvolt régebben is, ahogy a történetileg jobban 

ismert korokban. A tulajdonnév nyelvi univerzálé, ››névtelenség‹‹ s így ››helynévtelenség‹‹ egyetlen nyelvben 

sincs. S ahogy az úgynevezett primitív nyelvek éppoly kifejlettek szerkezetileg, mint bármely más nyelv, vagy 

ahogy például a finnugor kor finnugor alapnyelvnek mondott nyelve éppoly teljes értékű nyelv, szerkezetileg 

strukturált, szókincsében gazdag nyelv volt, mint amilyen a mai finn, vogul vagy magyar nyelv, éppúgy nem ok 

nélkül tehető fel az sem, hogy a maihoz alapvetően hasonló, lényegi jegyeiben a maival megegyező 

helyneveket használtak fel őseink egy-két, sőt akár több ezer évvel ezelőtt is.” (1996: 118). 
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Kárpátok medencéjében.” (1973: 16). Véleménye szerint az itt élő szlávok már nem a kelta-

római lakosság utódai voltak. A kelta-római vagy még korábbi névanyag csak néhány 

nagyobb folyó, a Kárpátok és még néhány hegy nevében öröklődött át a magyarságra. A 

honfoglalás után őseink még néhány évtizedig folytatták félnomád életmódjukat, de 

hamarosan megtelepültek, részben szlávokkal vegyesen. Ha a szláv lakosság 

elmagyarosodott, akkor is megtartotta annak szláv nevét. De szláv nevet viselhetett az a 

település is, melynek lakói korábban szlávok voltak, de később magyar lakosság lepte el. 

(KÁLMÁN 1973: 17). 

KRISTÓ felülvizsgálva egy korábbi véleményét, azt mondja a térség etnikai 

viszonyaival kapcsolatban, hogy a magyar honfoglalás küszöbén a Kárpát-medencében 

szlávokkal és németekkel kell számolni. Ezt bizonyítják a térségre vonatkozó 9. századi 

frank oklevelek és a 871 körül keletkezett „Conversio Bagoariorum et Carantanorum” (A 

bajorok és a karantánok megtérése) című „fehér könyv” (1997: 131).  KRISTÓ egy későbbi 

munkájában részletesen ír a honfoglalás előtti Kárpát-medence etnikai viszonyairól és azt 

mondja, hogy különféle szlávok, avarok, onogurok, bolgárok, németek és gepidák éltek ott. 

A legtöbben a szlávok voltak (2003: 35).2 Szabolcs vármegye átvett neveinek többsége 

ugyancsak szláv eredetű.  

A Kárpát-medence nyugati felében a 10. században bizonyítottan elsősorban szláv, 

vagy szláv közvetítéssel átvett helynevek voltak. A keleti területekkel kapcsolatban 

bizonytalanabbak lehetünk. Itt is valószínűsíthető a névkontinuitás a 9. század és a magyar 

honfoglalás utáni idő között. A honfoglaláskor itt talált szlávság néhány évszázad alatt 

beolvadt a magyarságba. Helynévadása akkor lehetett igen aktív, amikor nagyobb 

                                                 
2 A 9. század folyamán a szláv vált a térség leginkább használt nyelvévé. De KRISTÓ szerint nem igaz 

az a tétel, miszerint a magyarok 895-ben már csak szlávokkal találkozhattak a Kárpát-medencében. Ha a szláv 

nyelv domináns is volt itt, a szlávokon kívül más etnikumok szintén megélhették a magyar honfoglalást. Az 

írott és a régészeti források mellett névtani bizonyíték is szól az avar továbbélés mellett. A Várkony helynevek 

többsége a Kárpát-medence északkeleti részében található, ott, ahol a magyarok valóban találkozhattak 

avarokkal. Mivel pedig a Várkony az avar nép megjelölésére szolgáló megnevezés, kézenfekvő arra gondolni: a 

magyarok az avarok lakta települések némelyikét a Várkony név segítségével akként nevezték meg, hogy a 

bennük lakó népesség avar etnikumára utaltak. KRISTÓ lehetségesnek véli, hogy kisebb számban török (vagy 

már szláv?) nyelvet beszélő dunai bolgárokat is találtak a honfoglaló magyarok a Kárpát-medence déli részén. 

Erre nemcsak abból következtet, hogy írott formák említik a medence (egy részének) uraiként és lakóiként a 

bolgárokat, hanem – miként az avarok esetében a Várkony településnevekre épített – helynévi bizonyítéka is 

van. A bizonyíték erre például Nándorfehérvár, ugyanis az említett bolgárokat a magyar nyelv a honfoglalás 

idején nándor-oknak nevezte (2003: 32-33).   
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létszámban élt ott, tehát a honfoglaláshoz közeli időben, akár annak előtte is. Tehát a keleti 

térségben is döntően szláv település- és folyónevek fogadták a 895-ben ide érkező 

magyarokat (KRISTÓ 1997: 132-133).  

Szabolcs megyében, mint kontinuus helynevet, KRISTÓ a Galga víznevet említi meg 

(2003: 29). NÉMETH PÉTER Szabolcs megye vonatkozásában azt mondja, hogy szláv 

névadással keletkezett településneveink közül néhány már a honfoglaláskor is meglehetett, 

de nem mindről állapítható meg a X-XI. századi vagy az azelőtti eredet  (1993: 129). De 

bizonyítékul a létezésre konkrét településnevet nem említ.  

 GYÖRFFY szerint Árpád-kori faluneveket nem lehet a magyar honfoglalás előtti időre 

visszavezetni (1972: 270), ezért az olyan településnevek, mint a Bercel, vagy a Várkony 

(ezek a magyar honfoglalás előtti Kárpát-medencei etnikumra utalnak) másodlagos 

telepítésű falvakat jelölnek (GYÖRFFY 1958: 42), vagyis ezek a honfoglaló magyarok 

telepítési akcióinak eredményeként jöhettek létre.3 KRISTÓ viszont azt mondja, hogy van egy 

közvetett mód arra, hogy – ha a 9. századi létezést nem is, de – Kárpát-medencei szláv 

helynevek, ezen belül településnevek korai, 9-11. századi meglétét bizonyíthassuk. A 

szlávban ugyanis a nazális magánhangzó az ezredforduló körüli időben kiveszett, de az ennél 

korábban a szlávból még nazálisos formában átvett magyar helynevekben megmaradt. A 

magyar nyelv a szláv nazális magánhangzót hangkapcsolattal helyettesítette: egy 

magánhangzóval és egy nazális (n, m, ny) mássalhangzóval.  

Szabolcs megyében bizonyítékul szolgálhat erre a Szandalék helynév (KRISTÓ 2003: 31). 

Olyan, a magyar honfoglalás utáni időből adatolható településnév, amely török vagy 

német eredetű lenne, és nagy valószínűséggel visszavezethető lenne a 9. századra, nem 

ismeretes (KRISTÓ 2003: 32). A török vagy német földrajzi nevek gyér számára azt a 

magyarázatot adhatjuk, hogy az avarok a 8-10. század folyamán nyelvi értelemben 

elszlávosodtak (RÓNA TAS 1997: II,  256), a Kárpát-medencében 896 előtt kis számban élt 

németek pedig a magyar honfoglalás és az arra következő bizonytalan viszonyok miatt 

eltávoztak onnan (KRISTÓ 2003: 32).    

1.3. Esett már szó általánosságban a lakosság etnikai jellegéről a honfoglalást 

megelőzően, s ezzel mintegy megelőlegeztem a következő fejezetet, amiben részletesen 

                                                 
3 GYÖRFFY GYÖRGY végletesen határozott véleményt fejt ki a településnevek folytonosságával 

kapcsolatban: „A Kárpát-medence IX. és XI–XIII. századi helységneveinek összehasonlító vizsgálata 
egyértelműen bizonyítja, hogy a 895–900 között beköltözött magyarság egy esetben sem vette át korábban itt 
létező falvak, várak és városok nevét, s a honfoglalás a helységneveket illetően ››tabula rasa‹‹-t teremtett. A 
régi lakhelye közelében maradt szláv lakosság és elszórt avar kori onogur-bolgár maradvány népesség csak 
vízneveket mentett át a 9. századból, amelyek másodlagosan falunévvé is válhattak azokon a helyeken, ahol a 
terület ura településhelyet jelölt ki a köznépnek.” (1987: 327). 
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tárgyalom a Szabolcs megyében élt idegen népeket. Ám ezelőtt fontosnak tartom még 

megemlíteni, hogy hányan élhettek a Kárpát-medencében a honfoglalás előestéjén.   

KRISTÓ GYULA alsó határként 150 ezer fős népességet említ, felső határként 250 

ezrest. Ott, ahol a legnagyobb bőségben fordulnak elő szláv víznevek (a medence északi 

részén), egészen a 13-14. századig lakatlan rétségekről, üres földekről beszélnek az 

oklevelek. Ezek azonban nem abban az értelemben voltak néptelenek, hogy egy teremtett 

lélek sem lakott ott, hanem abban, hogy gyér volt a népsűrűségük. Ilyen volt Ung megye 

északkeleti része a 14. század végén is, itt a népsűrűség ekkor 0,7 fő/km². E mellett a 

népsűrűség mellett 210 ezer fős népességszám jellemző. Ekkora populációnak KRISTÓ 

szerint feltétlenül élnie kellett a magyarok megérkezése előtt a Kárpát-medencében, ugyanis 

ennél kisebb számú lakosság esetén nem következett volna be a földrajzi nevek átadása a 

magyarok számára a térség legkülönbözőbb részein (2003: 34).  

 

2. Idegen etnikumok az Árpád-kori Szabolcs megyében 

 

1. Szlávok 

 A honfoglalás idején és azt követően Szabolcs megyében élt idegen népek között első 

helyen említhetjük a szláv népességet. RÁCZ ANITA  VACLÁV CHALOUPECKY azon 

véleményét, mely szerint a Tiszántúl területére érkező honfoglaló magyarság jelentős szláv 

fejedelemséget talált, és ennek lakossága a honfoglalást követő időszakban még legalább egy 

évszázadig megőrizte etnikai hovatartozását, elutasítja (2005: 18). Ezt a nézetet támogatja 

MELICH véleménye is, aki szerint nem volt a honfoglalás idején és a 10–13. században a 

Tiszántúlon jelentős szlávság, amely a névanyagban nyomot hagyott volna (1925-29: 21). 

RÁCZ ANITA azzal érvel a jelentős számú szláv lakosság ellen, hogy valószínűleg nem 

telepítettek volna szlávokat ebbe a térségbe, ha a szláv népesség száma e helyütt nagy lett 

volna (2005: 19).  

KRISTÓ szerint nehézséget okozhat az „őslakos” szlávok és a betelepülők elválasztása 

a helynevekkel kapcsolatban. Úgy gondolja, hogy amennyiben magyarok megszállta 

síkvidéken tűnnek fel a szláv helynevek, valószínűleg szláv lakosságra gondolhatunk. E 

szláv nevű településeken a honfoglalás után még 150-200 évig szláv szó járhatta, majd a 

magyar környezet hatására az itteni szlávság elmagyarosodott. Két szempont is szól emellett: 

egyrészt a magyarok saját önálló névadásuk előtt, vagyis a 10. században a szláv víz- és 

településneveket átvették, de a szláv eredetű helynév környezetének mikrotoponimáit (a 
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határrészneveket) már a magyarok alkották meg saját nyelvükön. Másrészt a honfoglalás 

előtti szlávok a magyarok közé kerülve elvesztették eredeti nyelvüket (KRISTÓ 2003: 89-90).   

Véleményem szerint Szabolcsban nem lehetett a szláv lakosság száma magas, mivel 

a megyéből betelepítés előtti szláv eredetű helynevet kimutatni nem tudok. A tervszerű 

telepítések – amelyeket az uralkodók szerveztek – a 11. században megkezdődtek, bár 

KRISTÓ szerint ezek nem tudatos telepítések voltak, hanem a lakosság elvándorolt, és a 

lakóhely megválasztása a helyet változtatók önkéntes elhatározása alapján történt (2000: 19). 

NÉMETH PÉTER nem jelenti ki ilyen mereven, hogy csak telepítés után keletkeztek szláv 

helynevek: „szláv lakosságú helységek egy része bizonyára telepítőmunka eredménye” 

(1993: 159).  

A 11. században induló, Magyarországra tartó első szláv betelepülők keleten oroszok, 

ruténok voltak. A rutén terjeszkedés során ruténné lett a Szabolcs megyei Veresmart. A 15. 

században magyar falu volt, a 16. században a ruténok érkezése után mondhatni 

megkettőződött a település, mert Magyar- és Oroszveresmart-ról hallunk, majd a 17. 

században, amikor a rutén többség eloroszosította a magyarokat, visszaállt a Veresmart név, 

de immár tiszta rutén népességgel. A Nyírség falvaira jellemző, hogy szinte mindben vannak 

Tót nevű személyek, jelezve a szabadon költöző jobbágylakosság folyamatos áramlását. Tót- 

előtagú helynévvel is találkozunk a középkor későbbi szakaszán Szabolcsban: Tótkálló. 

Szláv eredetű helynév még Terebes [1333/355], Esztár [1322/324: Staar], Teszár, ami 

fejedelmi szolgálónépek egykori lakóhelye volt. Ide tartozik még Tura is. KIRÁLY PÉTER 

megjegyzi, hogy a tót elnevezés szlovákokat, szlovéneket, szlavónokat és esetleg más déli 

szláv, sőt kárpátaljai kisorosz népeket is jelöl (1996: 307).   

 

2. Törökségi népek 

2.1. Besenyők 

 KRISTÓ tudósítása szerint a 10. század végén ellenséges viszony állt fenn a magyarok 

és a besenyők között. Ám nagyjából 930 után a magyar-besenyő együttélés a 10. századi 

magyar külpolitika egyik legszilárdabb elemének bizonyult. Ez politikailag megadta a 

lehetőséget arra, hogy ettől kezdve besenyő csoportok jöjjenek a magyarok földjére (KRISTÓ 

2003: 69, 71). Azt, hogy a besenyők a magyarokhoz csatlakoztak, belső viszályok idézték 

elő a török népnél, valamint a nomád népek kelet-nyugat irányú mozgása kényszeríttette 

őket erre. Töredékeik még a 11. század folyamán is csatlakozhattak a magyarokhoz, s a 

társadalom fegyveres-lovas rétegéhez tartoztak (RÁCZ 2005: 17), s többségükben határvédő 

feladatot láttak el, az elő- és utóvéd részét képezték. A 12. században az általuk védett 
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határszakaszról eltávozva a besenyők új szálláshelyet kerestek maguknak, de nem tudtak 

eljutni olyan térségbe, ahol ők válhattak volna a meghatározó népelemmé. A magyarság e 

népet a 14. századra teljesen magába olvasztotta. A határszakaszon élő besenyők a 11–12. 

században pogányok voltak, megkeresztelkedésükre csak a 13. századtól került sor már az 

ország belsejében. A pogány besenyők hitre térésének késői voltára a személynevek is 

figyelmeztetnek. Az oklevelek tanúsága szerint még a 13–14. században is több tucat 

besenyő viselt nem keresztény nevet, olyanokat, mint Aba, Bodon (KRISTÓ 2003: 76-77). A 

középkori Szabolcs megyében feküdt egy Aba [1334: Aba] nevű település, mely a török 

eredetű Aba személynévből magyarázható, valamint egy Bodon [1327: Bodon] nevű község, 

mely az előbb említett Bodon személynévből származik. E településeknek azonban 

magyarok adtak nevet: a puszta személynévi névadás erről egyértelműen árulkodik.  

SZABÓ ISTVÁN számszerű adatai szerint az ország területén kb. 40-45 helységben 

említenek besenyőket, ezen kívül ugyanennyi település nevében szerepel a népnév, valamint 

15-16 település tulajdonosa besenyő nemzetiségű, vagy ilyen nevet viselő személy (SZABÓ 

1971: 38). 

Szabolcs vonatkozásában mindössze három településről mondhatjuk el, hogy 

egyértelműen kapcsolatba hozható az említett néppel: ilyen Szihalom, Besenyőd, Balkány. 

Az 1067 körüli százdi oklevél Szihalom határában a besenyők kútját és a besenyők 

sírjait említi a település határának leírásakor: „Ennek a határvonala a király lovainak a 

Nadestyguy-nél lévő karámjától indul, azután egyenes irányban halad a Scekzov partján 

egészen a hosszú völgyig, azon keresztül pedig a Sartue-ig. Innen, annak partja mentén a 

Saar fejéig halad, ahol egyenes keresztezéssel átmegy a Scenholm udvarhely felé vezető 

Soba úton addig a helyig, amely jobbra fordul, tudniillik az Egur nevű patakig. Innen a Geru 

nevű malomig megy, attól pedig ennek a Geru-nek a mezején keresztül a vízáradásos helyig 

ér. Innen a besenyők kútjáig megy, és a szemben lévő úton eljut a besenyő sírokig; innen egy 

nagy árokig, amely az Arukscegui-ig elnyúlva, a kis Egur szegletéig tart, innen pedig a 

lovaknak a fent nevezett karámjáig megy” (É.n. [1067 k.]/267). Az oklevél tanúsága szerint 

a település monostora 20 magyart és 10 besenyőt kapott ajándékba. Hagyományos nézet 

szerint Szihalom Borsod megyei település volt, de az újabb elképzelés (NÉMETH PÉTER 

szerint is) Szabolcs megyeinek mondja: a település e szerint Polgár mellett feküdt (NÉMETH 

1997: 181).  

Aba kapcsán NÉMETH ÉS MEZŐ munkájából kiderül, hogy a falu Balkány határába 

olvadt, s véleményem szerint, ha Balkányban besenyők éltek, akkor minden valószínűség 
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szerint a határában fekvő Abán is, amit a név eredete is erősít. Balkány település neve a 

balkány ’vizenyős, lápos hely’ tájszóból ered, amely a törökből került nyelvünkbe.  

Besenyőd település neve a besenyő népnévből alakult -d helynévképzővel. A 

településnek a környező falvak magyar lakossága adott az itt élő besenyő népesség alapján 

nevet (MEZŐ-NÉMETH: 1972: 35).  

2.2. Kunok 

Kunok az 1246 utáni évtizedekben a Tiszántúlon Szabolcs megyében is felbukkannak 

a tatárok elől menekülve. A kunokat szétosztották Magyarország különböző megyéibe, 

méghozzá úgy, hogy egyes vezetői földeket kaptak IV. Bélától, V. Istvántól és IV. Lászlótól. 

Életmódra, mentalitásra a leginkább hasonlóak voltak a magyarokhoz. Nomádok és 

pogányok voltak, minden fegyverképes férfi egyszersmind katona is (KRISTÓ 2003: 223, 

231).  

    Szabolcs megyével kapcsolatban NÉMETH 3 falut említ, ahol kunok élhettek: „IV. Béla és 

V. István királyok adományából három faluban – Ajak, Pátroha, (Nyír-)Tass – kunok is 

birtokoltak, akik a 14. század első felében szívódtak fel a magyarságba” (1993: 159).   

2.3. Kabarok, izmaeliták 

KRISTÓ GYULA Bíborbanszületett Konstantin 950 táján írt munkájára hivatkozva azt 

mondja, hogy a császár a kabarok-at úgy említi, mint a kazárok közül kiszakadt népet, akik 

már a honfoglalás előtt csatlakoztak a magyarokhoz, együtt éltek Etelközben és a 

magyarokkal együtt jöttek be a Kárpát-medencébe. A kabarok vagy más néven kavarok a 

honfoglaló magyarok hét törzsbe szervezett, összefoglalóan Hétmagyarnak mondott népén 

kívül álló, de a magyar nomádállam fennhatósága alá tartozó népesség volt. Mint katonai 

segédnép, ők látták el az elő- és utóvédet, vagyis elsőnek mentek csatába, és utolsóként 

vonultak onnan vissza. Ilyen értelemben voltak az első törzsek. Szoros kapcsolatuk további 

jele, hogy a kabarok kétnyelvűekké váltak, azaz török nyelvük mellé megtanulták a 

magyarok nyelvét is, amivel már 950 körül a nyelvvesztés küszöbére kerültek. A kabarok 

létszáma 30 ezerre tehető, ha a 100 ezer fős honfoglaló magyarságot 7 magyar és 3 kabar 

törzs összességének tekintjük (KRISTÓ 2002: 39–40).  

A kabarság összetevőire használt elnevezések nem azonos alapokon állnak, mivel 

egyesek valóságos népekre utalnak, más nevek pedig vallási hovatartozásra. A kabarság 

egyik döntő komponense a forrásokban izmaelita néven szerepel. A bibliai eredetre 

visszamenő izmaelita név a mohamedán (muszlin) vallású, tehát iszlámhívő szinonimája. A 

magyarban ezek neve böszörmény, illetve szerecsen. A magyarországi izmaeliták-ról 

részletesebb adatok Szent László és Kálmán királyok törvénykönyvéből a 11-12. század 
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fordulója táján kerülnek elő. László arra törekedett, hogy a muzulmánok keresztény hitben 

éljenek és ezt úgy próbálta elérni, hogy intézkedett arról, hogy amennyiben kiderülne, hogy 

az izmaeliták megkeresztelkedésük után visszatértek a körülmetélésen alapuló régi 

törvényükhöz, lakhelyeikről elkülönítve más falvakba telepítsék át őket. Az 1200-as évek 

végére a böszörmények vallási különállása megszűnt, s beolvadtak a magyarságba. A 13. 

század elején szereplő nyíri izmaeliták központi települése Böszörmény nevet viselt. A 

középkorban Böszörmény (ma Hajdúböszörmény) Szabolcs megyéhez tartozott KRISTÓ 

2002: 40 – 44).  

NÉMETH PÉTER szerint is Borsova és Szabolcs részét képezték a kabar 

szállásterületnek. Mohamedán hitű népesség is élt itt a 10-11. században, akiknek 

leszármazottait kell látnunk Nyír (provincia) XIII. század elején említett, név szerint 

felsorolt izmaelitáiban: 1215/550: Texa, Ysmaelita de Nyr; 1219/550: Ismaelitae de Nyr, Ihaz 

et Pentek. A kabarság összetevőiben bolgár-török, iráni és alán népelemeket kereshetünk 

(NÉMETH 1993: 158-159).  

2.3.1. Az izmaeliták egy csoportját a volgai bolgárok alkotják. Anonymus szerint a 

10. század folyamán volgai bolgár muzulmánok is érkeztek a Kárpát-medencébe (KRISTÓ 

2003: 54). RÓNA-TAS ANDRÁS szerint a volgai bolgárok a 650 körül a kazárok által legyőzött 

bolgároknak az a része, amely nem vándorolt nyugatra, hanem hosszabb ideig a kazár 

birodalmon belül maradt. Lassan húzódtak a Volga mellett északra, a 9. század végére 

elérték a Káma folyó vonalát. Ezért elképzelhető, hogy a Lëvediába érkezés előtt a 

magyarság már találkozott a volgai bolgárokkal (RÓNA-TAS 1997: 311). KRISTÓ szerint itt az 

onogur népesség északra történő vándorlásával van dolgunk, habár ezeket a bolgárokat egy 

forrás sem nevezi onoguroknak (KRISTÓ 2002: 44).  

Az arab íráshagyomány a volgai bolgárok 3 fajtáját különbözteti meg: a barszulát, az 

eszegelt (vagy eszkelt) és a bulkart.  

Ebből az első a magyarországi helynevekben Bercel formát nyert, a harmadiknak a 

Bulgár/Bolgár név felel meg. A középkori Magyarországon összesen 4 Bercel és 7 Bolgár 

helynév ismert. KRISTÓ nagyon valószínűnek tartja, hogy ezek egy része a volgai bolgárok 

közül való bercelek és bolgárok emlékét őrzi, de hogy melyek, arra vonatkozólag nincs 

semmi támpontja (KRISTÓ 2003: 55).  

Szabolcs megyében a Bercel név 1335-ben tűnik fel. GYÖRFFY a magyarokhoz 

csatlakozott kabarok egyik törzsének lakóhelyét látta a Bercel helynevekben (GYÖRFFY 

1960: 28). Ezzel MEZŐ ANDRÁS és NÉMETH PÉTER nem ért egyet, mivel az elméletnek 

ellentmond a kisszámú előfordulás, valamint, hogy a Bercel-t személynévként is használták, 



 18 

pedig a többi törzsnév személynévként nem szerepelt a régiségben (MEZŐ-NÉMETH 1972: 

120). GYÖRFFY szerint Szabolcsban idegen nyelven neveztek bercel-nek egy bolgár 

töredéket, vagyis a szintén csatlakozott bolgárok között volt egy bercel néprész is (1958: 

74).  

Az eszegelt-ekben, eszkelek-ben KRISTÓ a székelyek őseit látja. A 9. században az 

eszkelek egy része a magyarokhoz csatlakozott és velük jött be a Kárpát-medencébe, más 

része továbbra is a bolgárokkal élt együtt. A székelyek eredetileg török nyelvet beszéltek, ám 

amikor a 12. század első felében írott forrásanyagban a Kárpát-medencében felbukkantak, 

már magyar nyelvűek voltak (KRISTÓ 2003: 55). A mai székelyek se nem csak török, se nem 

csak magyar származásúak; egyszerre egyenlő jogon tekinthetők mindkettőnek, mert a két 

eredet együtt teszi ki a székelységet (KRISTÓ 2002: 167). Mivel a 3 törzsből álló kabar 

segédnépi csoport (törzsszövetség) egyik törzsét vagy annak egy részét alkották talán a 

székelyek, létszámukat a 10. század közepén 5-10 ezer főre lehet tenni. Vallásukat tekintve 

pogányok voltak, a magyarokkal tértek át a keresztény hitre. Az eredendően lovasnomád 

székelyek magyarokhoz való csatlakozásuk idejétől, a 9. század első felétől kezdődően 

katonai-határvédelmi szolgálatot teljesítettek mindenkori uraiknak, a fejedelemnek, a 

királynak, illetve a király tisztségviselőinek. A székelyek tehát katonák, határőrök, 

könnyűlovas íjászok, lövők voltak (KRISTÓ 2002: 78, 148). A 10. század második felétől a 

székelyek elsősorban a magyar állam nyugati-délnyugati és esetleg keleti határain 

teljesítettek határvédő szolgálatot. Amikor a 12. század elejétől az ország nyugati határain 

már elcsitultak a harcok, s kevesebb emberre volt szükség ezen a területen, a keleti végen 

pedig egyre égetőbbé vált a helyzet a pogány népek becsapásai miatt. Ide  helyezhették a 

székely határőrség nagyobb csoportjait, akik először talán a már e vidéken (Biharban, 

Szabolcsban, Ugocsában és Aradban) élő székelyekhez csatlakozhattak, s a rákövetkező 

időkben pedig erről a vidékről vonulhattak tovább kelet felé, az erdélyi területekre, későbbi 

lakóhelyükre (RÁCZ 2005: 15-16). BENKŐ LORÁNDNAK is meggyőződése, hogy a korai 

Árpád-kori magyar nyelvterületnek főként a peremvidékein kisebb-nagyobb székely 

csoportok éltek, melyeknek léte részben már a keleti székely betelepülés előtti időre 

kronologizálható. A legfontosabb gócok közé tartozik a szabolcsi-beregi székelység is 

(BENKŐ 2003: 101).  

  Az 1210 utáni bő egy évszázadból az ország különböző pontjain bukkanunk székely 

nyomokra. Északkeleten, Ugocsa megyében 1323-ban a Tisza menti Sásvárról Domokos 

nevű székely bukkan elő, akinek szülei és nagyszülei szintén sásvári székelyek voltak és 

örökölt birtokai Szabolcsban feküdtek. Ezek egyike Nagylövő [1323>365: Nogh Lweuu], a 
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másik (Temesi) Székely [1323>365: Themusy Zekul] nevet viselt (KRISTÓ 2003: 58). Ez a 

név nem azonos az 1284 körül feltűnt Székely-lyel [1284 k.: Zekul]. A falunév népnévi 

eredetű, s a magyar törzsnevekből keletkezett földrajzi nevek csoportjába tartozik, vagyis a 

falu a 10. századnál későbbi alapítású nem lehet. Székely helység a székelyek egykori 

telephelyének emlékét őrzi (MEZŐ-NÉMETH 1972: 116).  

 

3. Iráni népek 

3.1. Jászok 

 A magyarországi jászok első adata 1220-ból való: a későbbi Tiszaeszlár nevében 

Uzlari alakban ismert. Régebbi alakja Oszlár volt. Összesen 7 Oszlár helységnevet ismer 

KRISTÓ a Kárpát-medencéből. A tulajdonnév jelentése ’ászok’ vagy ’jászok’, mivel a török 

as népnév -lar többesjellel ellátott alakját látják benne a kutatók. Többen (KÁLMÁN BÉLA, 

GOMBOCZ ZOLTÁN, NÉMETH GYULA ) a kunokkal együtt betelepült jászok falvainak tartották 

az Oszlár ~ Eszlár nevű helyeket. GYÖRFFY GYÖRGY szerint ha 11. századi lenne, akkor az 

ekkori névadási mód szerint Oszlári lenne a nevük, mivel az -i nélküli forma korábbi 

megtelepedésre vall. GYÖRFFY még azzal egészíti ki az értelmezést, hogy az oszlár a 10. 

században török környezetbe került alánok elnevezése. KRISTÓ ezzel nem ért egyet. Ő úgy 

gondolja, hogy GYÖRFFY azt feltételezi, hogy a tatárjárás előtt kizárt dolog Magyarországon 

jászokat keresni. Másrészt nehezen hiszi, hogy mind a varsány (márpedig az alánokat a 

magyar nyelv így nevezte), mind az oszlár elnevezés az alánokra vonatkozna. 1201. évi 

adatban már szerepelt kun személy a Dunántúlon, tehát semmi meglepő nincs abban, ha 2-3 

évtizeddel később egy-egy falunyi jász már felbukkant a Tisza mentén, illetve a Dunántúlon 

is. E tatárjárás előtti jász szórványok akár kun néptöredékkel együtt önállóan is eljuthattak a 

Kárpát-medencébe (KRISTÓ 2003: 233-234).      

 

4. Románok 

KRISTÓ az oláhok bekerülését Magyarországra a 12. század utolsó egy-két évtizedére 

vagy esetleg a 12-13. század fordulójának éveire teszi (2003: 214).  

NÉMETH PÉTER véleménye, hogy „a románok tatárjárás előtti jelenlétéről okleveles adatot 

nem ismerünk” Szabolcs megyében (1993: 159). 
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III. Településnevek nyelvi-névrendszertani elemzése 
 
 
1. Az alkalmazott elemzési modell 

 

 Dolgozatom elméleti alapját a HOFFMANN ISTVÁN által kidolgozott többszintű 

névelemzési modell (1993) adja, amely alkalmas lehet egy-egy terület helynévrendszerének 

leírására. Az elemzés során kiemelhetővé válnak a magyar helynevek specifikus jegyei közül 

az általános vonások. A vizsgálat célja, hogy feltárja a helynevekben rejlő 

szabályszerűségeket. Bizonyos szabályszerűségek feltárásával eljuthatunk a nevek 

alkotásának, változásának kérdéséig. Másrészt, ha minden nevet a szabályok tükrében 

értékelünk, a nevek összességét is rendszerben tudjuk láttatni. A modell két vizsgálati 

módszerrel dolgozik: a leíró és a történeti elemzéssel. A kettő szétválasztása azt a célt 

szolgálja, hogy kapcsolatukat, azaz a rendszer működését világosan láthassuk.  

A leíró elemzés a nevek szerkezetét mutatja be. A leíró vizsgálat alapvetően két 

szinten végezhető el: a funkcionális-szemantikai és a lexikális-morfológiai elemzés szintjén. 

Ehhez járul aztán történeti aspektusként a keletkezéstörténeti vizsgálat. A dolgozatomban a 

leíró szint két elemzési lehetősége közül önálló fejezetben csak a funkcionális-szemantikai 

vizsgálatot végeztem el, ám az egyes szemantikai kategóriák bemutatásakor azok lexikális-

morfológiai jellemzőire is kitértem röviden.   

 Szabolcs vármegye településneveinek elemzése során minden alkategóriában 

felsoroltam az összes, minden bizonnyal odatartozó nevet. A több osztályba is besorolható 

neveket minden csoportban feltüntettem, s ezeket, valamint a bizonytalan etimológiájúakat 

kérdőjellel jelöltem meg.  

 

 

2. Szabolcs vármegye településneveinek funkcionális-szemantikai elemzése 

 

 Az elemzés alapjául szolgál az a megállapítás, miszerint a névadás tudatos, tehát 

motiválatlan név nincs. A névadásban túlnyomórészt a denotátumok tulajdonságai, 

jellegzetes jegyei fejeződnek ki, s a névadó igazodik a nyelvben használatban lévő 

névmodellekhez. Keletkezésekor minden név leíró jellegű, a névadás alapjául szolgáló 

motívumok, szemantikai kategóriák közvetlen vagy közvetett formában megjelennek benne 

(HOFFMANN 1993: 43).  
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 A funkcionális szerkezeti elemzés alapfogalma a névrész. Névrésznek nevezzük a 

helynév hangsorának minden olyan egységét, amely a névkeletkezés szituációjában a 

megjelölt denotátummal kapcsolatos bármiféle szemantikai jegyet kifejez (HOFFMANN 1993: 

43). A Fejér-tó tónévben két névrész különíthető el: funkcionális szerkezete ’olyan tó (1), 

amelynek partja sziksótól fehérlik (2)’ formában írható le. Szabolcs megyében alakult belőle 

egy Fejértó nevű település, amely viszont egyrészes, mivel csak egy szemantikai jegy 

fejeződik ki benne: a település (a névben a helyfajta nem jelenik meg) ’a Fejér-tó nevű hely 

mellett fekszik’.  

 A névrészek állhatnak egy vagy több névelemből. Névelemeken a névbe tartozó 

lexémákat és a névalkotásban szerepet játszó toldalékmorfémákat értjük. A névelemek a 

névrészek belső felépítésében és egymáshoz való viszonyuk kifejezésében játszanak 

szerepet. A névelemekre bontás a nevek lexikális vizsgálatához nyújt fontos segítséget 

(HOFFMANN 1993: 44). A Fejér-tó víznév esetén két névrészt és két névelemet különíthetünk 

el (fejér/tó), a Fejértó településnévben viszont egy névrészt és két névelemet (fejér+tó).  

 A névrészek funkciói sokfélék lehetnek. A továbbiakban csupán a középkori 

Szabolcs vármegye településneveinek kialakulásában szerepet játszókat mutatom be. A 

történeti adatokat, a betűhív formát és az etimológiát a dolgozatomhoz mellékletként csatolt 

adatbázisban szemléltetem, a fő szövegben erre csak ritkán térek ki. Vannak nevek, 

amelyekről nem lehet egyértelműen eldönteni, hogy bennük pontosan milyen szemantikai 

szerep tükröződik, ezért ezeket minden olyan csoportban feltüntetem, ahová a valósnak 

tartott funkció alapján besorolhatók.    

 

1. A névrész megjelöli a hely fajtáját 

 Bármely nyelv helyneveinek többsége olyan név, hogy benne a jelölt helyek 

valamiféle jellegzetessége fejeződik ki. A helynevekben megtalálható nyelvi elemek felől 

nézve azt látjuk, hogy ezek egyrészt lehetnek olyanok, amelyek kifejezik azt a helyfajtát, 

amelybe a névvel megjelölt egyedi hely besorolható. Ezt a szemantikai szerepet – 

név(rész)funkciót – fajtajelölő szerepnek nevezhetjük. Erre a szemantikai szerepre kizárólag 

helyfajtát jelölő szók alkalmasak. Ezeket szokás földrajzi köznévnek nevezni (HOFFMANN 

1999: 208).  

 Szabolcs vármegye településneveiben a következő földrajzi köznevek szerepelnek:  

-telek, -telke: Ajaktelek, Almástelek, Árkustelek, Bodortelek, Böszörménytelek, 

?Csókatelek, Derzstelek, Endrédtelek, Györktelek, Kistelek, Kovácsitelek, Körtvélyestelek, 

Laktelek, Mohostelek, Nagytelek, Nádastelek, ?Óntelek, Ökörtelek, Pogytelek, Solymostelek, 
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Szacstelek, Szántótelek, Sziltelek, Tamásitelek, Tatártelek, Töröstelek, Ungtelek, Unytelek, 

Apajtelke, Ágostontelke, Ákostelke, Áldottkúttelke, Bastelke, ?Bányatelke, Bectelke, 

Becsetelke, Bényetelke, Bodortelke, Bodrogtelke, Bogdánytelke, ?Bokatelke, Büstelke, 

Cseketelke, Dédácstelke, Gecsetelke, Görénytelke, Halásztelke, Hetetelke, Igricetelke, 

Ivántelke, Ivánkatelke, Jánostelke, Kajdántelke, Kamarástelke, Karatelke, Királytelke, 

Kozmatelke, Köpetelke, Mándtelke, Meggyestelke, Miklóstelke, Mokodtelke, Nyakastelke, 

Nyírestelke, Odtelke, Ököritótelke, Pázmánytelke, Perkedtelke, Petlentelke, Pétertelke, 

Pogytelke, Poroszlótelke, ?Pókatelke, Rozstelke,  Szentgyörgytelke, Szentmihálytelke, 

Szentpétertelke, Szilastelke, Tatártelke, Tusatelke, Vadtelke, Vatatelke, Vidtelke, -ház, -

háza: Hatház, Angyalháza, Ártánháza, Balogjánosháza, Dorogháza, Köpedobokaháza, 

Lórántháza, Gyulaháza, Ördögháza Temeháza; -falu, -falva: Kisfalud, Nagyfalu, Újfalu, 

Gyulafalva, Tamásfalva; -földe: Bajnokfölde, Balazsérfölde, Bodonfölde, Lakfölde, 

Szentpéterfölde; -lak, -laka: Laktelek, Etelaka, Lakfölde, Mihálylaka, Pócslaka; -szer 

(’házsor, falurész’): Pogányszer; -udvar: Nádudvar; -ülése: Kelemenülése, Mártonülése, 

Péterdeákülése ; -város: Újváros.  

 A fenti példákban a fajtajelölő névrész szerepében természetszerűen nagyrészt 

’település’ jelentésű közszavak állnak. Közülük a leggyakoribb a telek (telke) köznév volt, 

amely 81 település nevében fordul elő. A telek szónak a településnevekben háromféle 

jelentése volt. GYÖRFFY GYÖRGY kimutatta, hogy a tatárjáráskor, vagy közvetlenül utána 

elpusztult egyházatlan falvak a -telek utótagot, a templomos helyek pedig az -egyház ~           

-egyháza utótagot vették fel korábbi nevükhöz. Ezeknek az utótagoknak leggyakrabban 

’puszta, puszta hely’ volt a jelentésük (GYÖRFFY 1961: 35-38, FÖLDES 1971: 422). MEZŐ és 

NÉMETH elemzése szerint Szabolcs megyében 18 ’puszta, templom nélküli falu’ jelentésű     

-telek utótagú település van (Ajak/telek, Apaj/teleke, Árkus/telek, Bogdány/teleke ~ telke, 

Halász/teleke, Kamarás/teleke, Király/teleke, Köpe/teleke, Külpaszab/telek ~ teleke, 

Lak/telek, Szilas/teleke, Meggyes/teleke, Őze/teleke, Szil/telek, Tagala/teleke, Tamási/telek, 

Vad/teleke, Vid/teleke), a többinél ’megművelt föld’ jelentést hordoz az utótag, illetve 

Apajteleke és Meggyesteleke esetében ’falurész’ értelmet is kereshetünk az utótagban 

(MEZŐ-NÉMETH 1972). MEZŐ ANDRÁS nem tartja lehetetlennek azt sem, hogy a -föld, -földe 

utótagú településneveink is többségükben elpusztult falvakat jelöltek. (1996: 245-247). 

Gyakoriak még a -ház, -háza utótagú településnevek is, de már jóval kevesebb 

helységnévben fordulnak elő (11). A -földe földrajzi köznevet 5 Szabolcs megyei település 

nevében találjuk meg, csakúgy, mint a -lak, -laka és -falu, -falva földrajzi közneveket. 

Ritkábban fordul elő az -ülése utótag, szám szerint 3-szor. Egy-egy település nevében 
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szerepel utótagként a város és az udvar lexéma. „A -falva, -háza, -laka stb. utótagú 

településnevek gyér számának oka, hogy mire e névadási szokás a vidéket elérte, akkorra itt 

már más divathoz tartozó nevű települések hálózata alakult ki” (MEZŐ 1996: 229).   

KÁZMÉR szerint a -falva, -laka, -háza, -ülése stb. utótagú települések nevei más 

nyelvek névadási gyakorlatától függetlenül alakultak ki (1970: 56). Az efféle falunevek 

kisbirtokosok, kisnemesek emlékét őrzik, akiknek egyetlen falujuk volt, vagy éppen csak 

egyetlen házat, lakot, telket birtokoltak (KISS 1998: 139). A -falu valószínűleg mindig 

csoportos települést jelölt, a -falva csoportosat is, magányosat is. A betelepítetlen birtokot a -

földe utótag jelölte, a betelepített birtok jelölésére már a falva földrajzi köznevet 

alkalmazták. A -falu utótagú települések legtöbbször egy meglévő falu határában 

keletkeztek, nem ritkán az anyatelepülés egy részének kirajzásával (KÁZMÉR 1970: 30, 120).  

Nyelvi szempontból a -falu szinte minden esetben megőrzi eredeti alakját, a -falva 

különböző irányba módosul (KÁZMÉR 1970: 30). A -falva utótag a magyar nyelvterület 

főként nyugati területein nem ritkán -fa hangalakra rövidült. A rövidülés oka KÁZMÉR 

szerint az, hogy a tulajdonnevet alkotó elemek eredeti közszói vagy személynévi funkciója 

háttérbe szorul, vagy meg is szűnik. A név és a jelölt között a kapcsolat addig volt reális, 

ameddig az eredeti birtokviszony nem változott meg. Ha a birtokos meghalt (esetleg birtokát 

eladta, vagy elvették tőle) a birtokos jelzős összetétel eredeti szerepe megszűnt. A Szabolcs 

megyei Apátfája és Tamásfája településneveinkben a -fája utótag azonban nem a -falva 

rövidülésének származéka, hanem ’erdő’ jelentésben szerepel.  

A helyfajtajelölő funkcióban szereplő névrészek általában kétrészes nevekben 

utótagként fordulnak elő. Kivételnek tekinthető a Laktelek és a Lakfölde, ahol a lak földrajzi 

köznév előtagként szerepel. Laktelek település nevének első névrésze itt ’vár épülete, 

kastélya’ jelentésben szerepel (NÉMETH-MEZŐ 1972: 41). A fajtajelölő utótagú összetett 

nevek előtagja általában a birtokost jelöli meg (pl. Ágostonteleke, Balazsérfölde, 

Bodorteleke, Etelaka, Gyulafalva, Ivánteleke, Kozmateleke, Mártonülése, Vidteleke), de 

jellemző még előtagként ott lakó emberekre (pl. Halászteleke, Igriceteleke, Solymostelek), 

templomépületre (pl. Szentgyörgyteleke, Szentmihályteleke, Szentpéterfölde), illetve korra 

(pl. Újváros), nagyságra (pl. Kistelek, Nagyfalu) utalás.     
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2. A névrész megnevezi magát a helyet 

 Megnevező funkcióban mindig valódi helynév áll. Ez a név egy új név részeként 

ugyanazt a szerepet tölti be, ami egyben eredeti helynévi jelentése is: a denotátumra való 

utalást (HOFFMANN 1993: 47).   

 2.1. Megnevező funkcióban szerepel a névrész az átvett (jövevény) nevekben, 

amelyek mindig egyrészesek, tehát egy névrészt tartalmaznak. A nyelvhasználók számára a 

hely megnevezésén kívül mást nem fejeznek ki, azaz a helynév csak annyit közöl a 

denotátumról az átvételkor, hogy ’az a hely, aminek ez a neve’. Az átvett nevek többsége 

Szabolcs vármegye településnevei közül szláv eredetűek és a 13−14. századból adatolhatók. 

Valószínűleg az átvétel is ebben az időszakban történt. Kanyár településnevünk szláv 

eredetű és a név a szláv konjarь ’lovász’ szóból ered. Ezek a lovászok az állatok téli szállásai 

közelében a maguk számára is létesítettek lakóházakat, amelyekből település lett. A szlávban 

foglalkozásnévből alakult az átvett Teszár helységnevünk alapalakja. A szláv Tesari név 

olyan udvari szolgálónépek településére utal, akik ácsmunkára voltak kötelezve.  

Komoró településnevünk szláv eredetije állatnévi eredetű: a nevet a komarъ 

’szúnyog’ szó -ovъ birtokosképzős származékja alkotja. NÉMETH és MEZŐ szerint állatnévi 

eredetű Szakoly település szláv alapalakja is, amely a sokolъ ’sólyom’ származéka (1972: 

112). De a FNESz megemlíti, hogy személynév is alakult az állatnévből, vö. 1138/1329: 

Sokol (ÁSz: 723), így akár személynévi eredetű is lehet a szláv név. Valószínűleg szlávból 

átvett név Tura településünk neve, amely a szláv turъ ’őstulok’ szóból származik. MEZŐ és 

NÉMETH szerint a szláv nyelvekben gyakran találkozunk olyan víz- és helynevekkel, 

amelyek puszta növény- vagy állatnévből állnak (1972: 95).  

Szláv jövevényneveink közül több név arra utal, hogy tájrész vált településnévvé a 

szlávban. Ilyen például Terebes, amelynek szláv alakjai ’irtvány’ jelentésűek, valamint 

Záhony (szl. zagonъ ’dűlő, földterület’), Pálca (szl. polica ’lapály’), bár ennek etimológiája 

bizonytalan, mivel személynévi eredetűnek is tartják.    

 A szabolcsi Béltek településnév eredete a FNESz szerint vitatott. MEZŐ és NÉMETH 

viszont a FNESz által valószínűtlennek minősített vélemény támogatja. Eszerint Béltek ’az 

erdővég, erdő alja’ jelentésű walt-eck szóból keletkezett, mivel 1475-ben a település neve 

Erdőalja-Béltek volt. 

 2.2. Megnevező funkcióban álló helynévi névrész kétrészes településneveink 

második névrészeként gyakran előfordul. Függetlenül attól, hogy korábban milyen 

funkcionális jeggyel rendelkezett, most megnevező funkcióba került. Egy példával 

szemléltetve: Csenke településnévben az a funkcionális-szemantikai tartalom fejeződik ki, 
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hogy ’(az a település, amelynek) egy Csenke nevű személy a birtokosa’, azaz egyrészes 

névként sajátosságot kifejező funkciója van. A település azonban osztódott Külcsenké-re és 

Belcsenké-re, amely nevekben az a szemantikai tartalom jelenik meg, hogy ’a Csenke nevű 

település külső és belső része’. Az osztódott települések szempontjából az már nem fontos, 

hogy Csenke milyen névadási indíték alapján keletkezett. Az ilyen jellegű településneveknek 

az elszaporodása a települések osztódásához köthető, amit névdifferenciálódás kísért. 

INCZEFI GÉZA szerint megkülönböztető jelzővel kifejezhették a falu életében beállt változást, 

valamint megjelölhették vele a település valamilyen jellegzetességét, ami megkülönbözteti 

más helységtől és biztosítja a lakosság számára a település identifikációját, továbbá 

megmutatható vele egy nagyobb tájegység eddig külön meg nem nevezett részterülete az 

egészhez való tartozás igényével. Az ilyen nevekben előtagként sajátosságot kifejező nyelvi 

elem áll (INCZEFI 1970: 75, vö. MEZŐ 1982: 59). BÖLCSKEI ANDREA névkorrelációt vizsgáló 

munkájában (BÖLCSKEI 1999: 76) felsorolta a differenciálódott nevek előtagként álló 

megkülönböztető jelzőit. Ezeket a kategóriákat figyelembe véve vizsgálom meg Szabolcs 

vármegye névdifferenciálódással keletkezett településneveit.  

   A differenciáló jelző utalhat a településsel kapcsolatban állt személyekre, mint pl. 

birtokosra, telepítőre stb. Ebbe a kategóriába sorolható Albeusrakamaza, Csobodlövő, 

Fejérszentmargita, Gerelkenéz, Keméndevecser, Pederajak. Olyan eset is előfordulhat, hogy 

az osztott települések mindegyik része tulajdonosra utaló nevet kap, ahogy ez a szabolcsi 

Szakoly település osztódásával kialakult Ineszakolya ~ Jüneszakolya, vagy Tuzsér 

differenciálódása által létrejött Gőstuzséra ~ Rénoldtuzséra névpárok mutatják. Az említett 

nevek előtagjai személynevet tartalmaznak, de állhat előtagként foglalkozásnév vagy népnév 

is. Őrpátroh településnév előtagjának az adott településen élők foglalkozása szolgáltatta a 

névadási indítékot, Oroszpályi és Tótkálló településnevek előtagjának pedig az ott élők 

nemzetiségi hovatartozása.    

Szabolcs vármegye településnevei között nagy számban találhatók Egyházas-,  

Monostoros-, Oltáros- előtagú nevek (Egyházasbercel, Egyházasbodon, Egyházasgégény, 

Egyházasibrány, Egyházasnagyfalu, Egyházasmacs, Egyházaspátroha, Egyházassemjén, 

Egyházasszentgyörgy, Monostoroshalász, Oltároslövő, Oltárosperkedfő). Az említett 

helységnevek előtagjának motivációja a településen lévő építmény (templom) volt. 

Építményre utal még Révbács, illetve Váraslövő első névrésze is.  

A legnagyobb számban a település viszonylagos méretét kifejező jelzőt tartalmazó 

nevek vannak (Kisajak, Kisanarcs, Kisbagos, Kisderzs, Nagyanarcs, Nagyböszörmény, 

Nagymacs, Nagysemjén). Erről részletesen szólok a 3.1.1. alatt! 
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Elvétve utal az előtag a település korára, mint például Ómagy esetében, vagy 

valamely más jellegzetességére, például Diósdoboka település nevében a Diós- előtag a 

településnek arra a jellegzetességére mutat rá, hogy sok diófa van itt. 

Bővülhet egy településnév térbeli viszonyítást kifejező jelzőkkel, az al(só)-, fel(ső)-, 

kül(ső)-, bel(ső)- melléknevekkel, valamint a két- számnévvel. Az alsó- nyelvi elemet 

találjuk a Rakamaz névhez kapcsolódva (Alsórakamaz), a felső- előtagot Felsőkenézlő 

településnévben, a kül- ~ külső- előtagot Külbodon, Külcsenke, Külsőgégény nevekben. A 

bel- előtag előfordulása a többihez képest jóval nagyobb, 8 település nevében fordul elő 

(Belbagos, Belbodon, Belcsenke, Belcsúr, Belgégény, Belhalász, Belöszöd, Belpaszab). TÓTH 

VALÉRIA  Abaúj és Bars vármegye vonatkozásában vizsgálta a fent említett helyzetviszonyító 

nyelvi elemekkel való névdifferenciálást. Megállapította, hogy az al- ~ fel- antonímák 

többnyire egyidejűleg jelentkeznek egy-egy településnév osztódásakor (2001: 139). Ez a 

megállapítás az általam vizsgált Szabolcs vármegyei településekkel kapcsolatban is helyt áll 

a kül- ~ -bel antonímák esetében. A Csenke nevű település Külcsenké-re [1298: Kwyl 

Chenke] és Belcsenké-re [1298: Bel Chenke] bomlott. Mint látható, mindkét differenciáló 

elemmel bővült helynév ugyanabból az oklevélből adatolható. Ebben az esetben az 

alapformával két jelzői előtaggal bővült helynév áll korrelatív viszonyban. Az alapforma 

mellett szintén több jelzős névforma áll Ajak-Kisajak-Pederajak, Anarcs-Kisanarcs-

Nagyanarcs, Bagos-Belbagos-Kisbagos-Nagybagos, Gégény-Belgégény-Külsőgégény-

Egyházasgégény stb. névpárok esetében is. Kéttagú korrelációra, amikor két jelzős alak áll 

egymással korrelatív viszonyban alapalak nélkül, Szabolcs megyéből nem hozható példa. 

BÖLCSKEI csonka korrelációról beszél abban az esetben, amikor egy jelzővel egyénített 

névforma áll szemben az alapnévi alakkal (1999: 77). Szabolcs megyéből sok példa szolgál 

erre: Bács-Révbács, Báka-Boldogasszonybákája, Csúr-Belcsúr, Devecser-Keméndevecser, 

Gelse-Egyházasgelse, Halász-Belhalász, Kenéz-Gerelkenéz, Lövő-Csobodlövő, Magy-

Ómagy, Nagyfalu-Egyházasnagyfalu, Perkedfő-Oltárosperkedfő, Pó-Kispó, Rakamaz-

Alsórakamaz stb. Alsórakamaz településnevet az oklevél először Rakamaz néven említi, 

majd később jelzős alakban szerepel. Ilyen esetekben jórészt nem lehet tudni, hogy mi 

indokolta a jelzővel való bővülést. Egy dolog biztos: valamilyen ok miatt a településen belül 

elhatárolódás következett be.  

Mindössze egy település (Kétkenézlő) neve bővült a két számnévvel. RÁCZ ANITA  

vizsgálatai alapján megállapította, hogy a két- jelzői névrésszel ellátott névalak az 

összefoglaló név szerepét tölti be, egyúttal jelezve a települések, s ezzel összefüggésben 

neveik szoros összetartozását, egy tőről való származását is. Mindezek alapján feltételezhető, 
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hogy az ilyen nevek talán csak mesterséges, írásbeli formák (2005: 141). Szabolcs megye 

vonatkozásában az oklevelekben Kenézlő alakban szerepel egy településnév, amelyet később 

Kétkenézlő néven említenek, és nem nagy időbeli távolsággal már Felsőkenézlő alak van 

regisztrálva. Elképzelhetőnek tartom, hogy létezett két külön névvel (Kenézlő-Felsőkenézlő) 

jelölt település, csak hivatalos oklevélben nem jelölték mindkét formát. Felsőkenézlő már 

korábban meglehetett, csak az adott oklevél említi először.     

2.3. Megnevező funkció az előtagban is kifejeződhet. Strukturális szempontból a név 

áll egy helynévi lexémából és egy földrajzi köznévből. Szerkezetüket tekintve kiegészüléssel 

keletkeztek. Szabolcs megye tekintetében a szerkezeti változással létrejövő új helynév 

előtagja, vagyis a megnevező szerepű elsődleges névforma minden esetben belső 

keletkezésű. Az elsődleges településnév alakulhatott személynévből (mint Árkustelek, 

Bogdányteleke, Dédácsteleke, Etelaka, Györktelek, Mártonülése, Ördögháza, Pócslaka, 

Simaegyház, Vidmonostora stb.), szentnévből (mint Szentpéterfölde, Szentgyörgyteleke, 

Szentlélekteleke stb.), köznévből (mint Csőszegyháza, Halászteleke, Hetvenegyháza, 

Igriceteleke, Kamarásteleke, Királyteleke, Polgáregyház, Papegyház, Solymostelek stb.), 

vagy helynévi előzményből (mint Almástelek, Beszterecmonostora, Sziltelek stb.). Látható, 

hogy gyakori utótagként a -telke, -egyháza, -monostora lexéma. GYÖRFFY szerint a 

tatárjáráskor elpusztult és újból meg nem szállt egyházas falvak rövidesen az enyészet útjára 

jutottak, s csak a romos egyház hirdette a falu helyét. Tulajdonképpen arról van szó, hogy az 

egyházzal rendelkező, pusztává vált falu kap -egyháza utótagot (GYÖRFFY 1961: 37). Ezt 

megerősíti MEZŐ ANDRÁS is, aki szerint a tatárjárás pusztításain kívül a természeti csapások, 

járványok miatt pusztává vált falvak helyét gyakran évszázadokig mutatták a templomok, 

vagy romjaik. E jelenség területi tagoltságot mutat. A mai Szabolcs megyei Nyíradony 

település elődjében már 1307-től adatolni lehet a Szűz Mária tiszteletére alapított premontrei 

monostort („in monasterio Odun, in honore beate virginis”), amely már a középkorban 

elpusztult, de romjait még 1779-ben is látták. A pusztulással kapcsolatos az 1347-ből 

adatolható Odunmonostora névforma is (MEZŐ 1996: 33-34).    

2.4. Ritkán az is előfordul a kétrészes név mindkét tagja megnevező funkcióban áll. 

Az ilyen településnevekben mindkét névrész előfordul önállóan, majd egy névként. Minden 

valószínűséggel egymás mellett fekvő települések voltak és egy idő után egyesültek. A 

szabolcsi Karásszepes esetében két egymás mellett fekvő település (Karász és Szepes) 

Karásszepes néven egyesült.   

 

 



 28 

3. A névrész kifejezi a hely sajátosságát 

 A névben meglévő nyelvi elemek kifejezhetik azt, hogy az adott helynek milyen 

sajátosságai vannak (azaz, hogy milyen tulajdonságjegyekkel jellemezhető, miféle külső 

viszonyrendszerei vannak stb.). Ezt a szerepet sajátosságot kifejező funkciónak nevezhetjük. 

Ezt a szemantikai tartalmat nagyon sokféle nyelvi elem: szó, szószerkezet kifejezheti 

(HOFFMANN 1999: 208). Sajátosságfunkcióban csak az összetett helynevek első névrészei, 

illetőleg egyrészes helynevek állhatnak.  

 

3.1. A névrész kifejezi a hely tulajdonságát 

  

3.1.1. A méret, kiterjedés jelölése jórészt melléknevekkel történik, mégpedig a kis- 

~ nagy- viszonyító elemekkel. Első névrészként találkozunk a kis- melléknévvel a szabolcsi 

Kisdöge, Kisfalud, Kiskércs, Kistelek stb. településnevekben. A nagy- lexéma található 

Nagyböszörmény, Nagyfalu, Nagynádfenék, Nagytelek stb. településnevekben. Viszonyító 

nyelvi elemeknek nevezhetjük a két melléknevet, mivel valamihez viszonyított kicsiséget, 

illetve nagyságot fejeznek ki. A differenciálódott településnevek egyik mutatója lehet a kis- 

és nagy- előtag. Ebben az esetben azt mutatja meg az előtag, hogy két szomszédos település 

közül az egyik nagyobb (pl. Kisbagos ~ Nagybagos, Kiseszlár ~ Nagyeszlár, Kismacs ~ 

Nagymacs stb.). 

Ám fontos megjegyezni, hogy az említett névrészek nemcsak a helység kiterjedésére 

és lélekszámára utalhatnak, hanem a falu korára is, tehát az egyik falu régebbi, öregebb volt 

a másikhoz képest, de általában az ilyen falu lakosainak száma is nagyobb volt (SZABÓ 1966: 

123). KÁZMÉR szerint viszont a nagy- jelzőnek ’régi, öreg’ jelentése helyneveinkben aligha 

volt (KÁZMÉR 1970: 36). Ilyen nevet Szabolcs megyéből nem is tudok kimutatni. 

Kisfalud esetében arról van szó, hogy mérete kisebb a környező falvakénál. A -d 

képző a kicsinyítés fokozását szolgálja (MEZŐ-NÉMETH 1972: 111, KÁZMÉR 1970: 50). TÓTH 

VALÉRIA  felhívja a figyelmet arra, hogy ha a kis- előtag funkcióját azonosítjuk a -d képző 

funkciójával, akkor a képző eltűnését magyarázhatnánk a funkcionális „tautológia” 

megszűntetésének igényével, hiszen egy névalakban két azonos szerepű morféma használata 

fölösleges. Viszont a ma is élő Kisfalud-féle helynevek továbbviszik eredeti, tautologikusnak 

tekinthető formájukat (TÓTH 2001: 186).  

Érdekes Nagymiklós, Nagyiván, Nagyistván helyneveink előtagjának eredete, mivel 

nincs a települések nevének antonímapárja és alapalakja sem. Bizonyosan létezhetett 

azonban korábban ilyen elsődleges névforma (Miklós, Iván, István puszta személynévi 
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alakban), hiszen ha nem így lenne, „akkor nem sok értelme lett volna a névbeli 

megkülönböztetésnek” (SZABÓ 1966: 125).  

Egyrészes névként fejez ki valójában abszolút méretet a Hatház és Hetven 

településnév: Hatház neve onnan ered, hogy keletkezésekor a falu hat házból állhatott, 

Hetven neve pedig arra utalhat, hogy a falu házainak, vagy lakóinak száma hetven volt. Noha 

e településnevek egyrészesek, közülük a Hetven előfordul kétrészes név előtagjaként is 

(Hetvenegyháza).  

A méretet első névrészükben kifejező településnevek második névrésze zömmel 

megnevező funkciójú csupán néhány településnév utótagja jelöli meg a hely fajtáját 

(Kisfalud, Kistelek, Nagytelek).  

3.1.2. A névadás indítékául Veressed településnévben a talaj színe szolgált. Az 

említett településen jellemző talaj színe vörös. Bizonytalan az etimológiája Kék nevünknek. 

Ha az olvasat a helyes, a településnév a kék színnévből keletkezett, amelynek a régiségben a 

mai mellett ’zöld’ jelentése is volt, s a természetes tájra vonatkozott: a névadáskor a 

település környékét kéklő ’zöldellő’ erdőség övezte. Ugyanerről van szó a Kékes 

helységnévben is. Bár ebben az esetben a tájnévi jelleg sem zárható ki.  

3.1.3. Mindössze egy olyan településnév mutatható ki Szabolcs vármegye 

településnevei közül, amelyikben a megkülönböztető szerepű első névrész a hely valamilyen 

állapotára utal: Félegyház településnevünk első névrészének jelentése ’félbemaradt, vagy 

romos, pusztuló templom’. Ebben az esetben a Fél- előtag a templom félbemaradt, vagy 

romos állapotára utal.  

3.1.4. A település földjének anyagára, illetve építmény anyagára utalás jelenik meg 

funkcionális jegyként az egyrészes Aranyas, Földes, Fövenyes, Téglás nevekben, illetőleg a 

kétrészes Homokkocs szabolcsi helynév előtagjában. Egyrészes településneveinkben az 

anyagra utaló funkciót nyelvileg képzett melléknév fejezi ki, kétrészes nevünkben képzetlen 

melléknév. PÓCZOS RITA  az efféle településnevek kapcsán megemlíti, hogy mivel az 

alapszavak a talaj jellegére utalnak, így valószínű, hogy előbb mikrotoponimaként voltak 

használatosak, s a név ezt követően vonódott át a területen épült falura metonimikus 

névadással (PÓCZOS 2001: 127). A Tisza menti Aranyas helységnevünk neve onnan ered, 

hogy lakói a Tisza által lehordott aranyszemcsék mosásával foglalkoztak, és az ottani talaj 

aranyos lehetett. Téglás településnevünk esetében arról van szó, hogy a település egyik 

jelentős épülete téglából épült (FNESz.).   

3.1.5. Korra utalást két névelem fejez ki: az ó és az új melléknév. Az említett 

funkció fejeződik ki Ómagy, Óvári, Újfalu, Újfejér, Újfejértó, Újváros településnevekben. 
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Újfalu és Újváros esetében a második névrész a hely fajtájára vonatkozik. Olyan 

településekre utalnak ezek a nevek, amelyek fiatalabbak a szomszédaiknál.   

3.1.6. A helyre vonatkozó funkció Szabolcs megye településnevei közül 3 névben 

fejeződik ki: Szoboszlóvásár, Tolna, Vásároskálló.  Szoboszlóvásár településnevünk egy 

Szoboszló nevű személynek vásártartási joggal rendelkező birtokára utal. A középkorban 

királyi kiváltságlevelek adtak jogot a földesuraknak és a helységeknek a vásártartásra. A 

vásártartási jog a várossá fejlődés fontos eleme volt. Tolna településnevünk etimológiája 

bizonytalan: a név talán a középkori latin telonum ’vám’ alakjából keletkezett, s arra utal, 

hogy a település vámszedőhely volt. A FNESz. szerint figyelmet érdemel ezzel kapcsolatban 

a Tolna személynév is, s ez esetben személynévi eredetűnek kell tekintenünk. Az utóbbi 

lehetőség talán azért valószínűbb, mivel helynevek a magyar nyelvben nem szoktak latin 

közszóból alakulni.      

 

3.2. A névrész kifejezi a hely viszonyát valamely külső dologhoz 

  A névrészben kifejeződhet élőlényhez, tárgyhoz való viszony, de utalhat a névrész a 

hellyel kapcsolatos személyre, illetve személyekre. A helynévanyag vizsgálata során kitűnt, 

hogy ebben a kategóriában a leggyakoribb funkció a birtoklás tényének kifejezése 

személynévvel.  

3.2.1. A helynek nevet adó növényzet mind egyrészes (pl. Eperjes, Körtvélyes, Mogyorós), 

mind kétrészes (pl. Gyümölcsöslövő, Meggyesegyháza, Szilasteleke) településnevekben 

egyaránt gyakran előfordul.  

Egyrészes helységneveinkben a növénynévhez minden esetben -s képző járul egy 

kivételével (Nádasd), ahol -sd képző vesz részt a névalkotásban. Puszta növénynév 

helynévvé válása nem jellemző, mindössze a Nyír településnévben fordul elő. Nyír 

településnevünk esetében a nyír fanév gyűjtőnévi ’nyírerdő’ jelentésben alakult erdőnévvé, 

majd ebből metonimikus névadással településnév jött létre. Ebben az esetben a Nyír 

szemantikai tartalma: ’a Nyír nevű erdő közelében (lévő falu)’. A beszélő számára viszont a 

fentiektől függetlenül az is lehetett a név szemantikai tartalma, hogy ’olyan falu, ahol 

nyírerdő van’. „Régi nyelvünkben erdők neveként nem ritka a puszta fanévvel történő 

gyűjtőnévi értelmű megjelölés. A névrész lexikálisan valóban utal az ott jellegzetes 

növényzetre, tényleges funkciójának a hely fajtájának megjelölését is tarthatjuk, azaz 

földrajzi köznévnek is minősíthetjük” (TÓTH V. 2001: 145). Szabolcs vármegye 

településnevei között növényvilágra utalnak még a Nyíres, Tölgyes, Szilas, Füzes, Meggyes 

településnevek is.  
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A növényzet, mint funkcionális jegy gyakran előfordul kétrészes nevek első 

névrészében. Képző nélküli növénynév áll első névrészként a szabolcsi Nádudvar, 

Nyíregyház, Sziltelek településnevekben. Nádudvar neve olyan udvarhelyre, udvarházra utal, 

amelyet nádkerítéssel vettek körül. A helység határa fában szegény, de nádban gazdag volt. 

Képzett növénynévi előtaggal szerepelnek ebben a kategóriában Diósdoboka, 

Körtvélyestelek, Mohostelek, Nádastelek településnevek. A nevek utótagja egy kivételével 

minden esetben földrajzi köznév. Az oklevelek 1320-ból említenek egy Mohostó nevű 

települést, amely víznévből vált településnévvé. A víznév arról kapta nevét, hogy a tó partján 

sok moha nőtt. 1378-ban már Mohostelek névforma szerepel az oklevélben. MEZŐ és 

NÉMETH szerint nem arról van szó, hogy a település neve először Mohostó volt, majd 

Mohostelek lett, hanem Mohostelek települést többször is Mohostó néven említik. 

Mohostelek jelentése funkcionális-szemantikai szempontból: ’az a település, ahol sok moha 

nő’.  

A növénynévből keletkezett településnevek jelentős részéről nehéz megállapítani, 

hogy a területen jellegzetes növényzetről kapta-e a nevét, vagy éppen víznévből, illetve 

egyéb mikrotoponimából keletkezett. A növényneveket tartalmazó településnevek bizonyos 

részében tehát mikrotoponímiai áttételről van szó.  

3.2.2. Az állatvilágra utalás névrészfunkció elsősorban egyrészes településnevekben 

jelenik meg. Egyrészes helységneveinkben az állatnévhez -s, -d képző járul (Bárányos, 

Hollós, Hódos, Kecskés, Füred), képző nélküli alak nem fordul elő. Az állatnévből 

keletkezett településnevekkel kapcsolatban nehéz annak eldöntése, hogy az illető település 

valóban állatnévből keletkezett vagy személynévi áttételen keresztül lett településnévvé. 

Megtévesztő lehet például az Őze helynév, mivel az személynévből alakult, amely az őz 

állatnév -e kicsinyítő képzővel ellátott alakjából származik.  

Kétrészes helyneveinkben puszta állatnév szerepel jelzői előtagként a Csókatelek, 

Ökörtelek településnevekben, utótagként pedig mindkét esetben földrajzi köznév áll. 

Csókatelek csoportba sorolása bizonytalan, mert a település nevének előtagját első 

említéskor személynév alkotja (Cseketeleke), majd néhány évtizeddel később Csókatelek 

formában szerepel a településnév. Ennek talán az lehet a magyarázata, hogy a Csóka névrész 

mégsem állatnévi eredetű, hanem személynévi és birtokosváltás következett be (vagy az 

egykori birtokos léte már ismeretlen lévén, a névhasználók mintegy megértelmesítették az 

előtagot). Képzővel ellátott állatnév nem szerepel kétrészes helységnévben.    

3.2.3. A helynevekben lévő névrész utalhat az adott helyen lévő építményre. Ez a 

névrészfunkció Szabolcs vármegye településneveit tekintve gyakorinak mondható mind 
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egyrészes, mind kétrészes nevekben. E körben gyakori a falu templomára való utalás. „A 

középkori településeinken különleges szerepet töltöttek be az egyházi épületek” (MEZŐ 

1996: 30). Szabolcs megye vonatkozásában MEZŐ ANDRÁS a következő megállapítást teszi: 

„A középkori Szabolcs megye hatalmas területén nem a templomcímek hiánya okozhatta, 

hogy a patrocíniumi helységnevek viszonylag ritkán fordulnak elő, hanem az, hogy mire e 

névadási szokás a vidéket elérte, akkorra itt már más divathoz tartozó nevű települések sűrű 

hálózata alakult ki. (i.m. 229, BENKŐ 1993: 18).  

Templomra utalás történik a szabolcsi Szentábrány, Szentágota, Szentdemeter, 

Szentgyörgy, Szentkirály, Szentlélek, Szentmárton, Szentmihály, Szentmiklós, Szentpetri, 

Szentvid egyrészes településnevekben. A falu templomára utalás többnyire a templom (s a 

falu) védőszentjének nevével történt. Harang (Harangod) település neve talán a m. harang 

főnévből keletkezett metonimikusan, és olyan települést jelentett, amelynek harangja, esetleg 

haranglábon álló harangja volt.               

 A kétrészes településnevek körében a falvak osztódásáról és a névdifferenciálódásról 

már esett szó. A faluosztódás során keletkezett nevekben gyakran előfordul a 

megkülönböztető szerepű Egyházas- előtag, amely templom létére utal. De erre utal még a 

Monostoros-, Oltáros- előtag is. Ilyen típusú név a szabolcsi Egyházasbercel, 

Egyházasbodon, Egyházasgégény, Egyházasmacs, Egyházassemjén, Monostoroshalász, 

Oltároslövő, Oltárosperkedfő stb., amelyekben az utótag természetesen (a 

névdifferenciálódásnak köszönhetően) megnevező funkcióban áll.  

A patrocíniumi nevek többsége a 13. század közepétől a 15. század végéig 

keletkezett, s a legerőteljesebb szakasz a 13−14. század közepe. MEZŐ a 15. századtól 

előforduló neveket analógiás keletkezésűeknek tartja, vagy pedig nem ténylegesen lakott 

helységre, hanem romos templomokkal jelzett pusztákra vonatkoznak, illetve a forrásfeltárás 

hiányával magyarázhatók (MEZŐ 1996: 234). Ezt az elméletet megerősíteni látszanak a 

Szabolcs megyei Szentpéterfölde (1411), Szentlélekteleke (1450), Szentpéterteleke (1462), 

Szentmihályteleke (1472) települések, mivel ezek a nevek mind 15. századi keletkezésűek és 

valószínűleg puszta területek voltak. Szabolcs vármegyéből a legkorábbi patrocíniumi 

településnév Szentmárton: az 1067 k./1267-es százdi apátság oklevelében szó esik Zsurk 

településről és a hozzátartozó Szent Márton kápolnáról, s MEZŐ ANDRÁS kétségtelennek 

tartja, hogy itt már Szentmárton (ma Tiszaszentmárton) falu csírájáról van szó (MEZŐ 1996: 

232).     

A templomhoz hasonlóan fontos szerepet töltöttek be a gazdasági épületek, várak, 

vagy közigazgatási szempontból fontos más épületek. Vár létére utal Várda (Várad) 
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egyrészes településnevünk. A szabolcs megyében fekvő Várasdobos település nevének 

előtagja a határában álló Kokodvár-ra utal, amely a Kakat nemzetségi ág egykori lakóhelye 

volt. 

Gazdasági épületre utaló névrész több egyrészes névben (Baromlak, Kamarás, Kálló) 

és egy kétrészes névben (Kamarásteleke) fordul elő. Kálló településünk neve sokáig vitatott 

volt, de mára már egyértelművé vált, hogy nem halastóról kapta a nevét, hanem a m. kalló 

’kallózó’ (mesterember, malom) főnévből származik a név, tehát egy gazdasági épület neve 

vált metonimikusan helynévvé.     

Viszonylag nagy számban vannak a kútról elnevezett helységnevek is. Ezek többsége 

egyrészes név (Pogánykút, Sárkút, Úrkuta), kétrészes nevünk csupán egy van 

(Áldottkútteleke).  A kutakra utaló nevek első néveleme nagyrészt személyre utal, vagy a kút 

valamely tulajdonságát fejezi ki. A szabolcsi Sárkút arról kapta a nevét, hogy a kút sárból 

(agyagból) épült.  

Bizonytalan az etimológiája Pogánysír szabolcsi településnek, mivel olvasata 

Pogányszer is lehet. Ha az utótag sír, akkor a név a Geszteréd határában feltárt 10. századi 

fejedelmi sírra vonatkozik. Ebben az esetben a név jelentése: ’olyan sír, amelybe pogányt 

temettek’. Építményre utaló kétrészes név között említhetjük Szabolcs megye 

vonatkozásában Ököritóteleké-t, Révbács-ot. Az előbbi név olyan helyre utal, ahol ökröket 

itattak.       

3.2.4. A településnevekben a névrész utalhat a hellyel kapcsolatos valamely 

személyre, vagy személyekre. A birtoklás  kifejezése gyakori a helynévalkotásban. 

Szabolcs vármegye településneveit megvizsgálva is azt tapasztaljuk, hogy ez a funkcionális-

szemantikai kategória jelenik meg a legtöbb helynévben. Leggyakrabban a birtokos nevéből 

alakulnak metonimikusan helységnevek. A személynevek szerepe minden nyelvben 

számottevő. Személynévből különböző névadási eszközök segítségével, különböző 

névalkotó eljárásokkal hozhatunk létre helyneveket. A puszta személynévi helynévadás, 

azaz, amikor egy-egy személynév minden névképző formáns (képző vagy utótag) nélkül, 

önmagában válik helynévvé, a magyar névadás jellegzetes sajátossága (TÓTH V. 2001: 32), 

és a magyar nyelv egyik legkorábbi névadási típusa (RÁCZ A. 2005: 90). A kutatók zöme azt 

az álláspontot képviseli, hogy ez a névadási mód környezetünk nyelveiben ismeretlen. A 

személynevek emellett képzős formában, valamint jelzős összetételben is szerepelhetnek 

helyneveinkben. A puszta személyneves helynévadásról a keletkezéstörténeti fejezetben 

részletesen szólok.  
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Az előzményül szolgáló személynév viselője lehetett a terület egykori ura, 

tulajdonosa, tisztségviselője vagy más szempontból nevezetes lakója. Az oklevelek a legtöbb 

esetben nem adják meg, hogy pontosan melyik esetről van szó az adott településnévvel 

kapcsolatban. Szabolcs vármegye vonatkozásában a legtöbb esetben puszta személynév vált 

helységnévvé: Adony, Apa, Ábrány, Ágoston, Árkus, Bag, Bagota,  Bakta, Balmaz, Bács, 

Báj, Báka, Bec, Berkesz, Bénye, Billye, Bir, Bodon, Bogát, Bolt, Bont, Buj, Buzita, Büs, 

Csege, Csenke, Csúr, Dada, Demeter,  Devecser, Dég, Dicse, Dob, Döge, Egyek, Ekölcs, 

Elep, Eszeny, Ete, Fiad, Fülöp, Gelse, Gemzse, Gégény, Görény, Gút, Gyomán, György, 

Gyüre,  Hímes, Hort, Hugya, Ibrány, Ibrony, Ige, Jákó, János,  Jéke, Juha, Kaba,  Kemecse, 

Kocs, Kozma,  Köpe, Lider, Litke, Lök, Macs, Magy, Maráz, Márk, Márton, Máta, Mente, 

Miskolc, Mór, Nánás,  Nozta, Ohat, Old, Ördög, Őze, Pazony, Pátroh, Péter,  Pó, Ramocsa, 

Rázom, Rozsály, Salamon, Sámson,  Sényő, Sima, Soma,  Süldő, Szabolcs, Szepse, Szoboszló, 

Szolnok, Szomajom, Tagala, Tamás, Tas, Temes,  Tuka, Tuzsér, Ub, Vad, Vencsellő, Vid, 

Vojte, Zám, Zelemér, Zsurk. Ám képző is kapcsolódhat a személynévhez. A leggyakoribb 

névalkotó képző az -i (pl. Apagyi, Igei, Márki, Mihályi, Pályi, Petri), a -d (pl. Acsád, Árkusd, 

Mihályd, Petend, Petrid, Simánd, Zalkod), ritkábban az -s (Billyes), a -j (pl. Csobaj, Hugyaj). 

Arra is találunk példát, hogy a képzőtlen alak párhuzamosan együtt jelentkezik a képzős 

alakkal. Erre utalnak a következő névpárok: Apagy ~ Apagyi, Szolnok ~ Szolnoki, Árkus ~ 

Árkusd, Billye ~ Billyes stb.). A névpárok tagjai között funkcionális-szemantikai különbség 

nincs, az eltérést köztük lexikális-morfológiai és keletkezéstörténeti síkon ragadhatjuk meg.  

Két olyan településnevünk van, amelyben a birtokos összetett személyneve szerepel 

(Balogjános, Ekölcsjoakim).  

Egy település birtokosa lehetett egyházi rendhez tartozó személy is. Szabolcs 

vármegyéből erre példaként Apáti és Pap települések neve említhető.  

Egyelemű személyneveken kívül névalkotó lehet még nemzetségnév is, illetve címet 

jelölő szó, ahogy az Király településnévben látható. Király arról kapta nevét, hogy királyi 

település volt. Szabolcs megyében a megtelepült nemzetségek között szerepel az Aba 

nemzetség. Ám MEZŐ és NÉMETH munkájából kiderül, hogy a szabolcsi Aba település 

személynévből alakult metonimikusan településnévvé, s nem nemzetségnévből. Lengyed 

helységnévben minden valószínűség szerint, a személynévként is használt népnevet 

ismerhetjük fel. Nem minden esetben lehet eldönteni, hogy nép- vagy személynevet 

használtak-e fel a névadásban. KÁZMÉR szerint ennek eldöntésében segítséget nyújt az a 

tény, hogy a személynevek rendszeresen -falva utótagú birtokos szerkezetben jelentkeznek, a 



 35 

személynév+falu másodlagos, tehát a népnév+falu szerkezetben a közszói eredet 

valószínűbb a személynévi eredetnél (KÁZMÉR 1970: 40).   

A két névrészből álló településnevekben a tulajdonosi viszonyt jelölő névrészben 

többnyire személynévvel találkozunk (Ágostonteleke, Ákosteleke, Árkustelek, Balazsérfölde, 

Basteleke, Becteleke, Bodonfölde, Bodortelek, Büdszentkirály, Dorogegyháza, Etelaka, 

Gerelkenéz, Gőstuzséra, Gyulafalva, Gyulaháza, Ineszakolya, Kelemenülése, 

Keméndevecser, Kozmateleke, Lórántháza, Mihálylaka, Pócslaka stb.), ritkábban címet 

jelölő szóval (Királyteleke), foglalkozásnévvel (Papegyház), valamint személyt általában 

jelölő szóval (Remetekútfő). Az említett előtagokhoz nagyrészt helyfajtát jelölő névrész 

kapcsolódik birtokos személyragos (pl. -telke, -háza, -laka, -földe, -egyháza, -monostora), 

vagy ragtalan (pl. -telek, -egyház) formában. Előfordul még utótagként megnevező 

funkcióban álló helynév, amely puszta személynévből (Gőstuzséra, Keméndevecser), 

szentnévből (Büdszentkirály), foglalkozásnévből (Csobodlövő) egyaránt alakulhatott. Ezeket 

a neveket általában a falvak differenciálódása hívta életre.  

 A birtokosra utaló településnevekről szerkezeti szempontból elmondhatjuk, hogy 

legnagyobb arányban a puszta személynévből, metonimikus névadással keletkezett nevek 

állnak, jelentős továbbá a szintagmatikus szerkesztéssel alkotott nevek aránya, a 

morfematikus szerkesztéssel keletkezettek e szemantikai csoportban kevésbé jellegzetesek.   

3.2.5. Birtokosra utalás történik azokban a településnevekben, amelyekben a név, 

vagy valamelyik névrész az adott helyen élő emberek csoportját jelöli meg. Ez alapján 

megkülönböztetünk foglalkozásra-, népre-, törzsre- és személyre általában utaló neveket. 

Ebbe a kategóriába tartozó egyrészes neveinkben a foglalkozásra utaló névrésszereppel 

találkozunk a legtöbbször: Csősz, Dobos, Dusnok, Fedémes, Fegyvernek, Halász, Igrice, 

Ihász, Köteles, Lövő, Solymos, Szekeres, Szőlős, Tárnok, Tímár. A nevek utalhatnak arra is, 

hogy mely néphez tartozik a falu lakosságának zöme: Bercel, Besenyőd, Böszörmény, Csehi, 

?Ladány, Székely, Eszlár. Kércs, Megyer településnevek a lakosság törzsi hovatartozására 

utalnak, Polgár helység neve pedig arra, hogy újonnan telepített várföldek lakói élnek ezen a 

helyen.    

KISS LAJOS szerint a puszta foglalkozásnévből alakult helységnevek a természeti 

gazdálkodás viszonyai között a különféle uradalmak sajátos szolgálatra és szolgáltatásra 

kötelezett népelemeinek településeire vonatkoztak. Ám ez nem jelenti azt, hogy az ilyen 

falvak lakosai valamennyien ugyanazt a foglalkozást űzték volna (1997: 135). KERTÉSZ 

MANÓ feltételezi, hogy egyes puszta foglalkozásnévből alakult helynevek azért állnak 

nominativusi alakban, mert az általuk jelölt föld eredetileg egyetlen ilyen foglalkozást űző 
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ember birtoka volt (1939: 39). Ez a vélekedés a kutatás mai állása szerint kevésbé fogadható 

el.  

Bizonytalanok lehetünk a Dusnok településnévvel kapcsolatban, amely lehetett egy 

sajátos egyházi szolgáltató nép települése, de nem zárható ki az sem, hogy személynévből 

alakult. Ha foglalkozásnévi eredetű, a dusnok jelentése ’valamely személy lelki üdvéért 

halálának évfordulóján évről évre ünnepi lakoma, halotti tor rendezésére kötelezett személy; 

exequiator, torló’. Évente meghatározott alkalmakkor ünnepi torra valót adtak az egyháznak. 

Előfordulhat, hogy a foglalkozásnév előbb személynévvé vált, és e személynév lett a 

névadás alapja. RÁCZ ANITA  szerint bizonyosra vehető másodlagos voltuk akkor, ha a 

foglalkozásnév már meglévő helynévhez előtagként kapcsolódik, vagy ha igazolható, hogy a 

korábban megkülönböztető elemmel álló foglalkozásnévről levált a megkülönböztető elem, 

és a mesterségnév önállóan válik a település nevévé (2005: 84).  

Lexikális-morfológiai szempontból elmondható, hogy az egyrészes nevekben 

leggyakrabban puszta foglalkozásnév, népnév, törzsnév stb. szerepel, de ritkábban ezeknek -i 

és -d-s képzős alakjukat is megtaláljuk. Egy esetben fordul elő -cs képző a Kércs nevünkben, 

s ez kiegészül még egy képzővel a Kércsi helységnévben. Ez azért érdemel különösen 

figyelmet, mivel a törzsnevekből képzővel kevésbé alakulnak helynevek.   

Kétrészes településneveinkben csak előtagként fordul elő embercsoportra utaló 

nyelvi elem, s ezen névalakok utótagja szinte minden esetben fajtajelölő földrajzi köznév 

(Böszörménytelek, Csőszegyháza, Igriceteleke, Polgáregyház, Szántótelek), csupán elvétve 

találkozhatunk megnevező funkciójú második névrésszel az ilyen előtagú helynevekben 

(Oroszpályi, Őrpátroh, Tótkálló). A Szabolcs vármegyei Őrpátroh utótagja a FNESZ szerint 

személynévi eredetű, viszont PAIS véleménye az, hogy a Pátroh foglalkozásnévi eredetű, 

mert lakói a gyepű védői közé tartoztak, s az előtag is erre utal. Ugyanolyan típusú név, mint 

az Ácsteszér, ahol az utótag is ’ács’ jelentésű. KNIEZSA viszont ezt elképzelhetetlennek tartja. 

Más kutatókkal egyetemben úgy gondolja, hogy a Pátroh személynévi eredetű, az Őr- előtag 

pedig Egyházaspátrohá-tól való megkülönböztetésre szolgál és lakóinak foglalkozására utal. 

(PAIS 1943: 68, PAIS 1955: 390, BÁRCZI-BENKŐ 1956: 335). A kétrészes nevek között 

egyetlen olyan név sem található, melynek előtagja törzsnévi eredetű lenne. RÁCZ ANITA  

Bihar vármegye településneveit megvizsgálva azt mondja, hogy ez nem véletlen, „hiszen 

arra az időre, amikor a kétrészes településnevek elkezdenek terjedni névadásunkban, a törzsi 

hovatartozás már nem lehetett névadási motiváció, akkorra már régen elhomályosult a 

törzshöz való tartozás tudata” (1995: 74).  
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3.3. A névrész kifejezi a hely valamely más helyhez való viszonyát 

3.1. A névrészfunkciók között az egyik leggyakoribb a hely pontos elhelyezkedésére 

történő utalás. Ezen a kategórián belül további elemzési szempontokat különíthetünk el. 

3.1.1. Egy település épülhetett víz mellett vagy annak közelében. Az álló- és folyóvizek, 

kutak, források valósággal vonzzák a megtelepedőket. Ivó- és itatóvíz nyerhető belőlük, s 

partjukon (martjukon) moshatnak, kendert áztathatnak, halászatra indulhatnak stb. Ebbe a 

kategóriába viszonylag nagy számú település tartozik a megyéből. Ez köszönhető annak, 

hogy Szabolcs megyén két nagyobb folyó is átfolyt, valamint rendelkezett kisebb 

vízfolyásokkal és állóvizekkel. Vízről kapták a nevüket a szabolcsi Beszterec, Bodrog, 

Hortobágy, Körös, Fejértó, Haraszttó, Mohostó, Sólyér, Perkedfő, Szacsfertő települések.  

Kétrészes nevek elő- és utótagjában egyaránt találkozunk víznévvel (Bodrogteleke, 

Tiszaipálháza, Háromághortobágy) 

Keletkezéstörténeti szempontból metonimikus névadással keletkeztek az egyrészes 

nevek, a kétrészesek szintagmatikus szerkesztéssel, illetve szerkezeti változással (pl. Bodrog 

víznév > Bodrog településnév > Bodrogtelke településnév − az előbbi változás metonimikus 

alakulás, az utóbbi kiegészülés).     

3.1.2. A települési helynek vagy környékének domborzati viszonyai, térszíni 

formái  is elég nagy számú helységnevet motiválnak. Térszíni forma neve jelenik meg a 

Szabolcs megyei Hegyes, Tetétlen, Bedehalma, Hortobágyhalma, Hódoshalma, 

Kajdánhalma, Kamaráshalma, Öthalom, Szihalom, Zöldhalom, Határhegye, Gyulavölgye, 

Járishegyebérce, Pincéshegyebérce, Veresmart településnevekben. Az említett 

településnevek elsődlegesen kiemelkedések, illetve völgyek nevei voltak, és később 

vonódtak át a települések megnevezésére. Hegyes helységnevünk viszont közvetlenül, 

konkrét lexémával utal a térszíni formára, ami arra enged következtetni, hogy nem 

másodlagos alakulás lehet. Bár annak eldöntése, hogy mikrotoponima volt, vagy közvetlenül 

alakult településnév, meglehetősen nehéz és bizonytalan. Szihalom településünk eredetéről 

Anonymus azt mondja, hogy a honfoglaló magyarok Árpád vezér számára egy itteni dombon 

leveles színt készítettek. Helyénvalónak tűnik Anonymus magyarázata, mivel a helységnév 

előtagja a m. szín ~ szén szót rejti magában, amelynek jelentése ’egyfajta gazdasági épület’. 

Veresmart arról kaphatta nevét, hogy a Tisza partjának azon a részén a föveny vörös színű 

volt. Tetétlen nevünkkel kapcsolatban is feltehetjük, hogy a falut arról a nagyobb 

kiemelkedésről nevezték el, amelynek nem volt csúcsa és Tetétlen volt a neve. 

Keletkezéstörténeti szempontból valamennyi itt említett településnév metonímiával jött létre.  
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3.1.3. Tájrész neve jelenik meg Aszalás, Balkány, Béltek, Bigécs, Erdőd, 

Fancsalfenyére, Körösszeg, Bagszeg, Mácsiszeg, Györkkereki, Tamásfája, Apátfája, 

Tiszaköz, Őrmező, Borzlyuk szabolcsi településnevekben. E kategória neveivel kapcsolatban 

ugyanaz a helyzet, mint a térszínformára utaló nevekkel: elsődlegesen nem települést 

megnevező névből alakulhattak. Ebbe a csoportba szintén besorolhatók lennének egyes 

növénynévi alapú településnevek, mert ezek egy része eredetileg mikronév is lehetett, és 

később vonódott át a településre a megjelölés. Azt azonban, hogy melyek ezek, nehéz 

megítélni, mivel az etimológia nem minden esetben adja meg a kellő információt erről. Az 

adatbázisból viszont világosan kiderül Nyír településnevünkkel kapcsolatban, hogy először 

erdőnév volt. Ettől függetlenül szükségtelennek tartom itt is megjelölni, hiszen a név 

egyértelműen utal arra a tényre, hogy az illető településen sok nyírfa nőtt, s ez a szemantikai 

tartalom jelenik meg a névben. Érdekes név a Borzlyuk, amely minden valószínűség szerint 

azért vált az eredeti hely nevévé, mert sok borz élt a környéken, amely lyukakat váj a földbe 

lakóhelyének. A névvel nemcsak a borz fészkét, hanem a környékét is jelölhették. 

Fancsalfenyére helységnévben az utótag a m. fenyér ’vizes-füves földterület’ jelentésű 

főnevet rejti magában, az előtag pedig személynévi eredetű. Arról lehet szó, hogy egy 

Fancsal nevű személy birtokában lévő füves földterületen, vagy annak közelében létesült 

falu. Ugyanilyen típusú Györkkereki településnevünk, amely szintén egy személy birtokában 

lévő erdőről kapta a nevét. Apátfája helységnévben az utótag nem a -falva származéka, 

hanem ’erdő’ jelentésben értendő. Szintén erdőnévből alakult metonimikusan Aszalás 

településnevünk. Az erdő onnan kapta a nevét, hogy fák kérgének lehántolásával kiszárított 

erdőrész volt.  

3.1.4. Településnévben megjelenhet annak az épületnek vagy építménynek a neve, 

amely mellett létesült a falu. Ebbe a kategóriába csupán két név sorolható Szabolcs 

vármegye településnevei közül. Keresztút településnevünk besorolása kissé nehézkes, hiszen 

ebben az esetben tágabban kell értelmezni az építmény kategóriát. A név azt fejezi ki, hogy a 

település három út kereszteződése közelében épült. Váralja település onnan kapta a nevét, 

hogy a vár aljánál feküdt. A vár szolganépe lakott itt.  

 

3.2. A hely viszonyított (relatív) helyzetének kifejezése kétrészes nevekkel történik. 

A nevek előtagjukban viszonyítást kifejező elemeket tartalmaznak: al(só)-, fel(ső)-, bel(ső)-, 

kül(ső)- melléknevek. Ezekről már korábban részletesen szóltam, így itt nem térek ki ismét 

rá.  
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4. Kategorizálhatatlan helynévrész 

Érkecs, Irond, Kálonga, Mizséte, Nencel, Pomod, Szunyor.  

Az itt szereplő névformák egy része jövevénynév vagy puszta személynévi (esetleg képzővel 

alakult személynévi) helynév lehet, de pontosabb információkat egyik névről sem sikerült 

föltárni. 

 

 

3. Szabolcs vármegye településneveinek keletkezéstörténeti vizsgálata 

 

A történeti helynévelemzés során azt vizsgáljuk, hogy milyen nyelvi szabályok szerint 

jönnek létre az új helynevek, miféle hatóerők irányítják a nyelvi elemeknek a nevekbe való 

beépülését. A történeti tipológia kategóriáiba mindig az utolsó névalakító mozzanat alapján 

soroljuk be a neveket (HOFFMANN 1993: 67).  

 

1. Szintagmatikus szerkesztéssel alakult nevek 

A szintagmatikus szerkesztéssel alakult nevek csoportjába azok a nevek sorolhatók, 

amelyek keletkezésükkor szintagmatikus szerkezetként jöttek létre. E szerkezetek mindkét 

tagja valamiféle információt ad a helynév denotátumáról, tehát funkcionális jegyet kifejező 

névrésznek tekintendő. Ebből következően szintagmatikus szerkesztés útján mindig 

kétrészes helynév jön létre (HOFFMANN 1993: 70).   

 

1.1. Jelzős szerkezetből alakult helynevek 

 

1.1.1. Minőségjelzős szerkezetek 

A használt elemzési modell minőségjelzős szerkezetnek tekinti azokat a kétrészes neveket, 

amelyek névrészei között valamilyen szintaktikai viszony van.   

A minőségjelzős szerkezetek csoportján belül az egyes nevek névrészei közötti 

viszony sokféle lehet, ezért ezt a nagy csoportot további alcsoportokra bonthatjuk, amelynek 

segítségével részleteiben átláthatóbbá válik ez a kategória. Szabolcs vármegye 

településneveinek elemzése során figyelembe vettem ezeket az alkategóriákat és ez alapján 

soroltam be csoportokba a neveket.    

 1. Kiemelő jelzői összetételben a „kiemelő jelző kiemeli a jelzett szó egy 

tulajdonságát” (HOFFMANN 1993: 61). Funkcionális szempontból a jelzői szerepű előtag 

sokféle: utal a hely talajának anyagára (Homokkocs), növény- és állatvilágára (Diósdoboka, 
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Gyümölcsöslövő, Nádastelek, Ökörtelek), funkciójára (Vásároskálló). Az utótag részben 

fajtajelölő földrajzi köznév (pl. Kamarásteleke, Meggyesteleke), részben megnevező szerepű 

helynév (pl. Diósdoboka, Homokkocs) lehet.  

Jelentéssűrítő összetételként is értékelhető egy-két helynevünk. Például Nádudvar 

településnevünk nádkerítéssel körülvett udvarházra, udvarhelyre utal.  

A jelzői szerepű első névrész szófaj szempontjából legtöbbször képzett melléknév 

(Mohostelek, Nyíresteleke, Vásároskálló stb.), egy ízben képzetlen melléknév (Félegyház), 

és néhány esetben főnévi jelző is előfordul (Homokkocs, Nádudvar, Nyíregyház, Ökörtelek). 

A főnévi jelző egy kivétellel, amely egy anyagnevet rejt, állat- és növénynevet takar.  

 2. A kijelöl ő jelzői szerkezettel rokonságot mutató településnevek előtagjának az a 

funkciója, hogy az azonos nevet viselő objektumok közül kijelölje valamelyiket (TÓTH V. 

2001: 168). A kijelölő jelző annyira leszűkíti a jelzett szó jelentéskörét, hogy csupán egy 

egyedre korlátozza (HOFFMANN 1993: 61). Belbagos, Belbodon, Belcsenke, Felsőkenézlő, 

Kisajak, Kisbodon, Kisbököny, Kiskálló, Kisléta, Kispó, Kistelek, Külbodon, Külcsenke, 

Nagybagos, Nagyböszörmény, Nagyistván, Nagysemjén, Ómagy, Újfalu, Újfejértó stb. 

településnevek jelzői szerepű előtagja viszonyított helyzetet fejez ki. A Kis- és Nagy- előtagú 

településnevekben a viszonyító elemek arra utalnak, hogy a több azonos nevű település 

közül ez a kisebb vagy nagyobb: Kisanarcs – Nagyanarcs, Kisbagos – Nagybagos. A 

viszonyító elemet tartalmazó településnév és a jelző nélküli településnév korrelatív viszonya 

esetében is erről van szó: Derzs − Kisderzs, Léta − Kisléta. Már korábban szóltam arról, 

hogy Szabolcs megye esetében korra utaló jelentése nem lehetett az említett jelzői 

előtagoknak. Kijelölő funkció mutatkozik meg az al- ~ alsó-, bel- ~ belső-, fel- ~ felső- 

előtaggal ellátott településnevek esetében is. A település(rész)ek egymáshoz való viszonya 

tükröződik az elnevezésekben.  

 TÓTH VALÉRIA  a viszonyító összetételek másik formájaként azt az esetet említi meg, 

amikor az utótag nem önállóan létező helynév, hanem földrajzi köznév (TÓTH 2001: 169). 

Ilyen pl. Kisfalud, Kistelek, Nagytelek, Újfalu, Újváros. Ezeknek a településneveknek az 

esetében arról van szó, hogy a viszonyítás nem egy bizonyos településhez történik, hanem a 

környező településekhez.  

 3. A megkülönböztető jelzős szerkezetekben a megkülönböztető jelző a 

jelentéskört leszűkíti, a jelentéstartalmat viszont gazdagítja (HOFFMANN 1993: 61). Ebben a 

csoportban a nevekben az utótag helynév, az előtag pedig megkülönbözető szerepű névrész, 

amely a denotátum valamely tulajdonságát fejezi ki. Ilyen tulajdonság lehet, hogy a település 

valamilyen épülettel, építménnyel rendelkezik, például egyházzal (Egyházasbercel, 
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Egyházasibrány, Egyházasnagyfalu, Egyházaspátroh, Monostoroshalász, Oltároslövő), 

várral (Várasdobos, Váraslövő), révvel (Révbács). 

  

1.1.2. Mennyiségjelzős szerkezetek 

 Az ebbe a csoportba sorolható nevekről már volt szó a funkcionális-szemantikai 

kategóriák tárgyalásakor, ezért ezzel kapcsolatban csak néhány megjegyzést teszek. 

Kétkenézlő településnevünk két részből álló birtok volt, és innen kapta a nevét. A Két- 

előtagú településnevekkel kapcsolatban az az általános tapasztalat, hogy két azonos település 

fekszik egymás mellett, és ez szolgáltat indítékot a névadáshoz. De az is megtörténhet, hogy 

a település differenciálódik, és ez mintegy összefoglaló névként funkcionál, ahogy ez 

Kétkenézlő esetében is történt.  

A mennyiségjelzős szerkezetek között kell megemlítenünk a Hatház és a 

Hetvenegyháza  helyneveinket. Hetvenegyháza előtagja valószínűleg arra utalhat, hogy a falu 

házainak vagy lakóinak száma hetven volt. 

 

1.1.3. Birtokos jelzős szerkezetek 

 A középkori Szabolcs vármegye településneveinek egyik leggyakoribb keletkezési 

típusa a birtokos jelzős szerkezetből való helynévalkotás. Ezekben a nevekben az a 

funkcionális tartalom jelenik meg, hogy a hely valakinek, vagy valakiknek a birtokában van.   

A birtokos jelzős szerkezetű településnevek alakilag tartalmazhatnak jelöletlen, 

illetve jelölt birtokviszonyt. Jelöletlen birtokviszonyt tartalmazó településnevekben a 

birtokos jelző szerepében állhat puszta személynév, ahogy a szabolcsi Bodortelek, 

Endrédtelek, Simonegyház, Szüllőegyház, Töröstelek, Jüneszakoly, Keméndevecser, 

Pederajak településnevekben, vagy állhat népnév, mint Böszörménytelek, Tatártelek, 

Tótkálló esetében, de foglalkozásnév is lehetséges jelző szerepben, mint Kovácsitelek, 

Szántótelek, illetve Őrpátroh  településnevekben.  Egy esetben áll jelzői előtagként személyt 

jelölő közszó, mégpedig a Pogányszer településnevünkben. A jelöletlen birtokos szerkezetű 

helységnevek második névrészében zömmel földrajzi köznévi elemmel találkozunk, de 

számos esetben szerepel második névrészként helynévi alaptag is: Csobodlövő, Jüneszakoly, 

Keméndevecser, Oroszpályi, Ördögszomaj, Őrpátroh, Pederajak. Az ilyen nevek nagy része 

névdifferenciálódás eredményeként jött létre.  

Lexikai szempontból elmondható, hogy a birtokos szerepében legtöbbször 

személynév áll, kevesebbszer fordul elő foglalkozásnév, népnév. „A helynévrendszer 
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legősibb rétegét … minden bizonnyal a melléknévi vagy főnévi jelzőből és földrajzi 

köznévből felépülő lexikális szerkezetű helynevek alkották” (HOFFMANN 1993: 71).  

A jelölt birtokviszonyt tartalmazó településnevek első névrészeként legtöbbször 

szintén puszta személynév áll, ahogy ez látható az Ágostontelke, Cseketelke, Ivántelke, 

Odtelke, Pogytelke, Tagalatelke, Tusatelke, Lórántháza, Gyulaháza, Tamásfalva, 

Balazsérfölde, Kelemenülése, Mihálylaka településnevekben. Olyan is előfordul, hogy a 

birtokos jelző szerepében összetett személynév áll (Balogjánosháza), vagy személynév és 

köznév összetétele (Péterdeákülése). Bővítményrészi pozícióban állhat még népnév 

(Tatártelke), valamint szentnév (Szentpéterfölde). A jelölt birtokos jelzős szerkezetű 

helységnevek névrészfunkcióit tekintve elmondható, hogy szinte csak földrajzi köznévi 

utótaggal rendelkező településnevek vannak. Egy esetben áll utótagként birtokos 

személyragos helynév, az Albeusrakamaza  településnévben.  

Vannak olyan helynevek, amelyek jelöletlen és jelölt birtokviszonyként egyaránt 

felbukkannak: Bodortelek ~ Bodortelke, Simonegyház ~ Simonegyháza, Tatártelek ~ 

Tatártelke. Ezek a névpárok párhuzamosan alakulhattak. Szabolcs vármegye birtokos 

személyragos és személyrag nélküli alakban egyaránt előforduló neveit megvizsgálva azt 

tapasztaltam, hogy minden esetben a ragos forma a későbbi adatolású: Bodortelek (1408) ~ 

Bodorteleke (1423), Simonegyház (1411) ~ Simonegyháza (1434), Tatártelek (1349/773) ~ 

Tatártelke (1448). Ez persze egyáltalán nem jelenti azt, hogy e névváltozatok ne 

keletkezhettek volna egyidejűleg, párhuzamosan.  

Van néhány településnevünk, amely esetében nehéz eldönteni, hogy birtokviszony 

fejeződik-e ki, vagy minőségjelzős szerkezetről van szó. Ártánháza településnévvel 

kapcsolatban nincs adatom arról, hogy személynévből alakult volna, vagy állatnévi eredetű. 

Csókatelek helységnévvel kapcsolatban is a személynévi eredetet tartom helyesnek, mivel 

korábbi oklevélben Cseketeleke alakban szerepel a helynév, amelynek előtagja személynévi. 

A Csókatelek lehet népetimológia következménye, de birtokosváltás is bekövetkezhetett.   

 Összefoglalva elmondható, hogy a jelzős szerkezetből alakult településnevek 

Szabolcs vármegye kétrészes helységneveinek jelentős részét képezik.  

 

1.2. Mellérendelő szerkezetből alakult nevek 

Ritkán alkalmazott névalkotási mód a mellérendelés. A települések egyesítésével, az 

eredeti településnevek összevonásával, vagy kötőszós összekapcsolásával egyaránt 

alkothatnak nevet (HOFFMANN 1993: 64, MEZŐ 1982: 217). Karásszepes település mindkét 

névrésze önálló településnevet takar. Egy 1318-as oklevél említi a szabolcsi Szőlős-t, majd 
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egy 1323>365-ös oklevél Temes-t. Ugyanezen oklevél anyagában szerepel a Temesszőlős 

alak is. Két falu összevonásával keletkezett nevek elsősorban későbbi korok hivatalos 

névadására jellemzőek inkább.  

 

2. Morfematikai szerkesztéssel alkotott nevek 

 „A morfematikai szerkesztés azt a névalkotási eljárást takarja, amelynek során 

valamely nyelvi elem egy kötött morféma (képző, jel, rag) vagy ahhoz hasonló funkciójú 

elem (névutó) hozzákapcsolásával helynévi szerep betöltésére válik alkalmassá” (HOFFMANN 

1993: 73). A kapcsolódó morfémák jellege alapján HOFFMANN ISTVÁN 4 alcsoportot határoz 

meg az említett névalkotó eljáráson belül:  

1. helynévképzővel, 

2. névszójellel,  

3. helyraggal,  

4. névutóval történő névalkotás.4   

Szabolcs vármegye történeti településneveinek alakulásában e kategóriák közül csupán a 

helynévképzés játszott szerepet, ezért a továbbiakban csak ezzel a csoporttal foglalkozom. 

Szerkezeti szempontból a morfematikai szerkesztéssel alkotott nevek egyrészesnek 

tekintendők, de néha felmutatják az átmenetiség jegyeit is (HOFFMANN 1993: 73). A 

helynévképzővel történő névalkotás olyan eljárás, „amelynek során az adott jelsor helynévi, 

tulajdonnévi státusza azáltal teremtődik meg, hogy egy tőmorfémához 

(morfémakapcsolathoz) helynévképzőt illesztünk” (HOFFMANN 1993: 75).5  

 

2.1. -d képző 

Lexikai szempontból Szabolcs vármegye településneveit tekintve a -d képző 

kapcsolódik építménynévhez (Harangod), személynévhez (Árkusd, Mihályd, Ondód, 

Simánd), állatnévhez (Füred), illetve járul még törzsnévi (Kiskércsed), népnévi (Besenyőd) 

és foglalkozásnévi (Csőszd) eredetű alapszóhoz, átvett névhez (Komoród), valamint földrajzi 

köznévhez (Szeged).  

                                                 
4 BENKŐ hasonlóan vélekedik a morfematikai szerkesztéssel kapcsolatban: „a földrajzinév alakulás 
szempontjából funkcionális értékű jelekkel, képzőkkel, ragokkal és névutókkal” létrehozhatunk helyneveket 
(BENKŐ 1947: 40).   
5 HAJDÚ M IHÁLY  a névalkotásból szinte kirekeszti a helynévképzést, mivel szerinte névelméletileg 
elképzelhetetlen, hogy egy közszó természetes úton, tehát a népi nyelvhasználatban csak azért változna meg 
alakilag, hogy tulajdonnévként lehessen használatos. Ez csak tudatos tevékenység következtében történhet meg 
(1981: 172). HOFFMANN viszont úgy véli, hogy a népi névadás is tudatos, hiszen a névalkotónak olyan 
szemantikai, alaki jellemzőkkel bíró nyelvi produktumot kell létrehoznia, amely mások számára is kifejezi 
helynévi jellegét (1993: 75).  
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A Szabolcs megyei Harang (1265/282) településnév először képző nélküli alakban 

szerepel, majd egy későbbi oklevélben már -d képzős formában említik (1327: Harangud), 

és ma is ebben a formában él. Szintén a képzetlen forma jelenik meg először Kiskércs ~ 

Kiskércsed településnevünkben: 1282: Kyskyrch > 1312: Kyuskyrchid. Mára egyik alak sem 

maradt fenn. Kisfalud településnév kapcsán már szó volt arról, hogy talán a Kis- előtag és a -

d képző funkciója azonos (vagyis kicsinyítenek) a névben. A képző tulajdonképpen már 

felesleges, de éppen az ilyen Kisfalud-féle helynevek viszik tovább az eredeti, tautologikus 

formát. Hajdú a -d képző lehetséges funkciói között említi még a valamivel való ellátottság 

funkcióját is (HAJDÚ 1981: 163, KISS L. 1999: 138). A -d helynévképzői funkciója 

másodlagos, eredetileg személynévképző volt és ellátottságot fejezett ki a TNyt. szerint is 

(TNyt. I: 253). Füred településnevünk a für(j) állatnévből keletkezett -d képzővel. A -d 

képző hozzákapcsolódhatott népnévhez is. Erre egy példát tudok említeni Szabolcs 

megyéből: Besenyőd.  

Több név esetén fordul az elő, hogy első adatként képzett forma szerepel (1299: 

Arcusd), majd később képzőtlen alakban tűnik fel (1336/338: Arcus), ami azt jelenti, hogy 

redukcióval eltűnt a képző. Határrészként ma is képzőtlen formában létezik. 

Foglalkozásnévhez járul a -d képző Csőszd helységnevünkben. E településnevünkkel 

kapcsolatban is az a folyamat játszódott le, mint Árkusd ~ Árkus helységnevünk esetén, 

vagyis a képző a névről redukciós változás folytán eltűnt, s ma határrésznévként Csősz 

alakban él tovább.  

Nádasd településnevünk tájrésznévből alakult, amelynek alapjául növénynév 

szolgált. Képző nélküli alakban önállóan nem szerepel, csupán jelzős szerkezetű név 

előtagjaként (Nádastelek). Miután Nádasd pusztává vált, elnéptelenedett, felvette a ’puszta 

hely ’ jelentésű -telek utótagot és Nádastelek formában élt tovább. A Nádasd > Nádastelek 

változás történetileg névelem > névrész csere. A TNyt. szerint biztos helynévképzőként 

csatlakozott a -d Nádasd nevünkben a tőhöz, mivel itt már volt az ellátottságnak 

kifejezőeszköze (TNyt. I: 254).  

Olyan eset is előfordulhat, hogy a -d képzővel ellátott alak és egy -i képzős forma 

egyazon oklevél anyagában szerepel, tehát a két alak párhuzamosan élhetett együtt: 1372: 

Mihályi, 1372: Mihályd. Ma ez a Szabolcs megyei falu Nyírmihálydi néven szerepel, s ebben 

az alakban a -d és -i képző egyidejűleg van jelen.  
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2.2. -i képző 

 Megnézve -i képzős helyneveinket, lexikai-morfológiai szempontból azt tapasztaljuk, 

hogy néhány kivétellel mind személynévi alapúak. Két esetben törzsnévhez (Eszlár ~ 

Eszlári, Kércs ~ Kércsi) járul az -i képző, egy-egy esetben pedig nép- (Csehi), foglalkozás- 

(Apáti), illetve építménynévhez (Dorogles ~ Doroglesi).  

A személy- és népnevekből, illetőleg foglalkozást jelentő szavakból származó -i 

képzővel alakult helyneveinkben az -i a mai -é birtokjellel azonos  KNIEZSA és más kutatók 

szerint is (KNIEZSA 1949: 100). Tehát az -i elsődlegesen valamihez való tartozást fejezett ki. 

Az -é birtokjel -í > -i alakváltozata a korai ómagyar korban helynévképző funkcióban 

önállósult. A funkcióváltás a személyekről elnevezett földrajzi nevekben indulhatott meg 

(TNyt I: 255).  

A nép- és foglalkozásnévi eredetű településeink közül Csehi és Apáti esetében -i 

képző kapcsolódott a nép- és foglalkozásnévhez. Apáti a mai napig megőrizte alakját, Csehi 

neve pedig nem maradt meg.  

Lexikailag puszta személynévhez kapcsolódott az -i képző 6 helységnevünkben: 

Apagy ~ Apagyi, Bolt ~ Bolti, Maráz ~ Marázi, Márk ~ Márki, Péter ~ Petri (ma Petri 

határrész), Tamás ~ Tamásitelek ~ Tamási. Az első adatok minden esetben képző nélküliek, 

majd rövid idő múlva megjelenik a képzős forma. A képzős és képzetlen alakok között 

nincsenek jelentős időbeli különbségek, ami talán jelzi az egyidejű használatot. A Tamás 

településnév érdekessége, hogy az -i képzővel egyidejűleg felvette a -telek utótagot is. A 

névben később a Tamási > Tamásfalva változás következett be, ami névelem > névrész 

cserének tekinthető. A régiségben nem ritkán történt meg ugyanis, hogy helynévképzőt 

földrajzi köznévi utótag váltott föl.  

Törzsnévi alapú településneveink közül Eszlár ~ Eszlári esetében az első adat szintén 

képzetlen. A Kércs ~ Kércsi névpárokat pedig ugyanazon oklevél (1327) említi, ami arra 

utalhat, hogy párhuzamosan használták a két névformát. Ma Nyírkércs névként létezik, 

amiből kiderül, hogy képző nélküli alakja élt tovább. 

Dorogles ~ Doroglesi településnevünk első említése képzőtlen formában történik, a 

képzős alakot egy egy évvel későbbi oklevél említi, ami párhuzamos használatra utal.   

Több településnevünk esetében az elsődleges névforma a képzős alak. Bási ~ Bás, 

Beci ~ Bec, Buji ~ Buj, Horti ~ Hort, Igei ~ Ige, Macsi ~ Macs, Szolnoki ~ Szolnok 

településnevek esetében a mai is élő alak a másodlagos, képzetlen forma. Lexikai 

szempontból az említett településnevek személynévi eredetűek. Érdekes Beci nevünk 

fejlődése: 1219/550: Beci ~ 1424: Becseteleke ~ 1452: Bec ~ 1554: Becteleke. A Becseteleke 



 46 

névalakban az első névrészének megítélése problémás. A TNyt szerint az -e-nek, mint önálló 

képzőnek volt a korban kicsinyítő értelme és személynévképző funkciója. A Becse névalak 

esetében talán erről a kicsinyítőfunkcióról lehet szó. Ám MEZŐ és NÉMETH munkájában 

szerepel egy török eredetű Becse személynév lehetősége is ezzel kapcsolatban (MEZŐ-

NÉMETH 1972: 113). Ettől olykor eltérhet a helynevek fejlődése. A szabolcsi Petri 

településnév egy későbbi oklevélben már képző nélküli alakban szerepel, viszont mai 

alakjában (Lövőpetri) újra a képzős alak tűnik fel. Ugyanígy fejlődött a ma élő Pócspetri 

településnév második névrésze (1318: Peturi > 1332-5: Peter).   

Előfordul olyan településnév is, amely első említéskor -i képzős és meg is tartja ezt a 

formáját, csak felvesz egy népnévi előtagot : Pályi ~ Oroszpályi.  

Egyes nevekben -j-t találunk a név végén. Annak megítélése, hogy milyen toldalékról 

van szó, nehézkes. A Csobaj, Gyulaj, Hugyaj nevekben közös sajátosság, hogy a -j 

magánhangzóra végződő tövekhez járul. TÓTH VALÉRIA az -i alakváltozatának tekinti a -j 

helynévképzőt, KISS LAJOS viszont a képzők és képzőszerű elemek közé sorolja (TÓTH 2001: 

180, KISS 1995: 40). A TNyt. szerint az -i birtokjeltől hamar elvált a helynévképző, s az 

összetartozás elhomályosulását jelzi az -i képző -j-s realizációja magánhangzóra végződő 

neveket követően (TNyt. I: 255). MEZŐ és NÉMETH Szabolcs vármegye -j végű nevei közül 

Gyulaj településnevünket tartja birtoklást kifejező -i képzősnek, Csobaj és Hugyaj 

helységneveinkben a -j kicsinyítő-becéző funkciójú képző (MEZŐ-NÉMETH 1972).   

 

2.3. -s képző 

A középkori Szabolcs vármegyében gyér számú -s helynévképzőt tartalmazó 

helységnévvel találkozunk. Lexikai szempontból anyagnevekhez járul az -s képző a 

szabolcsi Aranyas, Földes, Fövenyes, Téglás településnevünkben. Az első három 

határrésznévként él ma is ugyanebben a formában, Téglás pedig ma is létező településnév.  

Kamarás településnevünkben épület nevéhez kapcsolódott az -s képző, s ma is ebben 

a formában szerepel határrésznévként.  

Bárányos, Hollós, Hódos, Kecskés településnevünkkel kapcsolatban nehéz azt 

eldönteni, hogy állatnévhez vagy személynévhez kapcsolódik-e az -s képző. Erről már 

korábban szóltam. Bárányos településnév ma határrészként képző nélkül szerepel, Hollós, 

Kecskés és Hódos pedig képzett formában.  

Növénynevekből alakultak -s képzővel Eperjes, Füzes, Meggyes, Mogyorós, Szilas, 

Tölgyes szabolcsi helynevek, amelyek elsődlegesen erdőnevek lehettek, s később váltak 

települések nevévé. Ma határrészként élnek ugyanebben a formában, kivéve Füzes 



 47 

településnevünket, amely nem maradt fenn. A TNyt., KISS LAJOS és JUHÁSZ DEZSŐ szerint, 

hogy az -s helynévképző szerepe a gyűjtőnévi funkción kívül ellátottságot is kifejező 

funkcióból fejlődhetett ki, tehát a képző valamiben való bővelkedést fejezett ki (TNyt. I: 

253, KISS L. 1999: 138, JUHÁSZ 1988: 32).     

A szabolcsi Billye ~ Billyes településnév személynévi alapszóból magyarázható. A 

képzőtlen alak (1299: Byle) néhány tíz év elteltével egy -s képzővel gazdagodott (1321: 

Billes). A településnév nem maradt fenn még határrésznévként sem. 

 

3. Jelentésbeli névalkotással keletkezett nevek 

  Jelentésbeli névalkotáson a helynevek keletkezésének azt a módját értjük, amely 

során a nyelv meglévő belső elemkészletét oly módon használják fel helynévként, hogy az új 

(helynévi) jelentés kialakulása az alaki szerkezet változása nélkül történik meg. A 

jelentésbeli névalkotásban csak főnévi értékű lexikális elemek, köznevek és tulajdonnevek 

(személy- és helynevek) vehetnek részt. Ebben a névalkotási kategóriában különböző 

altípusokat különíthetünk el: jelentéshasadás, jelentésbővülés vagy -szűkülés, névátvitel: 

metonímia és metafora, indukciós névadás, névköltöztetés (HOFFMANN 1993: 91-92).  

Szabolcs megyében a következő jelentésbeli névalkotási módokkal keletkeztek helynevek:  

 

3.1. Metonimikus névátvitellel keletkezett nevek 

 A helynévi denotátumoknak vannak fogalmi jegyei, amelyek a névadás alapjául 

szolgálnak: az alak, a nagyság, az elhelyezkedés stb. A fogalmi jegyek érintkezése alapján 

történő névadást névátvitelnek tekintjük. A névátvitel mindig egyrészes nevet hoz létre, 

amelynek funkcionális-szemantikai jegye a hely valamiféle sajátosságának leírása lehet.  

A metonímia a névátvitel olyan válfaja, amely két fogalom közti térbeli, időbeli, anyagbeli 

érintkezésen vagy ok-okozati kapcsolaton alapul (FÁBIÁN -SZATHMÁRY -TERESTYÉNI 1958: 

108). A metonimikus névátvitellel keletkezett neveket vizsgálva szinkrón elemzési 

modellünkhöz térünk vissza, mivel a vizsgálat során a nevek szemantikai funkcióját 

határozzuk meg.  

A metonimikus helyneveket két fő jelentésösszefüggésben vizsgálhatjuk. Az egyik esetben 

egy hely egy másik hellyel van kapcsolatban, a másik esetben pedig valamely  személlyel, 

illetve személyekkel.  

1. hely → a település, ahol ez található 

 Ezen a nagy kategórián belül több jelentésviszony fedezhető fel, ezért további 

alkategóriákat kell létrehozni. A metonímia tárgyalásra kerülő esetei a táj egy részletének, a 
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tájban lévő objektumoknak a nevét, megnevezéseit használják egy-egy nagyobb területi 

egység tulajdonnevéül (HOFFMANN 1993: 106).  

 

1.1. folyó, patak (vagy része) → a mellette épült település  

Beszterec, ?Bodrog, Hortobágy, Körös, Sólyér településeket a mellette folyó vízről 

nevezték el. Amennyiben nem személynévi eredetű, hanem helyes a víznévre való utalás, 

Bodrog településnevünk is ebbe a kategóriába tartozik. A fenti példák azt mutatják, hogy 

egyrészes víznevek alakultak metonimikusan településnévvé. A történelmi Szabolcs 

megyében mindössze egy település keletkezett kétrészes víznévből, a Sólyér.  

 

1.2. állóvíz → a település, ahol ez található 

Almás, Fejértó, Haraszttó, Mohostó, Szacsfertő településeket arról az állóvízről 

nevezték el, amelynek partján épültek. A példákból kitűnik, hogy zömmel kétrészes nevek 

alakultak helységnévvé, ez alól kivételt csak Almás képez.  

 

1.3. kút vagy forrás → a település, ahol ez található  

 Pogánykút településnevünk egy ott lévő kútról kapta nevét. A kúthoz hiedelmek 

kapcsolódhattak, illetve pogány kultuszhely, áldozati hely lehetett. Sárkuta esetében olyan 

kútról lehetett szó, amelynek építőanyaga sártól ragadóssá váló föld lehetett. Sárkuta és 

Úrkuta településnevünkben az elsődleges kútnév jelölt birtokos jelzős szerkezetként jött 

létre. Meg kell jegyeznünk, hogy a fenti elnevezések források nevei is lehettek eredetileg, 

hiszen a kút lexéma a régiségben általános ’forrás’ jelentésben.   

 

1.4. út → a terület, ahol ez vezet 

A Keresztút elnevezés arra utal, hogy a falu két nagy forgalmú út kereszteződésénél 

épült. 

 

1.5. építmény →  a település, ahol ez található 

 Harang településnevünk olyan települést jelentett, amelynek harangja, esetleg 

haranglábon álló harangja volt. Dorogles falu egy Dorog nevű személy által birtokolt les 

közelében, mellett épülhetett. Pogánysír (ha az olvasata helyes) a Geszteréd határában feltárt 

X. sz.-i fejedelmi sír vidékére vonatkozhat. Jelentése: ’olyan sír, amelybe pogányt temettek’.  
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1.6. épület → a település, ahol ez található 

 Meglehetősen elterjedt névadási típus az épületről való elnevezése egy helységnek. 

Ebbe a kategóriába tartozó nevek legtöbbje a falu templomának védőszentjéről kapta a nevét 

(Szentábrány, Szentágota, Szentdemeter, Szentkirály, Szentlélek, Szentmárton, Szentmiklós, 

Szentvid stb.), kisebb részben fontos szerepet betöltő várukról (Kokodvára, Várda), illetve 

néhány név a falvak gazdasági szempontból jellegzetes fontos épületeire utal (Baromlak, 

Kálló). Ezekről részletesen szóltam a funkcionális-szemantikai elemzés során (ld. 3.2.3. 

alatt).  

Szerkezeti szempontból a nevekről megállapítható, hogy nagyrészt összetett szavak. 

 Funkcionális szempontból egyrészesek, mivel az illető településről egyetlen 

információt hordoznak. Előfordul olyan név (Várda), amely képzőt tartalmaz, de ez mégsem 

morfematikus szerkesztéssel keletkezett, mert a képző a név alapjául szolgáló lexéma 

nevének az eleme. Várda településnevünk a várad közszóból származik, amelynek jelentése 

’kis erősség, kis vár’.   

 

1.7. terepalakulat → a település, amely ott található 

 Sokszínűség jellemző erre a csoportra. Az olyan települések tartoznak ebbe a 

kategóriába amelyek elsődlegesen erdő (Aszalás, Nyír), (Apátfája), nagyobb kiemelkedés 

(Hegyes, Tetétlen), (Bedehalma, Szihalom), kisebb terület, kisebb táj (Tiszaköz), partszakasz 

(Veresmart) megjelölésére szolgáltak.  

Szerkezeti szempontból összetett szavakról van szó nagy többségben, de 

településnévi használatban egyrészesnek minősülnek  

 

2.  személy/csoport → a hely, ami a tulajdona és/vagy a hely, ahol lakik 

 Nem választottam külön ’a hely, ami a tulajdona’ és ’a hely, ahol lakik’ értelmű 

névátviteleket, s ebben JUHÁSZ DEZSŐ érvei motiváltak. Szerinte e két kategória 

szétválasztásához arra lenne szükség, hogy biztosan tudjuk, hogy akiről a települést 

elnevezték, tulajdonos vagy lakos volt. Problémát jelent, hogy a birtokviszonyok 

dokumentálásához igen gyakran nincs elég fogódzó.6 Abban, hogy egy kategóriában 

tárgyaljam a puszta személy-, nép-, törzs- és foglalkozásnévből alakult helységneveket, az is 

motivált, hogy ezek funkcionális tekintetben kapcsolatban állnak egymással, hiszen 

                                                 
6 „A népnévi helynevek kapcsán szintén elmondhatjuk, hogy a terület birtokbavételekor feltehetőleg tulajdonosi 
birtokbavétel is történt, de ezt csak birtokjogi adatok erősíthetnék vagy cáfolhatnák meg. A másik gond az, 
hogy az ott lakás és ott birtoklás sok névadásnál természetes módon fonódik össze, tehát nem vagy-vagy, 
hanem is-is viszonyt tükröz”. (JUHÁSZ 2000: 133, vö. TÓTH 2001: 205). 
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mindegyik típusban személyre, személyekre utalás történik. Több kutató (KRISTÓ, MEZŐ) 

mutatott rá arra is, hogy ezek a névalkotási típusok és a templom védőszentjével történő 

névalkotási mód között párhuzam van a fent említett ok miatt. Másrészt a szentneveket a 

lexikális-morfológiai elemzés keretében a személynevek kategóriájába soroljuk. 

Keletkezéstörténeti szempontból összefüggés fedezhető fel a puszta személy-, nép- és 

foglalkozásneves helységnevek között, hiszen mindegyik keletkezhet metonimikusan, 

morfológiai, valamint szintagmatikus szerkesztéssel. Keletkezéstörténeti síkon a törzsnévi és 

a patrocíniumi helynevek kiválnak a csoportból, mivel törzsnevekből és szentnevekből csak 

metonimikusan és szintagmatikus szerkesztéssel keletkeznek településnevek. Látszólag 

ennek ellentmond a szabolcsi Kércs ~ Kércsi helységnevünk. TÓTH VALÉRIA  szerint viszont 

a Kércs, Keszüd alakulatok másodlagosak, bennük nem a törzsnév, hanem a már létező 

törzsnévből alakult helynév bővült helynévképzővel (2001: 205).    

 A leggyakoribb névadási típus a korban a birtokosról való helynévadás. Szabolcs 

megyében nagy számú település visel puszta személyneves névformát. Ezekből csak 

néhányat említek: Adony, Atya, Bagota, Bajul, Balmaz, Bágy, Báka, Benk, Billye, Bir, Bogát, 

Bolt, Bont, Bököny, Buj, Cégény, Csécs, Dada, Demeter, Dég, Dicse, Doboka, Egyek, 

Ekölcs, Ete, Fülöp, Gemzse, Gút, György, Gyüre, Hímes, Hort, Ige, Jákó, Jéke, Kemecse, 

Kocs, Korpád, Köpe, Lider, Lök, Magy, Mága, Máta, Nozta, Ohat, Ördög, Pazony, Péter, 

Rázom, Salamon, Sima, Szacs, Szoboszló, Szomajom, Tagala, Tardos, Tuka, Vejcse, Vid, 

Zelemér, Zsurk. A névadás során a birtokos neve mindenféle formáns (képző vagy lexéma) 

nélkül válik a település nevévé. Már volt szó a helynévképzővel keletkezett nevek 

tárgyalásakor arról, hogy sok esetben nehéz annak eldöntése, hogy a névben megjelenő 

képző a személynév létrehozásában játszik-e szerepet, vagy személynévből képzővel 

településnév keletkezett-e. Minden valószínűség szerint a szabolcsi Batand településnevünk 

puszta személynévből keletkezett, s az -n és -d képző a személynév létrehozásában vett részt. 

Az Erdőd, Petend (Petlend), Köved településnevekről ugyanezt már nem állíthatjuk teljes 

biztonsággal, vö. Erdeu szn., Petlen szn., Keve szn. (ÁKSz.).   

A puszta személynévből keletkezett településnevek névadójának kilétét nehéz 

megállapítani. Az etimológia megállapításában döntő lehet, ha az oklevelek megmutatják a 

település nevének alapjául szolgáló személy kilétét. Legbiztosabb az eredeztetés akkor, ha 

ismerjük a település nevével azonos nevű alapítót, névadót név szerint. Valószínű, de nem 

teljes mértékben bizonyos a személynévi eredet akkor, ha olyan nevű személyeket 

adatolhatunk más oklevelekből, amelyekből az illető település nevét magyarázzuk. 

Legkevésbé biztos egy puszta személynévinek gondolt helynév etimológiája, ha az alapul 
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szolgáló személynévhez csak a magyarral érintkező nyelvekből tudunk példákat hozni 

(TÓTH V. 2001: 34). Ha a névadó személye ismert, akkor is körültekintőnek kell lenni, mert 

nem biztos, hogy az illető településnév birtokosának nevét őrzi, hanem származhat a név a 

falu egy nevezetes lakójától, vagy esetleg attól a személytől, akivel valamilyen fontos 

esemény történt (HOFFMANN 1993: 107−108).  

A puszta személyneves helynevek keletkezési idejének meghatározása HOFFMANN 

ISTVÁN szerint nagyon fontos, hiszen valamiféle kronológiai törvényszerűség 

megállapításával a csoportba tartozó névnek kormeghatározó értéke lehet. MELICH szerint 

puszta személynevek helynévül való alkalmazása megvan a magyarban a 10-12. században 

is, de a Lëvedi név a bizonyíték arra, hogy megvolt a 9. században is, mivel az ebből 

keletkezett Lëvedia helynevet Bíborbanszületett Konstantin 950 körüli írásában jegyezte fel 

(1925−29: 6).  A névtípus kronológiájával kapcsolatban nehézség a puszta személyneves 

helynevek végső keletkezését illetően van. KISS LAJOS szerint ez a típus a 13. század 

közepéig az egész magyarok lakta területen eleven volt, de később újabb névtípusok 

szorították háttérbe (1999: 100). Őt erősíti KNIEZSA, aki szerint a nyugati országrészben a 

12. század végéig alakultak puszta személyneves helynevek, keleten esetleg elhúzódhatott a 

13. század közepéig (1943: 126,128). SZABÓ T. ATTILA  viszont késői időpontra helyezi 

ennek a névadási módnak a megszűnését, hiszen azt mondja, hogy ilyenek bőségesen 

alakultak még a 16-18. században, amelyeket középkori oklevelek bizonyítanak, sőt még 

napjainkban is. (1940: 127). INCZEFI GÉZA is említ a 18. századból olyan helyneveket, 

amelyek puszta személynévből keletkeztek (1970: 112). Több neves kutatónk (BENKŐ, 

LŐRINCZE, BÁRCZI, KÁZMÉR)  rámutatott már arra, hogy a legújabb kori névanyagban 

fellelhető puszta személyneves helynevek rövidüléssel létrejött másodlagos alakulások. 

KRISTÓ szerint a puszta személyneves helynevek keletkezése az egész magyarlakta területen 

legalább a 14. század közepéig eleven volt, s néhány adat utal arra is, hogy nem zárult le a 

14. század végével sem. A másodlagosan lekopással keletkezett helynevek is csak arra 

utalnak, hogy mindkét névadási mód élt a 14. századot követően (1976: 38).   

  Puszta foglalkozásnévből alakultak metonimikusan a szabolcsi Csősz, Dobos, 

Dusnok, Fedémes, Fegyvernek, Halász, Ihász, Köteles, Lövő, Pap, Solymos, Szekeres, 

Szőlős, Tárnok, Tímár helységnevek, amelyek a természeti gazdálkodás viszonyai között az 

uradalmak sajátos szolgálatra és szolgáltatásra kötelezett népelemeinek településeire 

vonatkoztak. E névadási mód a 10-11. században lehetett eleven, de efféle nevek bizonyára 

keletkeztek később is (KISS L. 1997: 113). Erről lásd még a funkcionális-szemantikai rész 

3.2.5. pontját is! Dusnok nevünkkel kapcsolatban feltételezik a személynévi eredetet is, 
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mivel köznévi előzményéből (’elhunyt ura lelkéért az egyház részére bizonyos 

szolgáltatásokra kötelezett szolga’) személynév is keletkezett, így az is lehetett a névadás 

alapja, vö. Dosnuch szn. (ÁKSz).  

Mindössze négy településnevünk (Bercel, Eszlár, ?Ladány, Székely) sorolható a 

puszta népnévből alakult települések közé Szabolcs megyéből. GYÖRFFY szerint a Bercel 

helységnév egy bolgár néptöredék nevéből, a bercel népnévből ered (1958: 74). Eszlár 

településnevünk a kazároktól a magyar törzsekhez átállt alán népcsoport települését jelöli. A 

Ladány idetartozása bizonytalan, mivel felmerül vele kapcsolatban, hogy talán törzsnévi 

vagy személynévi eredetű lehet. A néphez tartozás mint funkcionális jegy jellemző a kor 

helységnévadásában, Szabolcs megyéből 15 olyan településnév adatolható, amely népnévi 

eredetű (ezek metonimikusan, morfematikai és szintagmatikus szerkesztéssel alakultak, így 

több keletkezéstörténeti kategória bemutatásánál is találkozhatunk e szócsoporttal). 

Törzsnévből alakult metonimikusan a szabolcsi  Megyer településnév.  

 

4. Szerkezeti változással alakult nevek 

 A szerkezeti változás a helynevek keletkezésében mintegy a jelentésbeli névalkotás 

fordított folyamatának tekinthető. Minden nyelvi jel alak és jelentés egységeként funkcinál. 

Ha az egyik összetevő, vagyis a helynevekben a denotatív jelentés megváltozik és új név 

keletkezik, a folyamatot jelentésbeli névalkotásnak minősítjük. Ha viszont a denotatív 

jelentés változatlansága mellett a helynév alaki felépítése változik meg, szerkezeti 

változásról beszélünk. A helynevek alakszerkezeti változásai közé tartozik a név 

hangtestének növekedése és csökkenése. Ez történhet a névrészek szintjén és a névelemek 

szintjén. A név névrésszel való csökkenését ellipszisnek, a névelemmel való csökkenését 

redukciónak, névrésszel való növekedését kiegészülésnek, a névelemnyi változást pedig 

bővülésnek nevezzük. Az alaki szerkezet változásai között találjuk a népetimológiát és a 

deetimologizációt is (HOFFMANN 1993: 121−122).  

A szerkezeti változás irányának megállapítása sok esetben nehézkes, mivel nem mindig áll 

rendelkezésre kellő mennyiségű adat, amiből egyértelműen bizonyítható a változás 

milyensége.   

 

4.1. Ellipszis 

 „Az ellipszis során a helynévből egy funkcionális-szemantikai egység, azaz az egyik 

névrész eltűnik: a kétrészes helynév egyrészessé alakul” (HOFFMANN 1993: 123). A változás 

során a névből többnyire a helyfajtajelölő földrajzi köznév marad el. Erre látunk példát a 
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szabolcsi Ágostonteleke (1321: Águstunteluke) > Ágoston (1344: Agustwn), Bodrogteleke 

(1440: Bodroghtheleke) > Bodrog (1481: Bodrog), Tagalateleke (1248: Tagalateleke) > 

Tagala (1327: Tagisla), Böszörménytelek (1300: Bezermenteluk) > Böszörmény (1317: 

Bezermen), Kozmateleke (1322: Cozma Teluku) > Kozma (1325: Cozma), Körtvélyestelek 

(1339: Curthuelustheluk) > Körtvélyes (1349: Kurthweles) települések esetében. Mindegyik 

helységnév esetében adatolható a kiindulásul szolgáló név és az elliptikus forma is. 

Bizonyosra vehető az ellipszis Kozmateleke > Kozma, Böszörménytelek > Böszörmény,  

Körtvélyestelek > Körtvélyes településnevek esetében, mivel a keletkezett forma több 

oklevélben is szerepel, illetve továbbélésük is ebben a formában történt. A változás 

irányának biztosra vételét nehezíti a többi név esetén az, hogy a nevek továbbéléséről nem 

tudunk, és az elliptikus alakot csupán egy oklevél említi, szemben az alapalakkal, mely több 

helyen is rögzítve van. Hasonlóan bizonytalan Ramocsaháza > Ramocsa helységnév 

szerkezeti változásának megállapítása. Először adatolható egy Ramocsaháza (1283: 

Romalchahaza) alak, majd később az elliptikus Ramocsa (1308: Ramocha) forma. Későbbi 

oklevelekben újra a kiindulási formával találkozunk, s ma is ilyen alakban létezik.   

Bosznadada (1325: Boznudada) > Boszna (1406: Bozna) település nevéből nem földrajzi 

köznévi tag maradt el, hanem a személynévi eredetű helynévi tag.    

 

4.2. Redukció  

Redukciónak nevezzük azokat a helynévszerkezeti változásokat, amelyek során egy 

vagy több névelem – nem névrészi szerepű – kiesik a helynévből (HOFFMANN 1993: 128).  

Egy- és kétrészes településnevekben egyaránt előfordul redukció. Kétrészes 

településnévben történt talán redukció a szabolcsi Pogyteleke településnévben. Az elsődleges 

Pogyteleke (1372: Pugteleke) alak redukcióval elvesztette birtokos személyragját és 

Pogytelek (1380: Pogtelek) névforma jött létre. A bizonytalanságot az okozza, hogy a 

redukált alak megjelenését követően egy későbbi oklevél ismét a Pogyteleke (1427: 

poghtheleke) alakot tartalmazza. Ma viszont határrésznévként szintén birtokos személyrag 

nélküli formában fordul elő, ami a redukció egyértelmű bekövetkeztét mutatja.   

Néhány településnév esetén nehéz az elsődleges nevet megállapítani a kronológiai 

egyezések miatt. Egy 1281-es oklevél említi a szabolcsi Külpaszabteleke települést, de még 

ugyanezen oklevél tartalmaz egy Külpaszabtelek alakot is. Hogy milyen irányú változás 

történt, nem sejthetjük az alapján sem, hogy milyen formában élt tovább, mert nem maradt 

fenn a település neve. Csőszd > Csősz, Hugyaj > Hugya névpárok esetében sem lehetünk 

bizonyosak a redukcióban, mivel a képzett és képzetlen alakok váltakozva jelennek meg az 
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oklevelekben. Hugyaj esete azért is problémás, mivel lehetséges, hogy a névből a -j eltűnt és 

akkor valóban redukcióval keletkezett. Viszont alakulhatott szabályos hangtörténeti 

változással, monoftongizációval is (-aj/-ej > -á/-é > -a/-e).   

 Bizonyosan redukció történt az olyan szabolcsi településnevekben, mint Baromlaka 

> Baromlak, Györgye > György.  

Eltűnhetnek a névből kötött morfémák: birtokos személyrag esett ki Baromlaka > Baromlak 

névben, valószínűleg képző elmaradásáról van szó Fügedi > Füged, Horti > Hort, Leveleki 

> Levelek, Macsi > Macs, Szolnoki > Szolnok névpárokban. 

4.3. Kiegészülés 

 „Kiegészülésnek nevezzük azt a névalkotási eljárást, amelynek során egy meglévő 

helynevet osztályjelölő szerepű földrajzi köznévvel toldanak meg. Kiegészüléssel mindig 

olyan kétrészes név keletkezik, amelyben a névrészek funkciója a megnevezés és a hely 

fajtájának a megjelölése” (HOFFMANN 1993: 131).  

 Szabolcs vármegye kétrészes településneveinek egy nagy része kiegészüléssel 

keletkezett. Az elsődleges alak minden esetben belső keletkezésű név: Adony (1294/458: 

Odon) > Adonymonostora (1343: Odunmonustora), Almás (1325/328: Almas) > Almástelek 

(1420: Almastelek), Bogdány (1219/550: Bogdan) > Bogdányteleke (1324: Bogdanteluke), 

Büd (*1215/550: Bud) > Büdmonostora (1321: Bédmunustura), Dédács (1327: Dedach) > 

Dédácsteleke (1355: Dedachteleke), Görény (1329: Guryn) > Görényteleke (1489: 

Gewrentheleke), Györk (1291: Gyurk) > Györktelek (1365: Gerktelek), Király (1213/550: 

Kiral ) > Királyteleke (1353: Kiralteluke), Meggyes (1426: Megyes) > Meggyesteleke (1427: 

Meggyestheleke), Solymos (1304: Solumus) > Solymostelek (1355/357: Solyumusteluk), Vid 

(1312: Wyd) > Vidteleke (1375: Vidteleke) volt. A szerkezeti változással keletkezett 

neveknek ebbe a csoportjába tartozó nevek nagy többsége a -telek(e) fajtajelölő földrajzi 

köznévi utótaggal egészült ki. Ebben a már sokat emlegetett pusztásodás játszott szerepet, 

hiszen a falvak elnéptelenedésekor a nevek ezt az utótagot vették fel. Gyakori még az -

egyház(a) és -monostora utótag felvétele, ami szintén az elnéptelenedéshez köthető. 

Ezenkívül akár a többi ilyen utótagú név mintájára is kiegészülhettek, követve ezzel a 

névdivatot. A szabolcsi Zám ~ Zámmonostora esetében az is elképzelhető, hogy a 

településnek párhuzamosan két neve is volt, mivel egy 1340-es oklevélben Zámmonostora 

néven szerepel, 1341-ben már Zám néven, majd 1343-ban ismét a hosszú forma tűnik fel.              

 Adonymonostora, Büdmonostora, Görényteleke helységnevekben egyértelműen 

kiegészülés történt, ezt bizonyítják a történeti adatok is, vagyis a rövid alak és a kiegészült 
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alak adatolása között nagy időbeli különbség van: 1294/458: Odon > 1343: Odunmonustora; 

*1215/550: Bud  > 1321: Bédmunustura; 1329: Guryn > 1489: Gewrentheleke.    

 A kiegészüléssel keletkezett nevek nagy részében a két névrész között birtokos jelzős 

kapcsolat van, kisebb részükben az első névrész minőség- vagy mennyiségjelző: 

Kamarásteleke, Meggyesteleke, illetve Hetvenegyháza.  

 

4.4. Bővülés  

„A helynévnek egy új névelemmel való megtoldását bővülésnek nevezzük” 

(HOFFMANN 1993: 135). Bővülés során a névalak gazdagodhat lexikális elemmel (Ábrány > 

Szentábrány, Demeter > Szentdemeter, György > Szentgyörgy). Sok esetben ez a lexikális 

elem a szent lexéma.    

Kapcsolódhat a névtesthez kötött morféma, azaz képző vagy rag (Péter > Petri > 

Petrid, Bodortelek > Bodorteleke, Laktelek > Lakteleke, Pazanyír > Pazanyíre, Tatártelek > 

Tatártelke). Péter település neve csekély időbeli különbséggel Petri alakban adatolható, s 

egy jóval későbbi oklevélben pedig Petrid formában szerepel. Ma határrésznévként él tovább 

Petri alakban. A puszta személynévi helynevek gyakran bővülnek képzővel másodlagosan. 

A Laktelek ~ Lakteleke névpárok ugyanazon oklevél anyagában szerepelnek, ami 

párhuzamos használatra utal.  

 

5. Névátvételek 

Szabolcs vármegyében egy kivételével (Béltek) szláv átvételekkel találkozhatunk: 

Kanyár, Komoró, ?Pálca, Szakoly, Terebes, Teszár, Tura, Záhony. A II. fejezetben írtam 

arról, hogy Szabolcs megyében az idegen népek közül a szlávok éltek a legtöbben.  
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Összegzés 

 

A középkori Szabolcs vármegye településneveinek vizsgálatából kiderült, hogy a 

korai időszakban az egyrészes nevek aránya nagyobb, mint a kétrészes neveké. Ezek 

számának növekedését a települések osztódása segítette elő, amit nyelvi vonatkozásban 

névdifferenciálódás kísért. Az egyrészes nevek körében a funkcionális-szemantikai elemzés 

kimutatta, hogy a birtoklás kifejezése volt a leggyakoribb a településnévalkotásban. Tovább 

szűkítve a kategóriát azt mondhatjuk, hogy a legtöbb birtokosra utaló név puszta 

személynévből keletkezett, de nem elhanyagolható a nép-,  törzs-, és foglalkozásnevekből 

alakult helységnevek száma sem. Funkcionális szempontból építményre utalnak a szentnevet 

tartalmazó nevek, amelyek jó néhány szabolcsi településnév első névrészét vagy teljes nevét 

alkotják. Szabolcs vármegye természetföldrajzát áttekintve nem lepődhetünk meg azon, 

hogy bő számú település neve alakult valamilyen tájrész, víz, térszíni forma, vagy építmény 

elnevezéséből. 

  Keletkezéstörténeti szempontból nézve a szabolcsi településneveket, azt mondhatom, 

hogy a nevek nagy része jelentésbeli névalkotással, konkrétabban metonimikus névadással 

keletkezett. Megközelítőleg azonos számú név alakult szintagmatikus szerkesztéssel. Azt is 

mondhatnánk, hogy az egyrészes nevek létrejöttében a metonímia, a kétrészesek 

létrejöttében pedig a jelzős szerkesztésmód játszotta a domináns szerepet.  
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 címszó   adat modernizált 
forma 

mai név etimológia A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 Sz1 Sz2 L1 L2 T 

Aba 1334: Aba 
 

Aba 
 

Aba 
Abapuszta 
(határrész) 

Puszta személynévből keletkezett magyar névadással: 
tr. szn.: Oba. Az alapjául szolgáló szn.: ótr. aba ’atya, 
ős’. A puszta utótag később kapcsolódott a hn.-hez, 
ami elpusztásdásra elnéptelenedésre utal. (FNESZ) 

aba         421  42  33 

Ábrány 1364: Abraam Ábrány Kis-Ábrány 
Ábrándtanya 
(határrész) 

Puszta személynévből keletkezett magyar névadással: 
Ábrahám szn.: A helynév idővel kiegészült a tanya 
’kisebb gazdasági település a határban’ fn.-vel, és az 
ábránd ’érzelmes vágy, elképzelés’ fn.alaki hatására az 
Ábrándtanya alakot vette fel. Az Ábrány hn. 
előtagjaként a kis mn. áll. (FNESZ) 

ábrány       421  41  33 

Ábrány *1371: 
Zenthabran 

Szentábrány Kis-Ábrány 
Ábrándtanya 
(határrész) 

Szentnévi eredetű. A falut temploma védőszentjéről 
nevezték el. Az ószövetségi Ábrahám prófétán kívül 
van keresztény Szent Ábrahám is. (FNESZ) 

szent  ábrány     413  47  44 

Acsád 1312: Achad Acsád Nyíracsád Puszta személynévből keletkezett magyar névadással. 
Mai előfordulásában a Nyír- előtag megkülönböztető 
szerepű, és a nyírségi tájjal kapcsolatos. A Nyír 
névalak a m. nyír ’ nyíres, nyírfaerdő’ fn.-ből 
keletkezett. (FNESZ) 

acsád       421  41  33 

Adony(monostor
a) 

1294/458: Odon 
 

Adony 
 

Nyíradony Puszta személynévből keletkezett magyar névadással: 
Odun szn. Mai alakjában a Nyír- előtag a m. nyír ’ 
nyíres, nyírfaerdő’ fn.-ből keletkezett és a tájra utal. 
(FNESZ)  

adony       421  41  33 

Adony(monostor
a) 

1343: 
Odunmonustora 

Adonymonostor
a 

Nyíradony Puszta személynévből keletkezett magyar névadással: 
Odun szn. Az utótag a birtokos személyraggal ellátott 
monostor fn. (FNESZ) 

adony     monostor a 200 100 21 11 43 

Ágostonteleke 1321: 
Águstunteluke  

 
 

Ágostonteleke  - Az Ágoston szn.-nek és a birtokos személyraggal 
ellátott telek ’szántásra alkalmas, trágyázott föld’ fn.-
nek az összetétele. (FNESZ) 

ágosto
n 

    telek e 421 100 41 11 11 

Ágostonteleke 1344: Agustwn Ágoston - Az Ágoston szn.-ből származik. (FNESZ)  ágosto
n 

      421  41  41 

Ágtelek 1270/411: 
Ogteluk~Ogthel
ek 

Ágtelek Tiszjanka Az előtag személynévi eredetű: Og szn. Az utótag a 
telek fn., amelynek jelentése itt talán ’puszta hely’ 
(MEZŐ-NÉMETH 1972).  

ág     telek  421 100 41 11 11 

Ajak [1270-72]>322: 
Ayac  

 

Ajak 
 
 

Ajak Bizonytalan er.-ű. Talán  személynévi, s az alapul 
szolgáló szn.-ben vagy az aj ’nyílás, bevágás, köz’ 
származéka van, vagy a török ajaq ’láb’ szó. (FNESZ) 

ajak       ?421  ?41  ?33 

Ajak 1315: Kysayak 
 

Kisajak 
 

Ajak Bizonytalan er.-ű. Talán  személynévi, s az alapul 
szolgáló szn.-ben vagy az aj ’nyílás, bevágás, köz’ 
származéka van, vagy a török ajaq ’láb’ szó. A Kis- 
előtag megkülönböztető szerepű és a m. kis mn.-ből 
származik. (FNESZ) 

kis     ajak  311 200 71 21 11 

Ajak 1355: Pederayuk Pederajak Ajak Bizonytalan er.-ű. Talán  személynévi, s az alapul 
szolgáló szn.-ben vagy az aj ’nyílás, bevágás, köz’ 
származéka van, vagy a török ajaq ’láb’ szó. A Peder- 

peder     ajak  421 200 41 21 11 



előtag megkülönböztető szerepű és puszta 
személynévből alakult, a m. Péter újlatin 
megfelelőjével kapcsolatos. (FNESZ) 

Ajak(telek) 1347/359: 
Ayaktelek  

Ajaktelek  
 
 

- Bizonytalan er.-ű: talán a birtok az Ajakos-tó-nak 
(Ayakastow), azaz egy lefolyással rendelkező 
halastónak a szájánál feküdt. A –telek utótag a lakatlan 
állapotra utal. (FNESZ) 

ajak     telek  200 100 21 11 43 

Ajak(telek) 1355/359: Ayak Ajak - Bizonytalan er.-ű: talán a birtok az Ajakos-tó-nak 
(Ayakastow), azaz egy lefolyással rendelkező 
halastónak a szájánál feküdt. (FNESZ) 

ajak       521  21  33 

Ákosteleke 1410 Akestheleke Ákosteleke Ákostelek 
(határrész) 

Puszta személynévből keletkezett magyar névadással: 
az Ákos sz.-nek (ótr. Aquš szn.) és a birtokos 
személyraggal ellátott telek ’szántásra alkalmas, 
trágyázott föld’ fn.-nek az összetétele. (FNESZ) 

ákos     telek e 421 100 41 11 11 

Áldottkútteleke 1427: 
Aldothkuththele
ke 

Áldottkútteleke - A m. áldott mn.-nek a kút fn.-nek és a telek ’szántásra 
alkalmas, trágyázott föld’ fn. birtokos személyragos 
alakjának összetétele. Bizonyára egy csodatevőnek 
tartott kútról kapta a nevét.  

áldott  kút   telek e 413 100 22 
 

11 11 

Almástelek 1325/328: Almas 
 

Almás 
 

Almás 
(határrész) 

Eredetileg víznév volt, amit a környékén tenyésző 
vadalmáról neveztek el, és víznévből alakult a 
közelben fekvő település neve. Az Almás névalak a m. 
alma növénynév –s képzős származéka. (MEZŐ-
NÉMETH, 1972) 

almás       521  72  33 

Almástelek 1420: Almastelek Almástelek Almás 
(határrész) 

Eredetileg víznév volt az Almás, amit a környékén 
tenyésző vadalmáról neveztek el, és víznévből alakult 
a közelben fekvő település neve. Az Almás névalak a 
m. alma növénynév –s képzős származéka. Az utótag a 
telek’szántásra alkalmas, trágyázott föld’ fn. (FNESZ)   

almá   s  telek  200 100 21 11 43 

Alsórakamaz [1067 k.]/267: 
Rakamoz 

 

Rakamaz Rakamaz Bizonytalan er.-ű: talán egy –maz képzős török szn.-
ből keletkezett, vagy az ótörök arqa- ’keres, átkutat’ 
származékából ered. (FNESZ) 

rakama
z 

      ?421  ?41  ?33 

Alsórakamaz 1311: 
Olsorakamaz 

Alsórakamaz Rakamaz A Rakamaz bizonytalan er.-ű: talán egy –maz képzős 
török szn.-ből keletkezett, vagy az ótörök arqa- ’keres, 
átkutat’ származékából ered az utótag. Az Alsó- utótag 
megkülönböztető szerepű és az alsó ’alul lévő’ mn.-ből 
származik. (FNESZ) 

alsó     rakamaz  540 200 71 21 11 

Alsórakamaz 1355: 
Albeusrakamaz
a 

Albeusrakamaz
a 

Rakamaz A Rakamaz bizonytalan er.-ű: talán egy –maz képzős 
török szn.-ből keletkezett, vagy az ótörök arqa- ’keres, 
átkutat’ származékából ered az utótag. Az előtag 
személynévi eredetű. (FNESZ) 

albeus     rakamaz a 421 200 41 21 11 

Anarcs 1212/339: Ouarz 
1272-90: Onorch 
 

Anarcs 
 
 

Anarcs Bizonytalan er.-ű: talán az arany fn. régi anar 
alakváltozata rejlik benne –cs képzővel megtoldva. De 
az ótörök Anar szn.-ből is eredhet. (FNESZ) 

anar   cs    323/421 55/4  33 

Anarcs 1324: 
Kyshonorch 

Kisanarcs Anarcs Az Anarcs hn. bizonytalan er.-ű: talán az arany fn. régi 
anar alakváltozata rejlik benne –cs képzővel 
megtoldva. De az ótörök Anar szn.-ből is eredhet. Az 
előtag a m. kis mn.-ből származik és megkülönböztető 
szerepű. (FNESZ) 

kis     anar cs 311 200 71 21 11 



Anarcs 1324: 
Nagonorch~No
gonorch 

Nagyanarcs Anarcs Az Anarcs hn. bizonytalan er.-ű: talán az arany fn. régi 
anar alakváltozata rejlik benne –cs képzővel 
megtoldva. De az ótörök Anar szn.-ből is eredhet. Az 
előtag a m. nagy mn.-ből származik és 
megkülönböztető szerepű. (FNESZ) 

nagy     anar cs 311 200 71 21 11 

Angyalháza 1410/465: 
Angyalhaza 

 

Angyalháza 
 
 

Angyalháza 
(határrész) 

Az Angyal szn.-nek és a birtokos személyraggal  
ellátott ház ’lakóhely, otthon’ fn.-nek az összetétele. 
(FNESZ)  

angyal     ház a 421 100 41 11 11 

Angyalháza 1495: Eördög 
Zomay 

 

Ördögszomaj Angyalháza 
(határrész) 

Az előtag az ördög ’sátán’ fn.-ből keletkezett, az 
utótag puszta személynévből magyar névadással: 
Zomoyn szn. (FNESZ) 

ördög     szomaj  200 200 21 21 13 

Angyalháza 1341: Zumayun Szomajom Angyalháza 
(határrész) 

Puszta személynévből keletkezett: Zomoyn szn. 
(FNESZ) 

szomaj
om 

      421  41  33 

Apa 1411: Apa 
 

Apa 
 
 

Apafa 
(határrész) 

Puszta személynévből keletkezett magyar névadással: 
Apa. Ez az apa fn.-ből alakult. 
Az apát ’kolostor élén álló szerzetes főpap’ fn.-nek és 
a birtokos személyraggal ellátott fa ’erdő’fn.-nek az 
összetétele az Apátfája hn. Az apát erdőbirtokára utal. 
Idővel az Apátfája hn. előtagját magához hasonlította 
az apa fn. illetve az Apa szn., a –fája utótag pedig –fá-
ra rövidült. (FNESZ)  
 
 

apa       421  41  33 

Apa 1347: 
Apathfaya~Apa
dfay 

Apátfája Apafa 
(határrész) 

Az apát ’kolostor élén álló szerzetes főpap’ fn.-nek és 
a birtokos személyraggal ellátott fa ’erdő’fn.-nek az 
összetétele az Apátfája hn. Az apát erdőbirtokára utal. 
Idővel az Apátfája hn. előtagját magához hasonlította 
az apa fn. illetve az Apa szn., a –fája utótag pedig –fá-
ra rövidült.  (FNESZ) 
 

apát  fáj a    523  22  33 

Apagy [1280]: Opog  
 

Apagy Apagy  Puszta személynévből keletkezett magyar névadással: 
Apadi szn. Ez az Apa szn.-nek a kicsinyítő-becéző 
képzős származéka. (FNESZ) 

apagy       421  41  33 

Apagy 1332-5: Apazy Apagyi Apagy Puszta személynévből keletkezett magyar névadással: 
Apadi szn. Ez az Apa szn.-nek a kicsinyítő-becéző 
képzős származéka. (FNESZ) 

apagy   i    421  41  21 

Apajteleke 1350: Apayteleke Apajteleke Nagyszőlőst
elek 
(határrész) 

Puszta személynévből keletkezett magyar névadással: 
Opoi szn. A szn. a szn.-ként használt m. apa fn.-ből 
alakult kicsinyítő-becéző funkciójú j-képzővel. Az 
utótag a telek ’szántásra alkalmas, trágyázott föld’ fn. 
birtokos ragos alakja. Mai előfordulása a nagy mn.-
nek, a szőlő növénynév –s képzős származékának, és a 
telek fn.-nek az összetétele. (FNESZ) 

apaj     telek e 421 100 41 11 11 

Apátfája 1347 
Apathfaya~Apa
dfay 

 

Apátfája 
 
 

Apafa 
(határrész) 

Az apát ’kolostor élén álló szerzetes főpap’ fn.-nek és 
a birtokos személyraggal ellátott fa ’erdő’fn.-nek az 
összetétele. Az apát erdőbirtokára utal.  
Puszta személynévből keletkezett magyar névadással 
az Apa: Ez az apa fn.-ből alakult. Az apát 

apát     fáj a 421 100 41 11 11 



erdőbirtokára utal. Idővel az Apátfája hn. előtagját 
magához hasonlította az apa fn. illetve az Apa szn., a –
fája utótag pedig –fá-ra rövidült.  (FNESZ) 
 

Apátfája 1411: Apa 
 

Apa Apafa 
(határrész) 

Puszta személynévből keletkezett magyar névadással 
az Apa: Ez az apa fn.-ből alakult. Az apát 
erdőbirtokára utal. Idővel az Apátfája hn. előtagját 
magához hasonlította az apa fn. illetve az Apa szn., a –
fája utótag pedig –fá-ra rövidült.  (FNESZ) 
 

apa       421  41  33 

Apáti 1 1312: Apaty Apáti Kápolna 
Kápolna-
dűlő 
Kápolna 
domb 
Kápolna 
tanya 

Az apát ’kolostor élén álló szerzetes főpap’ fn. 
birtoklást kifejező –i képzős származéka. Mai 
előfordulásában a kápolna fn. szerepel és ehhez 
kapcsolódik a dűlő, a domb, és a tanya fn. (FNESZ) 

apát   i    421  33  21 

Apáti 2 1316/353: Apaty Apáti Apáti 
(határrész) 

Az apát ’kolostor élén álló szerzetes főpap’ fn. 
birtoklást kifejező –i képzős származéka. (FNESZ) 

apát   i    421  33  21 

Apáti 3 1329: Apathy Apáti Aranyosapát
i  

Az apát ’kolostor élén álló szerzetes főpap’ fn. 
birtoklást kifejező –i képzős származéka az utótag. 
Mai alakjában az előtag a magyar aranyos mn.-ből 
keletkezett. A Tiszától lehordott aranyszemcsék 
mosásával lehet kapcsolatos. (FNESZ) 

apát   i    421  33  21 

Apáti 3 1329: Kopolch Kopócs Aranyosapát
i 

A m. Kopócs szn. vált hn.-vé. (FNESZ) kopócs       421  41  33 

Apátszeg 1466: Apatzegh 
 

Apátszeg 
 

- Az apát ’kolostor élén álló szerzetes főpap’ fn. és a 
szeg ’tó vizébe nyúló földnyelv, félsziget’ fn. 
összetétele. (FNESZ) 

apát  szeg     523  22  33 

Apátszeg 1330>342/466: 
Wyfalw 

 

Újfalu - A m. új mn. és a falu fn. összetétele. Az előtag a 
település korára utal. (FNESZ) 

új     falu  324 100 71 11 11 

Apátszeg 1516: Nagyfalu Nagyfalu - A m. nagy mn. és a falu fn. összetétele. Az előtag a 
település nagyságára utal. (FNESZ) 

nagy     falu  311 100 71 11 11 

Aranyas 1419: Aranyas Aranyas Aranyosapát
i  

A magyar aranyos mn.-ből keletkezett. A Tiszától 
lehordott aranyszemcsék mosásával lehet kapcsolatos. 
Az utótag a magyar aranyos mn.-ből keletkezett. 
(FNESZ) 

aranya   s    323  72  21 

Árkus(d), 
Árkustelek 

1299: Arcusd 
 

Árkusd 
 

Árkus 
(határrész) 

A m. Árkus szn. rejlik a hn. mögött:  Arcus. Ehhez 
járult egy –d képző. (FNESZ) 

árkus   d    421  41  21 

Árkus(d), 
Árkustelek 

1336/338: Arcus 
 

Árkus Árkus 
(határrész) 

A m. Árkus szn. rejlik a hn. mögött:  Arcus. (FNESZ) árkus       421  41  42 

Árkus(d), 
Árkustelek 

1341: Arkustelek Árkustelek Árkus 
(határrész) 

A m. Árkus szn. rejlik a hn. mögött:  Arcus. Ehhez 
járult a telek ’puszta hely’ fn. (FNESZ) 

árkus     telek  421 100 41 11 43 

Ároktelek 1347: Aroktelek Ároktelek Árokirét  
tanya 
(határrész) 

A m. árok fn.-nek és a telek ’szántásra alkalmas, 
trágyázott föld’ fn.-nek az összetétele. Mai alakja az 
árok mn. képzővel ellátott alakjának és a rét fn.-nek 
összetétele, amelyhez a tanya ’kisebb gazdasági 

árok     telek  100 100 11 11 11 



település a határban’ fn. kapcsolódik. (FNESZ) 
Ártánháza 1328: Artunhaza Ártánháza Ártánháza 

(határrész) 
Valószínűleg személynévi eredetű. Ehhez kapcsolódik 
a ház fn. birtokos személyragos alakja. (FNESZ)  

ártán     ház a ?421 100 ?41 11 11 

Aszalás 1411: Azalas Aszalás Aszalós dűlő 
(dűlőút) 

Valószínűleg az aszal ige főnévképzős származéka. 
Mai előfordulásában mn. képzővel szerepel. Fák 
kérgének lehántolásával kiszárított erdőrész lehetett. A 
dűlő fn. határrészt jelent. (FNESZ) 

aszalás       523  21  33 

Atya 1250: Attya Atya Atyók 
(határrész) 

Puszta személynévből keletkezett magyar névadással: 
Athya szn. Mai alakjában -k képzővel szerepel. 
(FNESZ)  

atya       421  41  33 

Babot *É. n. [1067 
k.]/267 Bubach 

Babot Babot 
Babotgödre 
Babotláp 
Baboti út 

Talán a m. bab növénynév származéka. Más feltevés 
szerint szláv eredetű, de a részletek bizonytalanok. Mai 
előfordulásában kapcsolódott hozzá a gödör 
’talajmélyedés; völgy’ fn. birtokos ragos alakja, a láp 
’mocsár, ingovány’ fn. , valamint a Babot mn. képzős 
alakjához az út fn. (FNESZ) 

babot       412/200 51/2  33/5

Bács 1323: Bach 
 

Bács 
 

Bács tanya 
(határrész) 

A m. Baγacs szn.-ből keletkezett: ótr. baγa 
méltóságnév. A névadó a vármegye első ispánja 
lehetett. Mai alakjában az utótag a tanya ’kisebb 
gazdasági település a határban’ fn. (FNESZ) 

bács       422  41  33 

Bács 1355: Benbach 
[∋ : Reubuch] 

Révbács Bács tanya 
(határrész) 

Az előtag a m. rév fn., az utótag a m. Baγacs szn.-ből 
keletkezett: ótr. baγa méltóságnév. A névadó a 
vármegye első ispánja lehetett. (FNESZ) 

rév     bács  413 200 53 21 11 

Bag 1429: Baag Bag Bagitanya Puszta szn.-ből magyar névadással keletkezett: Bogu 
szn. Mai előfordulásában –i képző és a tanya ’kisebb 
gazdasági település a határban’ fn. kapcsolódott hozzá. 
(FNESZ) 

bag       421  41  33 

Bagos 1345: Belbagus 
 

Belbagos 
 

Kutyabagosi 
határ 
Bagos 
(határrész) 
 

Puszta személynévből keletkezett magyar névadással: 
Bogus szn. A Bel- előtag a belső ’belül lévő’ mn.-ből 
származik. (FNESZ) 

bel     bagos  540 200 71 21 11 

Bagos 1347: Kysbogus 
 

Kisbagos Kutyabagosi 
határ 
Bagos 
(határrész) 
 

Az előtag a m. kis mn., az utótag puszta 
személynévből keletkezett magyar névadással: Bogus 
szn. (FNESZ) 

kis     bagos  311 200 71 21 11 

Bagos 1347: Nogbogus 
 

Nagybagos Kutyabagosi 
határ 
Bagos 
(határrész) 
 

Az előtag a m. nagy mn., az utótag puszta 
személynévből keletkezett magyar névadással: Bogus 
szn. (FNESZ) 

nagy     bagos  311 200 71 21 11 

Bagos 1310: Bogus Bagos Kutyabagosi 
határ 
Bagos 
(határrész) 
 

Puszta személynévből keletkezett magyar névadással: 
Bogus szn. Mai előfordulásában a szn. kiegészült –i 
mn. képzővel és a kutya állatnévvel, valamint a határ 
fn. kapcsolódott hozzá. (FNESZ)    

bagos       421  41  33 

Bagota 1310/313: Bagota Bagota Bagota, Puszta személynévből keletkezett magyar névadással: bagota       421  41  33 



Bagotapuszt
a 
Kisbagota 
Nagybagota 
(határrész) 

Boguta szn. Mai előfordulásában puszta utótaggal is 
előfordul, valamint a megkülönböztető szerepű Kis- és 
Nagy- előtaggal. (FNESZ)  

Bagszeg [1009]>261/272: 
Bagzegh 

Bagszeg ?Bágy 
(határrész) 

Bag szn. és a m. szeg ’sarok, szeglet’ fn. összetétele. 
(FNESZ)  

bag  szeg     523  22  33 

Bágy 1219/550: Bagya 
 

Bágya 
 

Bágyhalom 
tanya 
Bágyitelek 
(határrész) 

Puszta személynévből keletkezett magyar névadással: 
Bogy szn. vagy Bágyi női szn. Mai előfordulásában a 
rag nélküli alak kiegészült a halom ’domb’, tanya 
’kisebb gazdasági település a határban’fn.-ekkel, 
illetve a női szn. a telek ’szántásra alkalmas, trágyázott 
föld’ fn.-vel. (FNESZ) 

bágy   a    421  41  33 

Bágy 1259: Boog Bágy Bágyhalom 
tanya 
Bágyitelek 
(határrész) 

Puszta személynévből keletkezett magyar névadással: 
Bogy szn. vagy Bágyi női szn. (FNESZ) 

bágy       421  41  42 

Báj 1332-5: Bay Báj Taktabáj Puszta személynévből keletkezett magyar névadással: 
Boy szn. (ótr. baj ’gazdag’). A Takta- előtag a 
Taktaközre utal. (FNESZ) 

báj       421  41  33 

Bajnokfölde 1415: 
Baynogfelde 

Bajnokfölde Bajnokfewld
e 

Puszta személynévből keletkezett magyar névadással: 
Boynuc szn. Az utótag a föld ’földbirtok’ fn. birtokos 
személyragos alakja. (FNESZ) 

bajnok     föld e 421 100 41 11 11 

Bajul 1324: Booyul Bajul ?Bajorhegy 
(határrész) 

Puszta személynévi eredetű helynév. A szn. a tr.-ből 
vagy a szlávból származik. (MEZŐ-NÉMETH 1972).  

bajul       421  41  33 

Báka 1212/339: Bata 
 

Báka 
 

Szabolcsbák
a 
Kis-Báka 
Nagybáka 

Puszta személynévből keletkezett magyar névadással: 
Baka szn. (talán kapcsolatban van a m. béka tr. 
eredetijével). Kis-Báka és Nagybáka községet 
egyesítették Szabolcsbáka néven. A Szabolcs- előtag a 
megyére utal, amely szintén szn.-i eredetű: Sobolcí. 
(FNESZ) 

báka       421  41  33 

Báka 1474: 
Boldogazzon 
Bakaya 

Boldogasszony 
Bákája 

Szabolcsbák
a 
Kis-Báka 
Nagybáka 

Puszta személynévből keletkezett magyar névadással a 
Báka hn.: Baka szn. (talán kapcsolatban van a m. béka 
tr. eredetijével). A szn. birtokos személyragos alakja 
szerepel a hn.-ben. A m. Boldogasszony jelentése: 
Szűz Mária. Onnan kapta a nevét, hogy a falu 
templomát Szűz Mária tiszteletére szentelték. (FNESZ) 

boldog  asszony   bákáj a 413 200 47 21 11 

Bakta 1323: Bakta Bakta Baktalóránth
áza 
Nyírbakta 

Puszta személynévből keletkezett magyar névadással: 
Boguta szn. A mai hn. Nyírbakta és Lórántháza 
egyesítésével jött létre. Az utóbbi a Lóránt szn. (germ. 
Roland) és a ház fn. birtokosragos összetétele. A Nyír- 
előtag a nyír ’ nyíres, nyírfaerdő’ fn-re utal. (FNESZ)  

bakta       421  41  33 

Balazsérfölde 1327: 
Balaseyfelde 

Balazsérfölde Balazsér 
(határrész) 

Puszta személynévből keletkezett magyar névadással 
az elsődleges Balazsej névalak: Bolosoy szn. Az újabb 
Balazsér névváltozat végződését a m. ér ’vízfolyás’ 
befolyásolhatta. Az utótag a föld ’földbirtok’ fn. 
birtokos személyragos alakja. (FNESZ) 

balazsé
r 

    föld e 421 100 41 11 11 

Balkány 1214/550: Bulkan Balkány Balkány Valószínűleg tr. eredetű. A m. balkány ’ vizenyős, balkán       523  21  33 



lápos hely’ fn. vált hn-vé. (FNESZ) y 
Balmaz 1411: Balmaz Balmaz Bivalyhalom A tr. Bolmaz szn.-ből keletkezett. Óvónév volt, 

melynek szerepe az, hogy letagadja a gyermeket a 
rontásra kész gonosz szellemek elől. Mai előfordulása 
a m. bivaly fn. és a halom fn. összetétele (GOMBOCZ 
1915).  

balmaz       421  41  33 

Balogjánosi 1284/439: 
Balwgh  

Balog Jánosháza 
Jánosfalva 
(határrész) 

A Balog szn.-ből származik, amely  a m. balog ’bal’ 
mn.-ből ered. Puszta személynévből keletkezett 
magyar névadással a János: Janus. Mai 
előfordulásában ehhez kapcsolódott a ház, falu fn. 
birtokosragos alakja. Egy János nevű birtokos 
lakóhelyére utal. (FNESZ)   

balog       421  41  33 

Balogjánosi 1308: 
Bologiuanus 

Balogjános Jánosháza 
Jánosfalva 
(határrész) 

A Balog szn.-ből származik, amely a m. balog ’bal’ 
mn.-ből ered. Puszta személynévből keletkezett 
magyar névadással a János: Janus. (FNESZ) 

balog     jános  200 21 200 21 13 

Balogjánosi 1329: Bolug-
Iwanushaza 

Balogjánosháza Jánosháza 
Jánosfalva 
(határrész) 

A Balog szn.-ből származik, amely a m. balog ’bal’ 
mn.-ből ered. Puszta személynévből keletkezett 
magyar névadással a János: Janus. Ehhez kapcsolódott 
a ház  fn. birtokosragos alakja. (FNESZ) 

balog  jános   ház a 200 100 22 11 43 

Balogjánosi 1332-5: Wamus János Jánosháza 
Jánosfalva 
(határrész) 

Puszta személynévből keletkezett magyar névadással a 
János: Janus. (FNESZ) 

jános       421  41  33 

Balsa 1291>381: Balsa Balsa Balsa Puszta személynévből keletkezett magyar névadással: 
Balsa. Ez a bal mn.-ből keletkezett Bal szn.-nek a 
származéka. (FNESZ) 

balsa       421  41  33 

Bangateleke ?1427: 
Bangatheleke  

Bangateleke ?Borbánya Az előtag személynévi eredetű: Banga szn. A szn. a 
hangutánzó-hangfestő eredetű banga köznévből való, 
amelynek jelentése előbb ’szájtáti’, majd ’bamba, 
ostoba, süket’ (MEZŐ-NÉMETH 1972). Mai 
előfordulásában a Bor- előtag fenyővel benőtt helyre, 
fenyvesre utal. Ehhez kapcsolódik a m. bánya ’ 
ásványkitermelő üzem’ utótag. (FNESZ) 

banga     telek e 421 100 41 11 11 

Bangateleke 1745: ?Banya 
Teleke 

? Bányateleke ?Borbánya A m. bánya fn. rejlik az előtagban, az utótag a telek 
’szántásra alkalmas trágyázott föld’ fn. (FNESZ) 

bánya     telek e 413 100 53 11 11 

Bánk 1316: Bank 
 

Bánk Bánki lapos 
Bánki szék 
(határrész) 

Puszta személynévből keletkezett magyar névadással: 
Bank szn. Ez a m. bán méltóságnév származéka 
(FNESZ). Ám a szn. lehet a Bán szn. –k kicsinyítő 
képzővel megtoldott származéka (MEZŐ-NÉMETH, 
1972).   Mai előfordulásában az utótag a szék~szik fn, 
melynek jelentése: időszakos vízállás, esőtlen 
nyarakon kiszáradó tó és a lapos fn.   

bánk       421  41  33 

Bánk 1324: Ben-i Báni Bánki lapos 
Bánki szék 
(határrész) 

Talán a Bán szn. –i képzős származékából alakult 
(MEZŐ-NÉMETH, 1972).  

bán   i    ?421  ?33  ?21 

Bárányos 1292: Baranus Bárányos Bárányszeg 
(határrész) 

A bárány állatnév mn. képzős alakja. A mai alak az 
állatnév és a szeg ’sarok, szöglet’ fn. összetétele. 
(FNESZ)  

bárány
o 

  s    412  72  21 

Baromlak(a) 1406: Barumlaka  Baromlaka  Kisbaromlak Köznévi előzménye a m. baromlak ’szarvasmarha barom  lak a    413  53  21 



tanya 
Baromlak 
tanya 
(határrész) 

tartására szolgáló épület’, amelyhez birtokos 
személyrag kapcsolódik. Mai előfordulásában a  Kis- 
előtag megkülönböztető szerepű, a tanya ’kisebb 
gazdasági település a határban’ jelentésű. (FNESZ) 

Baromlak(a) 1421: Baromlak Baromlak Kisbaromlak 
tanya 
Baromlak 
tanya 
(határrész) 

Köznévi előzménye a m. baromlak ’szarvasmarha 
tartására szolgáló épület’. (FNESZ) 

barom  lak     413  53  42 

Bás [1067 k.]/267: 
Bassy, Basi  

 

Bási Bás-halom 
Báshalomdűl
ő 
Basa tanya   
(határrész) 

Puszta személynévből keletkezett magyar névadással: 
Basa szn. A hn. a szn. –i képzős származéka. Mai 
előfordulása a Basa szn. és a halom ’domb’ , tanya 
’kisebb gazdasági település a határban’, dűlő 
’határrész’ fn. összetétele. (FNESZ) 

bás   i    421  41  21 

Bás [1163-73]>520k. 
:Bas 

Bás Bás-halom 
Báshalomdűl
ő 
Basa tanya   
(határrész) 

Puszta személynévből keletkezett magyar névadással: 
Basa szn. (FNESZ) 

bás       421  41  42 

Basteleke 1427: Bastheleke Basteleke Bashalom 
(határrész) 

Az elsődleges Basteleke névalak a Bas szn. és a 
birtokos személyraggal ellátott telek ’szántásra 
alkalmas, trágyázott föld’ fn. összetétele. Később ez a 
névelem eltűnt és a halom ’domb’ fn. kapcsolódott 
hozzá. (FNESZ) 

bas     telek e 421 100 41 11 11 

Batand 1310/313: Batand 
[∋ : Becie] 

Batand ?Bata-halom Puszta személynévből keletkezett magyar névadással a 
Bata: Bata szn. A szn. kiegészült –n és –d képzővel.  
Mai alakjában a halom ’domb’ fn. kapcsolódott képző 
nélküli alakjához.  (FNESZ) 

bata   nd    421  41  21 

Bec(teleke) 1219/550: 
Fecie[∋ : Becie] 

 

Beci  
 
  

Becalja 
Becrétje 
(határrész) 

Feltehetőleg a m. Becs szn.-ből keletkezett –i 
képzővel. Az alapjául szolgáló szn. talán a török bič 
’vág’ igével kapcsolható össze. Mai alakjában a Bec 
névelemhez a rét fn. birtokos személyragos alakja járul 
és az alsó mn. al- tövének birtokos személyragos 
alakja. (FNESZ)   

bec   i    421  41  21 

Bec(teleke) 1424: 
Becseteleke, 

Becseteleke Becalja 
Becrétje 
(határrész) 

Feltehetőleg a m. Becs szn.-ből keletkezett birtokos 
személyraggal az előtag. Az utótag a telek ’szántásra 
alkalmas, trágyázott föld’ fn. birtokos személyragos 
alakja. (MEZŐ-NÉMETH 1972) 

becs   e  telek e 421 100 41 11 11 

Bec(teleke) 1452: Bech 
 

Bec Becalja 
Becrétje 
(határrész) 

Feltehetőleg a m. Becs szn.-ből keletkezett. (MEZŐ-
NÉMETH 1972) 

bec       421  41  42 

Bec(teleke) 1551: Beczteleke Becteleke Becalja 
Becrétje 
(határrész) 

Feltehetőleg a m. Becs szn.-ből keletkezett az előtag.  
Az utótag a telek ’szántásra alkalmas, trágyázott föld’ 
fn. birtokos személyragos alakja. (MEZŐ-NÉMETH 
1972) 

bec     telek e 200 100 21 11 43 

Bedehalma 1476: Bedehalma Bedehalma Bede halom 
(határrész) 

Puszta személynévből keletkezett magyar névadással: 
Bedę szn. Az utótag a halom fn. birtokos személyragos 
alakja. Mai előfordulásában személyrag nélkül 

bede  halm a    522  24  33 



szerepel. (FNESZ) 
Belbagos 1310: Bogus 

 
 

Bagos 
 

Kutyabagosi 
határ 
Bagos 
(határrész) 

Puszta személynévből keletkezett magyar névadással: 
Bogus szn. Mai előfordulásában a szn. kiegészült –i 
mn. képzővel és a kutya állatnévvel, valamint a határ 
fn. kapcsolódott hozzá. (FNESZ)     

bagos       421  41  33 

Belbagos 1345: Belbagus 
 

Belbagos Kutyabagosi 
határ 
Bagos 
(határrész) 

Puszta személynévből keletkezett magyar névadással: 
Bogus szn. A Bel- előtag a belső ’belül lévő’ mn.-ből 
származik. (FNESZ) 

bel     bagos  540 200 71 21 11 

Belbagos 1347: Kysbogus 
 

Kisbagos Kutyabagosi 
határ 
Bagos 
(határrész) 

Az előtag a m. kis mn., az utótag puszta személynévből 
keletkezett magyar névadással: Bogus szn. (FNESZ) 

kis     bagos  311 200 71 21 11 

Belbagos 1347: Nogbogus 
 

Nagybagos Kutyabagosi 
határ 
Bagos 
(határrész) 

Az előtag a m. nagy mn., az utótag puszta 
személynévből keletkezett magyar névadással: Bogus 
szn. (FNESZ) 

nagy     bagos  311 200 71 21 11 

Belbodon 1270:Budunfelde 
 

Bodonfölde 
 

Bodony 
(határrész) 

A Bodon puszta személynévből keletkezett magyar 
névadással: Bodun szn. Az alapjául szolgáló szn. 
bizonyára török eredetű: ótr. bodun ’lakosság, 
alattvalók, nép’. Ehhez kapcsolódott a föld ’földbirtok’ 
fn. birtokos ragos alakja. (FNESZ) 

bodon     föld e 421 100 41 11 11 

Belbodon 1296: Kysbodun Kisbodon Bodony 
(határrész) 

Az előtag a m. kis mn.-ből ered, az utótag puszta 
személynévből keletkezett magyar névadással: Bodun 
szn. Az alapjául szolgáló szn. bizonyára török eredetű: 
ótr. bodun ’lakosság, alattvalók, nép’. (FNESZ)  

kis     bodon  311 200 71 21 11 

Belbodon 1296: Kyubodun Külbodon Bodony 
(határrész) 

Az előtag a m. külső mn. kül- tövéből ered, az utótag 
puszta személynévből keletkezett magyar névadással: 
Bodun szn. Az alapjául szolgáló szn. bizonyára török 
eredetű: ótr. bodun ’lakosság, alattvalók, nép’. 
(FNESZ)  

kül     bodon  540 200 71 21 11 

Belbodon [1296]: Belbodun 
 

Belbodon Bodony 
(határrész) 

A Bel- előtag a belső ’belül lévő’ mn.-ből származik. 
A Bodon puszta személynévből keletkezett magyar 
névadással: Bodun szn. Az alapjául szolgáló szn. 
bizonyára török eredetű: ótr. bodun ’lakosság, 
alattvalók, nép’. (FNESZ) 

bel     bodon  540 200 71 21 11 

Belbodon 1327: Bodon 
 

Bodon Bodony 
(határrész) 

A Bodon puszta személynévből keletkezett magyar 
névadással: Bodun szn. Az alapjául szolgáló szn. 
bizonyára török eredetű: ótr. bodun ’lakosság, 
alattvalók, nép’. (FNESZ) 

bodon       421  41  41 

Belbodon 1336: 
Eghazazbodun 

Egyházasbodon Bodony 
(határrész) 

Puszta személynévből keletkezett magyar névadással: 
Bodun szn. Az alapjául szolgáló szn. bizonyára török 
eredetű: ótr. bodun ’lakosság, alattvalók, nép’. Az 
Egyházas- előtagnak ’templommal rendelkező, 
templomos’ az értelme és az egyház fn. –s képzős 
származéka. (FNESZ) 

egyház
a 

  s  bodon  413 200 72 21 11 

Belcsenke +1239/481: 
Chenke 

Csenke 
 

Csenke 
sziget 

Puszta személynévből keletkezett magyar névadással: 
Chenke szn. A helynév később kiegészült a sziget fn.-

csenke       421  41  33 



(határrész) vel. (FNESZ)   
Belcsenke 1298: Kwyl 

Chenke 
Külcsenke Csenke 

sziget 
(határrész) 

Az előtag a m. külső mn. kül- tövéből ered, az utótag 
puszta személynévből keletkezett magyar névadással: 
Chenke szn. (FNESZ) 

kül     csenke  540 200 71 21 11 

Belcsenke 1298: Bel 
Chenke 

Belcsenke Csenke 
sziget 
(határrész) 

A Bel- előtag a belső ’belül lévő’ mn.-ből származik. 
Az utótag puszta személynévből keletkezett magyar 
névadással: Chenke szn. (FNESZ) 

bel     csenke  540 200 71 21 11 

Belcsúr [1163-73]>520: 
Suur 

 

Csúr 
 
 

Csúr tanya 
(határrész) 

Puszta személynévből keletkezett magyar névadással: 
Choor szn. Az alapjául szolgáló szn. forrása a 
méltóságnévként is használatos ótörök Čur szn. Mai 
előfordulásában a tanya ’kisebb gazdasági település a 
határban’ fn. szerepel utótagként. (FNESZ) 

csúr       421  41  33 

Belcsúr 1486: Beelchwr Belcsúr Csúr tanya 
(határrész) 

A Bel- előtag a belső ’belül lévő’ mn.-ből származik. 
Az utótag puszta személynévből keletkezett magyar 
névadással: Choor szn. Az alapjául szolgáló szn. 
forrása a méltóságnévként is használatos ótörök Čur 
szn. (FNESZ) 

bel     csúr  540 200 71 21 11 

Belgégény 1282>306>366>4
06: Gegen  

 

Gégény 
 
 

Gégény 
 

Bizonytalan er.-ű: tövében talán az a szn. rejlik, 
amelyből a Gige hn. keletkezett. (FNESZ) Talán egy 
*Gégény szn.-ből keletkezett (MEZŐ-NÉMETH 
1972). 

gégény       ?421  ?41  ?33 

Belgégény 1282>306>366>4
06: Belgegen 

Belgégény Gégény 
 

A Bel- előtag a belső ’belül lévő’ mn.-ből származik. 
Az utótag bizonytalan er.-ű: tövében talán az a szn. 
rejlik, amelyből a Gige hn. keletkezett. (FNESZ) Talán 
egy *Gégény szn.-ből keletkezett (MEZŐ-NÉMETH 
1972). 

bel     gégény  540 200 71 21 11 

Belgégény 1282>306>366>4
06: Kygegen 

Kügégény ~ 
Külsőgégény 

Gégény 
 

Az előtag a m. külső mn.-ből ered, az utótag 
bizonytalan er.-ű: tövében talán az a szn. rejlik, 
amelyből a Gige hn. keletkezett. (FNESZ) Talán egy 
*Gégény szn.-ből keletkezett (MEZŐ-NÉMETH 
1972). 

kü     gégény  540 200 71 21 11 

Belgégény 1400: 
Eghazasgegen 

Egyházasgégén
y 

Gégény 
 

Az előtag az egyház ’templom’ fn. –s képzős 
származéka, az utótag bizonytalan er.-ű: tövében talán 
az a szn. rejlik, amelyből a Gige hn. keletkezett. 
(FNESZ) Talán egy *Gégény szn.-ből keletkezett 
(MEZŐ-NÉMETH 1972). 

egyház
a 

  s  gégény  413 200 72 21 11 

Belhalász 1280/416/425: 
Halasz 

 

Halász 
 
 

Nagyhalász A Halász helynév a m. halász foglalkozásnévből 
keletkezett. A falu első lakói halászattal foglalkoztak. 
Mai előfordulásában a Nagy- előtag megkülönböztető 
szerepű. (FNESZ) 

halász       423  33  33 

Belhalász 1339: Belhalaz Belhalász Nagyhalász A Bel- előtag a belső ’belül lévő’ mn.-ből származik. 
Az utótag a m. halász foglalkozásnévből keletkezett. 
(FNESZ) 

bel     halász  540 200 71 21 11 

Belöszöd 1278: Beel Eusud 
 

Belöszöd - A Bel- előtag a belső ’belül lévő’ mn.-ből származik. 
Az Öszöd helynév puszta személynévből keletkezett 
magyar névadással: Euzeud szn. Az alapjául szolgáló 
személynév a m. ősz ’fehér hajú’ mn.-ből képződött –d 
képzővel. (FNESZ)   

bel     öszöd  540 200 71 21 11 



Belöszöd [1284-90]: Euzed Öszöd - Az Öszöd helynév puszta személynévből keletkezett 
magyar névadással: Euzeud szn. Az alapjául szolgáló 
személynév a m. ősz ’fehér hajú’ mn.-ből képződött –d 
képzővel. (FNESZ)   

öszöd       421  41  33 

Belpaszab 1261/350: Pozub  
 

Paszab  Paszabcsúcs 
(határrész) 
Paszab 
 

Talán puszta személynévből keletkezett magyar 
névadással: Poscuba szn. Az alapjául szolgáló 
személynév szláv eredetű lehet. Mai előfordulásában a 
Paszab névalakhoz kapcsolódik a csúcs ’magas 
kiszögellés’ fn. (FNESZ) 

paszab       421  41  33 

Belpaszab 1281: Belpozob Belpaszab Paszabcsúcs 
(határrész) 
Paszab 
 

A Bel- előtag a belső ’belül lévő’ mn.-ből származik. 
Az utótag talán puszta személynévből keletkezett 
magyar névadással: Poscuba szn. Az alapjául szolgáló 
személynév szláv eredetű lehet. (FNESZ) 

bel     paszab  540 200 71 21 11 

Belpaszab 1281: 
Kyupozubtelek
e 

 

Külpaszabtelek
e 

Paszabcsúcs 
(határrész) 
Paszab 
 

Az előtag a m. külső mn. kül- tövéből ered, a Paszab 
névalak talán puszta személynévből keletkezett magyar 
névadással: Poscuba szn. Az alapjául szolgáló 
személynév szláv eredetű lehet. Ehhez kapcsolódik 
még a telek ’puszta hely’ fn. birtokos személyragos 
alakja. (FNESZ)  

kül  paszab   telek e 200 100 22 11 11 

Belpaszab 1281: 
Kyuopozobtelu
k 

Külpaszabtelek Paszabcsúcs 
(határrész) 
Paszab 
 

Az előtag a m. külső mn. kül- tövéből ered, a Paszab 
névalak talán puszta személynévből keletkezett magyar 
névadással: Poscuba szn. Az alapjául szolgáló 
személynév szláv eredetű lehet. Ehhez kapcsolódik 
még a telek ’puszta hely’ fn. (FNESZ) 

kül  paszab   telek  200 100 22 11 42 

Béltek 1216/550: Beltuc Béltek Nyírbéltek A Béltek eredete nincs tisztázva. Forrásként a ném. 
walt-eck ’erdőszöglet, erdősarok’ aligha jöhet 
számításba (FNESZ). MEZŐ és NÉMETH viszont az 
’az erdővég, erdő alja’ jelentésű walt-eck-et 
elfogadhatónak tartja, mivel 1475-ben a település neve 
Erdőalja-Béltek volt. A Nyír- előtag megkülönböztető 
szerepű, s a nyírségi tájjal kapcsolatos. 

béltek       ?523  21  33 

Benk 1297: Benk Benk Benk Puszta személynévből keletkezett magyar névadással: 
Benk szn.  Az alapjául szolgáló személynév valamely 
Ben-kezdetű szn.-nek – Benedek, Benjamin – 
megrövidítésével és kicsinyítő-becéző képző 
hozzáadásával jöhetett létre. (FNESZ) 

benk       421  41  33 

Bényeteleke 1282: Byne  Bénye Bénye 
(határrész) 

Puszta személynévből keletkezett magyar névadással: 
Benía szn.  Az alapjául szolgáló személynév talán a 
Behu szn. lehetett: Ez etimológiailag azonos a tr. 
eredetű s elsődlegesen bizonyára * ’ nemzetségfő’ 
jelentésű m. bő köznévvel. (FNESZ) 

bénye       421  41  33 

Bényeteleke 1355/357: 
Beynyeteleke 

Bényeteleke Bénye 
(határrész) 

Puszta személynévből keletkezett magyar névadással: 
Benía szn.  Az alapjául szolgáló személynév talán a 
Behu szn. lehetett: Ez etimológiailag azonos a tr. 
eredetű s elsődlegesen bizonyára * ’ nemzetségfő’ 
jelentésű m. bő köznévvel. Az utótag a telek ’szántásra 
alkalmas, trágyázott föld’ birtokos személyragos 
alakja. (FNESZ) 

bénye     telek e 200 100 21 11 43 



Bercel 1335 e. > 370: 
Berczel  

 

Bercel Tiszabercel Törzsnévből keletkezhetett. Alapjául szolgálhat a 
Berchel szn., valamint a bercel ’bozótos terület’ fn. is. 
A Tisza melletti fekvésre utaló előtag 
megkülönböztető szerepű. (FNESZ) 

bercel       421  41  33 

Bercel 1371: 
Eghazasbercel 

Egyházasbercel Tiszabercel Az előtag az egyház ’templom’ fn. –s képzős 
származéka, amely arra utal, hogy egyházzal 
rendelkező hely volt, az utótag törzsnévből 
keletkezhetett. Alapjául szolgálhat a Berchel szn., 
valamint a bercel ’bozótos terület’ fn. is. (FNESZ) 

egyház
a 

  s  bercel  413 200 72 21 11 

Berencs 1289/345: 
Berenche 

Berencse Rétközberen
cs 

Törzsnévi eredetűnek gyanítható (kabar). De felmerül 
annak lehetősége, hogy puszta személynévből 
keletkezett magyar névadással: Brench szn. Mai 
alakjában a Rétköz- előtag megkülönböztető szerepű, 
és a m. rét ’lápos, ingoványos terület’ valamint a köz 
’vizektől határolt vidék’ fn. összetétele. (FNESZ) 

berencs   e    423/421 32/4  33 

Berkesz +1239/XV sz.: 
Berkez 

Berkesz Berkesz Puszta személynévből keletkezett magyar névadással: 
Berkez szn. Alapjául a m. Berkes szn. szolgálhatott. 
(FNESZ) 

berkesz       421  41  33 

Besenyőd 1214/550: 
Beseneud 

Besenyőd Besenyőd A hn. a besenyő népnév –d képzős származéka. 
Egykori besenyő szállásra mutat. (FNESZ) 

beseny
ő 

  d    423  31  21 

Beszterec(monost
ora) 

[1289]: Byztruch  
1332-5: Beztherc 
 

Beszterec 
 
 

Beszterec 
 

Folyónévből vált helységnévvé. Tövében a szláv 
bystrъ ’gyors, tiszta, átlátszó mn. rejlik. (FNESZ)  

beszter
ec 

      521  21  33 

Beszterec(monost
ora) 

1342: 
Beztruchmonos
tora 

Beszterecmono
stora 

Beszterec Folyónévből vált helységnévvé az előtag. Tövében a 
szláv bystrъ ’gyors, tiszta, átlátszó mn. rejlik. Az 
utótag a monostor ’kolostor’ 3. sz.-ű birtokos 
személyragos alakja.  (FNESZ) 

beszter
ec 

    monostor a 200 100 21 11 43 

Bezdéd 1212/339: 
Bezder~Bezdir 

Bezdéd Tiszabezdéd Puszta személynévből keletkezett magyar névadással: 
Bezded szn. Alapja szláv eredetű szn. Értelme: az, 
akinek nincs ismert nagyapja, őse, ősök nélküli, 
máshonnan jött. Tisza melletti fekvésre utaló Tisza- 
előtagja megkülönböztető szerepű. (FNESZ) 

bezdéd       421  41  33 

Bigécs 1300: Begech Bigécs Bigécs part 
(határrész) 

A Bigécs földrajzi köznév, s ez vált hn.-vé. Mai 
előfordulásában a part fn. járult hozzá. (LÉVAI BÉLA) 

bigécs       100  11  31 

Billye 1299: Byle 
 

Billye 
 

- A m. Bille szn.-ből keletkezhetett. (MEZŐ-NÉMETH 
1972) 

billye       421  41  33 

Billye 1321: Billes Billyes - A m. Bille szn.-ből keletkezhetett –s képzővel. 
(MEZŐ-NÉMETH 1972) 

billye   s    421  41  21 

Bir [1290-1300]: Byr  Bir  
 

Zomajás 
Templom 
hegy 
(határrész) 
Biri 

Török személynévből keletkezhetett. Az alapjául 
szolgáló szn.-ben egy ’ farkas’ jelentésű dunai bolgár-
török büri kereshető. A Zomajás talán puszta 
személynévből keletkezett magyar névadással: Zomoyn 
szn. (FNESZ) 

bir       421  41  33 

Bir 1332-5: Hubyr Hubir Zomajás 
Templom 
hegy 
(határrész) 
Biri 

Török személynévből keletkezhetett. Az alapjául 
szolgáló szn.-ben egy ’ farkas’ jelentésű dunai bolgár-
török büri kereshető. (FNESZ) 

hubir       421  41  33 



Bodacs 1407: Bodach Bodacs Bodajcs 
(határrész) 

Puszta személynévből keletkezett magyar névadással: 
Boda szn. –cs képző kapcsolódott hozzá. Mai 
alakjában a –cs képző elé betoldódott egy –j képző. 
(FNESZ) 

boda   cs    421  41  41 

Bodon(földe) 1270: Budunfelde  Bodonfölde 
 

Bodony 
(határrész) 

Puszta személynévből keletkezett magyar névadással: 
Bodun szn. Az alapjául szolgáló szn. bizonyára török 
eredetű: ótr. bodun ’lakosság, alattvalók, nép’. Ehhez 
kapcsolódott a föld ’földbirtok’ fn. birtokos ragos 
alakja. (FNESZ) 

bodon     föld e 421 100 41 11 11 

Bodon(földe) [1296]: 
Kysbodun 

Kisbodon Bodony 
(határrész) 

Az előtag a m. kis mn.-ből ered, az utótag puszta 
személynévből keletkezett magyar névadással: Bodun 
szn. Az alapjául szolgáló szn. bizonyára török eredetű: 
ótr. bodun ’lakosság, alattvalók, nép’. (FNESZ)  

kis     bodon  311 200 71 21 11 

Bodon(földe) [1296]: 
Kyubodun 

Külbodon Bodony 
(határrész) 

Az előtag a m. külső mn. kül- tövéből ered, az utótag 
puszta személynévből keletkezett magyar névadással: 
Bodun szn. Az alapjául szolgáló szn. bizonyára török 
eredetű: ótr. bodun ’lakosság, alattvalók, nép’. 
(FNESZ)  

kül     bodon  540 200 71 21 11 

Bodon(földe) [1296]: Belbodun  
 

Belbodon Bodony 
(határrész) 

A Bel- előtag a belső ’belül lévő’ mn.-ből származik. 
A Bodon puszta személynévből keletkezett magyar 
névadással: Bodun szn. Az alapjául szolgáló szn. 
bizonyára török eredetű: ótr. bodun ’lakosság, 
alattvalók, nép’. (FNESZ) 

bel     bodon  540 200 71 21 11 

Bodon(földe) 1323: Bodun  
 

Bodon Bodony 
(határrész) 

A Bodon puszta személynévből keletkezett magyar 
névadással: Bodun szn. Az alapjául szolgáló szn. 
bizonyára török eredetű: ótr. bodun ’lakosság, 
alattvalók, nép’. (FNESZ) 
 

bodon       421  41  41 

Bodon(földe) 1336 
Eghazazbodun 

Egyházasbodon Bodony 
(határrész) 

Puszta személynévből keletkezett magyar névadással: 
Bodun szn. Az alapjául szolgáló szn. bizonyára török 
eredetű: ótr. bodun ’lakosság, alattvalók, nép’. Az 
Egyházas- előtagnak templommal rendelkező, 
templomos az értelme és az egyház fn. –s képzős 
származéka. (FNESZ) 

egyház
a 

  s  bodon  413 200 72 21 11 

Bodortelek(e) 1408: Bodortelek 
 

Bodortelek 
 

Bodorhegy 
Bodor 
kútlapossa 
Bodorszőlő 
(határrész) 

A m. Bodor szn.-nek és a birtokos személyraggal 
ellátott vagy ragtalan telek ’szántásra alkalmas, 
trágyázott föld ’ fn.-nek az összetétele a hn. Mai 
előfordulásában a Bodor a hegy ’magasabb földfelszíni 
emelkedés’ fn.-vel a kútlapossa birtokos ragos 
összetétellel (kút fn. + lapos fn. birtokos személyragos 
alakja), a szőlő fn.-vel kapcsolódott, ami 
szőlőtermelésre utal. (FNESZ) 

bodor     telek  421 100 41 11 11 

Bodortelek(e) 1423: 
Bodorteleke 

Bodorteleke Bodorhegy 
Bodor 
kútlapossa 
Bodorszőlő 
(határrész) 

A m. Bodor szn.-nek és a birtokos személyraggal 
ellátott vagy ragtalan telek ’szántásra alkalmas, 
trágyázott föld ’ fn. birtokos személyragos alakjának 
összetétele. (FNESZ) 

bodor     telek e 421 100 41 11 44 

Bodrog(teleke) 1440: Bodrogteleke - Valószínüleg a m. bodor névszó családjába tartozik, és bodrog     telek e 521 100 71 11 11 



Bodroghtheleke
~Bodrogtheleke  

 

 
 
 

jelentése: hullámos, nem sima víztükrű folyó. Kevéssé 
meggyőző az a feltevés, hogy a m. Bodor személynév 
származéka a Bodrog. Az utótag a telek ’szántásra 
alkalmas, trágyázott föld’ fn. birtokos ragos alakja. 
(FNESZ) 

Bodrog(teleke) 1481: Bodrog Bodrog - Valószínüleg a m. bodor névszó családjába tartozik, és 
jelentése: hullámos, nem sima víztükrű folyó. Kevéssé 
meggyőző az a feltevés, hogy a m. Bodor személynév 
származéka a Bodrog. (FNESZ) 

bodrog       521  21    41 

Bogát 1324: Bugach Bogát Nyírbogát A Bogát hn. puszta személynévből keletkezett magyar 
névadással: Bogat szn. A szn. szláv eredetű és 
jelentése: gazdag. A tájra utaló Nyír- előtag 
megkülönböztető szerepű. (FNESZ) 

bogát       421  41  33 

Bogdány(teleke) 1219/550: 
Bogdan 

Bogdány Nyírbogdány Puszta személynévből keletkezett magyar névadással a 
Bogdány hn.: Bogdan szn. A szn. szláv eredetű és 
jelentése: Isten ajándéka. A tájra utaló Nyír- előtag 
megkülönböztető szerepű. (FNESZ) 

bogdán
y 

      421  41  33 

Bogdány(teleke) 1324: 
Bogdanteluke ~ 
Bogydantelke 

Bogdányteleke 
~ Bogdánytelke 

Nyírbogdány Puszta személynévből keletkezett magyar névadással a 
Bogdány hn.: Bogdan szn. A szn. szláv eredetű és 
jelentése: Isten ajándéka.Ehhez kapcsolódott a telek 
’puszta hely’ fn. birtokos ragos alakja. (FNESZ) 

bogdán
y 

    telek e 200 100 21 11 43 

Boldogasszony 
Bákája 

1212/339: Bata 
 

Báka 
 

Szabolcsbák
a  
Kis-Báka 
Nagybáka 

Puszta személynévből keletkezett magyar névadással a 
Báka hn.: Baka szn. (talán kapcsolatban van a m. béka 
tr. eredetijével). Mai előfordulásában a Kis- és Nagy- 
előtag megkülönböztető szerepű. A Szabolcs- előtag a 
megyére utal, amely szintén szn.-i eredetű: Sobolcí. 
(FNESZ) 

báka       421  41  33 

Boldogasszony 
Bákája 

1474: 
Bodogazzon 
Bakaya 

Boldogasszony 
Bákája 

Szabolcsbák
a  
Kis-Báka 
Nagybáka 

Puszta személynévből keletkezett magyar névadással a 
Báka hn.: Baka szn. (talán kapcsolatban van a m. béka 
tr. eredetijével). A szn. birtokos személyragos alakja 
szerepel a hn.-ben. A m. Boldogasszony jelentése: 
Szűz Mária. Onnan kapta a nevét, hogy a falu 
templomát Szűz Mária tiszteletére szentelték. (FNESZ) 

boldog  asszony   bákáj a 413 200 47 21 11 

Bolt 1214/550: Bozt 
[∋ : Bolt] 

1312: Bolch 
 

Bolt  
 
 

Boóth puszta 
Boóti Puszta 
Boót dűlő 
(határrész) 

Puszta személynévből keletkezett magyar névadással: 
Bolt szn. (MEZŐ-NÉMETH 1972).  

bolt       421  41  33 

Bolt 1324: Bolchy Bolti Boóth puszta 
Boóti Puszta 
Boót dűlő 
(határrész) 

Puszta személynévből keletkezett magyar névadással: 
Bolt szn. A szn. –i képzővel egészül ki. (MEZŐ-
NÉMETH 1972). 

bolt   i    421  41  21 

Bolyár 1390: Bolyar Bolyár Bojár halom 
(határrész) 

Puszta személynévből keletkezett magyar névadással: 
Balar szn. Mai előfordulásában a halom ’kisebb 
földfelszíni emelkedés’ fn. kapcsolódik hozzá. 
(FNESZ) 

bolyár       421  41  33 

Bonca 1220/550: Benca 
[∋ : Bonca] 

Bonca Bonca-
halom 
(határrész) 

Talán személynévi eredetű: a m. Bonc szn.-nek 
birtokos személyraggal ellátott alakja. Mai 
előfordulásában a halom ’kisebb földfelszíni 

bonc   a    ?421  ?41  ?21 



emelkedés’ fn. kapcsolódik hozzá. (FNESZ) 
Bont(a) 1312: Bunt Bont Bonta-hegy 

(határrész) 
A m. Bonta sz. névből eredhet. Mai előfordulásában 
kapcsolódik hozzá a hegy ’magasabb földfelszíni 
emelkedés’ fn. (FNESZ) 

bont   a    421  41  33 

Borsova 1409: Borsowa 
 

Borsova 
 

Borzsovatan
ya 
(határrész) 

A m. Bors szn.-ből alakulhatott szláv birtokjelölő mn.-i 
képzővel. Értelme: Bors birtoka, Borsé. Idővel a hn.-
hez a tanya ’kisebb gazdasági település a határban’ fn. 
járult (MEZŐ-NÉMETH 1972). 

borso   va    421  41  21 

Borsova 1416: Borsuus Borsos Borzsovatan
ya 
(határrész) 

A m. Bors szn.-ből alakulhatott –s képzővel (MEZŐ-
NÉMETH 1972).  

borso   s    421  41  21 

Borzlyuk 1413: Borzlyuk Borzlyuk Borzfűtő 
(határrész) 

A m. borzlyuk ’borzkotorék’ fn.-ből keletkezett. A 
borz erdős dombok napsütötte oldalában vájja ki 
üregét. (FNESZ)  

borz  lyuk     523  22  33 

Bosznadada 1274: Kallo 
 

Kálló 
 

Nagykálló A Kálló bizonytalan eredetű. Talán egy halastóról 
vitték át a közeli településre. De figyelembe vehető a 
m. kalló ’kallózó (mesterember, malom)’ fn.-ből való 
származtatása is. Mai előfordulásában a Nagy- előtag 
megkülönböztető szerepű. (FNESZ) De a halastóról 
nem kaphatta a nevét, mert az a Bodrogközben feküdt. 
(MEZŐ-NÉMETH 1972) 

kálló       413  53  33 

Bosznadada 1325: Boznudada Bosznadada Nagykálló A Bosznadada hn. személynévi eredetű lehet: a m. 
Boszna szn.-ből származik a Boszna, és a Dada hn. 
alapjául is szn. szolgál: Deda szn. (FNESZ) 

boszna     dada  200 200 21 21 11 

Bosznadada 1349: 
Vasaroskallou 

 

Vásároskálló Nagykálló Az előtag a m. vásár –s képzős származéka és 
vásártartási jogra utal. Az utótag bizonytalan eredetű.  
Talán egy halastóról vitték át a közeli településre. De 
figyelembe vehető a m. kalló ’kallózó (mesterember, 
malom)’ fn.-ből való származtatása is. (FNESZ) De a 
halastóról nem kaphatta a nevét, mert az a 
Bodrogközben feküdt. (MEZŐ-NÉMETH 1972) 

vásáro   s  kálló  325 200 72 21 11 

Bosznadada 1406: Bozna Boszna Nagykálló A m. Boszna szn.-ből származik a Boszna hn. 
(FNESZ) 

boszna       421  41  33 

Bököny 1291: Buken 
 

Bököny  Bököny 
Pusztatempl
om 
(határrész) 

Puszta személynévből keletkezett magyar névadással: 
Buquen szn. E szn. eredete nincs tisztázva. Némelyek 
az ótr. bük ’erdő, sűrűség, bozót’ fn.-vel vélik 
összekapcsolhatónak. Talán a tr. bükin ’impotens’ is 
szóba jöhet (FNESZ). De lehet egy tr. Bök szn. 
továbbképzése is (MEZŐ-NÉMETH 1972). A 
Pusztatemplom a puszta ’elhagyatott, elpusztult’mn.-
nek és templom ’istentisztelet céljára való épület’ fn.-
nek az összetétele.  

bököny       421  41  33 

Bököny 1329: Kysbuken Kisbököny Bököny 
Pusztatempl
om 
(határrész) 

Az előtag a m. kis mn.-ből származik. Az utótag puszta 
személynévből keletkezett magyar névadással: Buquen 
szn. E szn. eredete nincs tisztázva. Némelyek az ótr. 
bük ’erdő, sűrűség, bozót’ fn.-vel vélik 
összekapcsolhatónak.  Talán a tr. bükin ’impotens’ is 
szóba jöhet (FNESZ). De lehet egy tr. Bök szn. 

kis     bököny  311 200 71 21 11 



továbbképzése is (MEZŐ-NÉMETH 1972). 
Böszörmény 1215/550: Nyr 

 
Nyír     Hajdúböször

mény 
A m. nyír ’nyíres, nyírfaerdő’ fn.-ből keletkezett. Mai 
előfordulásában az utótag a m. böszörmény ’izmaelita’ 
népnévből keletkezett. A megkülönböztető szerepű 
Hajdú- előtag azzal kapcsolatos, hogy böszörmény 
hajdúváros, amely 1876-ig a Hajdúkerület székhelye 
volt. (FNESZ)  

nyír       523  21  33 

Böszörmény 1248/326: 
Nogbezermen  

 

Nagyböszörmé
ny 

Hajdúböször
mény 

Az előtag a m. nagy mn.-ből származik, az utótag a m. 
böszörmény ’izmaelita’ népnévből keletkezett. 
(FNESZ) 

nagy     böször 
mény 

 311 200 71 21 11 

Böszörmény 1300: 
Bezermenteluk 

Böszörménytele
k 

Hajdúböször
mény 

Az előtag m. böszörmény ’izmaelita’ népnévből 
keletkezett. Az utótag atelek ’szántásra alkalmas 
trágyázott föld’ fn. (FNESZ) 

böször
mény 

    telek  423 100 31 11 11 

Böszörmény 1317 Bezermen Böszörmény Hajdúböször
mény 

A m. böszörmény ’izmaelita’ népnévből keletkezett. 
(FNESZ) 

böször
mény 

      423  31  33 

Buj 1327/355: Buly  Buji  
 

Buj Puszta személynévből keletkezett magyar névadással: 
Bul szn. Ehhez járul egy –i képző. (FNESZ) 

buj   i    421  41  21 

Buj 1329: Bul Buj Buj Puszta személynévből keletkezett magyar névadással: 
Bul szn. (FNESZ) 

buj       421  41  42 

Buzita *[1300]: Buzyta Buzita Buzita 
(határrész) 

Puszta személynévből keletkezett magyar névadással: 
Bozete szn. (FNESZ) 

buzita       421  41  33 

Büd(monostora) *1215/550: Bud  Büd Tisza-Büd 
(határrész) 

A Büd puszta személynévből keletkezett magyar 
névadással: Beud szn. A szn.-ben a m. bő köznév rejlik 
–d képzővel megtoldva. Mai alakjában a Tisza 
névelem a folyó melletti fekvésre utal. (FNESZ) 

büd       421  41  33 

Büd(monostora) 1321: 
Bédmunustura 

Büdmonostora Tisza-Büd 
(határrész) 

A Büd puszta személynévből keletkezett magyar 
névadással: Beud szn. A szn.-ben a m. bő köznév rejlik 
–d képzővel megtoldva. A Büd- előtaghoz kapcsolódik 
a monostor ’kolostor’ birtokos személyragos alakja. 
(FNESZ) 

büd     monostor a 200 100 21 11 43 

Büdszentkirály 1427: Zenthkyral 
 

Szentkirály 
 

- Szentkirály onnan kapta a nevét, hogy templomát első 
királyunk, Szent István tiszteletére szentelték. 
(FNESZ) 

szent  király     413  47  33 

Büdszentkirály 1427: 
Bwdzenthkyral 

Büdszentkirály - Szentkirály onnan kapta a nevét, hogy templomát első 
királyunk, Szent István tiszteletére szentelték. A Büd 
puszta személynévből keletkezett magyar névadással: 
Beud szn. A szn.-ben a m. bő köznév rejlik –d 
képzővel megtoldva. (FNESZ) 

büd    szent király  421 200 41 11 11 

Büs 1222/550: Bis  
 

Büs Büss puszta 
(határrész) 

Az elsődleges Büs<Bis névalak puszta személynévből 
keletkezett magyar névadással: Bí∫e szn. Idővel 
kiegészült a hn. a puszta fn.-vel, amely 
elpusztásodással, elnéptelenedéssel van kapcsolatban. 
(FNESZ)  

büs       421  41  33 

Büs 1362: Nadasd  
 

Nádasd Büss puszta 
(határrész) 

A m. nádas ’náddal benőtt terület’ fn. –d képzős 
származéka. Az elsődleges nádas a m. nád –s képzős 
származéka. (FNESZ) 

náda   sd    411  72  21 

Büs 1400: Bystelke Büstelke Büss puszta 
(határrész) 

Az elsődleges Büs<Bis névalak puszta személynévből 
keletkezett magyar névadással: Bí∫e szn. Ehhez 

büs     telk e 200 100 21 11 43 



kapcsolódik utótagként a telek ’szántásra alkalmas 
trágyázott füld’ fn. birtokos személyragos alakja. 
(FNESZ) 

Cégény [1067 k.]/267 
: Chegen 

Cégény Cégényi út  
Cégény 
(határrész) 

Puszta személynévből keletkezett magyar névadással: 
Chegun szn. (FNESZ) 

cégény       421  41  33 

Cuca 1311/323: Zuza Cuca Cuca 
Cucai hát 
Cucai iskola 

Puszta személynévből keletkezett magyar névadással: 
Cuca szn. Mai előfordulásában hozzákapcsolódott a 
melléknévképzős alakhoz a hát ’hosszan elnyúló 
domborulat’ fn. és az iskola fn. (FNESZ) 

cuca       421  41  33 

Csécs 1297: Chech Csécs Csécs halom 
Csécs tó 
Csécs laposa 
Csécs-
mocsár 
(határrész) 

Puszta személynévből keletkezett magyar névadással: 
Chech szn. A szn. vagy a m. csécs ’kanyaró, himlő’ 
fn.-ből alakult, vagy szláv eredetű. Mai 
előfordulásában hozzákapcsolódott a halom ’kisebb 
földfelszíni emelkedés’ fn. , a tó ’vízállás’ fn. , lapos 
fn. birtokos ragos alakja, a mocsár fn. (FNESZ) 

csécs       421  41  33 

Csege 1248/326: Chege Csege Tiszacsege Puszta személynévből keletkezett magyar névadással: 
Chege szn. A Tisza- előtag a folyó mellékére utal. 
(FNESZ) 

csege       421  41  33 

Csegeszentmikló
s 

1352/368: 
Zenmiclos 

 

Szentmiklós 
 
 
 

- Szentnévi eredetű. Szentmiklós arra utal, hogy a 
községet temploma védőszentjéről, Szent Miklósról 
nevezték el. (FNESZ) 

szent  miklós     413  47  33 

Csegeszentmikló
s 

1458: 
Chegezenthmyk
los 

Csegeszentmikl
ós 

- Puszta személynévből keletkezett magyar névadással: 
Chege szn. Ehhez kapcsolódott a Szentmiklós, ami arra 
utal, hogy a községet temploma védőszentjéről, Szent 
Miklósról nevezték el. (FNESZ) 

csege    szent miklós  200 200 21 22 13 

Csehi 1312: Chehy Csehi - A m. cseh népnév birtoklást kifejező –i képzős 
származéka. Cseh nemzetiségű telepesekre utal. De 
lehet személynévi eredetű is: Cheh szn. (FNESZ) 

cseh   i    423  31  21 

Cseketeleke 1394: 
Cheketeleke  

Cseketeleke  Cseke-halom 
(határrész) 

A m. Cseke szn.-nek és a telek ’szántásra alkalmas, 
trágyázott föld’ fn. birtokos ragos alakjának 
összetétele. Mai alakjában a halom ’kisebb földfelszíni 
emelkedés’ fn.  
 szerepel. (FNESZ) 

cseke     telek e 421 100 41 11 11 

Cseketeleke 1423: Csókatelek Csókatelek Cseke-halom 
(határrész) 

A m. csóka állatnévnek és a telek ’szántásra alkalmas, 
trágyázott föld’ fn.-nek az összetétele. (FNESZ) 

csóka     telek  ?412 100 ?52 11 11 

Csenke +1239/481: 
Chenke  

Csenke  Csenke 
sziget 
(határrész) 

Puszta személynévből keletkezett magyar névadással: 
Chenke szn. A helynév később kiegészült a sziget fn.-
vel. (FNESZ)   

csenke       421  41  33 

Csenke 1298: Kywl 
Chenke 

Külcsenke Csenke 
sziget 
(határrész) 

Az előtag a külső mn. kül- tövéből ered, az utótag 
puszta személynévből keletkezett magyar névadással: 
Chenke szn. (FNESZ) 

kül     csenke  540 200 71 21 11 

Csenke 1298: Bel 
Chenke 

Belcsenke Csenke 
sziget 
(határrész) 

Az előtag a belső mn. bel- tövéből ered, az utótag 
puszta személynévből keletkezett magyar névadással: 
Chenke szn. (FNESZ) 

bel     csenke  540 200 71 21 11 

Csépánfája 1329: 
Chepanfaya 

Csépánfája Csépánytany
a 

Az elsődleges Csépán névváltozat  puszta 
személynévből keletkezett magyar névadással: Chepan 

csépán  fáj a    523  22  33 



Csépány 
Csépán 
tanya 
(határrész) 

’István’ szn. Mai alakjában hozzákapcsolódott a tanya 
’kisebb gazdasági település a határban’ fn. (FNESZ)   

Csetér 1219/550: Cheke 
[∋ : Checer]  

1332-5: Chetor 

Csetér  
 

Csetér 
(határrész) 

Személynévi eredetű: Cheter szn.  csetér       421  41  33 

Csobaj 1252: 
Chobay~Czoba
y 

Csobaj Csobaj A m. Csoba ’Csaba’ szn. kicsinyítő-becéző funkciójú –
j képzős származékából keletkezett. (FNESZ)  

csoba   j    421  41  21 

Csobodlövő 1212/339: 
Sombotlevi~Zo
bothleu  

1347: 
Chobokleueu 

 

Csobodlövő  
 
 
 

Csobai hegy 
Csobod 
Csobod erdő 
(határrész) 

A m. Csoba ’Csaba’ szn. –d képzős származékából 
ered. A Lövő- utótag a m. lő ige folyamatos melléknévi 
igenevéből keletkezett. Az egykori gyepűt védő 
lövészekre utal. Mai alakjában a Csobod kiegészül az 
erdő fn.-vel. –d képző nélküli alakjához a hegy 
’magasabb földfelszíni emelkedés’ fn. járul. (FNESZ) 

csobod     löv ő 421 200 41 23 11 

Csobodlövő 1454: Leveo Lövő Csobai hegy 
Csobod 
Csobod erdő 
(határrész) 

A m. lő ige folyamatos melléknévi igenevéből 
keletkezett. Az egykori gyepűt védő lövészekre utal. 
(FNESZ) 

löv   ő    423  73  21 

Cseketeleke 1394: 
Cheketeleke 

Cseketeleke Cseke-halom 
(határrész) 

A m. Cseke szn.-nek és a telek ’szántásra alkalmas, 
trágyázott föld’ fn. birtokos ragos alakjának 
összetétele. Mai alakjában a halom ’kisebb földfelszíni 
emelkedés’ fn.  
 szerepel. (FNESZ) 

cseke     telek e 421 100 41 11 11 

Csókatelek 1423: Csókatelek Csókatelek Cseke-halom 
(határrész) 

A m. csóka állatnévnek és a telek ’szántásra alkalmas, 
trágyázott föld’ fn.-nek az összetétele. (FNESZ) 

csóka     telek  412  52 11 

Csősz(d), 
Csőszegyháza 

[1009]>261/271: 
Cheuzd 

  

Csőszd Kis Csősz 
halom 
(határrész) 

A m. csősz foglalkozásnévből származik. E fn.-nek az 
Árpád-korban ’(királyi) kikiáltó, hírvivő, hirdető’ volt 
a jelentése. Ehhez járult egy –d képző. Mai 
előfordulásában a Kis- előtag megkülönböztetésre 
szolgál. Ehhez járul még a halom ’kisebb földfelszíni 
emelkedés’ fn. (FNESZ)  

csősz   d    423  33  21 

Csősz(d), 
Csőszegyháza 

1220/550: Cheuz  
 

Csősz Kis Csősz 
halom 
(határrész) 

A m. csősz foglalkozásnévből származik. E fn.-nek az 
Árpád-korban ’(királyi) kikiáltó, hírvivő, hirdető’ volt 
a jelentése. (FNESZ) 

csősz       423  33  33 

Csősz(d), 
Csőszegyháza 

1430: 
Ceusekhaza 

Csőszegyháza Kis Csősz 
halom 
(határrész) 

A m. csősz foglalkozásnévből származik. E fn.-nek az 
Árpád-korban ’(királyi) kikiáltó, hírvivő, hirdető’ volt 
a jelentése. Ehhez járult egy –d képző, valamint az 
egyház fn. birtokosragos alakja. (FNESZ) 

csősz     egyház a 200 100 21 11 43 

Csúr [1163-73]>520: 
Suur  

 

Csúr Csúr tanya 
(határrész) 

Puszta személynévből keletkezett magyar névadással: 
A személynév forrása a méltóságnévként is 
használatos ótörök Čúr szn. Később járult hozzá a 
tanya ’ kisebb gazdasági település a határban’ fn. 
(FNESZ)  

csúr       421  41  33 

Csúr 1486: Beelchwr Belcsúr Csúr tanya 
(határrész) 

A Bel- előtag a belső ’belül lévő’ mn.-ből származik. 
Az utótag puszta személynévből keletkezett magyar 
névadással: Choor szn. Az alapjául szolgáló szn. 

bel     csúr  540 200 71 21 11 



forrása a méltóságnévként is használatos ótörök Čur 
szn. (FNESZ) 

Dada 1214/550: 
Gyagya 

1254: Dada 

Dada 
 

Tiszadada Puszta személynévből keletkezett magyar névadással: 
Deda szn. A Tisza melletti fekvésre utaló Tisza- előtag 
megkülönböztető szerepű. (FNESZ)  

dada       421  41  33 

Dédács(teleke) 1327: Dedach  Dédács - A m. Dédács szn.-ből vált hn.-vé. (FNESZ)  dédács       421  41  33 
 1355: 

Dedachteleke 
Dédácsteleke - A m. Dédács szn.-nek és a birtokos személyraggal 

ellátott telek ’szántásra alkalmas, trágyázott föld’  fn.-
nek az összetétele. (FNESZ)  

dédács     telek e 200 100 21 11 43 

Dég 1294: Deegh Dég - Puszta személynévből keletkezett magyar névadással: 
Deg szn. Valószínűleg német eredetű és a Tag ’nap’ 
köznévvel tartozik össze, de némelyek a m. dög fn.-vel 
azonosítják. (FNESZ) 

dég       421  41  33 

Demeter 1292: Demetur  Demeter - Puszta személynévből keletkezett magyar névadással: 
Demetur szn. (FNESZ) 

demete
r 

      421  41  33 

Demeter 1411: 
Sentdemeter 

Szentdemeter - Szentnévi eredetű: Szent Demeter szentnév. (FNESZ) szent  demeter     413  47  44 

Derzs 1336/33: Ders  
 

Derzs Derzsi 
laponyag = 
rét = telek 

Puszta személynévből keletkezett magyar névadással: 
Dersy, Dirs szn. Mai előfordulásában kiegészült a 
laponyag, rét, telek fn.-vel. (FNESZ) 

derzs       421  41  33 

Derzs 1455: Derseghaz Dezsegyház Derzsi 
laponyag = 
rét = telek 

Az előtag puszta személynévből keletkezett magyar 
névadással: Dersy, Dirs szn. Az utótag az egyház 
’templom’ fn. birtokos személyragos alakja. (FNESZ) 

derzs  egyház     200 100 21 11 43 

Derzstelek 1329: Kyusders 
 

Kisderzs 
 

Derzs 
(határrész) 

Az előtag a m. kis mn.-ből származik az utótag puszta 
személynévből keletkezett magyar névadással: Dersy, 
Dirs szn. (FNESZ) 

kis     derzs  311 200 71 21 11 

Derzstelek 1421: Derstelek 
 

Derzstelek Derzs 
(határrész) 

Puszta személynévből keletkezett magyar névadással: 
Dersy, Dirs szn. Az utótag a telek ’szántásra alkalmas, 
trágyázott föld’ fn. (FNESZ) 

derzs     telek  200 100 41 11 11 

Derzstelek 1424: Ders Derzs Derzs 
(határrész) 

Puszta személynévből keletkezett magyar névadással: 
Dersy, Dirs szn. (FNESZ) 

derzs       421  41  41 

Devecser 1219/550: de 
Vecher [∋ : 
Devecher] 

Devecser 
 
 

Demecser Puszta személynévből keletkezett magyar névadással: 
Deuecher szn. Talán szláv eredetű. V > m 
hangváltozás történt a mai alakban. (FNESZ) 

devecs
er 

      421  41  33 

Devecser [1268]/333: 
Kemen 
deuecher 

Keméndevecser  Az előtag a m. Kemény szn.-ből alakult. A Devecser 
névalak puszta személynévből keletkezett magyar 
névadással: Deuecher szn. Talán szláv eredetű. 
(FNESZ) 

kemén     devecser  421 200 41 21 11 

Dicse 1347: Diche Dicse Dicse 
Nagy és Kis 
Dicse- hát 
(határrész) 

Puszta személynévből való településnév. Egy tr. 
méltóságjelölőből származik. (MEZŐ-NÉMETH 
1972)  

dicse       421  41  33 

Diósdoboka 1290: Dabaka  
 

Doboka  Doboka 
Diófacsere  
dombja 
(határrész) 

Puszta személynévből keletkezett magyar névadással a 
Doboka: Dobuca szn. Mai előfordulásában a Diófa 
névelem a diófa köznévre utal, a m. csere cserjés 
bokros helyre, cserfásra. Ez még összekapcsolódik a 
domb fn. birtokos személyragos alakjával. (FNESZ)  

doboka       421  41  33 

Diósdoboka 1346: Köpedobokaház Doboka Puszta személynévből származik az előtag. Ez köpe    doboka ház a 421 200 41 24 11 



Kupedubokahaz
a 

a Diófacsere  
dombja 
(határrész) 

összekapcsolódik a Doboka hn.-vel, mely személynévi 
eredetű és a ház ’lakóhely’ fn. birtokosragos alakjával. 
(MEZŐ-NÉMETH 1972) 

Diósdoboka Kupehazadobaka Köpeházadobok
a 

Doboka 
Diófacsere  
dombja 
(határrész) 

Puszta személynévből származik az előtag. Ez 
összekapcsolódik a ház ’lakóhely’ fn. birtokosragos 
alakjával és a Doboka hn.-vel, mely személynévi 
eredetű. (MEZŐ-NÉMETH 1972) 

köpe  ház a  doboka  200 200 24 21 11 

Diósdoboka 1415: 
Gyosdoboka 

Diósdoboka Doboka 
Diófacsere  
dombja 
(határrész) 

A Diós- előtag a m. dió fanévnek –s képzős 
származékából alakult. Diófával benőtt helyre utal. Az 
utótag puszta személynévből keletkezett magyar 
névadással a Doboka: Dobuca szn. (FNESZ) 
 

dió   s  doboka  411 200 72 21 11 

Dob 1229/550: Gab 
[∋ : Dab] 

1256: Dob 

Dob Tiszadob Bizonyára puszta személynévből keletkezett magyar 
névadással. Egyesek szerint alapja a m. dob 
’ütőhangszer’ fn., mások szerint a Tóbiás szn. rövidült 
alakja vált hn.-vé. A Tisza melletti fekvésre utaló 
előtag megkülönböztető szerepű. (FNESZ) 

dob       421  41  33 

Doboka 1290: Dabaka  
 

Doboka  Doboka 
Diófacsered

ombja 
(határrész) 

A Diós- előtag a m. dió fanévnek –s képzős 
származékából alakult. Diófával benőtt helyre utal. 
Puszta személynévből keletkezett magyar névadással a 
Doboka: Dobuca szn. Mai előfordulásában a Diófa 
névelem a diófa köznévre utal, a m. csere cserjés 
bokros helyre, cserfásra. Ez még összekapcsolódik a 
domb fn. birtokos személyragos alakjával. (FNESZ) 

doboka       421  41  33 

Doboka 1346: 
Kupedubokahaz
a 

Köpedobokaház
a 

Doboka 
Diófacsered
ombja 
(határrész) 

Puszta személynévből származik az előtag. Ez 
összekapcsolódik a Doboka hn.-vel, mely személynévi 
eredetű és a ház ’lakóhely’ fn. birtokosragos alakjával. 
(MEZŐ-NÉMETH 1972) 

köpe    doboka ház a 421 200 41 24 11 

Doboka 1346:  
Kupehazadobak
a 

Köpeházadobok
a 

Doboka 
Diófacsered
ombja 
(határrész) 

Puszta személynévből származik az előtag. Ez 
összekapcsolódik a ház ’lakóhely’ fn. birtokosragos 
alakjával és a Doboka hn.-vel, mely személynévi 
eredetű. (MEZŐ-NÉMETH 1972)) 

köpe  ház a  doboka  200 200 24 21 11 

Doboka 1415: 
Gyosdoboka 

Diósdoboka Doboka 
Diófacsered
ombja 
(határrész) 

A Diós- előtag a m. dió fanévnek –s képzős 
származékából alakult. Diófával benőtt helyre utal. Az 
utótag puszta személynévből keletkezett magyar 
névadással a Doboka: Dobuca szn. (FNESZ)  
 

dió   s  doboka  411 200 72 21 11 

Dobos 1219/550: Dubos Dobos Nagydobos A Dobos hn. bizonyára a m. dobos fn.-ből keletkezett, 
s annak őrzi, hogy a település első lakói a közeli 
gyepűnek a védelmével megbízott őrök voltak, akik 
dobolással jelezték az ellenség közeledését. A Nagy- 
előtag Pusztadobostól való megkülönböztetésre 
szolgál. (FNESZ) 

dobo   s    423  72  33 

Dombrád [1067 k.]/267: 
Damarad 

Dombrád Dombrád Szláv eredetű személynévből keletkezett magyar 
névadással. (FNESZ)  

dombrá
d 

      421  41  33 

Dorog(egy)háza 1312: 
Durugeghaza  

Dorogegyháza Hajdúdorog Puszta személynévből keletkezett magyar névadással: 
Durug szn. Ehhez kapcsolódik utótagként az egyház 
birtokosragos alakja.  

dorog     egyház a 421 100 41 11 11 



A Hajdú- előtag a hajdúvárosi jellegre utal. (FNESZ)  
Dorog(egy)háza 1358: Doroghaza Dorogháza Hajdúdorog Puszta személynévből keletkezett magyar névadással: 

Durug szn. Ehhez kapcsolódik utótagként a ház fn. 
birtokos személyragos alakja. (FNESZ)  

dorog     ház a 421 100 41 11 11 

Dorogles(i) 1312: Duruglees Dorogles  ?Dorogiás-
hegy 

Puszta személynévből keletkezett magyar névadással: 
Durug szn. Az utótag a birtokos személyraggal ellátott 
les ’rejtett figyelőhely, rejtekhely’ fn. Arra a helyre 
utal, ahol egy Dorog nevű személy meg szokott 
húzódni, hogy észrevétlenül megfigyelhesse, majd 
elejthesse a vadat. Mai alakja a Dorog mn. képzős 
származéka, s ehhez kapcsolódik a hegy ’magasabb 
földfelszíni emelkedés’ fn. (FNESZ)  

dorog  les     413  82  33 

Dorogles(i) 1313: Duruglesy Doroglesi ?Dorogiás-
hegy 

Puszta személynévből keletkezett magyar névadással: 
Durug szn. Az utótag a birtokos személyraggal ellátott 
les ’rejtett figyelőhely, rejtekhely’ fn. –i képzős 
származéka. (FNESZ) 

dorog  les i    413  82  21 

Döge [1272-90]: 
Diogam 

1300: duge 

Döge Döge Puszta személynévből keletkezett magyar névadással: 
Dege szn. A m. Deg szn.-ből képződött, mint 
kicsinyítő-becéző alak (FNESZ). 

döge       421  41  33 

Döge 1284 k.: Kysduge 
 

Kisdöge Döge Az előtag a m. kis mn.-ből származik, az utótag puszta 
személynévből keletkezett magyar névadással: Dege 
szn. A m. Deg szn.-ből képződött, mint kicsinyítő-
becéző alak (FNESZ). 

kis     döge  311 200 71 21 11 

Dusnok 1 [1067 k.]/267: 
Dusnuky 

Dusnoki Dusnok 
Dusnak 

Köznévi előzménye a szláv eredetű m. dusnok ’elhunyt 
ura lelkéért az egyház részére bizonyos 
szolgáltatásokra kötelezett szolga’. A köznévből szn. is 
alakult: Dosnuch. (FNESZ)  

dusnok   i    423/421 33/4  21 

Dusnok 2 1373: Dustruk Dusnok Dusnok 
Dusnoki 
dűlő 
(határrész) 

Köznévi előzménye a szláv eredetű m. dusnok ’elhunyt 
ura lelkéért az egyház részére bizonyos 
szolgáltatásokra kötelezett szolga’. A köznévből szn. is 
alakult: Dosnuch. Mai előfordulásában a Dusnok –i 
képzővel és a dűlő ’határrész’ fn.-vel szerepel. 
(FNESZ) 

dusnok       423/421 33/4  42 

Ebes 1332-5: Ebes Ebes Ebes A m. ebes ’mocsaras, zsombékos’ mn.-ből keletkezett. 
(FNESZ) 

ebe   s    523  72  33 

Egyek [1296 k.]: Eguk Egyek Egyek Puszta személynévből keletkezett magyar névadással: 
Vgek szn. (FNESZ)  

egyek       421  41  33 

Egyházasbercel 1335e. > 370: 
Berczel 

 

Bercel 
 
 

Tiszabercel Törzsnévből keletkezhetett. Bolgár-törökök egyik 
törzsét B.rsūlā-nak mondják. De érdekes a m. Berchel 
szn., valamint a m. bercel ’bozótos terület’ fn. is. Mai 
előfordulásában a Tisza melletti fekvésre utaló előtag 
megkülönböztető szerepű. (FNESZ) 

bercel       423/421 32/4  33 

Egyházasbercel 1371: 
Eghazasbercel 

Egyházasbercel Tiszabercel Az előtag a m. egyház ’templom’ fn.-ből keletkezett –s 
képzővel és egyházzal rendelkező az értelme, az utótag 
törzsnévből keletkezhetett. Bolgár-törökök egyik 
törzsét B.rsūlā-nak mondják. De érdekes a m. Berchel 
szn., valamint a m. bercel ’bozótos terület’ fn. is. 
(FNESZ) 

egyház
a 

  s  bercel  413 200 72 21 11 



Egyházasbodon 1270: Budunfelde   Bodonfölde 
    
 
 

Bodony  
(határrész) 

A Bodon puszta személynévből keletkezett magyar 
névadással: Bodun szn. Az alapjául szolgáló szn. 
bizonyára török eredetű: ótr. bodun ’lakosság, 
alattvalók, nép’. Ehhez kapcsolódott a föld ’földbirtok’ 
fn. birtokos ragos alakja. (FNESZ) 

bodon     föld e 421 100 41 11 11 

Egyházasbodon [1296]: 
Kysbodun 

Kisbodon Bodony  
(határrész) 

Az előtag a m. kis mn.-ből ered, az utótag puszta 
személynévből keletkezett magyar névadással: Bodun 
szn. Az alapjául szolgáló szn. bizonyára török eredetű: 
ótr. bodun ’lakosság, alattvalók, nép’.  (FNESZ) 

kis     bodon  311 200 71 21 11 

Egyházasbodon [1296]: 
Kyubodun 

Külbodon Bodony  
(határrész) 

Az előtag a m. külső mn. kül- tövéből ered, az utótag 
puszta személynévből keletkezett magyar névadással: 
Bodun szn. Az alapjául szolgáló szn. bizonyára török 
eredetű: ótr. bodun ’lakosság, alattvalók, nép’. 
(FNESZ)  

kül     bodon  540 200 71 21 11 

Egyházasbodon [1296]: Belbodun  
 

Belbodon Bodony  
(határrész) 

A Bel- előtag a belső ’belül lévő’ mn.-ből származik. 
A Bodon puszta személynévből keletkezett magyar 
névadással: Bodun szn. Az alapjául szolgáló szn. 
bizonyára török eredetű: ótr. bodun ’lakosság, 
alattvalók, nép’.(FNESZ) 

bel     bodon  540 200 71 21 11 

Egyházasbodon 1323: Bodun  
 

Bodon Bodony  
(határrész) 

A Bodon puszta személynévből keletkezett magyar 
névadással: Bodun szn. Az alapjául szolgáló szn. 
bizonyára török eredetű: ótr. bodun ’lakosság, 
alattvalók, nép’. (FNESZ) 
 

bodon       421  41  41 

Egyházasbodon 1336: 
Eghazazbodun 

Egyházasbodon Bodony  
(határrész) 

Puszta személynévből keletkezett magyar névadással: 
Bodun szn. Az alapjául szolgáló szn. bizonyára török 
eredetű: ótr. bodun ’lakosság, alattvalók, nép’. Az 
Egyházas- előtagnak templommal rendelkező, 
templomos az értelme és az egyház fn. –s képzős 
származéka. (FNESZ) 

egyház
a 

  s  bodon  413 200 72 21 11 

Egyházasgégény 1282>306>366>4
06: Gegen  

 

Gégény 
 

Gégény Bizonytalan erdetű: tövében talán az a szn. rejlik, 
amelyből a Gige hn. keletkezett (FNESZ). Talán egy 
*Gégény szn.-ből keletkezett (MEZŐ-NÉMETH 
1972).  

gégény       ?421  ?41  ?33 

Egyházasgégény 1282>306>366>4
06:Belgegen 

Belgégény Gégény A Bel- előtag a belső ’belül lévő’ mn.-ből származik. 
Az utótag bizonytalan er.-ű: tövében talán az a szn. 
rejlik, amelyből a Gige hn. keletkezett (FNESZ). Talán 
egy *Gégény szn.-ből keletkezett (MEZŐ-NÉMETH 
1972). 

bel     gégény  540 200 71 21 11 

Egyházasgégény 1282>306>366>4
06: Kygegen 

Kügégény Gégény Az előtag a m. külső mn.-ből ered, az utótag 
bizonytalan er.-ű: tövében talán az a szn. rejlik, 
amelyből a Gige hn. keletkezett (Fnesz). Talán egy 
*Gégény szn.-ből keletkezett (MEZŐ-NÉMETH 
1972). 

kü     gégény  540 200 71 21 11 

Egyházasgégény 1400: 
Eghazasgegen 

Egyházasgégén
y 

Gégény Az előtag az egyház ’templom’ fn. –s képzős 
származéka, az utótag bizonytalan er.-ű: tövében talán 
az a szn. rejlik, amelyből a Gige hn. keletkezett 
(FNESZ). Talán egy *Gégény szn.-ből keletkezett 

egyház
a 

  s  gégény  413 200 72 21 11 



(MEZŐ-NÉMETH 1972). 
Egyházasgelse 1310/313: 

Geelse~Gelse 
 

Gelse 
 
 

Nyírgelse Bizonytalan eredetű. Talán puszta személynévből 
keletkezett magyar névadással. Úgy jöhetett létre, hogy 
a m. Gellért vagy Gel(l)én szn. előrészéhez –se 
kicsinyítő képző járult. De számolni lehet szláv szn.-i 
előzménnyel is. A tájra utaló Nyír- előtag 
megkülönböztető szerepű. (FNESZ) 

gelse       ?421  ?41  ?33 

Egyházasgelse 1367: 
Eghazasgelse 

Egyházasgelse Nyírgelse Az utótag bizonytalan eredetű. Talán puszta 
személynévből keletkezett magyar névadással. Úgy 
jöhetett létre, hogy a m. Gellért vagy Gel(l)én szn. 
előrészéhez –se kicsinyítő képző járult. De számolni 
lehet szláv szn.-i előzménnyel is. Az előtag az egyház 
’templom’ fn. –s képzős származéka és templomos az 
értelme. (FNESZ) 

egyház
a 

  s  gelse  413 200 72 21 11 

Egyházasibrány 1310/408: Ibraan Ibrány Ibrány Puszta személynévből keletkezett magyar névadással: 
Ibrun szn. Forrása arab szn. (FNESZ) 

ibrány       421  41  33 

Egyházasibrány 1322: Eghazos 
Ibran 

Egyházasibrány Ibrány Az előtag az egyház ’templom’ fn. –s képzős 
származéka és templomos az értelme. (FNESZ) 

egyház
a 

  s  ibrány  413 200 72 21 11 

Egyházasmacs *1219/550: 
Mochi 

Macsi 
 

Szent 
György 
puszta 
Szentgyörgy 
Szentgyörgy
i 
templomdo
mb 
(határrész) 

Puszta személynévből keletkezett magyar névadással: 
Mochy szn. A szn. talán a szlávságból magyarázható. 
(FNESZ)  

macs   i    421  41  21 

Egyházasmacs 1285: Moch 
 

Macs Szent 
György 
puszta 
Szentgyörgy 
Szentgyörgy
i 
templomdo
mb 
(határrész) 

Puszta személynévből keletkezett magyar névadással: 
Mochy szn. A szn. talán a szlávságból magyarázható.  
(FNESZ) 

macs       421  41  42 

Egyházasmacs  1322: NogMoch 
 

Nagymacs Szent 
György 
puszta 
Szentgyörgy 
Szentgyörgy
i 
templomdo
mb 
(határrész) 

Az előtag a m. nagy mn.-ből származik, az utótag 
puszta személynévből keletkezett magyar névadással: 
Mochy szn. A szn. talán a szlávságból magyarázható. 
(FNESZ)   

nagy     macs  311 200 71 21 11 

Egyházasmacs 1439: 
Zenthgewrg 

 

Szentgyörgy Szent 
György 
puszta 

Szentnévi eredetű: Szent György. Mai előfordulásában 
a szentnév –i képzővel egészült ki és a templomdomb 
összetétellel és képző nélküli alakja a puszta 

szent  györgy     413  47  33 



Szentgyörgy 
Szentgyörgy
i 
templomdo
mb 
(határrész) 

névalakkal. (FNESZ) 

Egyházasmacs 1332-5: S. Georgi Szentgyörgyi Szent 
György 
puszta 
Szentgyörgy 
Szentgyörgy
i 
templomdo
mb 
(határrész) 

Szentnévi eredetű: Szent György. Ennek –i képzős 
alakja vált hn.-vé. (FNESZ)  

szent  györgy i    413  47  21 

Egyházasmacs 1335: 
Eghazasmoch 

 

Egyházasmacs Szent 
György 
puszta 
Szentgyörgy 
Szentgyörgy
i 
templomdo
mb 
(határrész) 

Az előtag az egyház ’templom’ fn. –s képzős 
származéka és templomos az értelme. Az utótag uszta 
személynévből keletkezett magyar névadással: Mochy 
szn. A szn. talán a szlávságból magyarázható. 
(FNESZ)  

egyház
a 

  s  macs  413 200 72 21 11 

Egyházasmacs 1379: Kismoch Kismacs Szent 
György 
puszta 
Szentgyörgy 
Szentgyörgy
i 
templomdo
mb 
(határrész) 

Az előtag a m. kis mn.-ből származik, az utótag puszta 
személynévből keletkezett magyar névadással: Mochy 
szn. A szn. talán a szlávságból magyarázható. 
(FNESZ)   

kis     macs  311 200 71 21 11 

Egyházasmacs 1379: 
Eghazaszentgyu
rgh 

 

Egyházaszentgy
örgy 

Szent 
György 
puszta 
Szentgyörgy 
Szentgyörgy
i 
templomdo
mb 
(határrész) 

Az előtag az egyház ’templom’ fn. –s képzős 
származéka és templomos az értelme. Az utótag 
szentnévi eredetű: Szent György szentnév. A falu 
templomát az ő tiszteletére szentelték. (FNESZ)  

egyház
a 

  s szent györgy  413 200 72 22 11 

Egyházas 
Nagyfalu 

1245: Magna 
Villa 

1327: Nogfolu 
 

Nagyfalu 
 

Tiszanagyfal
u 

A m. nagy mn.-nek és a falu fn.-nek az összetétele. A 
Nagyfalu hn. arra utal, hogy a település a névadáskor 
nagyobb volt szomszédainál. A Tisza melletti fekvésre 
utaló előtag megkülönböztető szerepű. (FNESZ) 

nagy     falu  311 100 71 11 11 

Egyházas 
Nagyfalu 

1459: Eghazas 
Nagfalw 

Egyházas 
Nagyfalu 

Tiszanagyfal
u 

Az Egyházas névalak az egyház fn. –s képzős alakja. A 
Nagyfalu névalak a m. nagy mn.-nek és a falu fn.-nek 

egyház
a 

  s nagy falu  413 200 72 22 11 



az összetétele. A Nagyfalu hn. arra utal, hogy a 
település a névadáskor nagyobb volt szomszédainál. 
Egyházas- előtagnak templommal rendelkező, 
templomos az értelme. (FNESZ) 

Egyházaspátroha *1232 > 360: 
Patroh 

 

Pátroh 
 

Pátroha Puszta személynévből keletkezett magyar névadással: 
Patruh nemzetségnév. Az alapul szolgáló szn. szláv 
eredetű. A hn. későn jelentkező –a végződése 
megszilárdult birtokos személyrag. (FNESZ)  

pátroh       421  41  33 

Egyházaspátroha 1324: Eurpatruh 
 

Őrpátroh Pátroha Az előtag m. őr ’határőr, határvédő’ fn.-ből származik. 
Az utótag puszta személynévből keletkezett magyar 
névadással: Patruh nemzetségnév. Az alapul szolgáló 
szn. szláv eredetű. A hn. későn jelentkező –a 
végződése megszilárdult birtokos személyrag. 
(FNESZ) 

őr     pátroh  423 200 33 21 11 

Egyházaspátroha 1324: 
Ighazaspatruh 

Egyházaspátroh Pátroha Az előtag az egyház ’templom’ fn. –s képzős 
származéka és templomos az értelme. Az utótag puszta 
személynévből keletkezett magyar névadással: Patruh 
nemzetségnév. Az alapul szolgáló szn. szláv eredetű. A 
hn. későn jelentkező –a végződése megszilárdult 
birtokos személyrag. (FNESZ) 

egyház
a 

  s  pátroh  413 200 72 21 11 

Egyházassemjén 1271: Semian 
 

Semjén 
 

Kállósemjén A Semjén puszta szn.-ből keletkezett, mégpedig a lat. 
Simeon ’Simon’ szn.-nek magyar nyelvi fejleményéből 
keletkezett (Semján~Semjén). A Kálló- előtag 
Nagykálló szomszédságára utal. (FNESZ)  

semjén       421  41  33 

Egyházassemjén 1271/284/323: 
Nagy Semien 
[[ ∋ : 
Nogsemyen]  

Nagysemjén Kállósemjén Az előtag a m. nagy mn.-ből származik, az utótag 
puszta szn.-ből keletkezett, mégpedig a lat. Simeon 
’Simon’ szn.-nek magyar nyelvi fejleményéből 
keletkezett (Semján~Semjén). (FNESZ) 

nagy     semjén  311 200 71 21 11 

Egyházassemjén 1317: Eghazas 
Semyen 

 

Egyházassemjé
n 

Kállósemjén Az előtag az egyház ’templom’ fn. –s képzős 
származéka és templomos az értelme. Az utótag puszta 
szn.-ből keletkezett, mégpedig a lat. Simeon ’Simon’ 
szn.-nek magyar nyelvi fejleményéből keletkezett 
(Semján~Semjén). (FNESZ) 

egyház
a 

  s  semjén  413 200 72 21 11 

Egyházassemjén 1414: Kissemjén Kissemjén Kállósemjén Az előtag a m. kis mn.-ből származik, az utótag puszta 
szn.-ből keletkezett, mégpedig a lat. Simeon ’Simon’ 
szn.-nek magyar nyelvi fejleményéből keletkezett 
(Semján~Semjén). (FNESZ) 

kis     semjén  311 200 71 21 11 

Egyházasszentgy
örgy 

*1219/550: 
Mochi 

 
 

Macsi 
 

Szent 
György 
puszta 
Szentgyörgy 
Szentgyörgy
i 
templomdo
mb 
(határrész) 

Puszta személynévből keletkezett magyar névadással: 
Mochy szn. A szn. talán a szlávságból magyarázható. 
(FNESZ)  

macs   i    421  41  21 

Egyházasszentgy
örgy 

1285: Moch 
 

Macs Szent 
György 

Puszta személynévből keletkezett magyar névadással: 
Mochy szn. A szn. talán a szlávságból magyarázható. 

macs       421  41  42 



puszta 
Szentgyörgy 
Szentgyörgy
i 
templomdo
mb 
(határrész) 

(FNESZ)  

Egyházasszentgy
örgy 

1322: NogMoch 
 

Nagymacs Szent 
György 
puszta 
Szentgyörgy 
Szentgyörgy
i 
templomdo
mb 
(határrész) 

Az előtag a m. nagy mn.-ből származik, az utótag 
puszta személynévből keletkezett magyar névadással: 
Mochy szn. A szn. talán a szlávságból magyarázható. 
(FNESZ)   

nagy     macs  311 200 71 21 11 

Egyházasszentgy
örgy 

1332-5: S.Georgi Szentgyörgyi Szent 
György 
puszta 
Szentgyörgy 
Szentgyörgy
i 
templomdo
mb 
(határrész) 

Szentnévi eredetű: Szent György. Ennek –i képzős 
alakja vált hn.-vé. Mai előfordulásában a szentnév –i 
képzővel egészült ki és a templomdomb összetétellel, 
valamint képző nélküli alakja a puszta névalakkal. 
(FNESZ) 

szent  györgy i    413  47  21 

Egyházasszentgy
örgy 

1439: 
Zenthgewrg 

 

Szentgyörgy Szent 
György 
puszta 
Szentgyörgy 
Szentgyörgy
i 
templomdo
mb 
(határrész) 

Szentnévi eredetű: Szent György. Mai előfordulásában 
a szentnév –i képzővel egészült ki és a templomdomb 
összetétellel, valamint  képző nélküli alakja a puszta 
névalakkal. (FNESZ) 

szent  györgy     413  47  42 

Egyházasszentgy
örgy 

1335: 
Eghazasmoch 

 

Egyházasmacs Szent 
György 
puszta 
Szentgyörgy 
Szentgyörgy
i 
templomdo
mb 
(határrész) 

Az előtag az egyház ’templom’ fn. –s képzős 
származéka és templomos az értelme. Az utótag uszta 
személynévből keletkezett magyar névadással: Mochy 
szn. A szn. talán a szlávságból magyarázható. 
(FNESZ)   

egyház
a 

  s  macs  413 200 72 21 11 

Egyházasszentgy
örgy 

1379: Kismoch Kismacs Szent 
György 
puszta 
Szentgyörgy 
Szentgyörgy

Az előtag a m. kis mn.-ből származik, az utótag puszta 
személynévből keletkezett magyar névadással: Mochy 
szn. A szn. talán a szlávságból magyarázható. 
(FNESZ)   

kis     macs  311 200 71 21 11 



i 
templomdo
mb 
(határrész) 

Egyházasszentgy
örgy 

1379: 
Eghazaszentgyu
rgh 

Egyházasszentg
yörgy 

Szent 
György 
puszta 
Szentgyörgy 
Szentgyörgy
i 
templomdo
mb 
(határrész) 

Az előtag az egyház ’templom’ fn. –s képzős 
származéka és templomos az értelme. Az utótag 
szentnévi eredetű: Szent György szentnév. A falu 
templomát az ő tiszteletére szentelték. (FNESZ) 

egyház
a 

  s szent györgy  311 200 72 22 11 

Erkölcs [1200 k.] 896: 
Eculsu 

[1284]: Ekeuch   
 

Ekölcs - Puszta személynévből alakult magyar névadással: 
Ekölcs szn. (MEZŐ-NÉMETH 1972).  

ekölcs       421  41  33 

Erkölcs 1266/271/272: 
Ekusyoachim 

Ekölcsjoakim - Az előtag és az utótag is személynévi eredetű. (MEZŐ-
NÉMETH 1972) 

       200 200 21 21 13 

Elep 1219/550: Elep Elep Elep Puszta személynévből keletkezett magyar névadással: 
Olup szn. Tr. eredetű. Az Elep hangrendi átcsapással 
alakult. (FNESZ)   

elep       421  41  33 

Endes 1301: Endus Endes Pusztaendes 
tanya 
(határrész) 

Az Endes puszta személynévből alakult magyar 
névadással: Endus szn. Ez az Endre szn. becéző alakja. 
A hn. idővel kiegészült az elnéptelenedésre, 
elpusztásodásra utaló puszta utótaggal és tanya ’kisebb 
gazdasági település a határban’ fn.-vel. (FNESZ) 

endes       421  41  33 

Endrédtelek 1413: 
Endredthelek 

Endrédtelek Puszta 
(határrész) 

Az előtag az Endre szn. –d képzős származéka, az 
utótag a m. telek fn.  Mai alakjában a puszta fn. vált 
hn.-vé, ami elpusztásodással, elnéptelenedéssel 
kapcsolatos. (FNESZ)  

endré   d  telek  421 100 41 11 11 

Eperjes 1438: Eperyes Eperjes Eperjeske Az elsődleges névváltozat a m. eper ’földieper, 
szamóca’ fn. eperj változatának –s képzős származéka. 
Olyan helyre utal, ahol a névadáskor sok volt az eper. 
A –ke kicsinyítő képző csak később járolt a hn.-hez. 
Eredetileg a határt, földterületet hívhatták így 
jellegzetes növényéről, s később a határnév vált 
településnévvé (MEZŐ-NÉMETH, 1972).    

eperje   s    411  72  21 

Erdőd 1316: Erdeud 
 

Erdőd 
 

Pincés 
Pincés-dűlő 
Róka-hegy 
(határrész) 

A m. erdő fn. –d földrajzinév-képzős származékából 
keletkezett. Névátvitellel vált a település jelölőjévé 
(MEZŐ-NÉMETH, 1972). Mai alakja olyan helyre 
utal, amely (boros)pincék építésére alkalmas. A Pincés 
hn.-hez kapcsolódott a dűlő fn., valamint a róka 
állatnév és a hegy fn. összetételében is szerepel.  

erdő   d    523  59  33 

Erdőd 1473: 
Járishegyebércz
e 

 

Járishegyebérce Pincés 
Pincés-dűlő 
Róka-hegy 
(határrész) 

             



Erdőd 1473: 
Pincyéshegyebé
rcze 

 

Pincéshegyebér
ce 

Pincés 
Pincés-dűlő 
Róka-hegy 
(határrész) 

A pince fn. –s képzős alakjának, a hegy fn.-nek és a 
bérc fn. birtokos személyragos alakjának összetétele 

pincé s hegy e  bérc e 522 100 21 11 11 

Erdőd 1473: 
Ravoslikhegye 

 

Ravaszlyukheg
ye 

Pincés 
Pincés-dűlő 
Róka-hegy 
(határrész) 

A ravasz ’róka’ állatnév, a lyuk fn, és a hegy fn. 
birtokos személyragos alakjának összetétele.  

ravasz  lyuk   hegy e 490 100 22 11 11 

Erdőd 1473: Határhegye Határhegye Pincés 
Pincés-dűlő 
Róka-hegy 
(határrész) 

A határ fn. és a hegy fn. birtokos személyragos 
alakjának összetétele.  

határ  hegy e    522  22  33 

Érkecse +1239/481: 
Herkuth 

 

Érkecs Érkecse 
(határrész) 

             

Érkecse 1367: Erkeche Érkecse Érkecse 
(határrész) 

             

Eszeny 1270/272/476/58
0: Ezen 

Eszeny Javorovo 
(Ukrajna) 

Puszta személynévből keletkezett magyar névadással: 
Ezen szn. A m. Esze szn.-nek lehet a származéka. Nem 
valószínű az a feltevés, miszerint a hn. szláv eredetű. 
(FNESZ) 

eszeny       421  41  33 

Eszlár [1009]>261/271: 
Ozlaar  

 

Eszlár Tiszaeszlár Népnévből keletkezett. A tr. as ’jász, alán’ népnévnek 
–lar többesjellel ellátott alakját rejti magában. A 
kazároktól a magyar törzsekhez átállt alán népcsoport 
települését jelöli. A Tisza melletti fekvésre utaló Tisza- 
előtag a korábban Eszlár-nak is hívott Oszlártól való 
megkülönböztetésre szolgál. (FNESZ)  

eszlár       423  31  33 

Eszlár 1220/550: Uzlari Eszlári Tiszaeszlár Népnévből keletkezett. A tr. as ’jász, alán’ népnévnek 
–lar többesjellel ellátott alakját rejti magában. Ennek –i 
képzős alakja vált hn.-vé. A kazároktól a magyar 
törzsekhez átállt alán népcsoport települését jelöli. 
(FNESZ) 

eszlár   i    423  31  21 

Eszlár 1427: Naghezlar   Nagyeszlár Tiszaeszlár Az előtag a m. nagy mn.-ből származik, az utótag  
népnévből keletkezett. A tr. as ’jász, alán’ népnévnek –
lar többesjellel ellátott alakját rejti magában. A 
kazároktól a magyar törzsekhez átállt alán népcsoport 
települését jelöli. (FNESZ) 

nagy     eszlár  311 200 71 21 11 

Eszlár 1427: Kysezlar Kiseszlár Tiszaeszlár Az előtag a m. kis mn.-ből származik, az utótag  
népnévből keletkezett. A tr. as ’jász, alán’ népnévnek –
lar többesjellel ellátott alakját rejti magában. A 
kazároktól a magyar törzsekhez átállt alán népcsoport 
települését jelöli. (FNESZ) 

kis     eszlár  311 200 71 21 11 

Esztár *1219/550: 
Vraka [∋ : 
Ztarka~Starka]  

Sztárka 
 

Esztárkapusz
ta 
(határrész) 

Valószínűleg a szn.-ként is használt szláv *starъ ’öreg, 
régi’ mn.-ből keletkezett. Más feltevés szerint a szláv 
eredetű m. ösztörű ’ágasfa; töltés, gát’ fn.-vel tartozik 
össze, s egykor egy gátra vonatkozhatott. Később járult 
hozzá egy becéző-kicsinyítőképző és a puszta fn., mely 
elpusztásodással, elnéptelenedéssel kapcsolatos. 

sztárka       421/413 41/5  33 



(MEZŐ-NÉMETH 1972)  
Esztár 1322/324: Staar Sztár Esztárkapusz

ta 
(határrész) 

Valószínűleg a szn.-ként is használt szláv *starъ ’öreg, 
régi’ mn.-ből keletkezett. Más feltevés szerint a szláv 
eredetű m. ösztörű ’ágasfa; töltés, gát’ fn.-vel tartozik 
össze, s egykor egy gátra vonatkozhatott. (MEZŐ-
NÉMETH 1972) 

sztár       421/413 41/5  33 

Esztár 1584: Esztharka 
 

Esztárka Esztárkapusz
ta 
(határrész) 

Valószínűleg a szn.-ként is használt szláv *starъ ’öreg, 
régi’ mn.-ből keletkezett. Más feltevés szerint a szláv 
eredetű m. ösztörű ’ágasfa; töltés, gát’ fn.-vel tartozik 
össze, s egykor egy gátra vonatkozhatott. Később járult 
hozzá egy becéző-kicsinyítőképző. (MEZŐ-NÉMETH 
1972) 

esztárk
a 

      421/413 41/5  33 

Esztár 1584: BelChur Belcsúr Esztárkapusz
ta 
(határrész) 

A Bel- előtag a belső ’belül lévő’ mn.-ből származik. 
Az utótag puszta személynévből keletkezett magyar 
névadással: Choor szn. Az alapjául szolgáló szn. 
forrása a méltóságnévként is használatos ótörök Čur 
szn. (FNESZ) 

bel     csúr  540 200 71 21 11 

Ete(laka) 1221/550: Ethe  Ete  
 

- Puszta személynévből keletkezett magyar névadással: 
Ete szn. (FNESZ)  

ete       421  41  33 

Ete(laka) 1394 Ethelaka Etelaka - Puszta személynévből keletkezett magyar névadással: 
Ete szn. Ehhez járult utótagként a lak fn. birtokos 
személyragos alakja. (FNESZ) 

ete     lak a 421 100 41 11 43 

Fancsal(fenyére) *É. N. [1067 
k.]/267: Fonsol 
Fenerie 

 

Fancsalfenyére 
 
 
 

Babot 
Babotgödre 
Babotláp 
Baboti út 

A Fancsal puszta személynévből keletkezett magyar 
névadással: Fon⌠ol szn. A szn. etimológiája nincs 
tisztázva. Az utótag a m. fenyér ’vizes-füves 
földterület’ fn. birtokos személyragos alakja. Mai 
előfordulásában más formában szerepel: ld. Babot! 
(FNESZ) 

fancsal  fenyér e    523  22  33 

Fancsal(fenyére) *É. N. [1067 
k.]/267: Bubach 

Babot Babot 
Babotgödre 
Babotláp 
Baboti út 

Talán a m. bab növénynév származéka. Más feltevés 
szerint szláv eredetű, de a részletek bizonytalanok. Mai 
előfordulásában kapcsolódott hozzá a gödör 
’talajmélyedés; völgy’ fn. birtokos ragos alakja, a láp 
’mocsár, ingovány’ fn. , valamint a Babot mn. képzős 
alakjához az út fn. (FNESZ) 

babot       411/200 51/2  21/5

Fedémes 1325: Kalow 
 

Kálló 
 

Kiskálló  A Kálló bizonytalan eredetű. Talán egy halastóról 
vitték át a közeli településre. De figyelembe vehető a 
m. kalló ’kallózó (mesterember, malom)’ fn.-ből való 
származtatása is. Mai előfordulásában a Nagy- előtag 
megkülönböztető szerepű. (FNESZ) De a halastóról 
nem kaphatta a nevét, mert az a Bodrogközben feküdt. 
(MEZŐ-NÉMETH 1972) 

kálló       413  53  33 

Fedémes 1325: Fedemus 
 

Fedémes Kiskálló A m. fedém~födém ’méhkas, kaptár’ –s képzős 
származéka. A falut eredetileg királyi méhészek 
lakhatták. (FNESZ) 

fedéme
s 

      423  33  33 

Fedémes 1332-5: Minori 
Calou 

Kiskálló Kiskálló Az előtag a m. kis mn.-ből származik, az utótag 
bizonytalan eredetű. Lehet, hogy egy halastóról vitték 
át a település nevére. Talán a szlávoktól való átvétel. A 
m. kalló ’kallózó (mesterember, malom)’ fn.-ből való 

kis     kálló  311 200 71 21 11 



származtatása is figyelembe vehető. (FNESZ) De a 
halastóról nem kaphatta a nevét, mert az a 
Bodrogközben feküdt. (MEZŐ-NÉMETH 1972) 

Fedémes 1342: Totkallo Tótkálló Kiskálló A Kálló hn. bizonytalan eredetű. Lehet, hogy egy 
halastóról vitték át a település nevére. Talán a 
szlávoktól való átvétel. A m. kalló ’kallózó 
(mesterember, malom)’ fn.-ből való származtatása is 
figyelembe vehető. A Tót-előtag a m. tót ’szláv’ 
népnévre utal. (FNESZ) De a halastóról nem kaphatta 
a nevét, mert az a Bodrogközben feküdt. (MEZŐ-
NÉMETH 1972) 

tót     kálló  423 200 31 21 11 

Fegyvernek 1311/550: 
Fegwernek 

Fegyvernek Fegyvernek 
folyása 
(határrész) 

A m. fegyvernek ’fegyverhordozó’ fn.-ből alakult, s a 
falu első lakóinak foglalkozására emlékeztet. Mai 
alakjában a Fegyvernek –nak/-nek ragos alakjához 
kapcsolódik a m. folyás ’ér, patak’ fn. birtokosragos 
alakja. (FNESZ) 

fegyver
nek 

      423  33  33 

Fehértó  1220/550: 
Fehekton 

1326: Fejertuo 

Fejértó Ófehértó A Fehértó hn. arra a két tóra (Kis-tó, Nagy-tó) utal, 
amely a községet ma is övezi, s amelynek partja a 
kicsapódó sziksótól fehérleni szokott. A Ó- előtag az 
Újfehértó-tól való megkülönböztetésre szolgál.  

fejér  tó     521  22  33 

Fejéregyház 1384: Feyeryghaz Fejéregyház Fejérház 
(határrész) 

A m. Fejér szn.-nek és az egyház fn.-nek az 
összetétele. Az utótag a falu egyházas voltára utal. 
(MEZŐ-NÉMETH 1972)  

fejér     egyház  421 100 41 11 11 

Fejérszentmargita [1009]>261/271: 
Feierzenthmarg
ita 

Fejérszentmargi
ta 

Újszentmarg
ita 
 
Telek- vagy 
Koponyahal
om =  
Margitahalo
m, Margita-
domb 
(határrész) 

A Szentmargita hn. azzal kapcsolatos, hogy a falu 
templomát Antiochiai Szent Margit tiszteletére 
szentelték. A szentnév birtokos személyragos alakja 
vált hn.-vé. Az előtag személynévi eredetű (MEZŐ-
NÉMETH 1972). Mai alakjában előtagként az új mn. 
szerepel. Határrészneveiben a Margita utótagként 
felveszi a halom és domb fn.-et. 

fejér    szent margit a 421 200 41 22 11 

Fejérszentmargita 1458: 
Zenthmargyth 

Szentmargit Újszentmarg
ita 
 
Telek- vagy 
Koponyahal
om =  
Margitahalo
m, Margita-
domb 
(határrész) 

Szentnévi eredetű. A hn. azzal kapcsolatos, hogy a falu 
templomát Antiochiai Szent Margit tiszteletére 
szentelték. (FNESZ) 

szent  margit     413  47  42 

Félegyház 1 1329: Feeleghaz 
 

Félegyház 
 

Félegyháza 
Félegyháza 
puszta 
(határrész) 

A Félegyháza hn. értelme: fél, azaz félbemaradt vagy 
romos, romlott, pusztuló templom. Felmerült annak a 
lehetősége, hogy a m. fél ’embertárs, felebarát’ fn. 
Nem bizonyítható, hogy a Félegyház ’nem teljes jogú 
templom, fiókegyház’ lenne. Mai alakjában 

fél  egyház     413  22  33 



kapcsolódott hozzá az –a birtokos személyrag és a 
puszta fn. (MEZŐ-NÉMETH 1972)   

Félegyház 1 1427: 
Vasaroskallo 

Vásároskálló Félegyháza 
Félegyháza 
puszta 
(határrész) 

Az előtag a m. vásár –s képzős származéka és 
vásártartási jogra utal. Az utótag bizonytalan eredetű.  
Talán egy halastóról vitték át a közeli településre. De 
figyelembe vehető a m. kalló ’kallózó (mesterember, 
malom)’ fn.-ből való származtatása is. (FNESZ) 

vásáro   s  kálló  325 200 72 21 11 

Félegyháza 2  1374: Feleghaz Félegyház Félegyháza-
tanya 
(határrész) 

A Félegyháza hn. értelme: fél, azaz félbemaradt vagy 
romos, romlott, pusztuló templom. Felmerült annak a 
lehetősége, hogy a m. fél ’embertárs, felebarát’ fn. 
Nem bizonyítható, hogy a Félegyház ’nem teljes jogú 
templom, fiókegyház’ lenne. Mai alakjában 
kapcsolódott hozzá az –a birtokos személyrag és a 
tanya ’kisebb gazdasági település a határban’ fn 
(MEZŐ-NÉMETH 1972).  

fél  egyház     413  22  33 

Fel(ső)kenézlő +1239/481: 
Keleznew 

 

Kenézlő 
 
 

Kenézlő Az elsődleges Keleznő névváltozat a Szekszárdtól 
északnyugatra fekvő Kalaznó község nevével hozható 
kapcsolatba úgy, hogy a mély handrendből átcsapott a 
magas hangrendbe. A mai Kenézlő alak a m. kenéz fn. 
hatását tükrözheti. A Felső- előtag megkülönböztető 
szerepű. (FNESZ) 

kenézl
ő 

      200  21  51 

Fel(ső)kenézlő 1323>355/357: 
Kethkeylyzneu 
~ Kethkylyzneu 

 

Kétkenézlő Kenézlő Az elsődleges Keleznő névváltozat a Szekszárdtól 
északnyugatra fekvő Kalaznó község nevével hozható 
kapcsolatba úgy, hogy a mély handrendből átcsapott a 
magas hangrendbe. A mai Kenézlő alak a m. kenéz fn. 
hatását tükrözheti. Az előtag a m. kettő szn.-ből 
származik és megkülönböztető szerepű. (FNESZ) 

két     kenézlő  311 200 76 21 11 

Fel(ső)kenézlő 1349: 
Felzekelezneu 

 

Felsőkenézlő Kenézlő Az elsődleges Keleznő névváltozat a Szekszárdtól 
északnyugatra fekvő Kalaznó község nevével hozható 
kapcsolatba úgy, hogy a mély handrendből átcsapott a 
magas hangrendbe. A mai Kenézlő alak a m. kenéz fn.  
Kenézlő hatását tükrözheti. A Felső- előtag a m. felső 
mn.-ből származik és megkülönböztető szerepű. 
(FNESZ) 

felső     kenézlő  540 200 71 21 11 

Fel(ső)kenézlő 1374: 
Felkeleznew 

Felkenézlő Kenézlő Az elsődleges Keleznő névváltozat a Szekszárdtól 
északnyugatra fekvő Kalaznó község nevével hozható 
kapcsolatba úgy, hogy a mély handrendből átcsapott a 
magas hangrendbe. A mai Kenézlő alak a m. kenéz fn. 
hatását tükrözheti. A Fel- előtag a m. fel ’felső’ mn., 
amelynek szerepe a megkülönböztetés. (FNESZ) 

fel     kenézlő  540 200 71 21 11 

Fiad 1219/550: Fiod Fiad Fiad 
(határrész) 

Puszta személynévből keletkezett magyar névadással. 
A szn. előzménye a m. fiod ’fiacska’ fn. (MEZŐ-
NÉMETH 1972)   

fiad       421  41  33 

Földes 1215/550: Heldes 
[∋ : Feldes] 

1342: Feldes  

Földes 
 
 

Földes 
Telek 

A m. föld fn. –s képzős származékából keletkezett. 
Azzal hozható kapcsolatba, hogy az itteni talaj nem 
homokos, nem szikes, hanem földes. De érdekes a 
felde⌠ szn. is. Mai alakjában a Földes kiegészült a 
telek fn.-vel. (FNESZ)  

földe   s    323  72  21 



Fövenyes 1476: Fewenyes Fövenyes Füenyes 
Fövenyes 
tanya 
(határrész) 

A m. föveny~fövény ’homok’ fn. –s képzős 
származékából való. Mai előfordulásában kapcsolódik 
hozzá a tanya ’kisebb gazdasági település a határban’ 
fn. (FNESZ) 

föveny
e 

  s    323  72  21 

Futakegyháza - Futakegyháza futakegyház
a 
(határrész) 

Puszta személynévből keletkezett magyar névadással. 
Tudunk egy Futoc nevű lovas szolgáról, joggal 
feltehetjük, hogy a Futak hn. alapjául szolgáló szn. a 
fut ige származéka, s értelme: futár. Az egyház fn. 
birtokosragos alakja egyházas helyre utal. (FNESZ) 

futak     egyház a 421 100 41 11 11 

Füged É. N. [1067 
k.]/267: Fygudy 

 

Fügedi 
 

Függő-
halom 
Függősi 
(határrész) 

Puszta személynévből keletkezett magyar névadással a 
Füged: Figuth szn. Ennek –i képzős alakja szerepel a 
hn.-ben. A szn. tövének etimológiája nincs tisztázva. A 
füge fn.-vel aligha kapcsolható össze.  Mai 
előfordulásában a szn. tövének folyamatos mn.-i 
igenév képzős alakja kapcsolódik a halom ’kisebb 
földfelszíni emelkedés’ fn.-vel, valamint az igenévi 
alak kap mn. képzőt. (FNESZ)   

füged   i    421  41  21 

Füged *1290/342: 
Fygud 

Füged Függő-
halom 
Függősi 
(határrész) 

Puszta személynévből keletkezett magyar névadással a 
Füged: Figuth szn. A szn. tövének etimológiája nincs 
tisztázva. A füge fn.-vel aligha kapcsolható össze. 
(FNESZ)  

füged       421  41  42 

Fülöp 1333: Filyp Fülöp Fülöptiszta A m. Fülöp szn.-ből keletkezett. Mai alakjában az 
utótag valószínűleg a m. tiszta mn. (FNESZ) 

fülöp       421  41  33 

Fülöpaljaszőlős [1319]: Zelos 
1333: Zewleus 
 

Szőlős 
 

- A Szőlős névelem a lakosok szőlőművelésével 
kapcsolatos. (FNESZ)  

szőlő   s    423  72  33 

Fülöpaljaszőlős 1427: 
phylepalyazewl
es 

Fülöpaljaszőlős - A m. Fülöp szn.-ből keletkezett. A Szőlős névelem a 
lakosok szőlőművelésével kapcsolatos és a szőlő fn.-
nek –s képzős származéka.  A Fülöp nevű föld 
szomszédságában lévő területeket jelentette  Fülöpalja, 
a Szőlős pedig talán a Fülöpaljával összefüggő másik 
terület neve volt. (FNESZ)  

fülöp  alj a  szőlő s 200 200 22 21 13 

Füred 1355/357 Fyred 
[∋ : Fyzes] 

 

Füred  - A Füred hn. a fürj madárnévnek für~fűr változatából 
képződött és jelentése: fürjes. (FNESZ) 

füre   d    412  72  21 

Füred 1413: Fyzes Füzes - A m. fűz fanévnek –s képzős származéka. Fűzfával 
benőtt helyen települt falura utal. (FNESZ) 

füze   s    523/411 21/7  33/2

Füzes 1355/357: Fyred 
[∋ : Fyzes]  

 

Füred  - A Füred hn. a fürj madárnévnek für~fűr változatából 
képződött és jelentése: fürjes. (FNESZ) 

füre   d    412  72  21 

Füzes 1413: Fyzes Füzes - A m. fűz fanévnek –s képzős származéka. Fűzfával 
benőtt helyen települt falura utal. (FNESZ) 

füze   s    523/411 21/7  21 

Gáva 1245: Goa Gáva Gáva Eredete vitatott. Köznévi előzménye lehet a m. 
káva~gáva ’ásott kút nyílását körülvevő kerítés’ fn. De 
érdekes a Gáva szn. is. (FNESZ) 

gáva       413/421 53/4  33 

Gecseteleke 1362: 
Gechetheluka 

Gecseteleke Gecse 
Gecsetava 
(határrész) 

Puszta személynévből keletkezett magyar névadással: 
Geche szn. A szn. talán a m. Gergely szn. becéző 
változata. Ehhez kapcsolódik a telek ’elpusztult, 

gecse     telek e 421 100 41 11 11 



egyházatlan falu’ fn. birtokosragos alakja. Mai 
alakjában a Gecse hn.-hez a tó birtokosragos alakja 
kapcsolódik. (FNESZ) 

Gégény 1282>306>366>4
06: Gegen 

Gégény 
 

Gégény Bizonytalan er.-ű: tövében talán az a szn. rejlik, 
amelyből a Gige hn. keletkezett (FNESZ). Talán egy 
*Gégény szn.-ből keletkezett (MEZŐ-NÉMETH 
1972). 

gégény       421  41  33 

Gégény 1282>306>366>4
06:Belgegen 

Belgégény Gégény A Bel- előtag a belső ’belül lévő’ mn.-ből származik. 
Az utótag bizonytalan er.-ű: tövében talán az a szn. 
rejlik, amelyből a Gige hn. keletkezett. (FNESZ) Talán 
egy *Gégény szn.-ből keletkezett (MEZŐ-NÉMETH 
1972). 

bel     gégény  540 200 71 21 11 

Gégény 1282>306>366>4
06: Kygegen 

Kügégény 
~Külsőgégény 

Gégény Az előtag a m. külső mn.-ből ered, az utótag 
bizonytalan er.-ű: tövében talán az a szn. rejlik, 
amelyből a Gige hn. keletkezett. (FNESZ) Talán egy 
*Gégény szn.-ből keletkezett (MEZŐ-NÉMETH 
1972). 

kü     gégény  540 200 71 21 11 

Gégény 1400: 
Eghazasgegen 

Egyházasgégén
y 

Gégény Az előtag az egyház ’templom’ fn. –s képzős 
származéka, az utótag bizonytalan er.-ű: tövében talán 
az a szn. rejlik, amelyből a Gige hn. keletkezett. 
(FNESZ) Talán egy *Gégény szn.-ből keletkezett 
(MEZŐ-NÉMETH 1972). 

egyház
a 

s    gégény  413 200 72 21 11 

Gelse 1310/313: 
Geelse~Gelse 

 

Gelse 
 
 

Nyírgelse Talán puszta személynévből keletkezett magyar 
névadással.  Úgy jöhetett létre, hogy a m. Gellért vagy 
Gel(l)én szn. előrészéhez –se kicsinyítő képző járult. 
De számolni lehet szláv szn.-i előzménnyel is. A tájra 
utaló Nyír- előtag megkülönböztető szerepű. (FNESZ) 

gelse       421  41  33 

Gelse 1367: 
Eghazasgelse 

Egyházasgelse Nyírgelse Az előtag az egyház ’templom’ fn. –s képzős 
származéka, az utótag talán puszta személynévből 
keletkezett magyar névadással.  Úgy jöhetett létre, 
hogy a m. Gellért vagy Gel(l)én szn. előrészéhez –se 
kicsinyítő képző járult. De számolni lehet szláv szn.-i 
előzménnyel is. (FNESZ) 

egyház
a 

s    gelse  413 200 72 21 11 

Gemzse 1374: Gemse Gemzse Gemzse Puszta személynévből keletkezett magyar névadással: 
Gense szn. A szn. –se kicsinyítő képzővel jöhetett létre 
a m. Gemán~Gyemán szn. Gem- előrészéből. (FNESZ) 

gemzse       421  41  33 

Gerel 1280: Geler 
1317 > 322 > 

399: Gerel 
1501: Gerelkiniz 

Gerel 
 

-              

Gerel 1501: Gerelkiniz Gerelkenéz -              
Geszteréd *1219/550: 

Gnezted [∋ : 
Guezt(er)ed] 

1335: Geztred 

Geszteréd 
 
 

Geszteréd Puszta személynévből keletkezett magyar névadással: 
Az alapjául szolgáló szn. szláv eredetű. (FNESZ) 

geszter
éd 

      421  41  33 

Gút 1289: Guuth Gút Gut 
Belsőgút 
(határrész) 

A Gút hn. puszta személynévből keletkezett magyar 
névadással: Gwth szn. A szn. előzménye a német Gut 
szn. Jelentése: békés lelkű, békés természetű. Mai 

gút       421  41  33 



Gut-telek 
(erdőrész) 

alakjában előtagként áll a belső mn., amelynek 
jelentése: belül lévő. Egy másik alakban a telek fn. 
kapcsolódik a Gút névelemhez. (FNESZ)   

Görény(teleke) 1329: Guryn 
 

Görény 
 

Görénypuszt
a 
(határrész) 
 

A hn. puszta személynévből keletkezett magyar 
névadással: Geren szn. A szn. a görény állatnévből 
való. Mai alakjában a Görény hn. kiegészült az 
elnéptelenedésre, elpusztásodásra utaló puszta 
utótaggal. (FNESZ)  

görény       421  41  33 

Görény(teleke) 1489: 
Gewrentheleke 

Görényteleke Görénypuszt
a 
(határrész) 
 

A hn. puszta személynévből keletkezett magyar 
névadással: Geren szn. A szn. a görény állatnévből 
való. Ehhez kapcsolódott a telek ’szántásra alkalmas 
trágyázott föld) fn. birtokos személyragos alakja. 
(FNESZ) 

görény     telek e 200 100 21 11 43 

Gőstuzséra 1212/339: Tuzer 
 

Tuzsér 
 

Tuzsér A Tuzsér puszta személynévből keletkezett magyar 
névadással: Tusyr szn. (FNESZ) 

tuzsér       421  41  33 

Gőstuzséra 1344: 
Renolthusira 

Rénoldtuzséra Tuzsér Az előtag szn.-i eredetű. Rénold Szabolcs megye 
ispánja. Az utótag a Tuzsér hn. birtokosragos alakja.  
A Tuzsér puszta személynévből keletkezett magyar 
névadással: Tusyr szn. (FNESZ) 

rénold     tuzsér a 421 200 41 23 11 

Gőstuzséra 1345: 
Geusthusira 

Gőstuzséra Tuzsér A m. Gős szn.-ből keletkezett az előtag. Az utótag a 
Tuzsér hn. birtokosragos alakja. A Tuzsér puszta 
személynévből keletkezett magyar névadással: Tusyr 
szn. (FNESZ) 

gős     tuzsér a 421 200 41 23 11 

Gyomán 1220/550: 
Gymey 

1284/291: 
Gyman 

Gyomán 
 

Gyomán 
halma 
Gyomán 
lapossa 
(határrész) 

Puszta személynévi eredetű: Gyemán szn. (MEZŐ-
NÉMETH 1972). Mai alakjában kiegészült a halom és 
lapos fn. birtokos személyragos alakjával.   

gyomá
n 

      421  41  33 

Gyomteleke 1427: 
gywmtheleke 

Gyomteleke -  gyom     telek e      

Győr 1212/339: Geur Győr Győröcske A Györ hn.-ben a m. György szn.-ből rövidüléssel 
alakult Györ szn. rejlik. A rövid ö vagy a Győr, 
Diósgyőr analógiájára, vagy pedig a szótagzáró r 
nyújtó hatása következtében vált ő-vé. A kicsnyítő 
képzővel bővült, újabb Györöcske~Győröcske névalak 
a település kis méretével kapcsolatos. (FNESZ)  

győr       421  41  33 

György 1220/550: 
Gyurge 

Györgye 
 

- Az elsődleges György névalak  puszta személynévből 
keletkezett magyar névadással: Gyurg szn. (FNESZ) 

györgy   e    421  41  33 

György 1259: Gyurgy 
 

György - Az elsődleges György névalak  puszta személynévből 
keletkezett magyar névadással: Gyurg szn. (FNESZ) 

györgy       421  45  42 

György 1352/368: 
Zengeurgh 

 

Szentgyörgy - Szentnévi eredetű: Szent György.  A helységet 
temploma védőszentjéről nevezték el. (FNESZ) 

szent  györgy     413  47  44 

György 1385:  
Zenthgyurteleke~

Zenthgyurgtele
ke 

Szentgyörgytele
ke 

- A Szent György szentnév és a telek ’szántásra 
alkalmas trágyázott föld’ fn. összetétele. (FNESZ) 

szent  györgy   telek e 200 100 22 11 43 

Györk(kereki) 1291: Gyurk Györk - A Györk a m. Györ szn.-nek –k képzős származékából györk       421  41  33 



  keletkezett. (FNESZ) 
Györk(kereki) 1321: 

Geurgkerequi 
 

Györkkereki - A Györk a m. Györ szn.-nek –k képzős származékából 
keletkezett. A kereki névelem a m. kerek ’körhöz 
hasonló alakú erdő’ fn. –i képzős származéka. 
(FNESZ) 

györk  kereki     523  22  44 

Györk(kereki) 1363: Sz. Lelek 
 

Szentlélek - Onnan kapta nevét, hogy a község templomát a 
Szentlélek tiszteletére szentelték. (FNESZ) 

       413  47  33 

Györk(kereki) 1365: Gerktelek Györktelek - A Györk a m. Györ szn.-nek –k képzős származékából 
keletkezett. Az utótag a m. telek ’szántásra alkalmas 
trágyázott föld’ fn. (FNESZ)  

györ   k  telek  200 100 21 11 43 

Győröcske 1212/339: Geur Győr Győröcske A Györ hn.-ben a m. György szn.-ből rövidüléssel 
alakult Györ szn. rejlik. A rövid ö vagy a Győr, 
Diósgyőr analógiájára, vagy pedig a szótagzáró r 
nyújtó hatása következtében vált ő-vé. A kicsnyítő 
képzővel bővült, újabb Györöcske~Győröcske névalak 
a település kis méretével kapcsolatos. (FNESZ) 

győr       421  41  33 

Gyulafalva, 
Gyulaháza 

1316: Gulafolua 
 

Gyulafalva 
 

Gyulaháza A falu egykori birtokosára, egy Gyula nevű személyre 
emlékeztet az előtag, az utótag a falu fn. birtokos 
személyragos alakja. A korai adatokban ingadozott a –
falva és –háza utótag. (FNESZ)  

gyula     falv a 421 100 41 11 11 

Gyulafalva, 
Gyulaháza 

1317: Gyulahaza Gyulaháza Gyulaháza A falu egykori birtokosára, egy Gyula nevű személyre 
emlékeztet az előtag, az utótag a ház  fn. birtokos 
személyragos alakja. A korai adatokban ingadozott a –
falva és –háza utótag. (FNESZ) 

gyula     falv a 421 100 41 11 11 

Gyulaj 1326: Iynsa [∋ : 
Gyulai] 

1328: Geulai 

Gyulaj 
 
 

Nyírgyulaj A m. Gyula szn. birtoklást kifejező –i képzős vagy 
kicsinyítő funkciójú –j képzős származékából 
keletkezett. A tájra utaló Nyír- előtag megkülönböztető 
szerepű. (FNESZ)  

gyula   j    421  41  21 

Gyulavölgye 1417: 
Gyulavelgye 

Gyulavölgye Gyula halom 
Gyulaházi-
dűlő 
(határrész) 

A m. Gyula szn. és a völgy birtokos személyragos 
alakja a hn. Mai alakjában a Gyula névelemhez a 
halom ’kisebb földfelszíni emelkedés’ fn. járul Egy 
másik előfordulásában a Gyulaháza hn. –i képzős 
alakjához a dűlő fn. járul. (FNESZ) 

gyula  völgye     522  22  33 

Gyümölcsöslövő 1473/505: 
Gywmewlchew
slewe 

1549: 
Gyümölcsös 
Lövő 

Gyümölcsöslöv
ő  
 
 

- A m. gyümölcs fn. –s képzős alakjának és a m. lő ige 
folyamatos mn.-i igenevéből keletkezett névalaknak az 
összetétele a hn. (FNESZ)   

gyümöl
csö 

  s  löv ő 411 200 72 21 11 

Gyüre 1329: Gyre Gyüre Gyüre Puszta szn.-ből keletkezhetett magyar névadással: 
Gure szn. A szn. a György szn. megrövidítése és –e 
képzővel való megtoldása útján jöhetett létre. Más 
magyarázat szerint a Gyüre hn.-ben a m. gyüre ’domb, 
bucka’ rejlik. (FNESZ) 

gyüre       421/100 41/1  33/3

Halász 1 1245: Halaz 
 

Halász 
 

Halász-szeg 
Halász 
(határrész) 

A m. halász foglalkozásnévből keletkezett. A falu első 
lakói halászattal foglalkoztak. Ez később kiegészült a 
szeg fn.-vel. (FNESZ) 

halász       423  33  33 

Halász 1 1417: Halászteleke Halász-szeg A m. halász foglalkozásnévből keletkezett az előtag, az halász     telek e 200 100 21 11 43 



Halazteleke Halász 
(határrész) 

utótag a telek ’puszta hely’ fn. birtokos személyragos 
alakja. A falu első lakói halászattal foglalkoztak. 
(FNESZ) 

Halász 2  1280/416/425: 
Halasz 

 

Halász 
 
 

Nagyhalász A m. halász foglalkozásnévből keletkezett. A falu első 
lakói halászattal foglalkoztak. A Nagy- előtag 
megkülönböztető szerepű. (FNESZ)  

halász       423  33  33 

Halász 2 1339: 
Monusturushala
z 

 

Monostoroshalá
sz 

Nagyhalász Az előtag a m. monostor ’kolostor’ fn. –s képzős 
származéka, az utótag a m. halász foglalkozásnévből 
keletkezett. (FNESZ) 

monost
oro 

  s  halász  413 200 72 21 11 

Halász 2 1339: Belhalaz Belhalász Nagyhalász Az előtag a m. belső mn. bel- tövéből származik, az 
utótag  a m. halász foglalkozásnévből keletkezett. 
(FNESZ) 

bel     halász  540 200 71 21 11 

Harang(od) 1265/282: 
Horong 

 

Harang 
 

Harangod A helynév a m. harang fn.-ből származik, és bizonyára 
olyan települést jelentett, amelynek harangja, esetleg 
haranglábon álló harangja volt (MEZŐ-NÉMETH 
1972).   

harang       413  53  33 

Harang(od) 1327: Harangud Harangod Harangod A helynév a m. harang fn. –d képzős származékából 
ered, és bizonyára olyan települést jelentett, amelynek 
harangja, esetleg haranglábon álló harangja volt 
(MEZŐ-NÉMETH 1972).  

harang
o 

  d    413  53  21 

Haraszttó 1381: Haraztow Haraszttó Nagyharaszt
-tanya 
Haraszt 
tanya 
(határrész) 

A m. haraszt ’cserjés, bokros’ és tó ’állóvíz’ fn. 
összetétele. Víznévből lett településnévvé. Idővel a tó 
utótag elmaradt és két tanya (Haraszt~Nagyharaszt és 
Kisharaszt, de ez már nincs meg) neveként vált 
használatossá. (FNESZ) 

haraszt  tó     521  22  33 

Háromághortobá
gy 

1476: 
Harwmaghorto
bagh 

Háromághortob
ágy 

Három ág 
dűlő 
Három ág 
(határrész) 

A m. három számnév és az ág ’folyóvíz kiágazása, 
mellékmeder’ fn. összetétele kapcsolódik össze a 
Hortobágy hn.-vel, amelynek előtagja a m. Hort hn., 
utótagja a m. bágy ’széles felszíni mélyedés, morotva’ 
fn. Mára a Hortobágy névelem eltűnt. (FNESZ) 

három  ág   hortobágy 311 200 82 212 11 

Hatház 1312: Hothaz Hatház Hajdúhadház A Hadház~Hatház hn. a hat számnévnek és a ház fn.-
nek az összetétele. Kisebb faluközösséget jelöl. Az 
újabb Hadház írásmód a m. had ’nemzetség’ fn.-vel 
való népetimológiás összekapcsolást tükrözi. A Hajdú- 
előtag a hajdúvárosi jelleget fejezi ki. (FNESZ)  

hat     ház  311 100 76 11 11 

Hegyes 1311/323: Hegys Hegyes Hegyes 
(határrész) 
Nagyhegyes 

A m. hegyes ’hegy, mons’ fn.-ből keletkezett. A 
környéken 125-127 m magas halmok vannak. A Nagy- 
előtag Kishegyes előtagjával van korrelációban. 
(FNESZ)  

hegyes       522  21  33 

Hene 1219/550: Henae Hene Hene I-II. 
tanya 
(határrész) 

Talán személynévi eredetű: Hene szn. A szn. eredete 
bizonytalan. Mai előfordulásában hozzákapcsolódott a 
tanya ’kisebb gazdasági település a határban’ fn. 
(FNESZ) 

hene       421  41  33 

Hetetelke 1325: Old 
 

Old 
 

-  Az Old hn. puszta szn.-ből keletkezhetett magyar 
névadással: Ood szn. A szn. a m. ó ’régi, öreg’ mn.-
nek lehet a származéka. (FNESZ)  

old       421  41  33 

Hetetelke 1414: Hethetelke Hetetelke - Puszta szn.-ből keletkezhetett magyar névadással a hete     telk e 421 100 41 11 11 



Hete. Ehhez kapcsolódott a telek ’szántásra alkalmas 
trágyázott föld’ fn. birtokos személyragos alakja. 
(FNESZ)  

Hetetelke 1414: Odtelke Odtelke - A hn. alapja az Ood szn. A szn. a m. ó ’régi, öreg’ mn.-
nek lehet a származéka. Ez  kiegészült a telek 
’szántásra alkalmas trágyázott föld’ fn. birtokosragos 
alakjával. (FNESZ) 

od     telk e 421 100 41 11 11 

Hetven(egyháza) 1411: Hethzen Hetven 
 

Hetven 
(határrész) 

A hetven számnév vált helynévvé.  
(FNESZ) 

hetven       311  76  33 

Hetven(egyháza) 1476: 
Hethweneghaza 

Hetvenegyháza Hetven 
(határrész) 

Talán a hetven számnév és az egyház fn. birtokosragos 
alakjának összetétele a helynév. (FNESZ) 

hetven  egyház a    200 100 21 11 43 

Hímes 1332-5: Hymus 
 

Hímes 
 

- Személynévi eredetű: Hymus szn.  hímes       421  41  33 

Hímes 1482: Bolmaz 
 

Balmaz - Egy török, bizonyára kun *Bolmaz (jelentése: 
Nemlevő) szn.-ből keletkezett. Óvónév volt. (FNESZ) 

balmaz       421  41  33 

Hímes 1482: Wywaros Újváros - A m. új mn.-nek és a város fn.-nek az összetétele. 
Olyan településre utal, amely a szomszédainál 
fiatalabb. (FNESZ) 

új     város  324 100 71 11 11 

Hódos(halma) 1299: Hudus 
 

Hódos 
 

Hódos halma 
(határrész) 

A m. hód állatnév –s képzős származéka vált 
helynévvé. (FNESZ)  

hódo   s    412  72  21 

Hódos(halma) 1336/338: 
Hudusholma 

Hódoshalma Hódos halma 
(határrész) 

A m. hód állatnév –s képzős származékához a halom 
’kisebb földfelszíni emelkedés’ fn. birtokosragos 
alakja járul. (FNESZ)  

hódo s halm a    522  22  33 

Hollós 1407: Hollos Hollós Hollós dűlő 
Hollós tanya 
(határrész) 

A Hollós helynév a holló madárnévnek –s képzős 
származékából keletkezett. Mai előfordulásában a 
Hollós névelemhez a dűlő ’határrész’ fn. , illetve a 
tanya ’kisebb gazdasági település a határban’ fn. járult. 
(FNESZ) 

holló   s    412  72  21 

Homokkocs 1250>402/483: 
Homokkoch 

Homokkocs  A Kocs hn. puszta személynévből keletkezett magyar 
névadással: Koch szn. A szn. talán a m. kos fn. ótörök 
eredetijére megy vissza. Az előtag a homokos talajra 
utaló homok fn. (FNESZ) 

homok     kocs  323 200 55 21 11 

Hort(egyház) [1067 k.]/267: 
Chordy 

 

Horti 
 

Hort 
Nagyhort 
Kishort 
(határrész) 

A m. hort ’vadászkutya, agár’ fn.-ből keletkezett, 
bizonyára szn.-i használaton keresztül: Hurt. Az 
adatban –i képzővel szerepel. Mai előfordulásában a 
Hort képző nélkül és a megkülönböztető szerepű –
Nagy, valamint –Kis előtaggal szerepel. (FNESZ) 

hont   i    421  41  21 

Hort(egyház) 1318.1250: Hurt 
 

Hort Hort 
Nagyhort 
Kishort 
(határrész) 

A m. hort ’vadászkutya, agár’ fn.-ből keletkezett, 
bizonyára szn.-i használaton keresztül: Hurt. (FNESZ) 

hont       421  41  42 

Hort(egyház) 1468: Horteghaz Hortegyház Hort 
Nagyhort 
Kishort 
(határrész) 

A m. hort ’vadászkutya, agár’ fn.-ből keletkezett, 
bizonyára szn.-i használaton keresztül: Hurt. Ehhez 
kapcsolódik utótagként az egyház fn. (FNESZ) 

hont  egyház     200 100 21 11 43 

Hortobágy [1067 k.]/267: 
Chartybak 

1248/326: 

Hortobágy 
 
 

Fél 
hortobágy 
(határrész) 

A Hortobágy folyóról kapta a nevét a Hortobágy 
puszta, ahol ezen a néven község alakult. Valószínűleg 
elhomályosult összetétel. A m. Hort hn. és a Bagzegh 

hortobá
gy 

      521  21  33 



Hortubag 
 

hn.-ben már jelentkező m. bágy ’széles felszíni 
mélyedés, morotva’ fn. összetétele. A Hort hn. a m. 
hort ’vadászkutya, agár’ fn.-ből keletkezett, bizonyára 
szn.-i használaton keresztül: Hurt. (FNESZ) Mai 
alakjában a Hortobágy névelemhez járul a m. fél ’az 
egésznek a felét kitevő’ mn. 

Hortobágy 1464: 
Horthobaghalm
a 

Hortobágyhalm
a 

Fél 
hortobágy 
(határrész) 

A Hortobágy névelemhez utótagként járul a halom 
’kisebb földfelszíni emelkedés’ fn. birtokos 
személyragos alakja. (FNESZ) 

Hortob
ágy 

 halm a    521  22  33 

Hugyaj 1280: Hugey 
 

Hugyaj 
 

teleki dűlő 
Hugyaj 
(határrész) 
Érpatak 

Puszta személynévből keletkezett magyar névadással –
j képzővel, s tövében talán a m. húgy ’csillag’ rejlik. 
Ma a község neve Érpatak, ami a község határában 
eredő Ér(-folyó) alapján kapta nevét. A határrészként 
említett teleki dűlő a telek ’szántásra alkalmas, 
trágyázott föld’ fn. –i képzős alakjának és dűlő 
’határrész’ fn. összetétele. (FNESZ) 

hugya   j    421  41  21 

Hugyaj 1319: Huge Hugya teleki dűlő 
Hugyaj 
(határrész) 
Érpatak 

Puszta személynévből keletkezett magyar névadással, s 
tövében talán a m. húgy ’csillag’ rejlik. (FNESZ) 

hugy   a    421  41  42 

Ibrány 1310/408: Ibraan 
 

Ibrány 
 

Ibrány Puszta személynévből keletkezett magyar névadással: 
Ibrun szn. A szn. forrása az arab Ibrāhīm ’Ábrahám’. 
(FNESZ) 

ibrány       421  41  33 

Ibrány 1322: Egyhazos 
Ibran 

 

Egyházasibrány Ibrány Előtagként járul az Ibrány névalak az egyház fn. –s 
képzős származéka. (FNESZ) 

egyház
a 

s    ibrány  413 200 72 21 11 

Ibrány 1332-5: Ibrang Ibrányg Ibrány Az Ibrány névalak –g képzővel egészül ki. (FNESZ)  ibrány   g    421  41  44 
Ibrony 1305: Ibrun 

 
Ibrony 
 

Nyíribrony Puszta személynévből keletkezett magyar névadással: 
Ibrun szn. A szn. forrása az arab Ibrāhīm ’Ábrahám’. 
A Nyír- előtag az Ibránytól való határozott 
megkülönböztetésre szolgál. (FNESZ)  

ibrony       421  41  33 

Ibrony 1332-5: Ibrung Ibronyg Nyíribrony Az Ibrony névalak –g képzővel egészül ki. (FNESZ) ibrony   g    421  41  44 
Ige 1290: Igey 

 
Igei 
 

- Puszta személynévből keletkezett –i képzővel. A szn. a 
régi tr. ügä méltóságnév átvétele lehet, s megvan 
Álmos apja Ügek nevében (MEZŐ-NÉMETH 1972).  

ige   i    421  41  21 

Ige 1324: Ige Ige - Puszta személynévből keletkezett, amely a régi tr. ügä 
méltóságnév átvétele lehet, s megvan Álmos apja Ügek 
nevében (MEZŐ-NÉMETH, 1972). 

ige       421  41  42 

Igrice(teleke) 1325: Igrucy 
 

Igrice 
 

Igricetanya 
(határrész) 
 

A m. igric ’énekmondó’ birtokos személyragos alakja 
az Igrice névalak. Mai alakjában ez kiegészül a tanya 
’kisebb gazdasági település a határban’ fn.-vel. Királyi 
énekmondók, mulattatók lakóhelyére utal. (FNESZ)  

igric   e    423  33  21 

Igrice(teleke) 1427: 
Iglycitheleke 

Igriceteleke Igricetanya 
(határrész) 
 

Az Igrice névalakhoz járul utótagként a telek 
’szántásra alkalmas, trágyázott föld’ fn. birtokos 
személyragos alakja.  

igric   e  telek e 200 100 21 11 43 

Ihász 1292: Ihaaz Ihász - A m. juhász > ihász foglalkozásnévből keletkezett. 
Juhtenyésztésre kötelezett szolgálónépek települését 
jelöli. (FNESZ)  

ihász       423  33  33 



Iklód 1371: Yklod Iklód Iklód puszta 
(határrész) 

A m. Icol szn.-nek a –d képzős származéka. 
Valószínűleg a szn. a m. ikol vagy iklik ’hőköl’ ige 
családjába tartozik. Mai alakjában kiegészült a puszta 
fn.-vel, amely elpusztásodással, elnéptelenedéssel van 
kapcsolatban. (FNESZ) 

ikló   d    421  41  21 

Ineszakolya [1290]: Zokol 
 

Szakoly 
 

Inaszakla 
(határrész) 

A hn.-ben szn.-ként is alkalmazott ősszláv *sokolъ 
’sólyom’ rejlik. 
(FNESZ) 

szakoly       421  41  33 

Ineszakolya 1314: Inezakala 
 

Ineszakolya Inaszakla 
(határrész) 

Az előtag az Ine szn. (a névadó Nagy Ine), az utótag a 
Szakoly hn. birtokos személyragos alakja, amelyben a 
szn.-ként is alkalmazott ősszláv *sokolъ ’sólyom’ 
rejlik. (FNESZ)  

ine     szakoly a 421 200 41 23 44 

Ineszakolya 1314: Unee 
Zakala 

 

Üneszakolya Inaszakla 
(határrész) 

Az előtag szn.-i eredetű (Jüne), az utótag a Szakoly hn. 
birtokos személyragos alakja, amelyben a szn.-ként is 
alkalmazott ősszláv *sokolъ ’sólyom’ rejlik. (FNESZ) 

üne     szakoly a 421 200 41 23 44 

Ineszakolya 1423: Juaszakol Jüneszakoly Inaszakla 
(határrész) 

Az előtag szn.-i eredetű (Jüne), az utótag a Szakoly hn. 
birtokos személyragos alakja, amelyben a szn.-ként is 
alkalmazott ősszláv *sokolъ ’sólyom’ rejlik. (FNESZ) 

jüne     szakoly  421 200 41 21 11 

Irond 1220/550: Yrund Irond ? Szirond 
puszta 
Szirond 
tanya 
(határrész) 

             

Iván(ka)teleke 1356: Iwohteleku 
 

Ivánteleke 
 

Ivánkadomb
erge 
Ivánkasziget 
(határrész) 

Puszta személynévből keletkezett magyar névadással: 
Iwan szn. Ehhez járul utótagként a telek ’szántásra 
alkalmas, trágyázott föld’ fn. birtokos személyragos 
alakja. (FNESZ) 

iván     telek e 421 100 41 11 11 

Iván(ka)teleke 1361: 
Iwankateluke 

Ivánkateleke Ivánkadomb
erge 
Ivánkasziget 
(határrész) 

Az Iwan szn. kicsinyítőképzős származékának és a 
telek fn. birtokos személyragos alakjának az 
összetétele. Mai alakjában az Ivánka névalakhoz 
kapcsolódik a domb ’kisebb földfelszíni emelkedés’ 
fn., és az az arab eredetű erg ’homokbuckákkal borított 
terület’fn. birtokos személyragos alakja. Egy másik 
határrész esetében a sziget fn.-vel kapcsolódik az 
Ivánka hn. (FNESZ)   

iván   Ka  telek e 421 100 41 11 11 

Jákó 1284/439: Jako Jákó Nyírjákó Puszta személynévből keletkezett magyar névadással: 
Iacau szn. A szn. a m. Ják szn.-ből képződött, mint 
becéző alak. A Nyír- előtag megkülönböztető szerepű. 
(FNESZ)   

jákó       421  41  33 

Jánosteleke 1416: 
Janustheleke 

Jánosteleke ? János-tó A m. János szn. és a telek ’szántásra alkalmas, 
trágyázott föld’ fn. birtokos személyragos alakjának 
összetétele. (FNESZ) 

jános     telek e 421 100 41 11 11 

Jára 1396: Jaran Járan - Puszta személynévből keletkezett magyar névadással: 
Iaram szn. A szn. szláv eredetű.  (FNESZ) 

járan       421  41  33 

Jéke 1212/339: Jeika Jéke Jéke Puszta személynévből keletkezett magyar névadással: 
Jeke szn. A szn. talán besenyő eredetű. (FNESZ) 

jéke       421  41  33 

Józsa 1234/550: Jouse Józsa Debrecen – 
Józsa 

A m. Józsa szn.-ből keletkezett. A szn. a m. József 
becéző alakja. (FNESZ) 

józsa       421  41  33 



Juha(teleke) 1316: Hyliateluke 
[∋ : Jwhateluke] 

 

Juhateleke 
 
 

Juha 
(határrész) 

Az előtag puszta személynévi eredetű. Az utótag a 
telek ’szántásra alkalmas, trágyázott föld’ fn. birtokos 
személyragos alakja (MEZŐ-NÉMETH 1972). 

juha     telek e 421 100 41 11 11 

Juha(teleke) 1318: Juha Juha Juha 
(határrész) 

Puszta személynévből keletkezett (MEZŐ-NÉMETH 
1972). 

juha       421  41  41 

Jüneszakoly [1290]: Zokol 
 

Szakoly 
 

Inaszakla 
(határrész) 

A hn.-ben a szn.-ként is alkalmazott ősszláv *sokolъ 
’sólyom’ rejlik. 
(FNESZ) 

szakoly       421  41  33 

Jüneszakoly 1314: Inezakala 
 

Ineszakolya Inaszakla 
(határrész) 

Az előtag szn.-i eredetű (Nagy Ine a névadó), az utótag 
a Szakoly hn. birtokos személyragos alakjának 
összetétele, amelyben a szn.-ként is alkalmazott 
ősszláv *sokolъ ’sólyom’ rejlik. (FNESZ) 

ine     szakoly a 421 200 41 23 44 

Jüneszakoly 1314: Unee 
Zakala 

 

Üneszakolya Inaszakla 
(határrész) 

Az előtag szn.-i erdetű (Jüne), az utótag a Szakoly hn. 
birtokos személyragos alakja, amelyben a szn.-ként is 
alkalmazott ősszláv *sokolъ ’sólyom’ rejlik. (FNESZ) 

üne     szakoly a 421 200 41 23 44 

Jüneszakoly 1423: Juaszakol Jüneszakoly Inaszakla 
(határrész) 

Az előtag azn.-i eredetű (Jüne), az utótag a Szakoly hn. 
birtokos személyragos alakja, amelyben a szn.-ként is 
alkalmazott ősszláv *sokolъ ’sólyom’ rejlik. (FNESZ) 

jüne     szakoly  421 200 41 21 42 

Kaba(egyház) *1213/550: Kaba 
 

Kaba 
 

Kis-Kaba 
puszta 
(határrész) 
Kaba 

A szn.-ként alkalmazott m. kaba ’egy fajta ragadozó 
madár’ fn.-ből keletkezett. Mai előfordulásában 
kapcsolódik hozzá a Kis- előtag valamint a puszta fn., 
amely elpusztásodással, elnéptelenedéssel kapcsolatos. 
(FNESZ) 

kaba       421  41  33 

Kaba(egyház) 1355/368: 
Kabaeghaz 

Kabaegyház Kis-Kaba 
puszta 
(határrész) 
Kaba 

A személynévi eredetű Kaba előtaghoz járul az egyház 
fn. (FNESZ) 

kaba     egyház  200 100 21 11 43 

Kadarcs 1308: Kadarch Kadarcs Kadarcs 
Nagy-
Kadarcs 
Kadarcshát 
(határrész) 

A m. kadarcs ’kanyargós ér, vadvíz’ az alapja. 
Azonban szn.-i eredetű magyarázat is van, miszerint a 
m. Kadar szn. származékával van dolgunk.Mai 
alakjában egy ízben kapcsolódik hozzá a nagy mn., 
mint előtag, egy ízben pedig a hát ’szélesebb tetejű 
magaslat, földhát’ fn., mint utótag. (FNESZ)   

kadarcs       421/521 41/2  21/3

Kád(szeg) 1226/550: Kad 
 

Kád 
 

Kát-szeg 
(határrész) 

Eredetileg határnév volt, amelyben a Kád- a terület 
alakjára vonatkozott. (MEZŐ-NÉMETH 1972).  

kád       523  21  33 

Kád(szeg) 1336: Kathzegh Kádszeg Kát-szeg 
(határrész) 

Eredetileg határnév volt, amelyben a Kád- a terület 
alakjára vonatkozott. A –szeg szónak ez esetben ’éles 
folyókanyar’ volt a jelentése (MEZŐ-NÉMETH 1972). 

kát  szeg     523  22  33 

Kajdánhalma, 
Kajdánteleke 

1476: 
Kay[d]onthelek
e 

 

Kajdánteleke 
 

Gajdán 
Kajdán 
halom 
(határrész) 

A m. Kajdán szn.-ből keletkezett, amelyhez a telek 
’kisebb gazdasági település a határban’ fn. birtokos 
szenélyragos alakja járult. (FNESZ)  

kajdán     telek e 421 100 41 11 11 

Kajdánhalma, 
Kajdánteleke 

1489: 
Kajdanhalma 

Kajdánhalma 
 

Gajdán 
Kajdán 
halom 
(határrész) 

A m. Kajdán szn.-ből keletkezett, amelyhez a halom 
’kisebb földfelszíni emelkedés’ fn. birtokos 
szenélyragos alakja járult. Ma ebben az alakban él 
tovább, valamint a Gajdán formában, ahol a k-t a g 
váltotta fel. (FNESZ) 

kajdán  halm a    522  22  33 

Kálonga 1345: Kalenga Kálonga - Bizonytalan eredetű. (MEZŐ-NÉMETH)             



Kamarás(halma), 
Kamarásteleke 

*1213/550: 
Kamaras 

 

Kamarás 
 

Kamaráshalo
m 
(határrész) 

A m. kamara fn. –s képzős származéka. Olyan helyre 
utalhat, ahol fontos tároló épület (kamara) állt. 
(FNESZ) 

kamará   s    413  72  21 

Kamarás(halma), 
Kamarásteleke 

*1435: 
Komorashalma 

 

Kamaráshalma Kamaráshalo
m 
(határrész) 

A m. kamara fn. –s képzős származéka az előtag. 
Ehhez járult utótagként a halom ’kisebb földfelszíni 
emelkedés’ fn. birtokos személyragos alakja. (FNESZ)  

kamará s halm a    522  22  33 

Kamarás(halma), 
Kamarásteleke 

1436: 
Komorasthelek
e 

Kamarásteleke Kamaráshalo
m 
(határrész) 

A m. kamara fn. –s képzős származéka az előtag. Az 
utótag a telek ’puszta hely’ fn. birtokos személyragos 
alakja. (FNESZ) 

kamará   s  telek e 200 100 21 11 43 

Kanyár +1214/334: 
Kanar 

Kanyár Tiszakanyár A Kanyár hn. szláv eredetű. A m. Lovászi helynévnek 
az értelmi megfelelője, amely a m. lovász fn. birtoklást 
kifejező –i képzős származéka és királyi szolgálatban 
levő lovászok lakóhelyére utal. A Tisza- előtag 
megkülönböztető szerepű. (FNESZ) 

kanyár       200  21  50 

Karász +1282/319: 
Karaz 

Karász Nyírkarász A Karász hn. a szn.-ként alkalmazott (Kárász) m. 
kárász halnévből keletkezett. A halnévnek karász 
alakváltozata is van. Kevésbé meggyőző az a feltevés, 
miszerint a Karász hn. a m. káliz ’izmaelita’ népnévből 
alakult. A tájra utaló Nyír- előtag megkülönböztetésre 
szolgál. (FNESZ) 

karász       421  41  33 

Karászszeles 1370: Zepse 
 

Szepse 
 

- A Szepse hn. puszta személynévből alakult magyar 
névadással: Zepus szn. A szn. tövében a m. szép mn. 
rejlik. A lakosság szepesi eredetére utal. (FNESZ) 

szepse       421  41  33 

Karászszeles 1408: Karazzeles 
[∋ : Karazzepes] 

 

Karásszepes  A Karász hn. a szn.-ként alkalmazott (Kárász) m. 
kárász halnévből keletkezett. A halnévnek karász 
alakváltozata is van. Kevésbé meggyőző az a feltevés, 
miszerint a Karász hn. a m. káliz ’izmaelita’ népnévből 
alakult. (FNESZ) 
A helyes olvasat szerint a Szeles alak helyett a Szepes 
alak szerepel a hn.-ben.  

karász     szepes  421 200 41 21 11 

Karatelek 1390: Karatelek Karatelek Gatály 
Kartelek 
(határrész) 
 

Puszta személynévből alakult magyar névadással: Kara 
szn. A szn. tr. eredetű: ótr. qara ’fekete’. Az utótag a 
telek ’kisebb gazdasági település a határban’ fn. Mai 
előfordulásában a 2. szótag a-ja elmarad. A Gatály 
puszta személynévből keletkezett magyar névadással: 
Gathal szn. (FNESZ) 

kara     telek  421 100 41 11 11 

Kecskés 1248/326: 
Kecskes 

Kecskés Kecskés 
Hármas 
Kecskési 
halom 
(határrész) 
 

A szn.-ként is alkalmazott m. kecske állatnévnek –s 
képzős származéka a hn. Mai előfordulásában a 
névalak –i képzővel bővül, valamint a három szn. –s 
képzős alakja és a halom ’kisebb földfelszíni 
emelkedés’fn. járul hozzá. (FNESZ) 

kecské
s 

      421/412 41/5  33/2

Kék 1268/365: Kaak 
1315: Keyk 

Kék 
 

Kék A m. kék színnévből keletkezett. Ennek egykor zöld 
jelentése is volt. Bizonyára a természetes tájra 
vonatkozott. Nem zárható ki a szn.-i eredet, hiszen volt 
Kék szn., amely arra vonatkozott, hogy viselője kék 
szemű volt. (FNESZ) 

kék       313/421 71/4  33 

Kékcse 1329: Kekche Kékcse Kékcse A m. kék színnév –cse kicsinyítő képzőbokros kékcse       ?421  ?41  ?33 



származékából keletkezett, talán szn.-i használaton 
keresztül. Mint szn. azt jelölhette, hogy viselőjének 
kék a szeme. (FNESZ) 

Kékes(egyháza) [1009]>261/271: 
Kekus 

 

Kékes 
 
 

- A szn.-ként is alkalmazott m. kék mn.-nek az –s 
képzős származékából alakult a Kékes hn. (FNESZ) 

kéke   s    313/421 72/4  21/3

Kékes(egyháza) 1521: 
Kekoseghaza 

Kékesegyháza - A szn.-ként is alkalmazott m. kék mn.-nek az –s 
képzős származékából alakult a Kékes hn. Az előtag az 
egyház ’templom’ fn. birtokos személyragos alakja. 
(FNESZ) 

kékes     egyház a 200 100 21 11 43 

Kelemenülése 1312: 
Kelemerilese 

1338: 
Kelemenyulisse 

Kelemenülése 
 

- A m. Kelemen szn.-nek és az  ülés fn. birtokos ragos 
alakjának az összetétele. (FNESZ) 

keleme
n 

    ülés e 421 100 41 11 11 

Kemecse 1222/550: 
Kemesa 

Kemecse Kemecse Puszta személynévből alakult magyar névadással: 
Kemecha szn. A szn. a m. Keme szn.-ből képződhetett. 
Más feltevés szeint a m. Keve szn.-ből alakulhatott a 
m. Keuueche szn., amelyben v >m változás mehetett 
végbe. (FNESZ)  

kemecs
e 

      421  41  33 

Keméndevecser 1219/550: de 
Vecher [∋ : 
Devecher] 

 

Devecser 
 
 
 
 

Demecser Puszta személynévből keletkezett magyar névadással: 
Deuecher szn. Talán szláv eredetű. V > m 
hangváltozás történt a mai alakban. (FNESZ) 

devecs
er 

      421  41  33 

Keméndevecser [1268]/333: 
Kemen 
deuecher 

Keméndevecser Demecser Az előtag a m. Kemény szn.-ből alakult. A Devecser 
névalak puszta személynévből keletkezett magyar 
névadással: Deuecher szn. Talán szláv eredetű. 
(FNESZ) 

kemén     devecser  421 200 41 21 11 

Kenéz 1  1226/550: 
Kenesij 

 

Kenézi 
 

Újkenéz Puszta személynévből keletkezett magyar névadással: 
Kenez szn. Ehhez járul egy –i képző. A szn. a szláv 
eredetű m. kenéz tisztségnévből való. (FNESZ) 

kenéz   i    421  41  21 

Kenéz 1 1302: Kenez Kenéz Újkenéz Puszta személynévből keletkezett magyar névadással: 
Kenez szn. A szn. a szláv eredetű m. kenéz 
tisztségnévből való. Az Új- előtag a m. új mn.-ből 
származik és azzal kapcsolatos, hogy a Tisza 
áradásától gyakran pusztított falu új helyre települt. 
(FNESZ) 

kenéz       421  41  42 

Kenéz 2  1352/386/412: 
Keniz 

 

Kenéz 
 

Taktakenéz Puszta személynévből keletkezett magyar névadással: 
Kenez szn. A szn. a szláv eredetű m. kenéz 
tisztségnévből való. A Takta- előtag a Takta melletti 
fekvésre utal. (FNESZ)  

kenéz       421  41  33 

Kenéz 2 1501: Gerelkiniz Gerelkenéz Taktakenéz              
Kenézlő +1239/481: 

Keleznew 
 

Kenézlő 
 

Kenézlő Az elsődleges Keleznő névváltozat a Szekszárdtól 
északnyugatra fekvő Kalaznó község nevével hozható 
kapcsolatba úgy, hogy a mély handrendből átcsapott a 
magas hangrendbe. A mai Kenézlő alak a m. kenéz fn. 
hatását tükrözheti. (FNESZ) 

kenézl
ő 

      200  21  50 

Kenézlő 1323>355/357: Kétkenézlő Kenézlő Az elsődleges Keleznő névváltozat a Szekszárdtól két       311 200 76 21 11 



Kethkeylyzneu 
~ Kethkylyzneu 

 

 északnyugatra fekvő Kalaznó község nevével hozható 
kapcsolatba úgy, hogy a mély handrendből átcsapott a 
magas hangrendbe. A mai Kenézlő alak a m. kenéz fn. 
hatását tükrözheti. Az előtag a m. kettő szn.-ből 
származik és megkülönböztető szerepű. (FNESZ)  

Kenézlő 1349: 
Felzekelezneu 

 

Felsőkenézlő Kenézlő Az elsődleges Keleznő névváltozat a Szekszárdtól 
északnyugatra fekvő Kalaznó község nevével hozható 
kapcsolatba úgy, hogy a mély handrendből átcsapott a 
magas hangrendbe. A mai Kenézlő alak a m. kenéz fn.  
Kenézlő hatását tükrözheti. A Felső- előtag a m. felső 
mn.-ből származik és megkülönböztető szerepű. 
(FNESZ) 

felső       540 200 71 21 11 

Kenézlő 1374: 
Felkeleznew 

Felkenézlő Kenézlő Az elsődleges Keleznő névváltozat a Szekszárdtól 
északnyugatra fekvő Kalaznó község nevével hozható 
kapcsolatba úgy, hogy a mély handrendből átcsapott a 
magas hangrendbe. A mai Kenézlő alak a m. kenéz fn. 
hatását tükrözheti. A Fel- előtag a m. fel ’felső’ mn., 
amelynek szerepe a megkülönböztetés. (FNESZ) 

fel       540 200 71 21 11 

Kércs 1327: Keerch 
 

Kércs 
 

Nyírkércs A Kércs hn. az ómagy. Kér törzsnévből keletkezett –cs 
képzővel. Kér törzsbeliek települését jelöli. A tájra 
utaló Nyír- előtag megkülönböztetésre szolgál és a m. 
nyír ’ nyíres, nyírfaerdő’ fn.-ből keletkezett. (FNESZ) 

kér   cs    423  32  21 

Kércs 1327: Kercy Kércsi Nyírkércs A Kércs hn. az ómagy. Kér törzsnévből keletkezett –cs 
képzővel. Ehhez járul még egy –i képző. Kér 
törzsbeliek települését jelöli. (FNESZ) 

kér c
s 

 i    423  32  21 

Kereki 1291: Gyurk 
 

Györk 
 

- A m. Györ (<: György) szn.-nek –k képzős 
származékából keletkezett. 
(FNESZ)  

györk       421  41  21 

Kereki 1321: 
Geurgkerequi 

 

Györkkereki - A m. Györ (<: György) szn.-nek –k képzős 
származékából keletkezett az előtag. Az utótag a m. 
kerek ’körhöz hasonló alakú erdő’ fn.-i képzős 
származéka. (FNESZ)  

györk  kerek i    523  22  44 

Kereki 1363: Sz. Lelek 
 

Szentlélek - Onnan kapta nevét, hogy a község templomát a 
Szentlélek tiszteletére szentelték. (FNESZ) 

szent  lélek     413  47  33 

Kereki 1365: Gerktelek Györktelek - A m. Györ (<: György) szn.-nek –k képzős 
származékából keletkezett. Az utótag a telek ’szántásra 
alkalmas, trágyázott föld’ fn. (FNESZ) 

györk     telek  200 100 21 11 43 

Keresztút 1383: Kereztowth Keresztút Kótaj A hn. a m. kereszt ’keresztben haladó, elhelyezkedő’ 
és az út fn. összetétele. Arra utal az elnevezés, hogy a 
falu két nagy forgalmú út kereszteződésénél épült. Mai 
elnevezése talán a kótog ’kopog’ ige tövéből képződött 
a dobog: dobaj, döröd: dörej stb. szópárok főnévi 
tagjához hasonlóan. (FNESZ)  

kereszt  út     525  22  33 

Keserűegyház 1355/368: 
Kesereueghaz 

Keserűegyház - Az előtag személynévi eredetű: Kesereu, Keseru szn.  keserű     egyház  421 100 41 11 11 

Kétkenézlő +1239/481: 
Keleznew 

 

Kenézlő 
 
 

Kenézlő Az elsődleges Keleznő névváltozat a Szekszárdtól 
északnyugatra fekvő Kalaznó község nevével hozható 
kapcsolatba úgy, hogy a mély handrendből átcsapott a 

kenézl
ő 

      200  21  50 



magas hangrendbe. A mai Kenézlő alak a m. kenéz fn. 
hatását tükrözheti. (FNESZ) 

Kétkenézlő 1323>355/357: 
Kethkeylyzneu 
~ Kethkylyzneu 

 

Kétkenézlő Kenézlő Az elsődleges Keleznő névváltozat a Szekszárdtól 
északnyugatra fekvő Kalaznó község nevével hozható 
kapcsolatba úgy, hogy a mély handrendből átcsapott a 
magas hangrendbe. A mai Kenézlő alak a m. kenéz fn. 
hatását tükrözheti. Az előtag a m. kettő szn.-ből 
származik és megkülönböztető szerepű. (FNESZ) 

két     kenézlő  311 200 76 21 11 

Felsőkenézlő 1349: 
Felzekelezneu 

 

Felsőkenézlő Kenézlő Az elsődleges Keleznő névváltozat a Szekszárdtól 
északnyugatra fekvő Kalaznó község nevével hozható 
kapcsolatba úgy, hogy a mély handrendből átcsapott a 
magas hangrendbe. A mai Kenézlő alak a m. kenéz fn.  
Kenézlő hatását tükrözheti. A Felső- előtag a m. felső 
mn.-ből származik és megkülönböztető szerepű. 
(FNESZ) 

felső     kenézlő  540 200 71 21 11 

Kétkenézlő 1374: 
Felkeleznew 

Felkenézlő Kenézlő Az elsődleges Keleznő névváltozat a Szekszárdtól 
északnyugatra fekvő Kalaznó község nevével hozható 
kapcsolatba úgy, hogy a mély handrendből átcsapott a 
magas hangrendbe. A mai Kenézlő alak a m. kenéz fn. 
hatását tükrözheti. A Fel- előtag a m. fel ’felső’ mn., 
amelynek szerepe a megkülönböztetés. (FNESZ) 

fel     kenézlő  540 200 71 21 11 

Király(teleke) 1213/550: Kiral 
 

Király 
 

Királytelek 
Nyírtelek 

A m. király fn.-ből alakult hn.-vé. Nyilván azért hívták 
így, mert királyi birtok volt. (FNESZ) 

király       421  34  33 

Király(teleke) 1353: Kiralteluke Királyteleke Királytelek 
Nyírtelek 

A m. király fn.-ből alakult hn.-vé. Nyilván azért hívták 
így, mert királyi birtok volt. A –telek utótag a tatárjárás 
után járult a névhez ’puszta hely’ jelentésben. A 
Király- előtagot a tájra utaló Nyír-rel cserélték fel 
avégett, hogy a királyság intézményének nyelvi emléke 
ne éljen tovább. (FNESZ) 

király     telek e 200 100 21 11 43 

Kisajak [1270-72]>322: 
Ayac  

 
 

Ajak 
 
 

Ajak Bizonytalan er.-ű. Talán  személynévi, s az alapul 
szolgáló szn.-ben vagy az aj ’nyílás, bevágás, köz’ 
származéka van, vagy a török ajaq ’láb’ szó. (FNESZ) 

ajak       ?421  ?41  ?33 

Kisajak 1315: Kysayak Kisajak Ajak Bizonytalan er.-ű. Talán  személynévi, s az alapul 
szolgáló szn.-ben vagy az aj ’nyílás, bevágás, köz’ 
származéka van, vagy a török ajaq ’láb’ szó. A Kis- 
előtag megkülönböztető szerepű és a m. kis mn.-ből 
származik. (FNESZ) 

kis     ajak  540 200 71 21 11 

Kisajak 1355: Pederayuk Pederajak Ajak Bizonytalan er.-ű. Talán  személynévi, s az alapul 
szolgáló szn.-ben vagy az aj ’nyílás, bevágás, köz’ 
származéka van, vagy a török ajaq ’láb’ szó. A Peder- 
előtag megkülönböztető szerepű és puszta 
személynévből alakult, a m. Péter újlatin 
megfelelőjével kapcsolatos. (FNESZ) 

peder     ajak  421 200 41 21 11 

Kisanarcs 1212/339: Ouarz 
1272-90: Onorch 
 

Anarcs Anarcs Bizonytalan er.-ű: talán az arany fn. régi anar 
alakváltozata rejlik benne –cs képzővel megtoldva. De 
az ótörök Anar szn.-ből is eredhet. (FNESZ) 

anar   cs    323/421 55/4  33 

Kisanarcs 1324: Kisanarcs Anarcs Az Anarcs hn. bizonytalan er.-ű: talán az arany fn. régi kis     anarcs  311 200 71 21 11 



Kyshonorch anar alakváltozata rejlik benne –cs képzővel 
megtoldva. De az ótörök Anar szn.-ből is eredhet. Az 
előtag a m. kis mn.-ből származik és megkülönböztető 
szerepű. (FNESZ) 

Kisanarcs 1324: 
Nagonorch~No
gonorch 

Nagyanarcs Anarcs Az Anarcs hn. bizonytalan er.-ű: talán az arany fn. régi 
anar alakváltozata rejlik benne –cs képzővel 
megtoldva. De az ótörök Anar szn.-ből is eredhet. Az 
előtag a m. nagy mn.-ből származik és 
megkülönböztető szerepű. (FNESZ) 

nagy     anarcs  311 200 71 21 11 

Kisbagos 1345: Belbagus 
 

Belbagos 
 

Kutyabagosi 
határ 
Bagos 
(határrész) 
 

Puszta személynévből keletkezett magyar névadással: 
Bogus szn. A Bel- előtag a belső ’belül lévő’ mn.-ből 
származik. (FNESZ) 

bel     bagos  540 200 71 21 11 

Kisbagos 1347: Kysbogus Kisbagos Kutyabagosi 
határ 
Bagos 
(határrész) 
 

Az előtag a m. kis mn., az utótag puszta 
személynévből keletkezett magyar névadással: Bogus 
szn. (FNESZ) 

kis     bagos  311 200 71 21 11 

Kisbagos 1347: Nogbogus 
 

Nagybagos Kutyabagosi 
határ 
Bagos 
(határrész) 
 

Az előtag a m. nagy mn., az utótag puszta 
személynévből keletkezett magyar névadással: Bogus 
szn. (FNESZ) 

nagy     bagos  311 200 71 21 11 

Kisbagos 1310: Bogus Bagos Kutyabagosi 
határ 
Bagos 
(határrész) 
 

Puszta személynévből keletkezett magyar névadással: 
Bogus szn. (FNESZ). Mai előfordulásában a szn. 
kiegészült –i mn. képzővel és a kutya állatnévvel, 
valamint a határ fn. kapcsolódott hozzá.     

bagos       421  41  33 

Kisbodon 1270:Budunfelde 
 

Bodonfölde 
 

Bodony 
(határrész) 

A Bodon puszta személynévből keletkezett magyar 
névadással: Bodun szn. Az alapjául szolgáló szn. 
bizonyára török eredetű: ótr. bodun ’lakosság, 
alattvalók, nép’. Ehhez kapcsolódott a föld ’földbirtok’ 
fn. birtokos ragos alakja. (FNESZ) 

bodon     föld e 421 100 41 11 11 

Kisbodon 1296: Kysbodun 
 

Kisbodon Bodony 
(határrész) 

Az előtag a m. kis mn.-ből ered, az utótag puszta 
személynévből keletkezett magyar névadással: Bodun 
szn. Az alapjául szolgáló szn. bizonyára török eredetű: 
ótr. bodun ’lakosság, alattvalók, nép’.  (FNESZ) 

kis     bodon  311 200 71 21 11 

Kisbodon [1296]: Belbodun 
 

Belbodon Bodony 
(határrész) 

A Bel- előtag a belső ’belül lévő’ mn.-ből származik. 
A Bodon puszta személynévből keletkezett magyar 
névadással: Bodun szn. Az alapjául szolgáló szn. 
bizonyára török eredetű: ótr. bodun ’lakosság, 
alattvalók, nép’.(FNESZ) 

bel     bodon  540 200 71 21 11 

Kisbodon 1296: Kyubodun Külbodon Bodony 
(határrész) 

Az előtag a m. külső mn. kül- tövéből ered, az utótag 
puszta személynévből keletkezett magyar névadással: 
Bodun szn. Az alapjául szolgáló szn. bizonyára török 
eredetű: ótr. bodun ’lakosság, alattvalók, nép’.  
(FNESZ) 

kül     bodon  540 200 71 21 11 



Kisbodon 1327: Bodon 
 

Bodon Bodony 
(határrész) 

A Bodon puszta személynévből keletkezett magyar 
névadással: Bodun szn. Az alapjául szolgáló szn. 
bizonyára török eredetű: ótr. bodun ’lakosság, 
alattvalók, nép’. (FNESZ) 

bodon       421  41  41 

Kisbodon 1336: 
Eghazazbodun 

Egyházasbodon Bodony 
(határrész) 

Puszta személynévből keletkezett magyar névadással: 
Bodun szn. Az alapjául szolgáló szn. bizonyára török 
eredetű: ótr. bodun ’lakosság, alattvalók, nép’. Az 
Egyházas- előtagnak templommal rendelkező, 
templomos az értelme és az egyház fn. –s képzős 
származéka. (FNESZ) 

egyház
a 

  s  bodon  413 200 53 21 11 

Kisbököny 1291: Buken 
 

Bököny  Bököny 
Pusztatempl
om 
(határrész) 

Puszta személynévből keletkezett magyar névadással: 
Buquen szn. E szn. eredete nincs tisztázva. Némelyek 
az ótr. bük ’erdő, sűrűség, bozót’ fn.-vel vélik 
összekapcsolhatónak. De talán tr. bükin ’impotens’ is 
szóba jöhet. A Pusztatemplom a puszta ’elhagyatott, 
elpusztult’mn.-nek és templom ’istentisztelet céljára 
való épület’ fn.-nek az összetétele. (FNESZ) 

bököny       421  41  33 

Kisbököny 1329: Kysbuken Kisbököny Bököny 
Pusztatempl
om 
(határrész) 

Az előtag a m. kis mn.-ből származik. Az utótag puszta 
személynévből keletkezett magyar névadással: Buquen 
szn. E szn. eredete nincs tisztázva. Némelyek az ótr. 
bük ’erdő, sűrűség, bozót’ fn.-vel vélik 
összekapcsolhatónak. De talán tr. bükin ’impotens’ is 
szóba jöhet. (FNESZ) 

kis     bököny  311 200 71 21 11 

Kisderzs 1329: Kyusders 
 

Kisderzs 
 

Derzs 
(határrész) 

Az előtag a m. kis mn.-ből származik az utótag puszta 
személynévből keletkezett magyar névadással: Dersy, 
Dirs szn. (FNESZ) 

kis     drezs  311 200 71 21 11 

Kisderzs 1421: Derstelek 
 

Derzstelek Derzs 
(határrész) 

Puszta személynévből keletkezett magyar névadással: 
Dersy, Dirs szn. Az utótag a telek ’szántásra alkalmas, 
trágyázott föld’ fn. (FNESZ) 

derzs     telek  421 100 41 11 11 

Kisderzs 1424: Ders Derzs Derzs 
(határrész) 

Puszta személynévből keletkezett magyar névadással: 
Dersy, Dirs szn. (FNESZ) 

derzs       421  41  41 

Kisdöge [1272-90]: 
Diogam 

1300: duge 

Döge Döge Puszta személynévből keletkezett magyar névadással: 
Dege szn. A m. Deg szn.-ből képződött, mint 
kicsinyítő-becéző alak. (FNESZ) 

döge       421  41  33 

Kisdöge 1284 k.: Kysduge Kidöge Döge Az előtag a m. kis mn.-ből származik, az utótag puszta 
személynévből keletkezett magyar névadással: Dege 
szn. A m. Deg szn.-ből képződött, mint kicsinyítő-
becéző alak. (FNESZ) 

kis     döge  311 200 71 21 11 

Kiseszlár [1009]>261/271: 
Ozlaar  

 

Eszlár Tiszaeszlár Népnévből keletkezett. A tr. as ’jász, alán’ népnévnek 
–lar többesjellel ellátott alakját rejti magában. A 
kazároktól a magyar törzsekhez átállt alán népcsoport 
települését jelöli. A Tisza melletti fekvésre utaló Tisza- 
előtag a korábban Eszlár-nak is hívott Oszlártól való 
megkülönböztetésre szolgál. (FNESZ) 

eszlár       423  31  33 

Kiseszlár 1220/550: Uzlari Eszlári Tiszaeszlár Népnévből keletkezett. A tr. as ’jász, alán’ népnévnek 
–lar többesjellel ellátott alakját rejti magában. Ennek –i 
képzős alakja vált hn.-vé. A kazároktól a magyar 
törzsekhez átállt alán népcsoport települését jelöli. 

eszlár   i    423  31  21 



(FNESZ) 
Nagyeszlár 1427: Naghezlar Nagyeszlár Tiszaeszlár Az előtag a m. nagy mn.-ből származik, az utótag  

népnévből keletkezett. A tr. as ’jász, alán’ népnévnek –
lar többesjellel ellátott alakját rejti magában. A 
kazároktól a magyar törzsekhez átállt alán népcsoport 
települését jelöli. (FNESZ) 

nagy     eszlár  311 200 71 21 11 

Kiseszlár 1427: Kysezlar Kiseszlár Tiszaeszlár Az előtag a m. kis mn.-ből származik, az utótag  
népnévből keletkezett. A tr. as ’jász, alán’ népnévnek –
lar többesjellel ellátott alakját rejti magában. A 
kazároktól a magyar törzsekhez átállt alán népcsoport 
települését jelöli.(FNESZ) 

kis     eszlár  311 200 71 21 11 

Kisfalud 1367: kysfalwd Kisfalud Kisfalud 
(határrész) 

A kicsinyítő funkciójú –d képzővel ellátott falu fn. 
Kis- előtaggal egészült ki, amely a kis mn.-ből ered.  
Ez a falunak viszonylagosan kis kiterjedésére, méretére 
utal. (FNESZ)  

kis     falu d 311 100 71 11 21 

Kiskálló 1325: Kalow 
 

Kálló 
 

Kiskálló A Kálló bizonytalan eredetű. Talán egy halastóról 
vitték át a közeli településre. De figyelembe vehető a 
m. kalló ’kallózó (mesterember, malom)’ fn.-ből való 
származtatása is (FNESZ). Ám a halastóról nem 
kaphatta a nevét, mert az a Bodrogközben feküdt. 
(MEZŐ-NÉMETH 1972). Mai előfordulásában a 
Nagy- előtag megkülönböztető szerepű. 

kálló       413  53  33 

Kiskálló 1325: Fedemus 
 

Fedémes Kiskálló A m. fedém~födém ’méhkas, kaptár’ –s képzős 
származéka. A falut eredetileg királyi méhészek 
lakhatták. (FNESZ) 

fedéme
s 

      423  33  33 

Kiskálló 1332-5: Minori 
Calou 

Kiskálló Kiskálló Az előtag a m. kis mn.-ből származik, az utótag 
bizonytalan eredetű. Lehet, hogy egy halastóról vitték 
át a település nevére. Talán a szlávoktól való átvétel. A 
m. kalló ’kallózó (mesterember, malom)’ fn.-ből való 
származtatása is figyelembe vehető.(FNESZ). Ám a 
halastóról nem kaphatta a nevét, mert az a 
Bodrogközben feküdt. (MEZŐ-NÉMETH 1972). 

kis     kálló  311 200 71 21 11 

Kiskálló 1342: Totkallo Tótkálló Kiskálló A Kálló hn. bizonytalan eredetű. Lehet, hogy egy 
halastóról vitték át a település nevére. Talán a 
szlávoktól való átvétel. A m. kalló ’kallózó 
(mesterember, malom)’ fn.-ből való származtatása is 
figyelembe vehető.(FNESZ). Ám a halastóról nem 
kaphatta a nevét, mert az a Bodrogközben feküdt. 
(MEZŐ-NÉMETH 1972). A Tót-előtag a m. tót ’szláv’ 
népnévre utal. 

tót     kálló  423 200 31 21 11 

Kiskércs(ed) 1282: Kyskyrch 
 

Kiskércs 
 

Kopolcs 
(határrész) 

Az előtag a m. kis mn.-ből származik, az utótag az 
ómagy.  Kér törzsnévből keletkezett –cs képzővel. Kér 
törzsbeliek települését jelöli. (FNESZ) 

kis     kér cs 
 

311 200 71 21 11 

Kiskércs(ed) 1312: 
Kyuskyrchid 

 

Kiskércsed Kopolcs 
(határrész) 

Az előtag a m. kis mn.-ből származik, az utótag az 
ómagy.  Kér törzsnévből keletkezett –cs és –d 
képzővel. Kér törzsbeliek települését jelöli. (FNESZ) 

kis     kércse d 311 200 71 23 11 

Kiskércs(ed) 1447: 
Nyakastelke 

Nyakastelke Kopolcs 
(határrész) 

Az előtag személynévi erdetű lehet, s ez kapcsolódott 
össze a telek fn. birtokos személyragos alakjával. 

nyakas     telk e 421 100 41 11 11 



(FNESZ) 
Kisköved [1263-69]: Kved 

 
Köved 
 

 
Küvő dűlő 
(határrész) 
 

Puszta szn.-ből keletkezett magyar névadással. A szn. 
a m. Keve szn.-nek a –d képzős származéka. A szn. 
tövében a m. kő: köv- ~ kev- fn. rejlik. De 
előfordulhat, hogy a m. Keve szn. a tr. Taš (jelentése: 
kő) szn.-nek a tükörfordítása. Mai alakjában a zártabb 
ü szerepel és a köv- tőhöz –ő mn. képző járul. Ehhez 
kapcsolódik a dűlő ’határrész’ fn.  

köve   d    421  41  33 

Kisköved 1374: Kyuskuved 
~ Kyuskued 

Kisköved Küvő dűlő 
(határrész) 
 

Az előtag a kis mn.-ből származik, az utótag puszta 
szn.-ből keletkezett magyar névadással. A szn. a m. 
Keve szn.-nek a –d képzős származéka. A szn. tövében 
a m. kő: köv- ~ kev- fn. rejlik. De előfordulhat, hogy a 
m. Keve szn. a tr. Taš (jelentése: kő) szn.-nek a 
tükörfordítása. (FNESZ) 

kis     köve d 311 200 71 21 11 

Kisléta 1322: Leta 
 

Léta 
 

Kisléta Puszta szn.-ből keletkezett magyar névadással a Léta 
hn.: Leta szn. (FNESZ)  

léta       421  41  33 

Kisléta 1465: Kis Letha Kisléta Kisléta Puszta szn.-ből keletkezett magyar névadással a Léta 
hn.: Leta szn. A Kis- előtag a m. kis mn.-ből jön és 
megkülönböztetésre szolgál. (FNESZ) 

kis     léta  311 200 71 21 11 

Kismacs *1219/550: 
Mochi 

 
 

Macsi 
 

Szent 
György 
puszta 
Szentgyörgy 
Szentgyörgy
i 
templomdo
mb 
(határrész) 

Puszta személynévből keletkezett magyar névadással: 
Mochy szn. A szn. talán a szlávságból magyarázható. 
(FNESZ)   

macs   i    421  41  21 

Kismacs 1285: Moch 
 

Macs Szent 
György 
puszta 
Szentgyörgy 
Szentgyörgy
i 
templomdo
mb 
(határrész) 

Puszta személynévből keletkezett magyar névadással: 
Mochy szn. A szn. talán a szlávságból magyarázható. 
(FNESZ)  

macs       421  41  42 

Kismacs 1322: NogMoch 
 

Nagymacs Szent 
György 
puszta 
Szentgyörgy 
Szentgyörgy
i 
templomdo
mb 
(határrész) 

Az előtag a m. nagy mn.-ből származik, az utótag 
puszta személynévből keletkezett magyar névadással: 
Mochy szn. A szn. talán a szlávságból magyarázható. 
(FNESZ)   

nagy     macs  311 200 71 21 11 

Kismacs 1332-5: S. Georgi Szentgyörgyi Szent 
György 

Szentnévi eredetű: Szent György. Ennek –i képzős 
alakja vált hn.-vé. 

szent  györgy i    413  47  21 



puszta 
Szentgyörgy 
Szentgyörgy
i 
templomdo
mb 
(határrész) 

Kismacs 1439: 
Zenthgewrg 

 

Szentgyörgy Szent 
György 
puszta 
Szentgyörgy 
Szentgyörgy
i 
templomdo
mb 
(határrész) 

Szentnévi eredetű: Szent György. Mai előfordulásában 
a szentnév –i képzővel egészült ki és a templomdomb 
összetétellel és képző nélküli alakja a puszta 
névalakkal. (FNESZ) 

szent  györgy     413  47  42 

Kismacs 1335: 
Eghazasmoch 

 

Egyházasmacs Szent 
György 
puszta 
Szentgyörgy 
Szentgyörgy
i 
templomdo
mb 
(határrész) 

Az előtag az egyház ’templom’ fn. –s képzős 
származéka és templomos az értelme. Az utótag uszta 
személynévből keletkezett magyar névadással: Mochy 
szn. A szn. talán a szlávságból magyarázható. 
(FNESZ)   

egyház
a 

  s  macs  413 200 72 21 11 

Kismacs 1379: Kismoch 
 

Kismacs Szent 
György 
puszta 
Szentgyörgy 
Szentgyörgy
i 
templomdo
mb 
(határrész) 

Az előtag a m. kis mn.-ből származik, az utótag puszta 
személynévből keletkezett magyar névadással: Mochy 
szn. A szn. talán a szlávságból magyarázható. 
(FNESZ)   

kis     macs  311 200 71 21 11 

Kismacs 1379: 
Eghazaszentgyu
rgh 

 

Egyházasszentg
yörgy 

Szent 
György 
puszta 
Szentgyörgy 
Szentgyörgy
i 
templomdo
mb 
(határrész) 

Az előtag az egyház ’templom’ fn. –s képzős 
származéka és templomos az értelme. Az utótag 
szentnévi eredetű: Szent György szentnév. A falu 
templomát az ő tiszteletére szentelték. (FNESZ) 

egyház
a 

  s szent györgy  413 200 72 22 11 

Kispó 1220/550: Pou 
 

Pó 
 

Pósziget 
(határrész) 
 

Puszta szn.-ből keletkezett magyar névadással a Pó. A 
szn. a lat. Paulus ’Pál’ szn.-vel tartozik össze. 
(FNESZ)  

pó       421  41  33 

Kispó 1485: Kyspo Kispó Pósziget 
(határrész) 

Puszta szn.-ből keletkezett magyar névadással a Pó. A 
szn. a lat. Paulus ’Pál’ szn.-vel tartozik össze. A Kis- 

kis     pó  311 200 71 21 11 



 előtag a m. kis mn.-ből származik és megkülönböztető 
szerepű. (FNESZ)  

Kissemjén 1271: Semian 
 

Semjén 
 

Kállósemjén Puszta szn.-ből keletkezett magyar névadással, 
mégpedig a lat. Simeon ’Simon’ szn.-nek magyar 
nyelvi Semján ~ Semjén fejleményéből keletkezett. 
Mai alakjában a Semjén hn. összekapcsolódott a Kálló- 
előtaggal. (FNESZ)  

semjén       421  41  33 

Kissemjén 1317: Eghazas 
Semyen 

 

Egyházassemjé
n 

Kállósemjén Az előtag az egyház ’templom’ fn. –s képzős 
származéka. Az utótag puszta szn.-ből keletkezett 
magyar névadással, mégpedig a lat. Simeon ’Simon’ 
szn.-nek magyar nyelvi Semján ~ Semjén 
fejleményéből keletkezett. (FNESZ) 

egyház
a 

  s  semjén  413 200 72 21 11 

Kissemjén 1324: Nog 
semyen 

 

Nagysemjén Kállósemjén Az előtag a m. nagy mn.-ből származik és 
megkülönböztető szerepű. Az utótag puszta szn.-ből 
keletkezett magyar névadással, mégpedig a lat. Simeon 
’Simon’ szn.-nek magyar nyelvi Semján ~ Semjén 
fejleményéből keletkezett. (FNESZ) 

nagy     semjén  311 200 71 21 11 

Kissemjén 1414: Kissemjén Kissemjén Kállósemjén Az előtag a m. kis mn.-ből származik és 
megkülönböztető szerepű. Az utótag puszta szn.-ből 
keletkezett magyar névadással, mégpedig a lat. Simeon 
’Simon’ szn.-nek magyar nyelvi Semján ~ Semjén 
fejleményéből keletkezett. (FNESZ) 

kis     semjén  311 200 71 21 11 

Kistelek 1 1420: Kis Telek Kistelek Kiss Telek 
(határrész) 

A m. kis mn.-nek és a valószínűleg ’szántásra 
alkalmas, trágyázott föld’ értelemben használt telek 
fn.-nek az összetétele. (FNESZ) 

kis     telek  311 100 71 11 11 

Kistelek 2  1427: Kysthelek Kistelek Kistelekibok
or 
Kisteleki 
szőlő 
(határrész) 

A m. kis mn.-nek és a valószínűleg ’szántásra 
alkalmas, trágyázott föld’ értelemben használt telek 
fn.-nek az összetétele. Mai alakjában a Kistelek hn. 
kiegészült az –i képzővel és a bokor valamint szőlő 
fn.-vel. (FNESZ)  

kis     telek  311 100 71 11 11 

Kocs 1284/439: Kwch 
1330: Kooch 

Kocs 
 

Kotsi halom 
Ohat- 
Pusztakocs 
(határrész) 
 

Puszta szn.-ből keletkezett magyar névadással: Koch 
szn. A szn. talán a m. kos fn. ótr. eredetijére megy 
vissza. Mai alakjában ez kiegészült az –i képzővel és a 
halom ’kisebb földfelszíni emelkedés’ fn.  
kapcsolódott hozzá. Az Ohat hn. puszta szn.-ből 
keletkezett magyar névadással: vhudu szn.  A szn. 
tövében talán a m. ó ’régi’ mn.-nek oh, ooh 
alakváltozata rejlik. A Pusztakocs hn. a m. puszta fn. 
és Kocs névalak összetétele. (FNESZ) 

kocs       421  41  33 

Kokodvár 1296: Kokoth 
 

Kokod 
 

- Puszta szn.-ből keletkezett magyar névadással: Kokot 
szn. A szn. szláv eredetű. Jelentése: kakas. (FNESZ) 

kokod       421  41  33 

Kokodvár 1393: 
Kakathwara 

Kokodvára - Az előtag puszta szn.-ből keletkezett magyar 
névadással: Kokot szn. A szn. szláv eredetű. Jelentése: 
kakas. Az utótag a vár fn. birtokos személyragos 
alakja. (FNESZ) 

kokod  vár a    525  22  44 

Komoró 1212/339: 
Zamata [∋ : 
Kamara] 

Komoró 
 

Komoró Szláv eredetű. Tövében a szn.-ként is alkalmazott szláv 
*komarъ ’szúnyog’ rejlik. A tőhöz –ó képző járul. 
(FNESZ) 

komor
ó 

      200  21  50 



[1296]: Komorou 
 

Komoró [1308 k.]: 
Chomoran 

 

Komorón Komoró Szláv eredetű. Tövében a szn.-ként is alkalmazott szláv 
*komarъ ’szúnyog’ rejlik. A helynévhez –n képző 
járul. (FNESZ) 

komor
ó 

  n    200  23  33 

Komoró 1323: Komoroud Komoród Komoró Szláv eredetű. Tövében a szn.-ként is alkalmazott szláv 
*komarъ ’szúnyog’ rejlik. A helynévhez –d  képző 
járul. (FNESZ) 

komor
ó 

  d    200  23  33 

Kopócs 1329: Kopolch Kopócs Aranyosapát
i 

A m. Kopócs szn. vált hn.-vé. (FNESZ)  kopócs       421  41  33 

Kopócs 1329: Apathy Apáti Aranyosapát
i 

Az apát ’kolostor élén álló szerzetes főpap’ fn. 
birtoklást kifejező –i képzős származéka az utótag. 
Mai alakjában az előtag a magyar aranyos mn.-ből 
keletkezett. A Tiszától lehordott aranyszemcsék 
mosásával lehet kapcsolatos. (FNESZ) 

apát   i    421  33  21 

Korpád *1215/550: 
Curnad [∋ : 
Curpad] 

1346: Corpad 

Korpád 
 
 

Korpád 
Korpád-
halom 
Korpáddűlő 
(határrész) 

Puszta szn.-ből keletkezett magyar névadással: 
Curpadí szn. A szn. a m. korpa fn. –d képzős 
származéka. Mai alakjában kiegészült a halom ’kisebb 
földfelszíni emelkedés’ és dűlő ’határrész’ fn.-vel. 
(FNESZ)  

korpád       421  41  33 

Kovácsitelek 1333/335: 
Kovathytelek 

Kovácsitelek Kovácsszige
t 
(határrész) 

A Kovácsi névalak a kovács foglalkozásnév –i képzős 
származéka. Királyi szolgálatban álló kovácsok 
települését jelöli. Ehhez kapcsolódott utótagként a 
telek ’szántásra alkalmas, trágyázott föld’ fn. Mai 
alakjában az utótag a sziget fn. (FNESZ) 

kovács   i  telek  423 100 33 11 11 

Kozmateleke 1322: Cozma 
Teluku 

 

Kozmateleke 
 
 

Kozma-hegy Puszta szn.-ből keletkezett magyar névadással: Cuzma 
szn. Ehhez járul utótagként a telek ’szántásra alkalmas, 
trágyázott föld’ fn. (FNESZ) 

kozma     telek e 421 100 41 11 11 

Kozmateleke 1325: Cozma Kozma Kozma hegy Puszta szn.-ből keletkezett magyar névadással: Cuzma 
szn. Mai alakjában a szn.-hez a hegy ’magasabb 
földfelszíni emelkedés’ fn. járul. (FNESZ) 

kozma       421  41  41 

Köpcs 1214/550: Cups Köpcs Köpcsi 
gerend 
Köpcsi hát 
Köpcsi kútja 
(határrész) 

Talán a m. kék mn. kicsinyítő funkciójú –cs képzős 
származékából keletkezett szn.-i használaton keresztül. 
A kcs hangcsoport hasonulással hosszú ccs-re, ez 
pedig elhasonulással pcs-re változott. Mai 
előfordulásában –i képzővel szerepel és a gerend 
’földhát, dombhát; sziget, félsziget a mocsárban’, a hát 
’szélesebb tetejű magaslat, földhát’ fn. illetve a kút fn. 
birtokos személyragos alakja kapcsolódik hozzá.  
(FNESZ) 

köpcs       421  41  33 

Köpedobokaháza, 
Köpeházadoboka 

1290: Dabaka  
 

Doboka Doboka 
Diófacsered
ombja 
(határrész) 

Puszta személynévből keletkezett magyar névadással a 
Doboka: Dobuca szn. (FNESZ) 
 

doboka       421  41  33 

Köpedobokaháza, 
Köpeházadoboka 

1346: 
Kupedubokahaz
a 

Köpedobokaház
a 

Doboka 
Diófacsered
ombja 
(határrész) 

Személynévből származik az előtag. Ez 
összekapcsolódik a Doboka hn.-vel, mely személynévi 
eredetű és a ház ’lakóhely’ fn. birtokosragos alakjával. 
(MEZŐ-NÉMETH 1972) 

köpe    doboka ház a 421 200 41 22 11 



Köpedobokaháza, 
Köpeházadoboka 

1346:  
Kupehazadobak
a 

Köpeházadobok
a 

Doboka 
Diófacsered
ombja 
(határrész) 

Személynévből származik az előtag. Ez 
összekapcsolódik a ház ’lakóhely’ fn. birtokosragos 
alakjával és a Doboka hn.-vel, mely személynévi 
eredetű. (MEZŐ-NÉMETH 1972) 

köpe  ház a  doboka  200 200 22 21 11 

Köpedobokaháza, 
Köpeházadoboka 

1415: 
Gyosdoboka 

Diósdoboka Doboka 
Diófacsered
ombja 
(határrész) 

A Diós- előtag a m. dió fanévnek –s képzős 
származékából alakult. Diófával benőtt helyre utal. Az 
utótag puszta személynévből keletkezett magyar 
névadással a Doboka: Dobuca szn. 
Mai előfordulásában a Diófa névelem a diófa köznévre 
utal, a m. csere cserjés bokros helyre, cserfásra. Ez 
még összekapcsolódik a domb fn. birtokos 
személyragos alakjával. (FNESZ) 

dió   s  doboka  411 200 72 21 11 

Köpeteleke 1324: Kupe 
 

Köpe 
 

- Személynévből származik a településnév. (MEZŐ-
NÉMETH 1972)  

köpe       421  41  33 

Köpeteleke 1324: Kupeteluke Köpeteleke - Puszta személynévből származik az előtag. Az utótag a 
telek ’szántásra alkalmas, trágyázott föld’ fn. birtokos 
személyragos alakja. (MEZŐ-NÉMETH 1972)  

köpe     telek e 421 100 41 11 11 

Körös(szeg) [1163-73]>520 
k.: Keüres 

 

Körös 
 

Körös-lapos 
Körös-tó 
(határrész) 

A Körös víznév átvonódott a településre, amelynek 
forrása egy dák *k(w)rhso-s ’fekete’ lehetett. Mai 
alakjában kiegészült a lapos, illetve a tó fn.-vel. 
(FNESZ) 

körös       521  21  33 

Körös(szeg) 1300: Keureszeg Körösszeg Körös-lapos 
Körös-tó 
(határrész) 

A Körös víznévnek, amelynek forrása egy dák 
*k(w)rhso-s ’fekete’ lehetett, és a szeg ’sarok, szöglet’ 
fn.-nek az összetétele.(FNESZ) 

körös  szeg     523  22  44 

Körtvélyes(telek) 
1 

1339: 
Curthuelusthelu
k 

 

Körtvélyestelek 
 

Körtvélyes 
(határrész) 

Az előtag a m. körtvély ’körte’ fn.  –s képzős 
származéka. Értelme: (vad)körtefával benőtt hely. Az 
utótag a telek ’szántásra alkalmas, trágyázott föld’ fn. 
(FNESZ) 

körtvél
ye 

  s  telek  411 100 71 11 11 

Körtvélyes(telek) 
1 

1349: 
Kurthuveles~ 
Kerthweles~Ku
rthweles 

Körtvélyes Körtvélyes 
(határrész) 

A m. körtvély ’körte’ fn. –s képzős származéka. 
Értelme: (vad)körtefával benőtt hely. (FNESZ) 

körtvél
ye 

  s    411  72  41 

Körtvélyes 2 1354/406: 
Kerthwelles 

Körtvélyes Körtvélyes 
dűlő 
(határrész)        

A m. körtvély ’körte’ fn. származéka. Értelme: 
(vad)körtefával benőtt hely. Mai alakjában kiegészült a 
dűlő ’határrész’ fn.-vel. (FNESZ)  

körtvél
ye 

  s    411  72  21 

Körtvélyestelek 3 1374: 
Kurthwylestele
k 

Körtvélyestelek Körtvélyes 
tanya 
(határrész) 

Az előtag a m. körtvély ’körte’ fn. származéka. 
Értelme: (vad)körtefával benőtt hely. Az utótag a telek 
’szántásra alkalmas, trágyázott föld’ fn. Mai 
előfordulásában a Körtvélyes névalak a tanya ’kisebb 
gazdasági település a határban’ fn.-vel egészült ki. 
(FNESZ) 

körtvél
ye 

  s  telek  200 100 21 11 43 

Köteles 1317/327: 
Ketheles 

Köteles Köteles 
(határrész) 

A köteles ’kötélgyártó, kötélverő’ foglalkozásnévből 
keletkezett. A foglalkozásnév a kötél fn. –s képzős 
származéka. (KÁLMÁN BÉLA)  

köteles       423  33  33 

Köved [1263-69]: Kved 
 

Köved 
 

Küvő dűlő 
(határrész) 

Puszta szn.-ből keletkezett magyar névadással. A szn. 
a m. Keve szn.-nek a –d képzős származéka. A szn. 
tövében a m. kő: köv- ~ kev- fn. rejlik. De 
előfordulhat, hogy a m. Keve szn. a tr. Taš (jelentése: 

köve   d    421  41  33 



kő) szn.-nek a tükörfordítása. Mai alakjában a zártabb 
ü szerepel és a köv- tőhöz –ő mn. képző járul. Ehhez 
kapcsolódik a dűlő ’határrész’ fn. (FNESZ) 

Köved 1374: 
Kyuskuved~Ky
uskued 

Kisköved Küvő dűlő 
(határrész) 

Az előtag a kis mn.-ből származik, az utótag puszta 
szn.-ből keletkezett magyar névadással. A szn. a m. 
Keve szn.-nek a –d képzős származéka. A szn. tövében 
a m. kő: köv- ~ kev- fn. rejlik. De előfordulhat, hogy a 
m. Keve szn. a tr. Taš (jelentése: kő) szn.-nek a 
tükörfordítása. (FNESZ) 

kis     köved  311 200 71 21 11 

Középsőmegyer 1310: Moger Megyer Vasmegyer A Megyer hn. az ómagy. Megyer törzsnévből 
keletkezett, tehát Megyer törzsbeliek településére 
mutat. Az elsődleges névváltozat a mogyer volt. Mai 
alakjában a Vas- előtag feltehetőleg az egykori 
birtokos nevéből keletkezett: Wos szn. (FNESZ) 

megyer       423  32  33 

Külbodon 1270:Budunfelde 
 

Bodonfölde 
 

Bodony 
(határrész) 

A Bodon puszta személynévből keletkezett magyar 
névadással: Bodun szn. Az alapjául szolgáló szn. 
bizonyára török eredetű: ótr. bodun ’lakosság, 
alattvalók, nép’. Ehhez kapcsolódott a föld ’földbirtok’ 
fn. birtokos ragos alakja. (FNESZ) 

bodon     föld e 421 100 41 11 11 

Külbodon 1296: Kysbodun 
 

Kisbodon Bodony 
(határrész) 

Az előtag a m. kis mn.-ből ered, az utótag puszta 
személynévből keletkezett magyar névadással: Bodun 
szn. Az alapjául szolgáló szn. bizonyára török eredetű: 
ótr. bodun ’lakosság, alattvalók, nép’. (FNESZ)  

kis     bodon  311 200 71 21 11 

Külbodon 1296: Kyubodun Külbodon Bodony 
(határrész) 

Az előtag a m. külső mn. kül- tövéből ered, az utótag 
puszta személynévből keletkezett magyar névadással: 
Bodun szn. Az alapjául szolgáló szn. bizonyára török 
eredetű: ótr. bodun ’lakosság, alattvalók, nép’.  
(FNESZ) 

kül     bodon  540 200 71 21 11 

Külbodon [1296]: Belbodun 
 

Belbodon Bodony 
(határrész) 

A Bel- előtag a belső ’belül lévő’ mn.-ből származik. 
A Bodon puszta személynévből keletkezett magyar 
névadással: Bodun szn. Az alapjául szolgáló szn. 
bizonyára török eredetű: ótr. bodun ’lakosság, 
alattvalók, nép’. (FNESZ) 

bel     bodon  540 200 71 21 11 

Külbodon 1327: Bodon 
 

Bodon Bodony 
(határrész) 

A Bodon puszta személynévből keletkezett magyar 
névadással: Bodun szn. Az alapjául szolgáló szn. 
bizonyára török eredetű: ótr. bodun ’lakosság, 
alattvalók, nép’. (FNESZ) 

bodon       421  41  41 

Külbodon 1336: 
Eghazazbodun 

Egyházasbodon Bodony 
(határrész) 

Puszta személynévből keletkezett magyar névadással: 
Bodun szn. Az alapjául szolgáló szn. bizonyára török 
eredetű: ótr. bodun ’lakosság, alattvalók, nép’. Az 
Egyházas- előtagnak templommal rendelkező, 
templomos az értelme és az egyház fn. –s képzős 
származéka. (FNESZ) 

egyház
a 

  s  bodon  413 200 72 21 11 

Külcsenke +1239/481: 
Chenke 

Csenke 
 

Csenke 
sziget 
(határrész) 

Puszta személynévből keletkezett magyar névadással: 
Chenke szn. A helynév később kiegészült a sziget fn.-
vel. (FNESZ) 

csenke       421  41  33 

Külcsenke 1298: Kwyl 
Chenke 

Külcsenke Csenke 
sziget 

Az előtag a külső mn. kül- tövéből ered, az utótag 
puszta személynévből keletkezett magyar névadással: 

kül     csenke  540 200 71 21 11 



(határrész) Chenke szn. (FNESZ) 
Külcsenke 1298: Bel 

Chenke 
Belcsenke Csenke 

sziget 
(határrész) 

Az előtag a belső mn. bel- tövéből ered, az utótag 
puszta személynévből keletkezett magyar névadással: 
Chenke szn. (FNESZ) 

bel     csenke  540 200 71 21 11 

Külgégény, 
Külsőgégény 

1282>306/406: 
Kygegen 

Kügégény 
 
 
 

Gégény 
Gégényhegy
oldal 
(határrész) 

Az előtag a m. külső mn.-ből ered, az utótag 
bizonytalan er.-ű: tövében talán az a szn. rejlik, 
amelyből a Gige hn. keletkezett (FNESZ). Talán egy 
*Gégény szn.-ből keletkezett (MEZŐ-NÉMETH 
1972). 

kü     gégény  540 200 71 21 11 

Külgégény, 
Külsőgégény 

1323/406: Gegen 
 

Gégény Gégény 
Gégényhegy
oldal 
(határrész) 

Bizonytalan er.-ű: tövében talán az a szn. rejlik, 
amelyből a Gige hn. keletkezett (FNESZ). Talán egy 
*Gégény szn.-ből keletkezett (MEZŐ-NÉMETH 
1972). 

gégény       421  41  33 

Külgégény, 
Külsőgégény 

1323>437: 
Kylsewgegnen~
Kylsewgegen 

Külsőgégény Gégény 
Gégényhegy
oldal 
(határrész) 

Az előtag a m. külső mn.-ből ered, az utótag 
bizonytalan er.-ű: tövében talán az a szn. rejlik, 
amelyből a Gige hn. keletkezett (FNESZ). Talán egy 
*Gégény szn.-ből keletkezett (MEZŐ-NÉMETH 
1972). 

külső     gégény  540 200 71 21 11 

Külpaszabtelek(e
) 

1261/350: Pozub  
 

Paszab Paszab 
 
Paszabcsúcs 
(határrész) 

Talán puszta személynévből keletkezett magyar 
névadással: Poscuba szn. Az alapjául szolgáló 
személynév szláv eredetű lehet. Mai előfordulásában a 
Paszab névalakhoz kapcsolódik a csúcs ’magas 
kiszögellés’ fn. (FNESZ) 

paszab       421  41  33 

Külpaszabtelek(e
) 

1281: Belpozob Belpaszab Paszab 
 
Paszabcsúcs 
(határrész) 

A Bel- előtag a belső ’belül lévő’ mn.-ből származik. 
Az utótag talán puszta személynévből keletkezett 
magyar névadással: Poscuba szn. Az alapjául szolgáló 
személynév szláv eredetű lehet. (FNESZ) 

bel     paszab  540 200 71 21 11 

Külpaszabtelek(e
) 

1281: 
Kyupozubtelek
e 

 

Külpaszabtelek
e 

Paszab 
 
Paszabcsúcs 
(határrész) 

Az előtag a m. külső mn. kül- tövéből ered, a Paszab 
névalak talán puszta személynévből keletkezett magyar 
névadással: Poscuba szn. Az alapjául szolgáló 
személynév szláv eredetű lehet. Ehhez kapcsolódik 
még a telek ’puszta hely’ fn. birtokos személyragos 
alakja. (FNESZ)  

kül  paszab   telek e 200 100 22 11 11 

Külpaszabtelek(e
) 

1281: 
Kyuopozobtelu
k 

Külpaszabtelek Paszab 
 
Paszabcsúcs 
(határrész) 

Az előtag a m. külső mn. kül- tövéből ered, a Paszab 
névalak talán puszta személynévből keletkezett magyar 
névadással: Poscuba szn. Az alapjául szolgáló 
személynév szláv eredetű lehet. Ehhez kapcsolódik 
még a telek ’puszta hely’ fn. (FNESZ) 

kül  paszab   telek  200 100 22 11 42 

Ladány 1 [1200 k.] 896 u-
ra: Ladeo 

[1067 k.]/267: 
Lodan 

Ladány 
 
 

Tiszaladány Talán egy iráni népcsoport neve rejlik benne, s 
végződése az iráni –ān többesraggal azonos. Más 
magyarázat szerint a m. Loudan szn. az előzménye 
(FNESZ). Felmerül a törzsnévi eredet lehetősége is 
(MEZŐ-NÉMETH 1972). Mai alakjában a 
megkülönböztető szerepű Tisza- előtag a folyó melletti 
fekvésre utal.  

ladány       423/421 31/4  33 

Ladány 2  1212/339: Lodan Ladány Mezőladány Talán egy iráni népcsoport neve rejlik benne, s 
végződése az iráni –ān többesraggal azonos. Más 
magyarázat szerint a m. Loudan szn. az előzménye 

ladány       423/421 31/4  33 



(FNESZ). Felmerül a törzsnévi eredet lehetősége is 
(MEZŐ-NÉMETH 1972).  Mai alakjában az előtag a 
m. mező fn., amely a természetes tájra utal.  

Ladány 3 1351/423: Ladan Ladány Püspökladán
y 

Talán egy iráni népcsoport neve rejlik benne, s 
végződése az iráni –ān többesraggal azonos. Más 
magyarázat szerint a m. Loudan szn. az előzménye 
(FNESZ). Felmerül a törzsnévi eredet lehetősége is 
(MEZŐ-NÉMETH 1972).  Mai alakjában az előtag a 
magyar püspök fn., amely a  nagyváradi püspökségre 
mint egykori földesúrra utal.  

ladány       423/421 31/4  33 

Lakfölde, 
Laktelek 

1316/353: 
Lakteluk 

 

Laktelek 
 

Vár tanya 
(határrész) 

A –telek utólag, a várhoz tartoztó település pusztulása 
után kerülhetett a névhez. Első eleme a régi m. lak 
’lakás, ház’, amelynek itt ’a vár épülete, kastélya’ volt 
a jelentése. Mai alakjában a vár ’erősség’ fn.-hez 
kapcsolódott a tanya ’kisebb gazdasági település a 
határban’ fn. (FNESZ)  

lak     telek  100 100 11 11 11,3

Lakfölde, 
Laktelek 

1316/353: 
Lakteluke 

 

Lakteleke Vár tanya 
(határrész) 

A –telek fn. birtokos személyragos alakja utólag, a 
várhoz tartoztó település pusztulása után kerülhetett a 
névhez. Első eleme a régi m. lak ’lakás, ház’, 
amelynek itt ’a vár épülete, kastélya’ volt a jelentése. 
Mai alakjában a vár ’erősség’ fn.-hez kapcsolódott a 
tanya ’kisebb gazdasági település a határban’ fn. 
(FNESZ) 

lak     telek e 100 100 11 11 44 

Lakfölde, 
Laktelek 

1329: Lokfelde Lakfölde Vár tanya 
(határrész) 

Első eleme a régi m. lak ’lakás, ház’, amelynek itt ’a 
vár épülete, kastélya’ volt a jelentése. Az utótag a föld 
fn. birtokos személyragos alakja. (FNESZ)   

lak     föld e 100 100 11 11 11 

Laskod 1  1283: Laskud Laskod Laskod Puszta személynévből keletkezett magyar névadással. 
Alapjául a Laszek szn. szolgált (FNESZ). Esetleg –d 
képzős származék lehet az ismeretlen eredetű Lask 
szn.-ből (MEZŐ-NÉMETH 1972).  

laskod       421  41  33/2

Laskod 2 1312: Loskod Laskod Luskod-tag 
(határrész) 

Puszta személynévből keletkezett magyar névadással. 
Alapjául a Laszek szn. szolgált (FNESZ). Esetleg –d 
képzős származék lehet az ismeretlen eredetű Lask 
szn.-ből (MEZŐ-NÉMETH 1972). Mai alakjában a 
mgh-t változtató hn.-hez a tag fn. járul.  

laskod       421  41  33/2

Lengyed 1427: lenged Lengyed - Valószínűleg puszta személynévből származik, amely 
népnévből ered (MEZŐ-NÉMETH 1972).  

lengye
d 

      421  41  33 

Léta 1322: Leta 
 

Léta Kisléta Puszta szn.-ből keletkezett magyar névadással a Léta 
hn.: Leta szn. (FNESZ) 

léta       421  41  33 

Léta 1465: Kis Letha Kisléta Kisléta Puszta szn.-ből keletkezett magyar névadással a Léta 
hn.: Leta szn. A Kis- előtag a m. kis mn.-ből jön és 
megkülönböztetésre szolgál. (FNESZ) 

kis     léta  311 200 71 21 11 

Levelek [1067 k.]/267: 
Leweluky 

 

Leveleki 
 
 

Levelek Bizonytalan eredetű. Lehet, hogy összetartozik a 
sövényházi határban levő Levelény hn.-vel, amelyben 
a leveg ~ lebeg ige töve rejlik, s amely elsődlegesen 
egy ingó lápot jelölt. Más feltevés szerint a Levelek hn. 
a levél fn. származéka, s egy olyan saláta- vagy 
káposztafajtának a régi magyar nevét őrzi, amelynek 

levelek   i    523/411 23/5  21 



levelei lazán, levegősen helyezkednek el. Ebben az 
esetben a hn. –i képzős alakjával van dolgunk 
(FNESZ). Egy másik vélemény szerint a 
gyepűrendszer emléke és a lő ige korai lëü- tövének 
többszörösen továbbképzett származéka, amely 
eredetileg a település lakóira, a lövőkre vonatkozott 
(MEZŐ-NÉMETH 1972).  

Levelek 1313: Leueleg Levelek  Bizonytalan eredetű. Lehet, hogy összetartozik a 
sövényházi határban levő Levelény hn.-vel, amelyben 
a leveg ~ lebeg ige töve rejlik, s amely elsődlegesen 
egy ingó lápot jelölt. Más feltevés szerint a Levelek hn. 
a levél fn. származéka, s egy olyan saláta- vagy 
káposztafajtának a régi magyar nevét őrzi, amelynek 
levelei lazán, levegősen helyezkednek el (FNESZ). 
Egy másik vélemény szerint a gyepűrendszer emléke 
és a lő ige korai lëü- tövének többszörösen 
továbbképzett származéka, amely eredetileg a település 
lakóira, a lövőkre vonatkozott (MEZŐ-NÉMETH 
1972). 

levelek       523/411 21/5  42 

Lider 1321: Lyuder 
 

Lider 
 

Baktalóránth
áza 

Puszta személynévből alakult: Lider szn. (FNESZ) lider       421  41  33 

Lider 1350: Loranthaza Lórántháza Baktalóránth
áza 

A Lóránt szn. (germ. Roland) és a ház fn. birtokos 
személyragos alakjának összetétele. (FNESZ) 

lóránt     ház a 421 100 41 11 11 

Litke 1212/339: Oiethe 
[∋ : Liethe] 

1317: Lythke 

Litke 
 
 

Fényeslitke Puszta személynévből keletkezett magyar névadással. 
A szn. szláv eredetű. A későn feltűnő Fényes- előtag 
bizonyára a fény származéka, s a talaj feltűnő színével 
lehet kapcsolatos (FNESZ). Más feltevés szerint a 
föveny ’homok’ rejlik benne alapszóként, ami arra 
utal, hogy a település homokos területen épült fel. Az 
eredeti *Fövenyes-Litke névformát a népetimológia 
terelte a Fényes- alak felé (MEZŐ-NÉMETH 1972).   

litke       421/323 41/5  33 

Lórántháza 1321: Lyuder  
 

Lider  
 

Baktalóránth
áza 

Puszta személynévből alakult: Lider szn. (FNESZ) lider       421  41  33 

Lórántháza 1332-5: 
Lonranthaza 

Lórántháza Baktalóránth
áza 

A Lóránt szn. (germ. Roland) és a ház fn. birtokos 
személyragos alakjának összetétele. (FNESZ) 

lóránt     ház a 421 100 41 11 11 

Lök 1214/550: Loc Lök Bete hát 
Kornyi dűlő 
kornyi 
halom 
(határrész) 
Tiszalök 

Puszta személynévből keletkezett magyar névadással: 
Luc szn. A szn. valószínűleg a Lőrinc szn.-nek a 
becéző alakja. (FNESZ) 

lök       421  41  33 

Lövő 1220/550: Luveu Lövő Nyírlövő A m. lő ige folyamatos mn.-i igenevéből keletkezett. 
Az egykori gyepűt védő lövészekre utal. A 
megkülönböztető szerepű Nyír-előtag a tájra utal. 
(FNESZ) 

löv   ő    423  73  33 

Lövő 1212/339: 
Sombotlevi~Zo
bothleu  

Csobodlövő Csobai hegy 
Csobod 
Csobod erdő 

A m. Csoba ’Csaba’ szn. –d képzős származékából 
ered. A Lövő- utótag a m. lő ige folyamatos melléknévi 
igenevéből keletkezett. Az egykori gyepűt védő 

csobo   d  löv ő 421 200 41 21 11 



1347: 
Chobokleueu 

 

(határrész) lövészekre utal. Mai alakjában a Csobod kiegészül az 
erdő fn.-vel. –d képző nélküli alakjához a hegy 
’magasabb földfelszíni emelkedés’ fn. járul. (FNESZ) 

Lövő 1454: Leveo Lövő Csobai hegy 
Csobod 
Csobod erdő 
(határrész) 

A m. lő ige folyamatos mn.-i igenevéből keletkezett. 
Az egykori gyepűt védő lövészekre utal. (FNESZ) 

löv   ő    423  73  33 

Lövő 1323>365: Nogh 
Lweuu 

 

Nagylövő 
 

Kápolna 
Kápolnás 
(határrész) 

Az előtag a nagy mn., az utótag a m. lő ige folyamatos 
mn.-i igenevéből keletkezett. Az egykori gyepűt védő 
lövészekre utal. (FNESZ) 

nagy     löv ő 311 200 71 21 11 

Lövő ?1413: 
Oltaruslewew 

Oltároslövő Kápolna 
Kápolnás 
(határrész) 

Az előtag a m. oltár fn. –s képzős alakja, az utótag a m. 
lő ige folyamatos mn.-i igenevéből keletkezett. Az 
egykori gyepűt védő lövészekre utal. (FNESZ) 

oltáro   s  löv ő 413 200 72 21 11 

Lövő 1417: Lewew Lövő Kápolna 
Kápolnás 
(határrész) 

A m. lő ige folyamatos mn.-i igenevéből keletkezett. 
Az egykori gyepűt védő lövészekre utal. (FNESZ) 

löv   ő    423  73  33 

Lövő 1212/339: 
Warozlew 

Váraslövő Vár hegy 
(határrész) 

A m. vár –s képzős alakjának és a m. lő ige folyamatos 
mn.-i igenevéből képzett alakjának az összetétele. Mai 
alakjában a m. vár fn. képző nélküli és a hegy 
’magasabb földfelszíni emelkedés’ fn. járul hozzá. 
(FNESZ)  

vára   s  löv ő 413 200 72 21 11 

Macs *1219/550: 
Mochi 

 

Macsi 
 

Szent 
György 
puszta 
Szentgyörgy 
Szentgyörgy
i 
templomdo
mb 
(határrész) 

Puszta személynévből keletkezett magyar névadással: 
Mochy szn. A szn. talán a szlávságból magyarázható. 
(FNESZ)  

macs   i    421  41  21 

Macs 1285: Moch Macs Szent 
György 
puszta 
Szentgyörgy 
Szentgyörgy
i 
templomdo
mb 
(határrész) 

Puszta személynévből keletkezett magyar névadással: 
Mochy szn. A szn. talán a szlávságból magyarázható. 
(FNESZ)  

macs       421  41  42 

Macs 1322: NogMoch Nagymacs Szent 
György 
puszta 
Szentgyörgy 
Szentgyörgy
i 
templomdo
mb 
(határrész) 

Az előtag a m. nagy mn.-ből származik, az utótag 
puszta személynévből keletkezett magyar névadással: 
Mochy szn. A szn. talán a szlávságból magyarázható. 
(FNESZ)   

nagy     macs  311 200 71 21 11 



Macs 1332-5: S. Georgi Szentgyörgyi Szent 
György 
puszta 
Szentgyörgy 
Szentgyörgy
i 
templomdo
mb 
(határrész) 

Szentnévi eredetű: Szent György. Ennek –i képzős 
alakja vált hn.-vé. (FNESZ) 

szent  györgy i    413  47  21 

Macs 1335: 
Eghazasmoch 

Egyházasmacs Szent 
György 
puszta 
Szentgyörgy 
Szentgyörgy
i 
templomdo
mb 
(határrész) 

Az előtag az egyház ’templom’ fn. –s képzős 
származéka és templomos az értelme. Az utótag uszta 
személynévből keletkezett magyar névadással: Mochy 
szn. A szn. talán a szlávságból magyarázható. 
(FNESZ)   

egyház
a 

  s  macs  413 200 72 21 11 

Macs 1379: Kismoch Kismacs Szent 
György 
puszta 
Szentgyörgy 
Szentgyörgy
i 
templomdo
mb 
(határrész) 

Az előtag a m. kis mn.-ből származik, az utótag puszta 
személynévből keletkezett magyar névadással: Mochy 
szn. A szn. talán a szlávságból magyarázható. 
(FNESZ)   

kis     macs  311 200 71 21 11 

Macs 1379: 
Eghazaszentgyu
rgh 

Egyházasszentg
yörgy 

Szent 
György 
puszta 
Szentgyörgy 
Szentgyörgy
i 
templomdo
mb 
(határrész) 

Az előtag az egyház ’templom’ fn. –s képzős 
származéka és templomos az értelme. Az utótag 
szentnévi eredetű: Szent György szentnév. A falu 
templomát az ő tiszteletére szentelték. (FNESZ) 

egyház
a 

  s  macs  413 200 72 22 11 

Macs 1439: 
Zenthgewrg 

Szentgyörgy Szent 
György 
puszta 
Szentgyörgy 
Szentgyörgy
i 
templomdo
mb 
(határrész) 

Szentnévi eredetű: Szent György. Mai előfordulásában 
a szentnév –i képzővel egészült ki és a templomdomb 
összetétellel és képző nélküli alakja a puszta 
névalakkal. (FNESZ) 

szent  györgy     413  47  42 

Mácsiszeg 1333: 
Malchikzeg 

 

Mácsikszeg 
 

Mácsiszeg 
Mátyiszeg 
(határrész) 

Talán puszta személynévből keletkezett a Mácsik- 
előtag. A régiségből Machyk és Manchik szn.-et 
egyaránt ki lehet mutatni. Az utótag a m. szeg ’víz, tó 

mácsik  szeg     523  22  33 



beszögellése’ fn. (MEZŐ-NÉMETH 1972). 
Mácsiszeg 1333: Machuzyg 

 
Mácsiszeg Mácsiszeg 

Mátyiszeg 
(határrész) 

Talán puszta személynévből keletkezett a Mácsik- 
előtag. A régiségből Machyk és Manchik szn.-et 
egyaránt ki lehet mutatni. Az utótag a m. szeg ’víz, tó 
beszögellése’ fn. (MEZŐ-NÉMETH 1972). 

mácsi  szeg     523  22  33 

Mácsiszeg 1335: 
Manchynzege 

Mácsinszege Mácsiszeg 
Mátyiszeg 
(határrész) 

Talán puszta személynévből keletkezett a Mácsik- 
előtag. A régiségből Machyk és Manchik szn.-et 
egyaránt ki lehet mutatni. Az utótag a m. szeg ’víz, tó 
beszögellése’ fn. birtokos személyragos alakja 
(MEZŐ-NÉMETH 1972). 

mácsin  szeg e    523  24  44 

Mága 1310/436: Maga Mága Mágahalom 
Mágaszeg 
Mágatanya 
(határrész) 

Személynévi eredetű: Maga szn.  mága       421  41  33 

Magy 1319: megh 
 

Magy 
 

Magy Puszta személynévből keletkezett magyar névadással: 
Mogy szn. (FNESZ)  

magy       421  41  33 

Magy 1435/436: 
Omagh 

Ómagy Magy Az ó ’régi’ mn. és személynévi eredetű Magy hn. 
összetétele. (FNESZ)  

ó     magy  324 200 71 21 11 

Maladon 1413: Maladon Maladon Malátom-
halom 
Malátom 
dűlő 
(határrész) 

Személynévi eredetű: Maladyn szn.  malado
n 

      421  41  33 

Mándok 1382: Manduk Mándok Mándok Puszta személynévből keletkezett –d és –k képzővel: 
Man szn. (FNESZ). Más vélemény szerint a Mánd szn. 
–k kicsinyítő képzővel megtoldott alakjával azonos 
(MEZŐ-NÉMETH 1972).  

mándo   k    421  41  33 

Mándteleke 1427: 
Mandtheleke 

Mándteleke Mándi I-III. 
tanyacsoport 
Mandabokor 
I-III. 
(határrész) 

Puszta személynévből keletkezett az előtag és ez 
összekapcsolódik a m. telek ’szántásra alkalmas, 
trágyázott föld’ fn. birtokos személyragos alakjával. 
Mai alakjában a Mánd –i  képzős alakjához a tanya és 
csoport fn. összetétele, illetve a bokor fn.  kapcsolódik. 
(FNESZ) 

mánd     telek e 421 100 41 11 11 

Maráz 1212/339: Maraz 
 

Maráz 
 

- Szerb-horvát eredetű szn.-ből keletkezett magyar 
névadással: Moraz szn. (FNESZ) 

maráz       421  41  33 

Maráz 1335: Marazy Marázi - Szerb-horvát eredetű szn.-ből keletkezett magyar 
névadással –i képzővel: Moraz szn. (FNESZ) 

maráz   i    421  41  21 

Marina 1312/735: 
Maryna 

Marina - Talán személynévi eredetű: Marin szn.   marin   a    421  41  33 

Márk 1323/488: Mark Márk - A Márk szn. vált hn.-vé.  márk       421  41  33 
Márki [1067 k.]/267: 

Marci 
Márki - A Márk szn. –i képzős alakja.  márk   i    421  41  21 

Márton(ülése) 1218/550: Martin 
 

Márton 
 

Nyírmártonf
alva 

A Márton szn. vált helynévvé. Mai alakja a Márton 
szn.-nek és a falu fn.-nek az összetétele. Ehhez 
kapcsolódik előtagként a megkülönböztető szerepű 
Nyír- előtag, amely a tájra utal.  

márton       421  41  33 

Márton(ülése) 1387: 
Marthonulese 

Mártonülése Nyírmártonf
alva 

A Márton szn. és az ülés fn. birtokos személyragos 
alakjának összetétele.  

márton     ülés e 200 100 21 11 43 



Máta 1328: Matha Máta Máta 
Máta 
(határrész) 

Puszta személynévből keletkezett magyar névadással: 
Matha szn. A szn. a m. Máté családjába tartozik. 
(FNESZ)  

máta       421  41  33 

Máz(s)a 1327: Masa Máz(s)a Mozsa 
Masa 
(határrész) 

Puszta személynévből keletkezett magyar névadással a 
Máz(s)a hn.: Mazam szn. (MEZŐ-NÉMETH 1972) 

máz(s)
a 

      421  41  33 

Megyer 1310: Moger Megyer Vasmegyer A Megyer hn. az ómagy. Megyer törzsnévből 
keletkezett, tehát Megyer törzsbeliek településére 
mutat. Az elsődleges névváltozat a mogyer volt. Mai 
alakjában a Vas- előtag feltehetőleg az egykori 
birtokos nevéből keletkezett: Wos szn. (FNESZ) 

megyer       423  32  33 

Meggyesegyháza 1476: 
Megyeseghaza 

Meggyesegyház
a 

Medgyesy 
halom 
Medgyeshal
om 
Medgyes 
Meggyeshal
om 
(határrész) 

A m. meggy növénynévnek –s képzős származékából 
alakult az előtag. Az utótag az egyház ’templom’ fn. 
birtokos személyragos alakja (FNESZ). Mai 
előfordulásában a Meggyes névalak és annak –i képzős 
alakja kiegészült a halom fn.-vel. 

meggy
e 

s    egyház a 411 100 72 11 11 

Meggyes(teleke) 1426: Megyes 
 

Meggyes 
 

Meggyes 
hegyi dűlő 

A m. meggy növénynévnek –s képzős származékából 
alakult (FNESZ). Mai előfordulásában kiegészült a 
hegy fn. –i képzős alakjával és a dűlő fn.-vel.  

meggy
e 

  s    411  72  21 

Meggyes(teleke) 1427: 
Meggyesthelek
e 

Meggyesteleke Meggyes 
hegyi dűlő 

A m. meggy növénynévnek –s képzős származékából 
alakult az előtag. Az utótag a telek ’szántásra alkalmas 
trágyázott föld fn.-nek birtokos személyragos alakja.  

meggy
e 

  s  telek e 200 100 22 11 43 

Mente 1312: Menthe Mente - Személynévi eredetű: Mentha szn. (FEHÉRTÓI) mente       421  41  33 
Micske 1291: Mixe Micske Mitske 

Micskepuszt
a 
Kismicske 
Nagymicske 
ke 
(határrész) 

Az elsődleges Mikcse névalak puszta szn.-ből 
keletkezett magyar névadással: Micche szn. A szn. a 
Miklós szn.-nek a kicsinyítő-becéző képzős alakja. Az 
újabb Micske változat kcs>csk hangátvetés eredménye. 
Mai előfordulásában kiegészült a –puszta utótaggal, 
valamint a Kis- és Nagy előtagokkal. (FNESZ)  

micske       421  41  33 

Mihály(d)i 1372: Myhaly Mihályi 
 

Nyírmihályd
i 

A m. Mihály szn.-hez birtoklást kifejező –i képző 
járult. Mai alakja a szn.-nek –d képzős származékából 
keletkezett birtoklást kifejező –i képzővel. A Nyír- 
előtag megkülönböztető szerepű. (FNESZ)  

mihly   i    421  41  21 

Mihály(d)i 1372: Myhald Mihályd Nyírmihályd
i 

A m. Mihály szn. –d képzős származékából 
keletkezett. (FNESZ) 

mihály   d    421  41  21 

Mihálylaka 1285: Myhalloka Mihálylaka - A m. Mihály szn.-nek és a lak ’lakóhely, település’ fn. 
birtokos személyragos alakjának összetétele.  

mihály     lak a 421 100 41 11 11 

Miklósteleke 1322: Miclos 
Teleku 

Miklósteleke Miklósi 
Falurét 

A m. Miklós szn.-nek és a birtokos személyraggal 
ellátott telek ’szántásra alkalmas trágyázott föld’ fn.-
nek az összetétele. Mai előfordulásában a Miklós szn.-
hez –i képző járul, valamint a falurét névalak, amely a 
falu és rét ’legelő’ fn. összetétele. (FNESZ) 

miklós     telek e 421 100 41 11 11 

Miskolc 1324: Mwkach 
1360: Murkach 

Murkacs/Munk
ács (MEZŐ-

Patkó rét 
Temedűlő 

Ha a Munkács olvasat a helyes a név a munka 
köznévből eredeztethető (MEZŐ-NÉMETH 1972). 

            



 NÉMETH 
1972) 
 

(határrész) 

Miskolc 1360: Themehaza Temeháza Patkó rét 
Temedűlő 
(határrész) 

Puszta személynévi eredetű: Teme szn. Ismeretlen 
eredetű. Utótagként kapcsolódik hozzá a ház fn. 
birtokos személyragos alakja (MEZŐ-NÉMETH 
1972). 

teme     ház a 421 100 41 11 11 

Miskolc 1416: Miskouch Miskolc Patkó rét 
Temedűlő 
(határrész) 

Puszta személynévből keletkezett magyar névadással: 
Miskoch szn. A szn. a m. Mihály szn. családjába 
tartozó Mi∫cu szn.-nek –c képzős származéka. Más 
felfogás szerint szláv eredetű. (FNESZ) 

miskol
c 

      421  41  33 

Mizséte 1297: Misethee Mizséte Misét-ér 
(határrész) 

             

Mogyorós 1297: Monoros Mogyorós Tiszamogyor
ós 

A m. mogyoró< r. monyoró növénynévnek –s képzős 
származéka. Jelentése: mogyoróbokrokkal benőtt hely. 
(FNESZ)  

mogyo
ró 

  s    411  72  21 

Mohostelek 1320: Muchustov 
 

Mohostó 
 

Mohostanya 
(határrész) 

Előtagja a szláv eredetű m. moh ’mohn’ fn.-képzős 
származéka. Utótagja a m. tó ’állóvíz’ fn. Olyan 
állóvízre, lápra vonatkozik, amelyre jellemző a sok 
moha. Mai előfordulásában a Mohos névalakhoz a 
tanya fn. kapcsolódik. Víznévből alakult. (MEZŐ-
NÉMETH 1972)   

moho s tó     521  22  33 

Mohostelek 1378: 
Mohosthelek 

Mohostelek Mohostanya 
(határrész) 

Előtagja a m. moh fn.-s képzős származéka. Utótagja a 
telek ’szántásra alkalmas trágyázott föld’ fn. 

moho   s  telek  411 100 72 11 11 

Mohostó 1320: Muchustov 
 

Mohostó 
 

Mohostanya 
(határrész) 

Korábbi víznév vált településnévvé. Mai 
előfordulásában a Mohos névalakhoz a tanya fn. 
kapcsolódik (MEZŐ-NÉMETH 1972).   

moho s tó     521  22  33 

Mohostó 1378: 
Mohosthelek 

Mohostelek Mohostanya 
(határrész) 

Előtagja a m. moh fn.-s képzős származéka. Utótagja a 
telek ’szántásra alkalmas trágyázott föld’ fn.  

moho   s  telek  411 100 72 11 11 

Mokodtelke 1352: 
Mokodthelke 

Mokodtelke -              

Monostoroshalás
z 

1280/416/425: 
Halasz 

 

Halász 
 

Nagyhalász A m. halász foglalkozásnévből keletkezett. A falu első 
lakói halászattal foglalkoztak. (FNESZ) 

halász       423  33  33 

Monostorhalász 1339: 
Monusturushala
z 

Monostoroshalá
sz 

Nagyhalász Az előtag a monostor ’kolostor’ fn., Az utótag  a m. 
halász foglalkozásnévből keletkezett. A falu első lakói 
halászattal foglalkoztak. (FNESZ) 

monost
oros 

    halász  413 200 72 21 11 

Monostorhalász 1339: Belhalaz Belhalász Nagyhalász Az előtag a belső mn. bel- tövéből keletkezett, az 
utótag a m. halász foglalkozásnévből. A falu első lakói 
halászattal foglalkoztak. (FNESZ)  

bel     halász  540 200 71 21 11 

Moregyháza 1355/357: Moorh Mór 
 

- Puszta személynévből keletkezett magyar névadással 
az előtag: Mour szn. (FNESZ) 

mór       421  41  33 

Moregyháza 1476: Moreghaza Moregyháza - Puszta személynévből keletkezett magyar névadással 
az előtag: Mour szn. A szn. forrása a mór ’szerecsen’ 
értelmű lat. Maurus szn. Az utótag az egyház 
’templom’ fn. birtokos személyragos alakja. (FNESZ)  

mor     egyház a 200 100 21 11 43 

Murkacs 1324: Mwkach 
1360: Murkach 

Murkacs/Munk
ács (MEZŐ-

Patkó rét 
Temedűlő 

Ha a Munkács olvasat a helyes a név a munka 
köznévből eredeztethető (MEZŐ-NÉMETH 1972).  

            



 NÉMETH, 
1972) 
 

(határrész) 

Murkacs 1360: Themehaza Temeháza Patkó rét 
Temedűlő 
(határrész) 

Puszta személynévi eredetű: Teme szn. Ismeretlen 
eredetű. Utótagként kapcsolódik hozzá a ház fn. 
birtokos személyragos alakja (MEZŐ-NÉMETH 
1972).  

teme     ház a 421 100 41 11 11 

Murkacs 1416: Miskouch Miskolc Patkó rét 
Temedűlő 
(határrész) 

Puszta személynévből keletkezett magyar névadással: 
Miskoch szn. A szn. a m. Mihály szn. családjába 
tartozó Mi∫cu szn.-nek –c képzős származéka. Más 
felfogás szerint szláv eredetű. (FNESZ) 

miskol
c 

      421  41  33 

Nádasd 1362: Nadasd 
 

Nádasd 
 

Nádastelek 
(határrész) 

A m. nádas ’náddal benőtt terület’ fn. –d képzős 
származéka. (FNESZ)  

náda   sd    411  51  21 

Nádasd 1364: Nadastelek Nádastelek Nádastelek 
(határrész) 

A m. nádas ’náddal benőtt terület’ fn. és a telek 
’szántásra alkalmas, trágyázott föld’ fn. összetétele. 
(FNESZ) 

náda   s  telek  411 100 72 11 11 

Nádastelek 1417: Nadastelek Nádastelek Nádas 
Nádasi-dűlő 
(határrész) 

A m. nádas ’náddal benőtt terület’ fn. és a telek 
’szántásra alkalmas, trágyázott föld’ fn. összetétele. 
Mai alakjában a Nádas névalak –i képzős 
származékához a dűlő ’határrész’ fn. kapcsolódik. 
(FNESZ)  

náda   s  telek  411 100 72 11 11 

Nádudvar 1213/550: 
Naduduor 

Nádudvar Nádudvar A m. nád növénynév és udvar fn. összetétele. 
Nádkerítéssel körülvett udvarhelyre, udvarházra utal. 
A helység határa fában szegény, de nádban gazdag. 
Némelyek Nádudvart náddal benőtt Kösély-kanyarnak 
értelmezik. (FNESZ) 

nád     udvar  411 100 51 11 11 

Nagyanarcs 1212/339: Ouarz 
1272-90: Onorch 
 

Anarcs Anarcs Bizonytalan er.-ű: talán az arany fn. régi anar 
alakváltozata rejlik benne –cs képzővel megtoldva. De 
az ótörök Anar szn.-ből is eredhet. (FNESZ) 

anar   cs    323/421 55/4  33 

Nagyanarcs 1324: 
Kyshonorch 

Kisanarcs Anarcs Az Anarcs hn. bizonytalan er.-ű: talán az arany fn. régi 
anar alakváltozata rejlik benne –cs képzővel 
megtoldva. De az ótörök Anar szn.-ből is eredhet. Az 
előtag a kis mn.-ből alakult és megkülönböztető 
szerepű. (FNESZ)  

kis     anar cs 311 200 71 21 11 

Nagyanarcs 1324: 
Nagonorch~No
gonorch 

Nagyanarcs Anarcs Az Anarcs hn. bizonytalan er.-ű: talán az arany fn. régi 
anar alakváltozata rejlik benne –cs képzővel 
megtoldva. De az ótörök Anar szn.-ből is eredhet. Az 
előtag a nagy mn.-ből alakult és megkülönböztető 
szerepű. (FNESZ) 

nagy     anar cs 311 200 71 21 11 

Nagyböszörmény 1215/550: Nyr Nyír Hajdúböször
mény 

A m. nyír ’nyíres, nyírfaerdő’ fn.-ből keletkezett. Mai 
előfordulásában az utótag a m. böszörmény ’izmaelita’ 
népnévből keletkezett. A megkülönböztető szerepű 
Hajdú- előtag azzal kapcsolatos, hogy böszörmény 
hajdúváros, amely 1876-ig a Hajdúkerület székhelye 
volt. (FNESZ)  

nyír       523  21  33 

Nagyböszörmény 1248/326: 
Nogbezermen  

 

Nagyböszörmé
ny                          

Hajdúböször
mény 

A m. böszörmény ’izmaelita’ népnévből keletkezett. 
Az előtag a m. nagy mn.-ből alakult. Mai alakjában a 
megkülönböztető szerepű Hajdú- előtag azzal 

nagy     böszörm 
ény 

 311 200 71 21 11 



 kapcsolatos, hogy böszörmény hajdúváros, amely 
1876-ig a Hajdúkerület székhelye volt. (FNESZ)   

Nagyböszörmény 1300: 
Bezermenteluk  

 

Böszörménytele
k 

Hajdúböször
mény 

Az előtag a m. böszörmény ’izmaelita’ népnévből 
keletkezett. Az utótag a telek ’szántásra alkalmas, 
trágyázott föld’ fn. (FNESZ) 

böször
mény 

    telek  423 100 31 11 11 

Nagyböszörmény 1317 Bezermen Böszörmény Hajdúböször
mény 

A m. böszörmény ’izmaelita’ népnévből keletkezett. 
(FNESZ) 

böször
mény 

      423  31  41 

Nagyeszlár [1009]>261/271: 
Ozlaar  

Eszlár   Tiszaeszlár Népnévből keletkezett. A tr. as ’jász, alán’ népnévnek 
–lar többesjellel ellátott alakját rejti magában. A 
kazároktól a magyar törzsekhez átállt alán népcsoport 
települését jelöli. A Tisza melletti fekvésre utaló Tisza- 
előtag a korábban Eszlár-nak is hívott Oszlártól való 
megkülönböztetésre szolgál. (FNESZ) 

eszlár       423  31  33 

Nagyeszlár 1220/550: Uzlari Eszlári Tiszaeszlár Népnévből keletkezett. A tr. as ’jász, alán’ népnévnek 
–lar többesjellel ellátott alakját rejti magában. Ehhez 
járult később egy –i képző. A kazároktól a magyar 
törzsekhez átállt alán népcsoport települését jelöli. 
(FNESZ) 

eszlár   i    423  31  21 

Nagyeszlár 1427: Naghezlar   Nagyeszlár Tiszaeszlár  Az előtag a m. nagy mn., melynek szerepe a 
megkülönböztetés. Az utótag népnévből keletkezett. A 
tr. as ’jász, alán’ népnévnek –lar többesjellel ellátott 
alakját rejti magában. Ehhez járult később egy –i 
képző. A kazároktól a magyar törzsekhez átállt alán 
népcsoport települését jelöli. (FNESZ) 

nagy     eszlár  311 200 71 21 11 

Nagyeszlár 1427: Kysezlar Kiseszlár Tiszaeszlár Az előtag a m. kis mn., amelynek szerepe a 
megkülönböztetés. Az utótag népnévből keletkezett. A 
tr. as ’jász, alán’ népnévnek –lar többesjellel ellátott 
alakját rejti magában. Ehhez járult később egy –i 
képző. A kazároktól a magyar törzsekhez átállt alán 
népcsoport települését jelöli. (FNESZ) 

kis     eszlár  311 200 71 21 11 

Nagyfalu 1245: Magna 
Villa 

1327: Nogfolu 
 

Nagyfalu 
 

Tiszanagyfal
u 

A m. nagy mn.-nek és a falu fn.-nek az összetétele. A 
névadáskor a falu nagyobb volt szomszédainál. Mai 
alakjában a Tisza melletti fekvésre utaló előtag 
megkülönböztető szerepű. (FNESZ) 

nagy     falu  311 100 71 11 11 

Nagyfalu 
 

1459: Eghazas 
Nagfalw 

Egyházas 
Nagyfalu 

Tiszanagyfal
u 

Az Egyházas névalak az egyház fn. –s képzős 
származéka, a Nagyfalu a m. nagy mn.-nek és a falu 
fn.-nek az összetétele. Egyházas- előtagnak 
templommal rendelkező, templomos az értelme. 
(FNESZ) 

egyház
a 

  s nagy falu  413 200 72 22 11 

Nagyiván 1259: Nagy-
István 

 

Nagyistván 
 

Nagyiván A m. nagy mn.-nek és az István szn.-nek az 
összetétele. (FNESZ)  

nagy     istván  311 200 71 21 11 

Nagyiván 1328: Nogiwan Nagyiván Nagyiván A m. nagy mn.-nek és az Iván szn.-nek az összetétele. 
A falut egykori birtokosáról vagy lakosáról nevezték 
el. (FNESZ) 

nagy     iván  311 200 71 21 11 

Nagykálló 1274: Kallo 
 

Kálló 
 

Nagykálló A  Kálló bizonytalan eredetű. Talán egy halastóról 
vitték át a közeli településre. De figyelembe vehető a 
m. kalló ’kallózó (mesterember, malom)’ fn.-ből való 

kálló       413  53  33 



származtatása is. Mai előfordulásában a Nagy- előtag 
megkülönböztető szerepű. (FNESZ) De a halastóról 
nem kaphatta a nevét, mert az a Bodrogközben feküdt. 
(MEZŐ-NÉMETH 1972) 

Nagykálló 1325: Boznudada 
 

Bosznadada 
 

Nagykálló A Bosznadada hn. személynévi eredetű lehet: a m. 
Boszna szn.-ből származik a Boszna és a Dada hn. 
alapjául is szn. szolgál: Deda szn. (FNESZ) 

boszna     dada  421 200 41 21 11 

Nagykálló 1349: 
Vasaroskallou 

 

Vásároskálló 
 

Nagykálló Az előtag a m. vásár fn. –s képzős származéka és 
vásártartási jogra utal. A Kálló bizonytalan eredetű. 
Talán egy halastóról vitték át a közeli településre. De 
figyelembe vehető a m. kalló ’kallózó (mesterember, 
malom)’ fn.-ből való származtatása is. (FNESZ) De a 
halastóról nem kaphatta a nevét, mert az a 
Bodrogközben feküdt. (MEZŐ-NÉMETH 1972) 

vásáro   s  kálló  325 200 72 21 11 

Nagykálló 1406: Bozna Boszna Nagykálló A m. Boszna szn.-ből származik a Boszna. (FNESZ) boszna       421  41  41 
Nagylövő 1323>365: Nogh 

Lweuu 
 

Nagylövő 
 
 

Kápolna 
Kápolnás 

Az előtag a nagy mn., az utótag a m. lő ige folyamatos 
mn.-i igenevéből keletkezett. Az egykori gyepűt védő 
lövészekre utal. Mai alakja a kápolna fn.-ből és annak 
–s képzős származékából alakult, s azzal kapcsolatos, 
hogy a falu egy kápolna köré települt. (FNESZ)  

nagy     löv ő 311 200 71 21 11 

Nagylövő 1417: Lewew 
 

Lövő 
 

Kápolna 
Kápolnás 

A m. lő ige folyamatos mn.-i igenevéből keletkezett. 
Az egykori gyepűt védő lövészekre utal. (FNESZ) 

löv   ő    423  73  33 

Nagylövő ?1413: 
Oltaruslewew 

?Oltároslövő Kápolna 
Kápolnás 

Az előtag a m. oltár –s képzős származéka, az utótag a 
m. lő ige folyamatos mn.-i igenevéből keletkezett. 
(FNESZ) 

oltáro   s  löv ő 413 200 72 21 11 

Nagymiklós 1328: 
Nogmiclos~No
gmyclos 

Nagymiklós ?Apaszentmi
klós 
?Miklós-kút 
(határrész) 

A m. nagy mn.-nek és a Miklós szn.-nek az összetétele. 
Mai alakja az Apa szn. és a Szent Miklós szentnév 
összetétele. A Miklós-kút a Miklós szn. és a kút fn. 
összetétele. (FNESZ)  

nagy     miklós  311 421 71 45 11 

Nagynádfenék 1476: 
Naghnadfenek 

Nagynádfenék Nádas fenek 
(határrész) 

A m. nagy mn., a m. nádnövénynév és a m. fenék 
’vízmedernek legmélyebben fekvő része’ fn. 
összetétele. Mai alakja a m. nádas ’náddal benőtt 
terület’ fn. és a fenék ’vízmedernek legmélyebben 
fekvő része’ fn. összetétele. (FNESZ)  

nagy    nád fenék  311 200 71 22 11 

Nagysemjén 1271: Semian 
 

Semjén 
 

Kállósemjén A Semjén puszta szn.-ből keletkezett, mégpedig a lat. 
Simeon ’Simon’ szn.-nek magyar nyelvi fejleményéből 
keletkezett (Semján~Semjén). A Kálló- előtag 
Nagykálló szomszédságára utal. (FNESZ) 

semjén       421  41  33 

Nagysemjén 1317: Eghazas 
Semyen 

 

Egyházassemjé
n 

Kállósemjén A Semjén puszta szn.-ből keletkezett, mégpedig a lat. 
Simeon ’Simon’ szn.-nek magyar nyelvi fejleményéből 
keletkezett (Semján~Semjén). Egyházas- előtagnak 
templommal rendelkező, templomos az értelme. 
(FNESZ) 

egyház
a 

  s  semjén  413 200 72 21 11 

Nagysemjén 1324: Nog 
semyen 

 

Nagysemjén Kállósemjén Az előtag a m. nagy mn. A Semjén hn. puszta szn.-ből 
keletkezett, mégpedig a lat. Simeon ’Simon’ szn.-nek 
magyar nyelvi fejleményéből keletkezett. 
(Semján~Semjén). (FNESZ) 

nagy     semjén  311 200 71 21 11 

Nagysemjén 1414: Kissemjén Kissemjén Kállósemjén Az előtag a m. kis mn. A Semjén hn. puszta szn.-ből kis     semjén  311 200 71 21 11 



keletkezett, mégpedig a lat. Simeon ’Simon’ szn.-nek 
magyar nyelvi fejleményéből keletkezett. (FNESZ) 

Nagytelek 1 *[1077-
95]/261/271: 
Noghtelek 

Nagytelek - A m. nagy mn.-nek és a telek ’puszta hely’ fn.-nek az 
összetétele. A Nagy- előtag a hn. kiterjedésére utal. 
(FNESZ) 

nagy     telek  311 100 71 11 11 

Nagytelek 2  1335: Nogtheluk Nagytelek Tiszatelek A m. nagy mn.-nek és a telek ’szántásra alkalmas, 
trágyázott föld’ fn.-nek az összetétele. A Nagy- előtag 
a hn. kiterjedésére utal. Mai alakjában a Tisza- előtag 
megkülönböztető szerepű és a folyó melletti fekvésre 
utal. (FNESZ)  

nagy     telek  311 100 71 11 11 

Nánás(monostora
) 

1221/550: Nanas 
 

Nánás 
 

Hajdúnánás Puszta személynévből alakult magyar névadással: 
Nanas szn. A szn. a Nána szn.-nek –s képzős 
származéka. Mai alakjában a Hajdú- előtag azt fejezi 
ki, hogy Nánás hajdúváros. (FNESZ) 

nánás       421  41  33 

Nánás(monostora
) 

1361: 
Nenasmonostor
a 

Nánásmonostor
a 

Hajdúnánás Az előtag puszta személynévből alakult magyar 
névadással: Nanas szn. A szn. a Nána szn.-nek –s 
képzős származéka. Az utótag a monostor fn. birtokos 
személyragos alakja. (FNESZ) 

nánás     monostor  421 100 41 11 43 

Napkor [1090 
k.]/227/250/611
/XIX. sz.: 
Scecos 

 

Székes 
 

Napkor A Székes hn. a Székes szn.-ből alakult, de 
keletkezhetett a m. szék ’időszakos vízállás’ 
származékából is. (FNESZ) A Székes jelentése: szík-
tavas (MEZŐ-NÉMETH 1972) 

székes       421/521 41/2  33 

Napkor [1090 
k.]/227/250/611
/XIX. sz.: 
Nepocor 

1312: Napkur 

Napkor Napkor Puszta személynévből keletkezett magyar névadással: 
Napakur szn. A szn. előzménye egy szláv *Nepokorъ 
szn. lehetett. (FNESZ) 

napkor       421  41  33 

Nencel 1325: Nencel Nencel -              
Nimir 1325: Nemel 

1329: Nymir 
 

Nemél/ 
Nimir 
 

- Ha a Nemél olvasat helyes, akkor a falunév puszta 
személynévből való: egykori tulajdonosa óvónevet 
viselt. (FNESZ)  

nemél       421  41  33 

Nimir 1364: 
Scenthpeter 

Szentpéter - Szentnévi eredetű. Azzal kapcsolatos, hogy a falu 
templomát Szent Péter tiszteletére szentelték. Mai 
előfordulásában a szentnévhez a halom ’kisebb 
földfelszíni emelkedés’ fn. járul. (FNESZ)  
 

szent   péter     413  47  33 

Nimir 1411: 
Zentpeterfölde 

Szentpéterfölde - Szentnévi eredetű az előtag. Az utótag a föld fn. 
birtokos személyragos alakja. Azzal kapcsolatos, hogy 
a falu templomát Szent Péter tiszteletére szentelték. 
(FNESZ) 

szent  péter   föld e 200 100 21 11 43 

Nimir 1417: S. Petri Szentpetri - Szentnévi eredetű. A falu templomát az ő tiszteletére 
szentelték. (FNESZ)  

szent  petr i    413  47  21 

Nimir 1584: 
Szentpétertelek
e 

Szentpétertelek
e 

- A Szentpéter szentnévi eredetű és a telek ’szántásra 
alkalmas, trágyázott föld’ fn. összetétele. A falu 
templomát Szent Péter tiszteletére emelték. (FNESZ) 

szent  péter   telek  200 100 21 11 43 

Nozta 1220/550: Nozta Nozta - Puszta személynévi eredetű: Nozta (FEHÉRTÓI 
KATALIN) 

nozta       421  41  33 



Nyakastelke 1282: Kyskyrch 
 

Kiskércs 
 

Kopolcs Az előtag a m. kis mn.-ből származik, az utótag az 
ómagy.  Kér törzsnévből keletkezett –cs képzővel. Kér 
törzsbeliek települését jelöli. (FNESZ) 

kis     kér cs 311 200 71 21 11 

Nyakastelke 1312: 
Kyuskyrchid 

 

Kiskércsed Kopolcs Az előtag a m. kis mn.-ből származik, az utótag az 
ómagy.  Kér törzsnévből keletkezett –cs és –d 
képzővel. Kér törzsbeliek települését jelöli. (FNESZ) 

kis     kér cse 
d 
 

311 200 71 21 44 

Nyakastelke 1447: 
Nyakastelke 

Nyakastelke Kopolcs A m. nyak fn. –s képzős alakjából keletkezett Nyakas 
szn. kapcsolódott össze a telek fn. birtokos 
személyragos alakjával. (KÁLMÁN BÉLA) 

nyakas     telk e 421 100 41 11 11 

Nyír 1215/550: Nyr 
 
 

Nyír     Hajdúböször
mény 

A m. nyír ’nyíres, nyírfaerdő’ fn.-ből keletkezett. Mai 
előfordulásában az utótag a m. böszörmény ’izmaelita’ 
népnévből keletkezett. A megkülönböztető szerepű 
Hajdú- előtag azzal kapcsolatos, hogy böszörmény 
hajdúváros, amely 1876-ig a Hajdúkerület székhelye 
volt. (FNESZ)  

nyír       523  51  33 

Nyír 1248/326: 
Nogbezermen  

 

Nagyböszörmé
ny 

Hajdúböször
mény 

A m. nagy mn.-ből keletkezett az előtag, az utótag  a 
m. böszörmény ’izmaelita’ népnévből. (FNESZ)  

nagy     böször 
mény 

 311 200 71 21 11 

Nyír 1300: 
Bezermenteluk 

Böszörménytele
k 

Hajdúböször
mény 

A Böszörmény hn. a m. böszörmény ’izmaelita’ 
népnévből keletkezett. Ehhez kapcsolódott a telek 
’szántásra alkalmas, trágyázott föld’ fn. (FNESZ) 

böször 
mény 

    telek  421 100 41 11 11 

Nyír 1317 Bezermen Böszörmény Hajdúböször
mény 

A Böszörmény hn. a m. böszörmény ’izmaelita’ 
népnévből keletkezett. Mai alakjában a  Hajdú- előtag 
azt fejezi ki, hogy Böszörmény hajdúváros. (FNESZ) 

böször 
mény 

      421  41  41 

Nyíregyház 1326: Nyír-
egyhaz [∋ : 
Nirighaz] 

 

Nyíregyház 
 

Nyíregyháza A m. nyír ’nyíres, nyírfaerdő’ fn.-ből keletkezett az 
előtag. Az utótag az egyház ’templom’ fn. a tatárjárás 
után járult a helységnévhez azzal kapcsolatosan, hogy 
a tatárjáráskor elpusztult településből csupán egy 
romos templom maradt fenn. Mai alakjában az egyház 
fn. birtokos személyragos alakja szerepel. (FNESZ)  

nyír     egyház  411 100 51 11 11 

Nyíregyház 1332-5: Nyr Nyír Nyíregyháza A m. nyír ’nyíres, nyírfaerdő’ fn.-ből keletkezett. 
(FNESZ) 

nyír       411  51  41 

Nyíresteleke 1427: 
Nyrestheleke 

Nyíresteleke Nyírjes 
(határrész) 

A m. nyír ’nyírfa’ –s képzős származékának és a telek 
1szántásra alkalmas trágyázott föld’ fn.-nek az 
összetétele. Nyírfával benőtt helyre utal. Mai alakjából 
a telek fn. hiányzik és a Nyíres névalakba betoldódott 
egy j hang. (FNESZ)  

nyíre   s  telek e 411 100 72 11 11 

Odtelke 1325: Old 
 

Old 
 

- Az Old hn. puszta szn.-ből keletkezhetett magyar 
névadással: Ood szn. A szn. a m. ó ’régi, öreg’ mn.-
nek lehet a származéka. (FNESZ) 

old       421  41  33 

Odtelke 1414: Hethetelke Hetetelke - Puszta szn.-ből keletkezhetett magyar névadással a 
Hete. Ehhez kapcsolódott a telek ’szántásra alkalmas 
trágyázott föld’ fn. birtokos személyragos alakja. 
(FNESZ) 

hete     telk e 421 100 41 11 11 

Odtelke 1414: Odtelke Odtelke - A hn. alapja az Ood szn. A szn. a m. ó ’régi, öreg’ mn.-
nek lehet a származéka. Ez  kiegészült a telek 
’szántásra alkalmas trágyázott föld’ fn. birtokosragos 
alakjával. (FNESZ) 

od     telk e 421 100 41 11 11 



Ohat(monostora) [1200 k.] 896 u-
ra: Huhot 

1300: Ohath 

Ohat 
 
 

Telekháza 
Ohat 
(határrész) 

Puszta személynévből keletkezett magyar névadással: 
ohudu szn. A szn. tövében talán a m. ó ’régi’ mn.-nek 
oh, ooh alakváltozata rejlik. Mai előfordulásában a 
Telekháza a m. telek ’szántásra alkalmas trágyázott 
föld’ fn. és a m. ház fn. birtokos személyragos 
alakjának összetétele. (FNESZ)  

ohat       421  41  33 

Ohat(monostora) 1299: 
Hahothmunutur
a 

 

Ohatmonostora Telekháza 
Ohat 
(határrész) 

Az Ohat hn. puszta személynévből keletkezett magyar 
névadással: ohudu szn. A szn. tövében talán a m. ó 
’régi’ mn.-nek oh, ooh alakváltozata rejlik. (FNESZ) 

ohat     monostor a 200 100 21 11 43 

Old 1325: Old 
 

Old 
 

- Az Old hn. puszta szn.-ből keletkezhetett magyar 
névadással: Ood szn. A szn. a m. ó ’régi, öreg’ mn.-
nek lehet a származéka. (FNESZ) 

old       421  41  33 

Old 1414: Hethetelke Hetetelke - Puszta szn.-ből keletkezhetett magyar névadással a 
Hete. Ehhez kapcsolódott a telek ’szántásra alkalmas 
trágyázott föld’ fn. birtokos személyragos alakja. 
(FNESZ) 

hete       421  41  33 

Old 1414: Odtelke Odtelke - A hn. alapja az Ood szn. A szn. a m. ó ’régi, öreg’ mn.-
nek lehet a származéka. Ez  kiegészült a telek 
’szántásra alkalmas trágyázott föld’ fn. birtokosragos 
alakjával. (FNESZ) 

od     telk e 421 100 41 11 11 

Oltároslövő 1323>365: Nogh 
Lweuu 

 

Nagylövő 
 

Kápolna 
Kápolnás 

Az előtag a nagy mn., az utótag a m. lő ige folyamatos 
mn.-i igenevéből keletkezett. Az egykori gyepűt védő 
lövészekre utal. Mai alakja a kápolna fn.-ből és annak 
–s képzős származékából alakult, s azzal kapcsolatos, 
hogy a falu egy kápolna köré települt. (FNESZ)   

nagy     löv ő 311 200 71 21 11 

Oltároslövő ?1413: 
Oltaruslewew 

Oltároslövő Kápolna 
Kápolnás 

Az előtag a m. oltár –s képzős származéka, az utótag a 
m. lő ige folyamatos mn.-i igenevéből keletkezett. 
(FNESZ) 

oltáro   s  löv ő 413 200 72 21 11 

Oltároslövő 1417: Lewew 
 

Lövő Kápolna 
Kápolnás 

A m. lő ige folyamatos mn.-i igenevéből keletkezett. 
Az egykori gyepűt védő lövészekre utal (FNESZ). 

löv   ő    423  73  33 

Oltárosperkedfő 1333/355: Perked 
 

Perked 
 

Perkedtanya 
(határrész) 

Eredete nincs tisztázva. Talán a Ber~Per szn. 
kicsinyítő képzős alakjának származéka rejlik benne.  
(MEZŐ-NÉMETH 1972). 

perked       421  41  33 

Oltárosperkedfő 1337: 
Oltarusperkedfe
w 

Oltárosperkedfő Perkedtanya 
(határrész) 

A m. oltár –s képzős alakjának, a Perked szn.-nek, 
amely a m. Perek szn.-nek –d képzős származékából 
alakult és a fő ’kezdet’ fn.-nek az összetétele. (FNESZ) 

oltáro   s perked fő  413 200 72 22 11 

Oltárosperkedfő 1340: Perkegfew Perkedfő Perkedtanya 
(határrész) 

A m. Perek szn. –d képzős származékából alakult az 
előtag, az utótag a fő ’kezdet’ fn. (FNESZ) 

perke d fő     521  22  33 

Ómagy 1319: megh 
 

Magy 
 

Magy Puszta személynévből keletkezett magyar névadással: 
Mogy szn. (FNESZ) 

magy       421  41  33 

Ómagy 1435/436: 
Omagh 

Ómagy Magy Az ó ’régi’ mn. és személynévi eredetű Magy hn. 
összetétele. (FNESZ) 

ó     magy  324 200 71 21 11 

Ondód(teleke) 1435: Ondód 
 

Ondód 
 

Ondód 
Ondódi rész 
(határrész) 
Ondód 
(városrész) 

Személynévi eredetű vagy a köleskorpa’ fn. –d képzős 
származékából keletkezhetett. Mai alakjában 
kiegészült –i képzővel is. (FNESZ) 

ondó   d    421/411 41/5  21 



Ondód(teleke) 1436: 
Ondodtheleke 

Ondódteleke Ondód 
Ondódi rész 
(határrész) 
Ondód 
(városrész) 

Az előtag személynévi eredetű vagy a köleskorpa’ fn. 
–d képzős származékából keletkezhetett, az utótag a 
telek ’szántásra alkalmas trágyázott föld’ fn. birtokos 
személyragos alakja. (FNESZ) 

ondó   d  telek e 200 100 21 11 43 

Óntelek(e) 1312>367: 
Vnghtelek 

 

Ungtelek/Óntel
ek (MEZŐ-
NÉMET 1972) 
 

- Némelyek egy tr. eredetű m. Ung szn.-re 
következtetnek (MELICH 1925-29). Mások az On 
személynevet tartják elfogadhatónak (MEZŐ-
NÉMETH 1972). Utótagja a telek ’szántásra alkalmas, 
trágyázott föld’ fn. 

ung     telek  421 100 41 11 11 

Óntelek(e) 1404: 
Vnghtheleke 

Ungteleke/Ónte
leke (MEZŐ-
NÉMETH 
1972) 

- Némelyek egy tr. eredetű m. Ung szn.-re 
következtetnek (MELICH 1925-29). Mások az On 
személynevet tartják elfogadhatónak (MEZŐ-
NÉMETH 1972). Utótagja a telek ’szántásra alkalmas, 
trágyázott föld’ fn. 

ung     telek e 200 100 21 11 44 

Oros 1221/550: Onuz 
[∋ : Oruz] 

1315: Orus 

Oros 
 
 

Nyíregyháza
-Oros 

Puszta személynévből alakult magyar névadással: 
Wros szn. A szn. vagy a szn.-ként is alkalmazott m. úr 
köznévből keletkezett vagy a m. orvos köznévnek r. 
urus változatával azonos. (FNESZ)  

oros       421  41  33 

Oroszpályi 1294: Pauli 
 

Pályi 
 

- A Pál szn. birtoklást kifejező –i képzős származéka. 
(FNESZ) 

pály   i    421  41  21 

Oroszpályi 1336: Orozpauli Oroszpályi - A szn.-ként is alkalmazott m. orosz népnév és a Pál 
szn. birtoklást kifejező –i képzős származékának az 
összetétele. (FNESZ) 

orosz     pály i 423 200 31 21 11 

Óvári 1316: Ouary Óvári Ercsivár-
lapos 

A m. ó ’régi’ mn. és vár ’erősség’ fn. összetételéből 
alakult *óvár hn. birtoklást kifejező –i képzős 
származéka. Mai előfordulásában az Ercsi névalak a m. 
ér ’kis folyóvíz’ fn. –cs kicsinyítőképzős 
származékából keletkezett –i képzővel. Kevéssé 
meggyőző az a feltevés, miszerint valamilyen Er- 
kezdetű m. szn.-nek kicsinyítő-becéző alakja rejlik 
benne. Az Ercsi névalakhoz kapcsolódik a vár, majd a 
lapos fn. (FNESZ). MEZŐ és NÉMETH pontosan az 
utóbbit tartja valószínűnek és az első variációt tartja 
lehetetlennek.   

ó  vár i    525  24  21 

Ököritóteleke 1427: 
Ekerithotheleke 

Ököritóteleke Okerito 
(határrész) 

Jelentése: ököritató. Egy régi it ’itat’ műveltető ige 
nyomát őrzi az előtag. Olyan helyet jelentett, ahol az 
ökröket itatják. Az utótag a telek ’szántásra alkalmas 
trágyázott föld’ fn. birtokos személyragos alakja. 
(FNESZ) 

ökör  it ó  telek e 413 100 22 11 11 

Ökörtelek 1381 k.: 
Vkurthelek 

1448: Ekertelek 

Ökörtelek 
 

Ökör-állás A m. ökör állatnévnek és a telek ’szántásra alkalmas 
trágyázott föld’ fn.-nek az összetétele (FNESZ). Mai 
előfordulásában az Ökör névalak az állás fn.-vel 
kapcsolódik össze.  

ökör     telek  412 100 52 11 11 

Ördögháza 1399: Vrdugh 
 

Ördög 
 

?Erdeghaza Az ördög ’sátán’ fn-ből keletkezett Ördög szn. alakult 
hn.-vé. (FNESZ) 

ördög       421  41  33 

Ördögháza 1399: Vrdughaza Ördögháza ?Erdeghaza Az ördög ’sátán’ fn.-ből keletkezett Ördög szn.-nek és 
a ház ’lakóhely’ fn. birtokos személyragos alakjának 

ördög     ház a 421 100 41 11 43 



az összetétele. (FNESZ) 
Ördögszomaj 1410/465: 

Angyalhaza 
 

Angyalháza 
 

Angyalháza 
(határrész) 

Az Angyal szn.-nek és a birtokos személyraggal 
ellátott ház ’lakóhely, otthon’ fn.-nek az összetétele. 
(FNESZ) 

angyal     ház a 421 100 41 11 11 

Ördögszomaj 1495: Eördög 
Zomay 

Ördögszomaj Angyalháza 
(határrész) 

Az előtag az ördög ’sátán’ fn.-ből keletkezett, az 
utótag puszta személynévből magyar névadással: 
Zomoyn szn. (FNESZ) 

ördög     szomaj  200 200 21 21 13 

Ördögszomaj 1341: Zumayun Szomajom Angyalháza 
(határrész) 

Puszta személynévből magyar névadással: Zomoyn 
szn. (FNESZ) 

szomaj
om 

      421  41  33 

Őrmező 1419: 
Eurmezeu~Eur
mezeo 

Őrmező Őrmező 
(falurész) 

A m. őr ’határőr, határvédő’ fn. és a mező ’sík terület, 
szántóföld, rét’ fn. összetétele. Az egykor itt húzódott 
gyepűrendszer emléke a településnév, a gyepűőrök 
egykori lakóhelye. Az utótag megkülönböztető szerepű 
és utal a természeti viszonyokra, fekvésre (MEZŐ-
NÉMETH 1972).   

őr  mező     523  22  33 

Őrpátroha *1232>360: 
Patroh 

 

Pátroh 
 

Pátroha Puszta személynévből keletkezett magyar névadással: 
Patruh nemzetségnév. Az alapul szolgáló szn. szláv 
eredetű. A hn. későn jelentkező –a végződése 
megszilárdult birtokos személyrag. (FNESZ) 

pátroh   a    421  42  33 

Őrpátroha 1324: Eurpatruh Őrpátroh Pátroha Az előtag m. őr ’határőr, határvédő’ fn.-ből származik. 
Az utótag puszta személynévből keletkezett magyar 
névadással: Patruh nemzetségnév. Az alapul szolgáló 
szn. szláv eredetű. A hn. későn jelentkező –a 
végződése megszilárdult birtokos személyrag. 
(FNESZ) 

őr     pátroh  423 200 33 21 11 

Őrpátroha 1324: 
Ighazaspatruh 

Egyházaspátroh Pátroha Az előtag az egyház ’templom’ fn. –s képzős 
származéka és templomos az értelme. Az utótag puszta 
személynévből keletkezett magyar névadással: Patruh 
nemzetségnév. Az alapul szolgáló szn. szláv eredetű. A 
hn. későn jelentkező –a végződése megszilárdult 
birtokos személyrag. (FNESZ) 

egyház
a 

  s  pátroh  413 200 72 21 11 

Öszöd 1278: Beel Eusud 
 

Belöszöd - Az Öszöd helynév puszta személynévből keletkezett 
magyar névadással: 1138/329: Eu⌠cidí szn.; 1219/550 
Euzeud szn. Az alapjául szolgáló személynév a m. ősz 
’fehér hajú’ mn.-ből képződött.  A Bel előtag értelme 
’belül levő, belső’. (FNESZ) 

bel     öszöd  540 200 71 21 11 

Öszöd [1284-90]: Euzed Öszöd - Az Öszöd helynév puszta személynévből keletkezett 
magyar névadással: 1138/329: Eu⌠cidí szn.; 1219/550 
Euzeud szn. Az alapjául szolgáló személynév a m. ősz 
’fehér hajú’ mn.-ből képződött. (FNESZ)   

öszöd       421  41  33 

Öthalom 1213/550: 
Vtholm 

Öthalom - Az öt számnévnek és a halom ’kisebb földfelszíni 
emelkedés’ fn.-nek az összetétele. Az itteni halmok 
közül öt volt szembeötlőbb. (FNESZ) 

öt  halom     522  22  33 

Őze 1347: Euze Őze Őzetanya 
(határrész) 

A m. Őze szn. vált hn.-vé. Mai előfordulásában ez 
kiegészült a tanya ’kisebb gazdasági település a 
határban’ fn.-vel. (MEZŐ-NÉMETH 1972)  

őze       421  41  33 

Pálca 1212/339: Lolcia 
[∋ : Polcia] 

Pálca 
 

Tornyospálc
a 

Bizonyára szláv eredetű: szl. polica ’lapály’. Más 
feltevések szerint a személynévként is alkalmazott m. 

pálca       200/421 21/4  50/3



1366: Palca  pálca köznévből való. Mai alakjában a Tornyos- előtag 
arra utal, hogy a falu templomának tornya volt. 
(MEZŐ-NÉMETH, 1972)  

Pályi 1294: Pauli 
 

Pályi 
 

- A Pál szn. birtoklást kifejező –i képzős származéka. 
(FNESZ) 

pály   i    421  41  21 

Pályi 1336: Orozpauli Oroszpályi - A szn.-ként is alkalmazott m. orosz népnév és a Pál 
szn. birtoklást kifejező –i képzős származékának az 
összetétele. (FNESZ) 

orosz     pály i 423 200 31 21 11 

Pap [1285 e.]: Pop Pap Pap A m. pap fn.-ből keletkezett és arra utal, hogy a falu 
egykori birtokosa az egyházi rendhez tartozó személy 
volt. (FNESZ) 

pap       421  33  33 

Pap(egyház) [1009]>261/271: 
Popeghaz 

Papegyház Papegyházie
rdő 
Máta-
Szeghatárhal
om 
(határrész) 

A m. pap fn. és az egyház fn. összetétele. Mai 
előfordulásában ennek –i képzős alakjához 
kapcsolódik utótagként az erdő fn. (FNESZ)  

pap     egyház  421 100 33 11 11 

Paszab 1261/350: Pozub Paszab Paszab 
 
Paszabcsúcs 
(határrész) 

Talán puszta személynévből keletkezett magyar 
névadással: 1180 k.: Poscuba szn. Az alapjául szolgáló 
személynév szláv eredetű lehet. MEZŐ és NÉMETH 
szerint ismeretlen eredetű.  

paszab       421  41  33 

Paszab 1281: Belpozob Belpaszab Paszab 
 
Paszabcsúcs 
(határrész) 

A Bel- előtag a belső ’belül lévő’ mn.-ből származik. 
Az utótag talán puszta személynévből keletkezett 
magyar névadással: Poscuba szn. Az alapjául szolgáló 
személynév szláv eredetű lehet. (FNESZ) 

bel     paszab  540 200 71 21 11 

Paszab 1281: 
Kyupozubtelek
e 

Külpaszabtelek
e 

Paszab 
 
Paszabcsúcs 
(határrész) 

Az előtag a m. külső mn. kül- tövéből ered, a Paszab 
névalak talán puszta személynévből keletkezett magyar 
névadással: Poscuba szn. Az alapjául szolgáló 
személynév szláv eredetű lehet. Ehhez kapcsolódik 
még a telek ’puszta hely’ fn. birtokos személyragos 
alakja. (FNESZ) 

kül  paszab   telek e 200 100 22 11 11 

Paszab 1281: 
Kyuopozobtelu
k 

Külpaszabtelek Paszab 
 
Paszabcsúcs 
(határrész) 

Az előtag a m. külső mn. kül- tövéből ered, a Paszab 
névalak talán puszta személynévből keletkezett magyar 
névadással: Poscuba szn. Az alapjául szolgáló 
személynév szláv eredetű lehet. Ehhez kapcsolódik 
még a telek ’puszta hely’ fn. (FNESZ) 

kül  paszab   telek  200 100 22 11 42 

Pátroha *1232 > 360: 
Patroh 

 

Pátroh 
 

Pátroha Puszta személynévből keletkezett magyar névadással: 
Patruh nemzetségnév. Az alapul szolgáló szn. szláv 
eredetű. A hn. későn jelentkező –a végződése 
megszilárdult birtokos személyrag. (FNESZ) 

pátroh       421  41  33 

Pátroha 1324: Eurpatruh Őrpátroh Pátroha Az előtag m. őr ’határőr, határvédő’ fn.-ből származik. 
Az utótag puszta személynévből keletkezett magyar 
névadással: Patruh nemzetségnév. Az alapul szolgáló 
szn. szláv eredetű. A hn. későn jelentkező –a 
végződése megszilárdult birtokos személyrag.(FNESZ) 

őr     pátroh  423 200 33 21 11 

Pátroha 1324: 
Ighazaspatruh 

Egyházaspátroh Pátroha Az előtag az egyház ’templom’ fn. –s képzős 
származéka és templomos az értelme. Az utótag puszta 
személynévből keletkezett magyar névadással: Patruh 

egyház
a 

  s  pátroh  413 200 72 21 11 



nemzetségnév. Az alapul szolgáló szn. szláv eredetű. A 
hn. későn jelentkező –a végződése megszilárdult 
birtokos személyrag. (FNESZ) 

Pazanyír(e) 1417: Pazarinyr 
 

Pazarinyír 
 

Pazarnyi 
(határrész) 

Pazari szn. adatolható (FEHÉRTÓI). pazari     nyír  421 200 41 21 11 

Pazanyír(e) 1438: Pazarnyre Pazarnyíre Pazarnyi 
(határrész) 

Pazari szn. adatolható (FEHÉRTÓI). pazar     nyír e 421 200 41 21 44 

Pázmány(teleke) 1325: Paznan 
 

Pázmány 
 

Pázmány 
(határrész) 

Puszta személynévből keletkezett magyar névadással: 
Poznan szn. A szn. szláv eredetű. (FNESZ) 

pázmá
ny 

      421  41  33 

Pázmány(teleke) 1427: 
paznantheleke 

Pázmányteleke Pázmány 
(határrész) 

Az előtag puszta személynévből keletkezett magyar 
névadással: Poznan szn. A szn. szláv eredetű. Az 
utótag a telek ’szántásra alkalmas trágyázott föld’ fn. 
birtokos személyragos alakja. (FNESZ) 

pázmá
ny 

    telek e 200 100 21 11 43 

Pazony [1284]: Pozdum 
1319 k.: Pozon 

Pazony 
 

Nyírpazony Puszta személynévből keletkezett magyar névadással: 
Pazdan szn. Ennek alapja a Poznan szn. A Nyír előtag- 
a tájra utal. (FNESZ) 

pazony       421  41  33 

Pederajak [1270-72]>322: 
Ayac  

 

Ajak 
 

Ajak Bizonytalan er.-ű. Talán  személynévi, s az alapul 
szolgáló szn.-ben vagy az aj ’nyílás, bevágás, köz’ 
származéka van, vagy a török ajaq ’láb’ szó. (FNESZ) 

ajak       ?421  ?41  ?33 

Pederajak 1315: Kysayak Kisajak Ajak Bizonytalan er.-ű. Talán  személynévi, s az alapul 
szolgáló szn.-ben vagy az aj ’nyílás, bevágás, köz’ 
származéka van, vagy a török ajaq ’láb’ szó. A Kis- 
előtag megkülönböztető szerepű és a m. kis mn.-ből 
származik. (FNESZ) 

kis     ajak  311 200 71 21 11 

Pederajak 1355: Pederayuk Pederajak Ajak Bizonytalan er.-ű. Talán  személynévi, s az alapul 
szolgáló szn.-ben vagy az aj ’nyílás, bevágás, köz’ 
származéka van, vagy a török ajaq ’láb’ szó. A Peder- 
előtag megkülönböztető szerepű és puszta 
személynévből alakult, a m. Péter újlatin 
megfelelőjével kapcsolatos. (FNESZ) 

peder     ajak  421 200 41 21 11 

Perked(telke) 1  [1290-1300]: 
Perked 

 

Perked 
 

Perkedpuszt
a 
(határrész) 

Eredete nincs tisztázva. Talán a Ber~Per szn. 
kicsinyítő képzős alakjának származéka rejlik benne.  
(MEZŐ-NÉMETH 1972). 

perked       421  41  33 

Perked(telke) 1 1349: 
Perkudtelke 

Perkedtelke Perkedpuszt
a 
(határrész) 

Eredete nincs tisztázva.  Talán a Ber~Per szn. 
kicsinyítő képzős alakjának származéka rejlik benne. 
Az utótag a telek ’szántásra alkalmas trágyázott föld’ 
fn. (MEZŐ-NÉMETH, 1972).   

perked     telk e 200 100 21 11 43 

Perked(fő) 1333/355: Perked 
 

Perked 
 

Perkedtanya 
(határrész) 

Talán a Ber~Per szn. kicsinyítő képzős alakjának 
származéka rejlik benne. Eredete nincs tisztázva 
(MEZŐ-NÉMETH, 1972).  

perked       421  41  33 

Perked(fő) 1337: 
Oltarusperkedfe
w 

Oltárosperkedfő Perkedtanya 
(határrész) 

Az előtag a m. oltár –s képzős alakjának származéka, 
az utótag talán a Ber~Per szn. kicsinyítő képzős 
alakjának és a fő ’kezdet’ fn.-nek az összetétele 
(MEZŐ-NÉMETH, 1972). 

oltáro   s perked fő  413 200 72 22 11 

Perked(fő) 1340: Perkegfew Perkedfő Perkedtanya 
(határrész) 

Talán a Ber~Per szn. kicsinyítő képzős alakjának és a 
fő ’kezdet’ fn.-nek az összetétele (MEZŐ-NÉMETH 
1972). 

perked  fő     521  22  33 

Péterdeákülése 1390: Péterdeákülése Péter deák A Péter szn., a deák fn. és az ülés fn. birtokos péter  deák   ülés e 421 100 43 11 11 



Petherdeakyliss
e 

dűlő 
Péterdeák 
halom 
(határrész) 

személyragos alakjának összetétele. Egy Péter nevű 
tanult ember (deák) egykori lakóhelyére, birtokára utal. 
(FNESZ)  

Péterteleke 1339: 
Peturtheluke 

Péterteleke - A Péter szn. és a telek ’szántásra alkalmas trágyázott 
föld’ fn. birtokos személyragos alakjának összetétele.  

péter     telek e 421 100 41 11 11 

Petlen(d)1, 
Petlentelke 

1325: Pechlend 
 

Petlend 
 

- Puszta személynévből keletkezett magyar névadással. 
A szn. a m. Betlen név variánsa  kicsinyítő funkciójú  –
d képzővel megtoldva (MEZŐ-NÉMETH 1972).  

petlen   d    421  41  33 

Petlen(d)1, 
Petlentelke 

1349: 
Pethlentelke 

Petlentelke - Az előtag puszta személynévből keletkezett magyar 
névadással. A szn. a m. Betlen név variánsa (MEZŐ-
NÉMETH 1972). Az utótag a telek ’szántásra alkalmas 
trágyázott föld’ fn. birtokos személyragos alakja.  

petlen     telk e 200 100 21 11 43 

Petlend 2 1381: 
Petend~Pethlen
d 

Petend~Petlend Petlen 
(határrész) 

Puszta személynévből keletkezett magyar névadással. 
A szn. a m. Betlen név variánsa  kicsinyítő funkciójú  –
d képzővel megtoldva (MEZŐ-NÉMETH 1972).  Mai 
előfordulásában –d képző nélkül szerepel.  

petlen   d    421  41  33 

Petri 1 1212/339: Petri 
 

Petri 
 

Lövőpetri A Péter szn. birtoklást kifejező –i képzős alakja. A 
Lövő- előtag a m. lő ige származéka és 
megkülönböztető szerepű. (FNESZ)  

petr   i    421  41  21 

Petri 1 1220/550: Petur Péter Lövőpetri A Péter szn. vált hn.-vé. péter       421  41  42 
Petri 2 *1213/550: Petur 

 
Péter 
 

Petri 
(határrész) 

A Péter szn. vált hn.-vé. péter       421  41  33 

Petri 2 1221/550: Petri Petri Petri  
(határrész) 

A Péter szn. birtoklást kifejező –i képzős alakja. 
(FNESZ) 

petr   i    421  41  21 

Petri 2 1447: Pethryd Petrid Petri  
(határrész) 

A Péter szn. birtoklást kifejező –i képzős 
származékának –d képzős alakja. (FNESZ)  

petri   d    421  41  21 

Petri 3 1318: Peturi Péteri Pócspetri A Péter szn. –i képzős alakja vált hn.-vé. (FNESZ) péter   i    421  41  21 
Petri 3 1320: Petri Petri Pócspetri A Péter szn. birtoklást kifejező –i képzős alakja. Mai 

alakjában az előtag a Pócs szn. (FNESZ) 
petr   i    421  41  21 

Petri 3 1332-5: Peter Péter Pócspetri A Péter szn. vált hn.-vé.  péter       421  41  42 
Pó 1220/550: Pou 

 
Pó 
 

Pósziget 
(határrész) 

             

Pó 1485: Kyspo Kispó Pósziget 
(határrész) 

 kis     pó  311 200 71 21 11 

Pócs [1280 k.]: Polch Pócs Máriapócs A Pócs hn. puszta személynévből keletkezett magyar 
névadással: Pouch szn. A szn. a Pállal tartozik össze, 
mint –cs kicsinyítőképzős származék. Mai alakjában a 
Mária- előtag azzal kapcsolatos, hogy az itteni 
templom Mária képe 14 napon át szűntelenül, utána 
kisebb megszakításokkal könnyezett. (FNESZ)  

pócs       421  41  33 

Pócslaka 1 1325: Pochloka Pócslaka - A Pócs hn. puszta személynévből keletkezett magyar 
névadással: Pouch szn. A szn. a Pállal tartozik össze, 
mint –cs kicsinyítőképzős származék. Ehhez járul a lak 
fn. birtokos személyragos alakja. (FNESZ) 

pócs     lak a 421 100 41 11 11 

Pócslaka 2  1248/326: 
Puchlako 

Pócslaka Puszlikatany
a 
(határrész) 

A Pócs hn. puszta személynévből keletkezett magyar 
névadással: Pouch szn. A szn. a Pállal tartozik össze, 
mint –cs kicsinyítőképzős származék. Ehhez járul a lak 

pócs     lak a 421 100 41 11 11 



fn. birtokos személyragos alakja. (FNESZ)  
Pogánykút 1312/735: 

Paganykuth 
Pogánykút Pogány-kert 

(határrész) 
Az előtag a m. pogány ’nem istenfélő, nem keresztény’ 
fn.-ből keletkezett. A kúthoz hiedelmek 
kapcsolódhattak, illetve pogány kultuszhely, áldozati 
hely lehetett. Az utótag a kút fn. Mai alakjában a 
Pogány névalakhoz a kert fn. járult (MEZŐ-NÉMETH 
1972).  

pogány  kút     413  82  33 

Pogányszer 1427: pogansyer Pogányszer/Pog
ánysír (MEZŐ-
NÉMETH, 
1972) 

Ótelek-
pongósér 
dűlő 
(határrész) 

Az előtag a szn.-ként is alkalmazott m. pogány ’nem 
istenfélő, nem keresztény’ fn.-ből keletkezett. A –szer 
utótag a m. szer ’rend, sor, házsor, falurész, közös 
származású embercsoport településhelye’ fn.-ből 
alakult (FNESZ). Ha a sír a helyes, akkor a Geszteréd 
határában feltárt X. sz.-i fejedelmi sír vidékére 
vonatkozott. Jelentése: olyan sír, amelybe pogányt 
temettek (MEZŐ-NÉMETH 1972).   

pogány
/ 
pogány 

  
 
sír 

  szer  423 
 
413 

100 
 
 

34 
 
82 

11 11 
 
33 

Pogytelek(e) 1362: Pugteleke 
 

Pogyteleke 
 

Pogy halom 
(határrész) 

Puszta személynévi eredetű az előtag, az utótag a telek 
fn. birtokos ragos alakja (MEZŐ-NÉMETH 1972).  

pogy     telek e 421 100 41 11 11 

Pogytelek(e) 1380: Pogtelek Pogytelek Pogy halom  
(határrész) 

Puszta személynévi eredetű az előtag, az utótag a telek 
fn. (MEZŐ-NÉMETH, 1972). 

pogy     telek  421 100 41 11 42 

Pókatel(e)ke 1332: Bokateleke 
[∋ : p. 
Pokateleke] 

Pókateleke - A m. Póka szn.-nek és a birtokos személyraggal 
ellátott telek ’szántásra alkalmas trágyázott föld’ fn. 
összetétele.  

póka     telek e 421 100 41 11 11 

Polgár 1229/550: Pulgar 
 

Polgár 
 

Polgár A m. polgár fn. vált hn.-vé. Újonnan telepített 
várföldek lakói. Kevéssé meggyőző az a vélemény, 
hogy szláv eredetű a Polgár hn.  

polgár       423  34  33 

Polgár XV. sz.: 
Polgareghaz 

Polgáregyház Polgár Az előtagban a m. polgár fn. vált hn.-vé. Újonnan 
telepített várföldek lakói. Kevéssé meggyőző az a 
vélemény, hogy szláv eredetű a Polgár hn. Az utótag 
az egyház fn.  

polgár     egyház  200 100 21 11 43 

Pomod 1427: pomod Pomod - Ismeretlen eredetű. Esetleg egy ismeretlen eredetű 
Pom- személynév származéka (MEZŐ-NÉMETH 
1972)-. 

?pomo   d    ?421  ?41  ?33 

Poroszló(teleke) 1382: Porozlo 
 

Poroszló 
 

Poroszlótelk
e 
Poroszló 
Liget 
(határrész) 

Puszta személynévből keletkezett magyar névadással: 
Poruzlou szn. De az is feltehető, hogy a m. poroszló 
’törvényszolga’ fn. rejlik a hn.-ben (FNESZ). Mai 
előfordulásában kiegészül a liget fn.-vel.  

poroszl
ó 

      421  41  33 

Poroszló(teleke) 1406: 
Porozloteleke 

Poroszlóteleke Poroszlótelk
e 
Poroszló 
Liget 
(határrész) 

Az előtag puszta személynévből keletkezett magyar 
névadással: Poruzlou szn. De az is feltehető, hogy a m. 
poroszló ’törvényszolga’ fn. rejlik a hn.-ben. Az utótag 
a telek ’szántásra alkalmas trágyázott föld’ fn. birtokos 
személyragos alakja. (FNESZ)  

poroszl
ó 

    telek e 200 100 21 11 43 

Porvod [1067 k.]/267: 
Prouod 

1325: Poruod 

Porvod 
 
 

Parvad 
(határrész) 

A Pervát<Porvod hn. puszta személynévből keletkezett 
magyar névadással. A szn. szláv eredetű. (FNESZ)  

porvod       421  41  33 

Pródegyháza 1476: Prodeghaza Pródegyháza Pródi-halom 
Pród 
Kispród 

Puszta személynévből keletkezett magyar névadással. 
A szn. szláv eredetű (FNESZ). Ma előfordul –i 
képzővel, képző nélküli alakjához a Kis-, illetve Nagy- 

pród     egyház a 421 100 41 11 11 



Nagypród 
(határrész) 

előtag járul.  

Prügymonostora 1352: 
Piudmonostora 

Prügymonostor
a 

Prügy A Prügy szn. és a monostor fn. birtokos személyragos 
alakjának összetétele (FNESZ). Mai alakjában a –
monostor utótag elmarad.   

prügy     monostor a 421 100 41 11 11 

Rád 1318-22: Rad 
 

Rád 
 

Tiszarád Puszta személynévből keletkezett magyar névadással: 
Rad szn. (FNESZ)  

rád       421  41  33 

Rád *1328: Rada Ráda Tiszarád A Rad szn. birtokos személyragos alakja vált hn.-vé. 
Mai alakjában a Tisza- előtag megkülönböztető 
szerepű. (FNESZ) 

rád   a    421  41  44 

Radvány 1424: Radwan Radvány Aradvány 
Aradványpu
szta 

A m.-ban is meghonosodott szláv Rad(o)van szn.-ből 
birtoklást kifejező szláv –jъ, -ja képzővel Radvanj és 
Radvanja alakult. Később a hn. az „a” határozott 
névelővel Aradvány-nyá bővült. Ma ez az alak a puszta 
utótaggal is kiegészül, amely ’major’ értelmű. 
(FNESZ)  

radván
y 

      421  41  33 

Rakamaz [1067 k.]/267: 
Rakamoz 

 

Rakamaz Aradvány 
Aradványpu
szta 

Bizonytalan eredetű. Végződése alapján arra 
következtethetünk, hogy egy –maz képzős tr. szn.-ből 
keletkezett. Talán az ótr. arqa ’keres, átkutat’ 
származékából indulhatunk ki úgy, hogy a m.-ban 
ark>rak hangátvetést teszünk fel. (FNESZ) 

rakama
z 

      ?421  ?41  ?33 

Rakamaz 1311: 
Olsorakamoz 

Alsórakamaz Aradvány 
Aradványpu
szta 

Az előtag a m. alsó ’alul lévő’ mn., az utótag  
bizonytalan eredetű. Végződése alapján arra 
következtethetünk, hogy egy –maz képzős tr. szn.-ből 
keletkezett. Talán az ótr. arqa ’keres, átkutat’ 
származékából indulhatunk ki úgy, hogy a m.-ban 
ark>rak hangátvetést teszünk fel (FNESZ). MEZŐ és 
NÉMETH szerint nem fejthető meg a törökből, mert a 
törökben – a jövevényszavak kivételével – r-rel nem 
kezdődik szó.   

alsó     rakamaz  540 200 71 21 11 

Rakamaz 1355: 
Albeusrakamaz
a 

Albeusrakamaz
a 

Aradvány 
Aradványpu
szta 

Az előtag a m. Albeus szn., az utótag bizonytalan 
eredetű. Végződése alapján arra következtethetünk, 
hogy egy –maz képzős tr. szn.-ből keletkezett. Az 
utótagban ennek birtokos személyragos alakja lehet. 
Talán az ótr. arqa ’keres, átkutat’ származékából 
indulhatunk ki úgy, hogy a m.-ban ark>rak 
hangátvetést teszünk fel. (FNESZ) 

albeus     rakamaz a 421 200 41 21 11 

Ramocsaháza 1283: 
Romalchahaza 

 

Ramocsaháza 
 
 

Ramocsaház
a 

Az előtag puszta személynévből keletkezett magyar 
névadással: Ramacha szn. A szn. a Rama szn.-nek a 
kicsinyítő-becéző képzős származéka. Az utótag a m. 
ház ’lakóhely, otthon’ fn. birtokos személyragos  
alakja. (FNESZ)  

ramocs
a 

    ház a 421 100 41 11 11 

Ramocsaháza 1308: Ramocha Ramocsa Ramocsaház
a 

Puszta személynévből keletkezett magyar névadással: 
Ramacha szn. A szn. a Rama szn.-nek a kicsinyítő-
becéző képzős származéka. (FNESZ)          

ramocs
a 

      421  41  41 

Rázom 1265/336: 
Raazon 

Rázom Rázompuszt
a 
(határrész) 

Puszta személynévből keletkezett magyar névadással.  
Mai előfordulásában az előtag a Rázom névalak, az 
utótag a puszta fn., mely elpusztásodással, 

rázom       421  41  33 



elnéptelenedéssel kapcsolatos. (FNESZ)  
Remetekútfő 1312: 

Remethekutfeu 
Remetekútfő Remete-

csatorna 
Remete ér 
Remete fok 
(határrész) 

A szn.-ként is alkalmazott m. remete fn.-nek, a kút fn.-
nek és a fő fn.-nek az összetétele. (FNESZ)Mai 
előfordulásában a Remete névalak a csatorna, ér, fok 
fn.-ekkel egészült ki.  

remete  kút   fő  200 100 22 11 11 

Rénoldtuzséra 1212/339: Tuzer Tuzsér Tuzsér A Tuzsér puszta személynévből keletkezett magyar 
névadással: Tusyr szn. (FNESZ) 

tuzsér       421  41  33 

Rénoldtuzséra 1344: 
Renolthusira 

Rénoldtuzséra Tuzsér Szn.-i eredetű az előtag. Rénold nevű ispán birtoka. Az 
utótag a Tuzsér hn. birtokosragos alakja. A Tuzsér 
puszta személynévből keletkezett magyar névadással: 
Tusyr szn. (FNESZ) 

rénold     tuzsér a 421 200 41 23 44 

Rénoldtuzséra 1345: Gewstusera Gőstuzséra Tuzsér A m. Gős szn.-ből keletkezett az előtag. Az utótag a 
Tuzsér hn. birtokosragos alakja. A Tuzsér puszta 
személynévből keletkezett magyar névadással: Tusyr 
szn. (FNESZ) 

gős     tuzsér a 421 200 41 23 44 

Révbács 1323: Bach 
 

Bács 
 

Bács tanya 
(határrész) 

A m. Baγacs szn.-ből keletkezett. Tövében feltehetőleg 
a baγa méltóságnév rejlik. Mai előfordulásában a tanya 
’kisebb gazdasági település a határban’ fn.-vel egészült 
ki. (FNESZ)  

bács       421  41  33 

Révbács 1355: Benbach 
[∋ : Reubuch] 

Révbács Bács tanya 
(határrész) 

Az előtag a m. rév ’vízi átkelőhely’ fn.-ből alakult, az 
utótag  a m. Baγacs szn.-ből keletkezett. Tövében 
feltehetőleg a baγa méltóságnév rejlik. (FNESZ) 

rév     bács  413 200 53 21 11 

Rozsály [1290]: Rwsal 
1291 után: Rosal 

Rozsály 
 

Rozsály 
puszta 
(határrész) 

Puszta személynévből keletkezett magyar névadással: 
Rosal szn. A szn. talán szláv eredetű (FNESZ). Mai 
előfordulásában kiegészül a puszta fn.-vel.  

rozsály       421  41  33 

Rozsteleke 1427: Rostheleke Rozsteleke Rozsrétboko
r (határrész) 

A m. Rozsd szn.-nek, nemzetségnévnek és a birtokos 
személyraggal ellátott telek ’gazdasági műveléssel 
hasznosítható földdarab’ fn.-nek az összetétele. A 
Rozsd a rozs ’gabonaféle’ fn.-ből képződött (FNESZ). 
Mai előfordulásában a Rozs névalak a rét és bokor fn.-
vel kapcsolódik össze.  

rozs     telek e 421 100 41 11 11 

Salamon 1220/550: 
Salamonis [∋ : 
Solomonis] 

Salamon Salamon 
Salamon 
irtás 
(határrész) 

Puszta személynévből keletkezett magyar névadással: 
Salamín szn. (FNESZ). Mai előfordulásában az irtás 
fn. kapcsolódik hozzá.  

salamo
n 

      421  41  33 

Sáp 1264: Saap Sáp Sáp Vitatott eredetű. Talán a m. sápad, sápaszt ige 
családjába tartozik, s vagy közvetlenül utal a talaj 
világos színére, vagy pedig szn.-i áttétellel vált hn.-vé: 
Sap szn. De felmerült annak a lehetősége, hogy a 
német eredetű m. sáp ’dézsa, sajtár’ fn.-ből alakult, s 
vagy sajtárra emlékeztető mélyedéssel, vagy pedig 
sajtárral történő gabonaszolgáltatásokkal függ össze. 
(FNESZ)  

sáp       ?313/42 ?313 ?33 

Sárkuta 1476: Sarkwtha Sárkuta Szárkútdűlő 
(határrész) 

A m. sár ’víztől ragadóssá vált föld, agyag’ fn. és a kút 
fn. birtokos személyragos alakjának összetétele. 
(FNESZ) Mai előfordulásában a Sár névalak helyett 
Szár szerepel és ez kiegészül a kút fn.-vel, illetve a 

sár  kut a    413  82  33 



dűlő fn.-vel.  
Semjén 1271: Semian Semjén Kállósemjén A Semjén puszta szn.-ből keletkezett, mégpedig a lat. 

Simeon ’Simon’ szn.-nek magyar nyelvi fejleményéből 
keletkezett (Semján~Semjén). A Kálló- előtag 
Nagykálló szomszédságára utal. (FNESZ) 

semjén       421  41  33 

Semjén 1317: Eghazas 
Semyen 

Egyházassemjé
n 

Kállósemjén A Semjén puszta szn.-ből keletkezett, mégpedig a lat. 
Simeon ’Simon’ szn.-nek magyar nyelvi fejleményéből 
keletkezett (Semján~Semjén). Egyházas- előtagnak 
templommal rendelkező, templomos az értelme. 
(FNESZ) 

egyház
a 

  s  semjén  413 200 72 21 11 

Semjén 1324: Nog 
semyen 

Nagysemjén Kállósemjén Az előtag a m. nagy mn. A Semjén hn. puszta szn.-ből 
keletkezett, mégpedig a lat. Simeon ’Simon’ szn.-nek 
magyar nyelvi fejleményéből keletkezett. 
(Semján~Semjén). (FNESZ) 

nagy     semjén  311 200 71 21 11 

Semjén 1414: Kissemjén Kissemjén Kállósemjén Az előtag a m. kis mn. A Semjén hn. puszta szn.-ből 
keletkezett, mégpedig a lat. Simeon ’Simon’ szn.-nek 
magyar nyelvi fejleményéből keletkezett. (FNESZ) 

kis     semjén  311 200 71 21 11 

Sényő 1320: Seneu Sényő Sényő Puszta személynévből keletkezett magyar névadással: 
Seneu szn. A szn. minden bizonnyal a m. Semjén 
’Simon’ szn.-ből alakult. (FNESZ) 

sényő       421  41  33 

Sima(egyháza) 1325: Syma 
  

Sima 
 

Felsősima 
(határrész) 

Puszta személynévből keletkezett magyar névadással: 
Síma szn. A szn. a m. Simon~Simeon szn.-ből alakult. 
Mai alakjában a Felső- előtag a m. felső ’felül lévő’ 
mn.-ből származik. (FNESZ) 

sima       421  41  33 

Sima(egyháza) 1349: Symaeghaz Simaegyház Felsősima 
(határrész) 

A m. Sima szn. és az egyház ’templom’ fn. összetétele. 
A szn. a m. Simon~Simeon szn.-ből alakult. (FNESZ) 

sima     egyház  200 100 21 11 43 

Sima(egyháza) 1411: 
Symoneghaz 

Simonegyház Felsősima 
(határrész) 

A Simon szn. és az egyház ’templom’ fn. összetétele. 
(FNESZ) 

simon     egyház  421 100 41 11 11 

Sima(egyháza) 1430: Symand Simánd Felsősima 
(határrész) 

A m. Sima szn. –n képzős származékából keletkezett –
d képzővel. (FNESZ) 

simá n  d    421  41  33 

Sima(egyháza) 1434: 
Symoneghaza 

Simonegyháza Felsősima 
(határrész) 

A Simon szn. és az egyház ’templom’ fn. birtokos 
személyragos alakjának összetétele. (FNESZ) 

simon     egyház a 421 100 41 11 44 

Simán(d), 
Simonegyház(a) 

1325: Syma 
 

Sima 
 

Felsősima 
(határrész) 

Puszta személynévből keletkezett magyar névadással: 
Síma szn. A szn. a m. Simon~Simeon szn.-ből alakult. 
Mai alakjában a Felső- előtag a m. felső ’felül lévő’ 
mn.-ből származik. (FNESZ) 

sima       421  41  33 

Simán(d), 
Simonegyház(a) 

1349: Symaeghaz Simaegyház Felsősima 
(határrész) 

A m. Sima szn. és az egyház ’templom’ fn. összetétele. 
A szn. a m. Simon~Simeon szn.-ből alakult. (FNESZ) 

sima     egyház  200 100 21 11 43 

Simán(d), 
Simonegyház(a) 

1411: 
Symoneghaz 

Simonegyház Felsősima 
(határrész) 

A Simon szn. és az egyház ’templom’ fn. összetétele. 
(FNESZ)  

simon     egyház  421 100 41 11 11 

Simán(d), 
Simonegyház(a) 

1430: Symand Simánd Felsősima 
(határrész) 

A m. Sima szn. –n képzős származékából keletkezett –
d képzővel. (FNESZ) 

simá n  d    421  41  33 

Simán(d), 
Simonegyház(a) 

1434: 
Symoneghaza 

Simonegyháza Felsősima 
(határrész) 

A Simon szn. és az egyház ’templom’ fn. birtokos 
személyragos alakjának összetétele. (FNESZ) 

simon     egyház a 421 100 41 11 44 

Sitér 1390: Sehter Sitér Siter 
Siterhalom 
Sétérhalom 
Sitér tanyák 

A m. sajtár fn. régi alakváltozatából keletkezett. 
Sajtárra emlékeztető mélyedéssel, völggyel 
kapcsolatos. Mai alakjában ez kiegészül a halom 
’szántásra alkalmas trágyázott föld’ fn.- vel, illetve a 

sitér       312  59  33 



(határrész) tanya ’kisebb földfelszíni emelkedés’ fn. többesszámú 
alakjával. (FNESZ) 

Sóly [1067 k.]/267: 
Solu 

 

Sóly 
 

- A végső soron héber eredetű m. Saul szn.-ből 
keletkezett. (FNESZ) 

sóly       421  41  33 

Sóly 1276: Soler Sólyér - A végső soron héber eredetű m. Saul szn.-ből 
keletkezett az előtag, az utótag a m. ér fn. (FNESZ) 

sóly  ér     521  22  33 

Solymos(telek) 1304: Solumus 
 

Solymos 
 

- A m. solymos ’solymász’ foglalkozásnévből 
keletkezett. Solymászok településére utal. (FNESZ) 

solymo
s 

      423  33  33 

Solymos(telek) 1355/357: 
Solyumusteluk 

Solymostelek - A m. solymos ’solymász’ foglalkozásnév és a telek 
’szántásra alkalmas trágyázott föld’ fn. összetétele. 
(FNESZ)  

solymo
s 

    telek  200 100 21 11 43 

Soma 1220/550: Suma Soma - Puszta személynévi eredetű. (FNESZ)  soma       421  41  33 
Süldő(egyház) 1229/550: Seldeu 

 
Süldő 
 

Süldős ere 
(határrész) 

Bizonyára puszta személynévi eredetű, ami a sül ’sün’ 
állatnévből alakulhatott –d és –ő~e képzővel.  Mai 
alakjában ennek –s képzős származékához kapcsolódik 
az ér fn. birtokos személyragos alakja (MEZŐ-
NÉMETH 1972). 

süldő       421  41  33 

Süldő(egyház) 1457: 
Zywlleweghaz 

Szüllőegyház Süldős ere 
(határrész) 

A Szüllő előzménye talán a szn.-i használatú m. szülő 
fn. lehetett. Az utótag az egyház ’templom’ fn. 
(FNESZ) 

szüllő     egyház  421 100 41 11 11 

Szabolcs 1 [1200 k.] 896 u.-
ra: Zobolsu 

Szabolcs Szabolcs Puszta személynévből keletkezett magyar névadással: 
Sobolch szn. A község nyugati szélén álló földvárat, 
amely az Árpád-korban a szabolcsi ispánság székhelye 
volt, feltehetőleg Árpád fejedelemnek Szabolcs nevű 
unokaöccse építette. (FNESZ) 

szabolc
s 

      421  41  33 

Szabolcs 2 1453: Zabolch Szabolcs Szabolcs 
halom 
(határrész) 

Puszta személynévből keletkezett magyar névadással: 
Sobolch szn. (FNESZ). Mai előfordulásában a szn.-hez 
a halom ’kisebb földfelszíni emelkedés’ járul.  

szabolc
s 

      421  45  33 

Szacs(telek) 1317: Zoch 
 

Szacs/Szócs 
(MEZŐ-
NÉMETH, 
1972) 
 

Nagysac 
Kissac 
Sacpart 
(határrész) 

A m. Szacs szn.-ből keletkezett magyar névadással. 
Mai előfordulásában ez kiegészül a Nagy-, Kis- 
előtaggal, amely megkülönböztető szerepű és a -part 
utótaggal. (FNESZ)   

szacs/s
zócs 

      421  41  33 

Szacs(telek) 1318-22 között: 
Zoochtelek 

 

Szacstelek/Szóc
stelek (MEZŐ-
NÉMETH, 
1972) 

Nagysac 
Kissac 
Sacpart 
(határrész) 

A m. Szacs szn.-nek és a telek ’szántásra alkalmas 
trágyázott föld’ fn.-nek az összetétele. (FNESZ)  

szacs/s
zócs 

    telek  200 100 21 11 43 

Szacs(telek) 1327: 
Zoochfertey 

Szacsfertő/Szóc
sfertő (MEZŐ-
NÉMETH, 
1972) 

Nagysac 
Kissac 
Sacpart 
(határrész) 

A m. Szacs szn.-nek és a m. fertő ’feltöltődő sekély 
állóvíz’ fn.-nek az összetétele. (FNESZ) 

szacs/s
zócs 

 fertő     521  22  33 

Szakoly 1263: Zokol Szakoly Szakoly Szláv eredetű településnév. A hn.-ben a szn.-ként is 
alkalmazott ősszláv *sokolъ ’sólyom’ rejlik. (FNESZ) 

szakoly       421  41  33 

Szakoly 1314: Inezakala Ineszakolya Szakoly Az előtag az Ine szn. (a névadó Nagy Ine), az utótag a 
Szakoly hn. birtokos személyragos alakja, amelyben a 
szn.-ként is alkalmazott ősszláv *sokolъ ’sólyom’ 
rejlik. (FNESZ) 

ine     szakoly a 421 200 41 23 44 



Szakoly 1314: Unee 
Zakala 

Üneszakolya Szakoly Az előtag szn.-i eredetű (Jüne), az utótag a Szakoly hn. 
birtokos személyragos alakja, amelyben a szn.-ként is 
alkalmazott ősszláv *sokolъ ’sólyom’ rejlik. (FNESZ) 

üne     szakoly a 421 200 41 23 44 

Szakoly 1423: Juaszakol Jüneszakoly Szakoly Az előtag szn.-i eredetű (Jüne), az utótag a Szakoly hn. 
birtokos személyragos alakja, amelyben a szn.-ként is 
alkalmazott ősszláv *sokolъ ’sólyom’ rejlik. (FNESZ) 

jüne     szakoly  421 200 41 21 42 

Szalóka 1270/272/476/58
0: Zolonka 

Szalóka Szolovka 
(Ukrajna) 

A Szalóka helynév személynévből keletkezett: Zolouk 
szn. (FNESZ) 

szalók   a    421  41  33 

Szalóksámson 1335: Samson 
 

Sámson 
 

- A m. Sámson személynév vált hn.-vé. (FNESZ) sámson       421  41  33 

Szalóksámson 1347: 
Zalouchsamson 

Szalóksámson - A Szalók hn. puszta személynévből keletkezett: 
Zolouk szn. Szláv eredetű. Az utótag a m. Sámson 
szn.-ből származik. (FNESZ)  

szalók     sámson  421 200 41 21 11 

Szandalik [1067 k.]/267: 
Zondonek 

Szandanék Szandalik 
Szandalék 
halom 
Szandalék, = 
foka, = 
halma 
(határrész) 

Az elsődleges Szandanék hn. puszta személynévből 
keletkezett magyar névadással. A szn. a szláv 
nyelvekben kimutatható (FNESZ). Mai 
előfordulásában az n hangból hátsóbb képzésű l lesz és 
az utolsó szótagbeli mgh. alsóbb képzésű lesz. Ehhez 
kapcsolódik a halom fn. és a fok, valamint halom fn. 
birtokos személyragos alakja.  

szanda
nék 

      421  41  33 

Szántótelek 1337: Zantotelwk Szántótelek Szántóhalom
tanya 

A m. szántó ’földműves’ fn. és a telek ’szántásra 
alkalmas trágyázott föld’ fn. összetétele. A szántó fn. a 
szánt ige –ó képzős alakjából származik. Szántásra 
kötelezett szolganépek által megmunkált trágyázott 
földre utal. Mai előfordulásában a Szántó- előtaghoz a 
halom ’kisebb földfelszíni emelkedés’ fn., illetve a 
tanya ’kisebb gazdasági település a határban’ fn. 
kapcsolódik. (FNESZ) 

szántó     telek  423 100 33 11 11 

Szeg(telke), 
Szegegyház(a) 

1332-5: Gueg [∋ : 
Sceg] 

 

Szeg 
 
 

Szegegyháza 
Szegegyházi 
puszta 
Kisszegegyh
áza 
Nagy-
Szegegyháza 
(határrész) 

A m. szeg ’sarok, szeglet, zug’ fn. vált hn.-vé. 
(FNESZ) 

szeg       523  21  33 

Szeg(telke), 
Szegegyház(a) 

1364: Zegetelke 
 

Szegetelke Szegegyházi 
puszta 
Kisszegegyh
áza 
Nagy-
Szegegyháza 
(határrész) 

A m. szeg ’sarok, szeglet, zug’ fn. birtokos 
személyragos alakjának és a telek ’szántásra alkalmas 
trágyázott föld’ fn. birtokos személyragos alakjának 
összetétele. 

szeg   e  telk e 200 100 23 11 43 

Szeg(telke), 
Szegegyház(a) 

1430: Zeged Szeged Szegegyházi 
puszta 
Kisszegegyh
áza 
Nagy-

A m. szeg ’sarok, szeglet, zug’ fn.-nek –d képzős 
származéka. (FNESZ) 

szege   d    523  23  21 



Szegegyháza 
(határrész) 

Szeg(telke), 
Szegegyház(a) 

1463: Zekehaz Szegegyház Szegegyházi 
puszta 
Kisszegegyh
áza 
Nagy-
Szegegyháza 
(határrész) 

A m. szeg ’sarok, szeglet, zug’ fn.-nek és az egyház 
’templom’ fn.-nek az összetétele. Mai alakjában az –i  
képző, a puszta fn., 3.-ű birtokos személyrag, a nagy és 
kis mn. kapcsolódik hozzá.   

szeg     egyház  200 100 21 11 43 

Szeg(telke), 
Szegegyház(a) 

1476: 
Thewzegeghaza 

 

Tószegegyháza Szegegyházi 
puszta 
Kisszegegyh
áza 
Nagy-
Szegegyháza 
(határrész) 

Valójában ez elírás és (Tó-)Szegegyházát kell kell 
keresni a név mögött. (MEZŐ-NÉMETH 1972) 

tó  szeg   egyház a 200 100 22 11 11 

Szeg(telke), 
Szegegyház(a) 

1611: Fejértho Fehértó Szegegyházi 
puszta 
Kisszegegyh
áza 
Nagy-
Szegegyháza 
(határrész) 

A m. fehér mn.-nek és a tó ’állóvíz’ fn.-nek az 
összetétele. (FNESZ) 

fehér  tó     521  22  33 

Szeged 1332-5: Gueg [∋ : 
Sceg] 

 

Szeg 
 

Szegegyháza 
Szegegyházi 
puszta 
Kisszegegyh
áza 
Nagy-
Szegegyháza 
(határrész) 

A m. szeg ’sarok, szeglet, zug’ fn. vált hn.-vé. 
(FNESZ) 

szeg       523  21  33 

Szeged 1364: Zegetelke Szegetelke Szegegyháza 
Szegegyházi 
puszta 
Kisszegegyh
áza 
Nagy-
Szegegyháza 
(határrész) 

A m. szeg ’sarok, szeglet, zug’ fn. birtokos 
személyragos alakjának és a telek ’szántásra alkalmas 
trágyázott föld’ fn. birtokos személyragos alakjának 
összetétele. 

szeg   e  telk e 200 100 23 11 43 

Szeged 1430: Zeged Szeged Szegegyháza 
Szegegyházi 
puszta 
Kisszegegyh
áza 
Nagy-
Szegegyháza 
(határrész) 

A m. szeg ’sarok, szeglet, zug’ fn.-nek –d képzős 
származéka. (FNESZ) 

szege   d    523  23  21 

Szeged 1463: Zekehaz Szegegyház Szegegyháza A m. szeg ’sarok, szeglet, zug’ fn.-nek és az egyház szeg     egyház  200 100 21 11 43 



Szegegyházi 
puszta 
Kisszegegyh
áza 
Nagy-
Szegegyháza 
(határrész) 

’templom’ fn.-nek az összetétele. Mai alakjában az –i  
képző, a puszta fn., 3.-ű birtokos személyrag, a nagy és 
kis mn. kapcsolódik hozzá.   

Szeged 1476: 
Thewzegeghaza 

 

Tószegegyháza Szegegyháza 
Szegegyházi 
puszta 
Kisszegegyh
áza 
Nagy-
Szegegyháza 
(határrész) 

Valójában ez elírás és (Tó-)Szegegyházát kell kell 
keresni a név mögött. (MEZŐ-NÉMETH 1972) 

tó  szeg   egyház a 200 100 22 11 11 

Szeged 1611: Fejértho Fehértó Szegegyháza 
Szegegyházi 
puszta 
Kisszegegyh
áza 
Nagy-
Szegegyháza 
(határrész) 

A m. fehér mn.-nek és a tó ’állóvíz’ fn.-nek az 
összetétele. (FNESZ) 

fehér  tó     521  22  33 

Szeghalom [1067 k.]/267: 
Scegholm 

Szeghalom Szegi puszta 
Szék-határ 
Szék-halom 
(határrész) 

A m. szeg ’sarok, szeglet, zug’ fn. és a halom ’kisebb 
földfelszíni emelkedés’ fn. összetétele. Mai 
előfordulásában –i képzős alakjához járul a puszta fn., 
a képző nélküli alakjához a határ és halom fn.  

szeg  halom     522  22  33 

Székely 1284 k.: Zekul Székely Székely A Székely hn. a székely népnévből keletkezett. 
Határvédelemre idetelepült székelyek nyelvi nyomával 
lehet dolgunk. A székely népnév eredete nincs 
tisztázva. Értelmezik a székely-t magyar 
foglalkozásnévnek is, de tövének nincs kielégítő 
magyarázata. (FNESZ) 

székely       423  31  33 

Szekeres(egyház) [1067 k.]/267: 
Zekeres 

 

Szekeres 
 

Szekereskút 
Szekeres-tag 
(határrész) 

A m. szekeres ’fuvaros’ fn.-ből keletkezett. A szekeres 
a m. szekér fn. –s képzős származéka. Azzal 
kapcsolatos, hogy a falu első lakói fuvarozásra voltak 
kötelezve (FNESZ). Mai előfordulásában a Szekeres- 
előtaghoz a kút fn. és a tag fn. járult.   

szekere
s 

      423  33  33 

Szekeres(egyház) [1302]: 
Scekeresyghaz 

Szekeresegyház Szekereskút 
Szekeres-tag 
(határrész) 

A m. szekeres ’fuvaros’ fn.-ből keletkezett az előtag. A 
szekeres a m. szekér fn. –s képzős származéka. Azzal 
kapcsolatos, hogy a falu első lakói fuvarozásra voltak 
kötelezve (FNESZ). Az utótag az egyház fn.  

szekere
s 

    egyház  200 100 21 11 43 

Székes [1090 
k.]/227/250/611
/XIX. sz.: 
Scecos 

 

Székes 
 

Napkor A Székes hn. a Székes szn.-ből alakult, de 
keletkezhetett a m. szék ’időszakos vízállás’ 
származékából is. (FNESZ) A Székes jelentése: szík-
tavas (MEZŐ-NÉMETH 1972) 

székes       ?421/52 ?41/  ?33 

Székes [1090 Napkor Napkor Puszta személynévből keletkezett magyar névadással: napkor       421  41  33 



k.]/227/250/611
/XIX. sz.: 
Nepocor 

1312: Napkur 

Napakur szn. A szn. előzménye egy szláv *Nepokorъ 
szn. lehetett. (FNESZ) 

Szentábrány 1364: Abraam 
 

Ábrány  Kis-Ábrány 
Ábrándtanya 
(határrész) 

Puszta személynévből keletkezett magyar névadással: 
Ábrahám szn.: A helynév idővel kiegészült a tanya 
’kisebb gazdasági település a határban’ fn.-vel, és az 
ábránd ’érzelmes vágy, elképzelés’ fn.alaki hatására az 
Ábrándtanya alakot vette fel. Az Ábrány hn. 
előtagjaként a kis mn. áll. (FNESZ) 

ábrány       421  41  33 

Szentábrány *1371: 
Zenthabran 

Szentábrány Kis-Ábrány 
Ábrándtanya 
(határrész) 

Szentnévi eredetű. A falut temploma védőszentjéről 
nevezték el. Az ószövetségi Ábrahám prófétán kívül 
van keresztény Szent Ábrahám is. (FNESZ) 

szent  ábrány     413  47  44 

Szentágota 1390: Zentagata Szentágota Ágota 
Szentágota 
Szentágota 
csárda 
(határrész) 

A Szent Ágota szentnév vált hn.-vé. Mai alakjában a 
csárda fn. járul hozzá. A m. csárda fn. jelentése: 
pusztai vendéglő. (FNESZ)  

szent  ágota     413  47  33 

Szentdemeter 1292: Demetur Demeter - A Demeter szn. vált hn.-vé. (FNESZ)  demete
r 

      421  41  33 

Szentdemeter 1411: 
Sentdemeter 

Szentdemeter - A Szent Demeter szentnév vált hn.-vé. A helységet 
temploma védőszentjéről nevezték el. (FNESZ)  

szent  demeter     413  47  44 

Szentgyörgy *1219/550: 
Mochi 

 

Macsi 
 

Szent 
György 
puszta 
Szentgyörgy 
Szentgyörgy
i 
templomdo
mb 
(határrész) 

Puszta személynévből keletkezett magyar névadással: 
Mochy szn. A szn. talán a szlávságból magyarázható. 
(FNESZ)  

macs   i    421  41  21 

Szentgyörgy 1285: Moch Macs Szent 
György 
puszta 
Szentgyörgy 
Szentgyörgy
i 
templomdo
mb 
(határrész) 

Puszta személynévből keletkezett magyar névadással: 
Mochy szn. A szn. talán a szlávságból magyarázható. 
(FNESZ)  

macs       421  41  42 

Szentgyörgy 1322: NogMoch Nagymacs Szent 
György 
puszta 
Szentgyörgy 
Szentgyörgy
i 
templomdo
mb 

Az előtag a m. nagy mn.-ből származik, az utótag 
puszta személynévből keletkezett magyar névadással: 
Mochy szn. A szn. talán a szlávságból magyarázható. 
(FNESZ)   

nagy     macs  311 200 71 21 11 



(határrész) 
Szentgyörgy 1304: Zencgurg~ 

Zengurg 
 

Szentgyörgy Szent 
György 
puszta 
Szentgyörgy 
Szentgyörgy
i 
templomdo
mb 
(határrész) 

Szentnévi eredetű: Szent György. 
(FNESZ) 

szent  györgy     413  47  33 

Szentgyörgy 1332-5: S. Georgi Szentgyörgyi Szent 
György 
puszta 
Szentgyörgy 
Szentgyörgy
i 
templomdo
mb 
(határrész) 

Szentnévi eredetű: Szent György. Ennek –i képzős 
alakja vált hn.-vé. (FNESZ) 

szent  györgy i    413  47  21 

Szentgyörgy 1379: Kysmoch Kismacs Szent 
György 
puszta 
Szentgyörgy 
Szentgyörgy
i 
templomdo
mb 
(határrész) 

Az előtag a m. kis mn.-ből származik, az utótag puszta 
személynévből keletkezett magyar névadással: Mochy 
szn. A szn. talán a szlávságból magyarázható. 
(FNESZ)   

kis     macs  311 200 71 21 11 

Szentgyörgy 1379: 
Eghazasszentgy
urgh 

Egyházasszentg
yörgy 

Szent 
György 
puszta 
Szentgyörgy 
Szentgyörgy
i 
templomdo
mb 
(határrész) 

Az előtag az egyház ’templom’ fn. –s képzős 
származéka és templomos az értelme. Az utótag 
szentnévi eredetű: Szent György szentnév. A falu 
templomát az ő tiszteletére szentelték.(FNESZ) 

egyház
a 

  s szent györgy  413 200 72 22 11 

Szentgyörgy 1439: 
Eghazasmach 

Egyházasmacs Szent 
György 
puszta 
Szentgyörgy 
Szentgyörgy
i 
templomdo
mb 
(határrész) 

Az előtag az egyház ’templom’ fn. –s képzős 
származéka és templomos az értelme. Az utótag uszta 
személynévből keletkezett magyar névadással: Mochy 
szn. A szn. talán a szlávságból magyarázható. 
(FNESZ)   

egyház
a 

  s  macs  413 200 72 21 11 

Szentgyörgytelek
e 

1220/550: 
Gyurge 

Györgye 
 

- A György szn. birtokos személyragos alakja vált hn.-
vé. (FNESZ) 

györgy   e    421  41  33 



 
Szentgyörgytelek
e 

1259: Gyurgy György - A György szn. vált hn.-vé. (FNESZ)  györgy       421  41  42 

Szentgyörgytelek
e 

1352/368: 
Zengeurgh 

 

Szentgyörgy - Szentnévi eredetű: Szent György. A helységet 
temploma védőszentjéről nevezték el. (FNESZ) 

szent  györgy     413  47  44 

Szentgyörgytelek
e 

1385:  
Zenthgyurteleke~

Zenthgyurgtele
ke 

Szentgyörgytele
ke 

- A Szent György szentnév és a telek ’szántásra 
alkalmas trágyázott föld’ fn. birtokos személyragos 
alakjának összetétele a hn. (FNESZ) 

szent  györgy   telek e 200 100 22 11 43 

Szentkirály 1427: Zenthkyral 
 

Szentkirály 
 

- Szentkirály onnan kapta a nevét, hogy templomát első 
királyunk, Szent István tiszteletére szentelték. 
(FNESZ) 

szent  király     413  47  33 

Szentkirály 1427: 
Bwdzenthkyral 

Büdszentkirály - Szentkirály onnan kapta a nevét, hogy templomát első 
királyunk, Szent István tiszteletére szentelték. A Büd 
puszta személynévből keletkezett magyar névadással: 
Beud szn. A szn.-ben a m. bő köznév rejlik –d 
képzővel megtoldva. (FNESZ) 

büd    szent király  421 200 41 22 11 

Szentlélek(teleke
) 

1344: Scenthliluk 
 

Szentlélek 
 

Szentlélek-
föld 
Szent Lélek 
völgye 
(határrész) 

Onnan kapta nevét, hogy a község templomát a 
Szentlélek tiszteletére szentelték. (FNESZ) 

szent  lélek     413  47  33 

Szentlélek(teleke
) 

1363: 
Gyürkereke 

Györkereki Szentlélek-
föld 
Szent Lélek 
völgye 
(határrész) 

A Györk a m. Györ szn.-nek –k képzős származékából 
keletkezett. A kereki névelem a m. kerek ’körhöz 
hasonló alakú erdő’ fn. –i képzős származéka. 
(FNESZ) 

györk  kerek i    523  24  33 

Szentlélek(teleke
) 

1450: 
Szentlelektelek
e 

Szentlélektelek
e 

Szentlélek-
föld 
Szent Lélek 
völgye 
(határrész) 

A szentnév és a telek ’szántásra alkalmas trágyázott 
föld’ fn összetétele. Onnan kapta nevét, hogy a község 
templomát a Szentlélek tiszteletére szentelték. 
(FNESZ) 

szent  lélek   telek e 200 100 22 11 43 

Szentmargita [1009]>261/271: 
Feierzenthmarg
ita 

 

Fejérszentmargi
ta 
 

Telek- vagy 
Koponyahal
om = 
Margita-
halom, 
Margita-
domb 
(határrész) 
Újszentmarg
ita 

A Szentmargita hn. azzal kapcsolatos, hogy a falu 
templomát Antiochiai Szent Margit tiszteletére 
szentelték. A szentnév birtokos személyragos alakja 
vált hn.-vé. Az előtag személynévi eredetű. Mai 
alakjában előtagként az új mn. szerepel. 
Határrészneveiben a Margita utótagként felveszi a 
halom és domb fn.-et. 

fejér    szent margit a 421 200 41 22 11 

Szentmargita 1458: 
Zenthmargyth 

Szentmargit Telek- vagy 
Koponyahal
om = 
Margita-
halom, 

A Szentmargita hn. azzal kapcsolatos, hogy a falu 
templomát Antiochiai Szent Margit tiszteletére 
szentelték. (FNESZ) 

szent  margit     413  47  42 



Margita-
domb 
(határrész) 
Újszentmarg
ita 

Szentmárton 1212/339: S. 
Martinus 

1322>409: 
Zenthmarton 

Szentmárton 
 
 

Tiszaszentm
árton 

Szentnévi eredetű. A falu templomát az ő tiszteletére 
szentelték. Mai alakjában a Tisza- előtag a Tisza 
mellékére utal. (FNESZ) 

szent  márton     413  47  33 

Szentmihály 1 1292: 
Scenthmyhal 

 

Szentmihály 
 

- Szentnévi eredetű. Szent Mihály arkangyallal lehet 
kapcsolatos. (FNESZ) 

szent  mihály     413  47  33 

Szentmihály 1 1472: 
Zenthmyhalthel
eke 

Szentmihálytele
ke 

- Az előtag szentnévi eredetű. Szent Mihály arkangyallal 
lehet kapcsolatos. Ehhez kapcsolódik a telek szántásra 
alkalmas trágyázott föld’ fn. birtokos személyragos 
alakja. (FNESZ) 

szent  mihály   telek e 200 100 22 11 43 

Szentmihály 2 1495: 
Zenthmyhal 

Szentmihály Bűdszentmih
ály 

Szentnévi eredetű. Szent Mihály arkangyallal lehet 
kapcsolatos. Mai alakjában a Büd- előtag puszta 
személynévből keletkezett magyar névadással: Beud 
szn. A szn.-ben a m. bő köznév rejlik –d képzővel 
megtoldva. (FNESZ) 

szent  mihály     413  47  33 

Szentmiklós 1 1311/323: 
Zentmiclos 

Szentmiklós Sz. Miklós 
Szent Miklós 
Mező-Szent-
Miklós 

Szentnévi eredetű. Mai előfordulásában a mező fn. 
kapcsolódik hozzá előtagként. (FNESZ)   

szent  miklós     413  47  33 

Szentmiklós 2 1352/368: 
Zenmiclos 

Szentmiklós 
 

- Szentnévi eredetű. (FNESZ)  szent  miklós     413  47  33 

Szentmiklós 2 1458: 
Chegezenthmyk
los 

Csegeszentmikl
ós 

- A Csege névalak puszta személynévből keletkezett 
magyar névadássa: Chega szn. Az utótag szentnévi 
eredetű. (FNESZ) 

csege    szent  miklós  421 200 41 22 11 

Szentpéter(földe), 
Szentpéter(teleke
) 

1364: 
Scenthpeter 

Szentpéter 
 

Sz. péter 
halma 
(határrész) 
 

Szentnévi eredetű. Azzal kapcsolatos, hogy a falu 
templomát Szent Péter tiszteletére szentelték. Mai 
előfordulásában a szentnévhez a halom ’kisebb 
földfelszíni emelkedés’ fn. járul. (FNESZ) 
 

szent  péter     413  47  33 

Szentpéter(földe), 
Szentpéter(teleke
) 

1462: 
Zenthpeterthele
ke 

Szentpétertelek
e 

Sz. péter 
halma 
(határrész) 
 

Szentnévi eredetű az előtag. Az utótag a telek 
’szántásra alkalmas trágyázott föld’ fn. birtokos 
személyragos alakja. Azzal kapcsolatos, hogy a falu 
templomát Szent Péter tiszteletére szentelték. (FNESZ) 

szent  péter   telek e 200 100 22 11 43 

Szentpéter(földe), 
Szentpéter(teleke
) 

1411: 
Zentpeterfölde 

Szentpéterfölde Sz. péter 
halma 
(határrész) 
 

Szentnévi eredetű az előtag. Az utótag a föld fn. 
birtokos személyragos alakja. Azzal kapcsolatos, hogy 
a falu templomát Szent Péter tiszteletére szentelték. 
(FNESZ) 

szent  péter   föld e 200 100 22 11 43 

Szentpéter(földe), 
Szentpéter(teleke
) 

1417: S. Petri Szentpetri Sz. péter 
halma 
(határrész) 
 

Szentnévi eredetű. A szentnév –i képzős alakja vált 
hn.-vé. (FNESZ)  

szent  petr i    413  47  21 

Szentpéter(földe), 1584: Nimir Nimir/Nemél Sz. péter Ha a Nemél olvasat helyes, akkor a falunév puszta nemél       421  41  33 



Szentpéter(teleke
) 

(MEZŐ-
NÉMETH 
1972) 

halma 
(határrész) 
 

személynévből való: egykori tulajdonosa óvónevet 
viselt. (MEZŐ-NÉMETH 1972) 

Szentvid 1312: Wyd Vid Hadházi Vid 
puszta 
Hajdúnánási 
Rácz Vid 
puszta 
Vidiföld 
(határrész) 

Puszta személynévből keletkezett magyar névadással: 
Vid szn. Mai előfordulásában a Hadházi névalak 
Hajdúhadház hn.-re utal, a puszta fn. 
elnéptelenedéssel, elpusztásodással van kapcsolatban; 
egy másik esetben a Hajdúnánási névalak Hajdúnánás 
hn.-re utal. A Vidiföld határrész a Vid –i képzős 
alakjának és a föld ’földbirtok’ fn.-nek az összetétele. 
(FNESZ) 

vid       421  41  33 

Szentvid 1355/357: 
Vydmonostora 

Vidmonostora Hadházi Vid 
puszta 
Hajdúnánási 
Rácz Vid 
puszta 
Vidiföld 
(határrész) 

Puszta személynévből keletkezett magyar névadással: 
Vid szn. Ehhez kapcsolódott a monostor ’kolostor’ fn. 
birtokos ragos alakja. (FNESZ) 

vid     monostor a 200 100 21 11 43 

Szentvid 1375: Vidteleke Vidteleke Hadházi Vid 
puszta 
Hajdúnánási 
Rácz Vid 
puszta 
Vidiföld 
(határrész) 

Puszta személynévből keletkezett magyar névadással: 
Vid szn. Ehhez kapcsolódott a telek ’szántásra 
alkalmas, trágyázott föld’ fn. birtokos ragos alakja. 
(FNESZ) 

vid     telek e 200 100 21 11 43 

Szentvid 1393: Vydekhaza Videgyháza Hadházi Vid 
puszta 
Hajdúnánási 
Rácz Vid 
puszta 
Vidiföld 
(határrész) 

Puszta személynévből keletkezett magyar névadással: 
Vid szn. Ehhez kapcsolódott az egyház fn. birtokos 
ragos alakja. (FNESZ) 

vid     egyház a 200 100 21 11 43 

Szentvid 1518: Szent Vid Szentvid Hadházi Vid 
puszta 
Hajdúnánási 
Rácz Vid 
puszta 
Vidiföld 
(határrész) 

Szentnévi eredetű. A falut temploma védőszentjéről 
nevezték el. (FNESZ) 

szent  vid     413  47  44 

Sziget(egyház) 1310/311: 
Zygetheghaz 

 

Szigetegyház 
 
 

Sziget 
Szigetpuszta 
(határrész) 

A m. sziget ’víztől körülfogott terület’ fn. és az egyház 
fn. összetétele. (FNESZ)  

sziget     egyház  200 100 21 11 11 

Sziget(egyház) 1551: Zigeth Sziget Sziget 
Szigetpuszta 
(határrész) 

A m. sziget ’víztől körülfogott terület’ fn. vált hn.-vé. 
Mai alakjában ehhez kapcsolódott a puszta fn. 
(FNESZ) 

sziget       522  21  41 

Szihalom [1067 k.]/267: 
Scenholm 

Szihalom Szihalmi 
tanya 
környéke 

A m. szín~szén ’egyfajta (gazdasági) épület’ és a 
halom ’kisebb földfelszíni emelkedés’ fn. összetétele. 
Mai alakjában ennek –i képzős alakjához a tanya 

szi  halom     522  22  33 



(tanyahely) ’kisebb gazdasági település a határban’ fn. járult. 
Anonymus magyarázata szerint a honfoglaló magyarok 
Árpád vezér számára egy itteni dombon leveles színt 
készítettek. (FNESZ)  

Szilas 1 1299: Syles [∋ : 
Scylos] 

Szilas Szil ere 
Szil ere-hát 
Szil ere 
laposa 
Szílhát tanya 
(határrész) 

A m. szil ’szilfa’ fn. –s képzős származékából alakult. 
Szilfával benőtt helyre utal. Mai alakjában –s képző 
nélküli alakjához járul az ér fn. birtokos személyragos 
alakja valamint a lapos fn. birtokos személyragos 
alakja. Egy másik előfordulása a szil fn. és a hát 
’hosszan elnyúló földfelszíni emelkedés’ fn. 
összetétele. (FNESZ) 

szila 
szilas 

  s    411 
523 

 72 
21 

 21 
33 

Szilas(teleke) 2 1221/550: Scilos 
 

Szilas 
 

Szilas dűlő 
(határrész) 

A m. szil ’szilfa’ fn. –s képzős származékából alakult. 
Szilfával benőtt helyre utal. Előbb bizonyára erdőnév 
volt, s átvitellel alkalmazták településnévre. Mai 
alakjában ehhez járul a dűlő ’határrész’ fn. (MEZŐ-
NÉMETH 1972).   

szila 
szilas 

  s    411 
523 
 

 72 
21 

 21 
33 

Szilas(teleke) 2 1427: 
Zylastheleke 

Szilasteleke Szilas dűlő 
(határrész) 

A m. szil ’szilfa’ fn. –s képzős származékából alakult a 
Szilas névalak. Szilfával benőtt helyre utal. Utótagként 
kapcsolódott hozzá a telek ’puszta hely’ fn. birtokos 
személyragos alakja. (FNESZ) 

szila   s  telek e 200 100 21 11 43 

Szilasteleke 3 1427: 
Zylostheleke 

Szilasteleke Szilajzug 
(határrész) 

A m. szil ’szilfa’ fn. –s képzős származékából alakult a 
Szilas névalak. Szifával benőtt helyre utal. Utótagként 
kapcsolódott hozzá a telek ’szántásra alkalmas 
trágyázott föld’ fn. birtokos személyragos alakja 
(FNESZ). Mai alakjában a szil ’szilfa’ fn. –j képzős 
alakja kapcsolódik a zug fn.-vel.  

szila   s  telek e 411 100 72 11 11 

Szilegyház 1213/550: Scili 
 

Szili 
 

Szílhát 
(határrész) 

A m. szil ’szilfa’ fn.-ből alakult –i képzővel. Szilfával 
benőtt helyre utal. Mai alakja a szil fn. és a hát 
’hosszan elnyúló földfelszíni emelkedés’ fn. 
összetétele. (FNESZ) 

szil   i    411  51  21 

Szilegyház 1394: Zileghaz Szilegyház Szílhát 
(határrész) 

A m. szil ’szilfa’ fn. és egyház fn. összetétele. 
(FNESZ) 

szil     egyház  200 100 21 11 43 

Szilegyház 1489: Ziltelek Sziltelek Szílhát 
(határrész) 

A m. szil ’szilfa’ fn. és telek ’puszta hely’ fn. 
összetétele. (FNESZ)  

szil     telek  200 100 21 11 43 

Szili 1213/550: Scili 
 

Szili 
 

Szílhát 
(határrész) 

A m. szil ’szilfa’ fn.-ből alakult –i képzővel. Szilfával 
benőtt helyre utal. Mai alakja a szil fn. és a hát 
’hosszan elnyúló földfelszíni emelkedés’ fn. 
összetétele. (FNESZ) 

szil   i    411  51  21 

Szili 1394: Zileghaz Szilegyház Szílhát 
(határrész) 

A m. szil ’szilfa’ fn. és egyház fn. összetétele. 
(FNESZ) 

szil     egyház  200 100 21 11 43 

Szili 1489: Ziltelek Sziltelek Szílhát 
(határrész) 

A m. szil ’szilfa’ fn. és telek ’puszta hely’ fn. 
összetétele. (FNESZ)  

szil     telek  200 100 21 11 41 

Sziltelek 1213/550: Scili 
 

Szili 
 

Szílhát 
(határrész) 

A m. szil ’szilfa’ fn.-ből alakult –i képzővel. Szilfával 
benőtt helyre utal. Mai alakja a szil fn. és a hát 
’hosszan elnyúló földfelszíni emelkedés’ fn. 
összetétele. (FNESZ) 

szil   i    411  51  21 

Sziltelek 1394: Zileghaz Szilegyház Szílhát 
(határrész) 

A m. szil ’szilfa’ fn. és egyház fn. összetétele. 
(FNESZ) 

szil     egyház  200 100 21 11 43 



Sziltelek 1489: Ziltelek Sziltelek Szílhát 
(határrész) 

A m. szil ’szilfa’ fn. és telek ’puszta hely’ fn. 
összetétele. (FNESZ)  

szil     telek  200 100 21 11 43 

Szoboszló(vásár) *1075/217: 
Zobuzlou wasar 

 

Szoboszlóvásár 
 

Hajdúszobos
zló 

A Szoboszló szn. és a vásár fn. összetétele. Egy 
Szoboszló nevű személynek vásártartási joggal 
rendelkező birtokára utal. (FNESZ) 

szobos
zló 

 vásár     325  82  33 

Szoboszló(vásár) 1209: Sobozlou Szoboszló Hajdúszobos
zló 

A Szoboszló szn. vált helynévvé. (FNESZ) szobos
zló 

      421  41  42 

Szolnok 1221/550: 
Zurnuchy 

 

Szolnoki 
 

Szolnok 
tanya 
(határrész) 

Puszta személynévből keletkezett magyar névadással: 
Zolnic szn. A szn. talán a m. szó fn. származéka 
’szószóló, követ’ –féle jelentéssel. A szn. –i képzős 
alakjával van dolgunk (FNESZ). Felmerül egy másik 
lehetőség is: eszerint a szláv solь ’só’ –nikъ képzős 
alakjából származhat a településnév. Lakossága 
bizonyára a sószállítást biztosíthatta (MEZŐ-
NÉMETH 1972). 

szolno
k 

  i    421  41  21 

Szolnok 1327: Zolnuk Szolnok Szolnok 
tanya  
(határrész) 

Puszta személynévből keletkezett magyar névadással: 
Zolnic szn. A szn. talán a m. szó fn. származéka 
’szószóló, követ’ –féle jelentéssel. (FNESZ). Felmerül 
egy másik lehetőség is: eszerint a szláv solь ’só’ –nikъ 
képzős alakjából származhat a településnév. Lakossága 
bizonyára a sószállítást biztosíthatta (MEZŐ-
NÉMETH 1972). 

szolno
k 

      421  41  42 

Szomajom 1291: Zomogu 
1297: Zomayn 

Szomajom 
 

- Puszta személynévből keletkezett: Zomoyn szn. 
(FNESZ) 

szomaj
om 

      421  41  33 

Szovát 1213/550: Zuat Szovát Hajdúszovát 
(határrész) 

Puszta személynévből keletkezett magyar névadással: 
Zowath szn. A szn. szláv eredetű. Mai előfordulásában 
a Hajdú- előtag megkülönböztető szerepű és a hajdú 
fn.-ből ered. (FNESZ) 

szovát       421  41  33 

Szög 1327: Zuchy 
 

Szögi Szög 
(határrész) 

A m. szeg~szög ’sarok, szöglet, zug’ fn. –i képzős 
származéka. (FNESZ)   

szög   i    523  21  21 

Szög 1345: Zyuth 
1347: Zugy 

Szög Szög 
(határrész) 

A m. szeg~szög ’sarok, szöglet, zug’ fn. vált hn.-vé. 
(FNESZ) 

szög       523  21  42 

Szőlős 1 1318: Zeuleus 
 

Szőlős 
 

Nagyszőlőst
elek 
(határrész) 

Szőlőművesek települését jelöli. Mai előfordulásában a 
Nagy- előtaghoz kapcsolódik a szőlő fn. –s képzős 
származéka és a telek ’szántásra alkalmas trágyázott 
föld’ fn (MEZŐ-NÉMETH 1972).  

szőlős       423  33  33 

Szőlős 1 1319: Apayteluke 
 

Apajteleke Nagyszőlőst
elek 
(határrész) 

Puszta személynévből keletkezett magyar névadással: 
Opoi szn. A szn. a szn.-ként használt m. apa fn.-ből 
alakult kicsinyítő-becéző funkciójú j-képzővel. Az 
utótag a telek ’szántásra alkalmas, trágyázott föld’ fn. 
birtokos ragos alakja (FNESZ). 

apaj     telek e 421 100 41 11 11 

Szőlős 1 1323>365: 
Temus [∋ : 
Thomas] 

 

Temes Nagyszőlőst
elek 
(határrész) 

Puszta személynévből keletkezett magyar névadással: 
Temes. (FNESZ) 

temes       421  41  33 

Szőlős 1 1323>365: 
Themus [∋ : 
Thomas] 

Temesszőlős Nagyszőlőst
elek 
(határrész) 

Puszta személynévből keletkezett magyar névadással: 
Temes. Ehhez kapcsolódik a szőlő fn.-nek –s képzős 
származéka. Szőlőművesek települését jelöli. (FNESZ) 

temes     szőlő s 200 200 21 21 13 



Zeulus 
 

Szőlős 1 1323>365: 
Themusy [∋ : 
Thomas] Zekul 

Temesi Székely Nagyszőlőst
elek 
(határrész) 

A puszta személynévből keletkezett Temes szn.- nek –i 
képzős alakja a Temesi névalak. A Székely névalak a 
székely népnévből keletkezett. Határvédelemre 
idetelepült székelyek nyelvi nyomával lehet dolgunk. 
A székely népnév eredete nincs tisztázva. Értelmezik a 
székely-t magyar foglalkozásnévnek is, de tövének 
nincs kielégítő magyarázata. (FNESZ) 

temes   i  székely  200 200 23 21 13 

Szőlős 2 [1319]: Zelos 
 

Szőlős - A szőlő fn.-nek –s képzős származéka. Szőlőművesek 
települését jelöli. (FNESZ) 

szőlős       423  33  33 

Szőlős 2 1427: 
phylepalyazewl
es 

Fülöpaljaszőlős - A m. Fülöp szn.-ből keletkezett. A Szőlős névelem a 
lakosok szőlőművelésével kapcsolatos és a szőlő fn.-
nek –s képzős származéka.  Fülöp település ’aljánál’ 
lévő Szőlősre utal a Fülöpaljaszőlős. (FNESZ)  

fülöp  alj a  szőlős  200 200 22 21 13 

Sztár(ka) *1219/550: 
Vraka [∋ : 
Ztarka~Starka]  

 

Sztárka  
 

Esztárkapusz
ta 
 
(határrész) 

Valószínűleg a szn.-ként is használt szláv *starъ öreg, 
régi, ó mn.-ből keletkezett. Más feltevés szerint a szláv 
eredetű m. ösztörű ’ágasfa, töltés, gát’ fn.-vel tartozik 
össze és egykor gátra vonatkozott. (FNESZ) 

sztárka       421/413 41/5  33 

Sztár(ka) 1322/324: Staar Sztár Esztárkapusz
ta 
 
(határrész) 

Valószínűleg a szn.-ként is használt szláv *starъ öreg, 
régi, ó mn.-ből keletkezett. Más feltevés szerint a szláv 
eredetű m. ösztörű ’ágasfa, töltés, gát’ fn.-vel tartozik 
össze és egykor gátra vonatkozott. (FNESZ) 

sztár       421/413 41/5  33 

Sztár(ka) 1584: Esztharka 
 

Esztárka Esztárkapusz
ta 
 
(határrész) 

Valószínűleg a szn.-ként is használt szláv *starъ ’öreg, 
régi’ mn.-ből keletkezett. Más feltevés szerint a szláv 
eredetű m. ösztörű ’ágasfa; töltés, gát’ fn.-vel tartozik 
össze, s egykor egy gátra vonatkozhatott. Később járult 
hozzá a becéző-kicsinyítőképző. Mai alakjában 
kapcsolódott hozzá a puszta fn. (FNESZ) 

esztárk
a 

      421/413 41/5  33 

Sztár(ka) 1584: BelChur Belcsúr Esztárkapusz
ta 
 
(határrész) 

Puszta személynévből keletkezett magyar névadással: 
Choor szn. Az alapjául szolgáló szn. forrása a 
méltóságnévként is használatos ótörök Čur szn. A Bel- 
előtag értelme ’belül levő, belső’. (FNESZ) 

bel     csúr  540 200 71 21 11 

Szunyor 1312: Zonyur Szunyor -              
Szüllőegyház 1229/550: Seldeu 

 
Süldő 
 

Süldős ere 
(határrész) 

Személynév vált hn.-vé. Mai alakjában ennek –s 
képzős származékához kapcsolódik az ér fn. birtokos 
személyragos alakja. (FNESZ) 

süldő       421  41  33 

Szüllőegyház 1457: 
Zywlleweghaz 

Szüllőegyház Süldős ere 
(határrész) 

A Szüllő előzménye talán a szn.-i használatú m. szülő 
fn. lehetett. Az utótag az egyház ’templom’ fn. 
(FNESZ)  

szüllő     egyház  421 100 41 11 11 

Tagalateleke 1248: 
Tagalateleke 

Tagalateleke 
 

- Személynévi eredetű: Tagala szn. (FEHÉRTÓI). tagala       421 100 41 11 11 

Tagalateleke 1327: Tagisla Tagala - Személynévi eredetű: Tagala szn. (FEHÉRTÓI).        421  41  41 
Tam 1221/550: Tam Tam Tam 

(határrész) 
Személynévi eredetű: Tama szn. (FEHÉRTÓI).  tam       421  41  33 

Tamásfája 1323>365: 
Temus [∋ : 
Thomas] 

Temes 
 

Tamásfájata
nya 
(határrész) 

Puszta személynévből keletkezett magyar névadással: 
Temes. (FNESZ) 

temes       421  41  33 



 
Tamásfája 1323>365: 

Themus [∋ : 
Thomas] 
Zeulus 

 

Temesszőlős Tamásfájata
nya 
(határrész) 

Puszta személynévből keletkezett magyar névadással: 
Temes. Ehhez kapcsolódik a szőlő fn.-nek –s képzős 
származéka. Szőlőművesek települését jelöli. (FNESZ) 

temes     szőlő s 200 200 21 21 13 

Tamásfája 1323>365: 
Themusy [∋ : 
Thomas] Zekul 

Temesi Székely Tamásfájata
nya 
(határrész) 

A puszta személynévből keletkezett Temes szn.- nek –i 
képzős alakja a Temesi névalak. A Székely névalak a 
székely népnévből keletkezett. Határvédelemre 
idetelepült székelyek nyelvi nyomával lehet dolgunk. 
A székely népnév eredete nincs tisztázva. Értelmezik a 
székely-t magyar foglalkozásnévnek is, de tövének 
nincs kielégítő magyarázata. (FNESZ) 

temes   i  székely  200 200 23 21 13 

Tamásfája 1420: Tamásfája Tamásfája Tamásfájata
nya 
(határrész) 

A m. Tamás szn.-nek és a fa fn. birtokos személyragos 
alakjának összetétele. A fa minden bizonnyal 
eredetileg határjel volt, s a név erre vonatkozott. 
Később jelöléstágulás révén a környékbeli földet is e 
névvel illették (FNESZ). Mai előfordulásában 
hozzákapcsolódik a tanya ’kisebb gazdasági település a 
határban’ fn. 

tamás  fáj a    523  22  33 

Tamási 1 1292: Tamasy Tamási Tamási 
Tamásipuszt
a 
(határrész) 

A Tamás szn. birtoklást kifejező –i képzős alakja vált 
hn.-vé. Mai alakjában ehhez kapcsolódik a puszta fn. 
(FNESZ) 

tamás   i    421  41  21 

Tamási(telek) 2, 
Tamásfalva 

*1219/550: 
Tumas 

Tamás 
 

Tamasy 
Puszta 
(határrész) 

A Tamás szn. vált hn.-vé. (FNESZ)  tamás       421  41  33 

Tamási(telek) 2, 
Tamásfalva 

*1269: 
Thamasiteluk 

 

Tamásitelek Tamasy 
Puszta 
(határrész) 

A Tamás szn. birtoklást kifejező –i képzős alakjának és 
a telek ’puszta hely’ fn.-nek az összetétele. (FNESZ) 

tamás     telek  200 100 23 11 43 

Tamási(telek) 2, 
Tamásfalva 

1310: Tamasy Tamási Tamasy 
Puszta 
(határrész) 

A Tamás szn. birtoklást kifejező –i képzős alakja vált 
hn.-vé. Mai alakjában ehhez kapcsolódik a puszta fn. 
(FNESZ) 

tamás   i    421  41  21 

Tamási(telek) 2, 
Tamásfalva 

1364: 
Thamasfalua 

Tamásfalva Tamasy 
Puszta 
(határrész) 

A Tamás szn. birtoklást kifejező –i képzős alakjának és 
a falu fn. birtokos személyragos alakjának összetétele. 
(FNESZ) 

tamás     falva  200 100 21 11 43 

Tardos 1275: Turdos Tardos Tiszatardos Puszta személynévből alakult magyar névadással: 
Turdos szn. A szn.-ben talán az –s képzővel megtoldott 
tr. Turdї szn. rejlik. A név később a m. tar ’kopasz’ 
mn. vonzásába kerülhetett. Mai alakjában a Tisza- 
előtag megkülönböztető szerepű. (FNESZ)  

tardos       421  41  33 

Tas 1200 k. 896 u-ra: 
Thosu 

1222/550: Tos 

Tas 
 
 

Nyírtass Puszta személynévből alakult magyar névadással: To∫u 
szn. A szn. tr. eredetű: ótr. taš ’hó’. Mai alakjában a 
Nyír-előtag megkülönböztető szerepű és a tájra utal. 
(FNESZ) 

tas       421  41  33 

Tatártel(e)k(e) 1 1349/773: 
Tátártelek 

 

Tatártelek 
 

Tatár-telek 
(határrész) 

Egykori birtokosára utal a településnév. A Tatár szn. és 
a telek ’szántásra alkalmas trágyázott föld’ fn. 
összetétele (MEZŐ-NÉMETH 1972).  

tatár     telek  421 100 41 11 11 



Tatártel(e)k(e) 1 1448: Tatártelke Tatártelke Tatár-telek 
(határrész) 

Egykori birtokosára utal a településnév. A Tatár szn.-
nek és a telek ’szántásra alkalmas trágyázott föld’ fn. 
birtokos személyragos alakjának összetétele (MEZŐ-
NÉMETH 1972). 

tatár     telk e 421 100 41 11 44 

Tatárteleke 2 1327: 
Thatarteluke~T
hatartheluke 

Tatárteleke - A tatár népnévnek és a telek ’szántásra alkalmas 
trágyázott föld’ fn. birtokos személyragos alakjának 
összetétele. (FNESZ)  

tatár     telek e 421 100 41 11 11 

Tedej 1219/550: 
Tegyegd 

 

 
Tedegd 

Tedej 
(határrész) 

Tegyek szn. adatolható, s talán puszta személynévi 
eredetű (FEHÉRTÓI). 

tedeg   d    421  41  21 

Tedej 1310/313: 
Tegej~Thegey 

Tedej Tedej 
(határrész) 

Tede szn. adatolható (FEFÉRTÓI).  tede   j    421  41  21 

Téglás 1332-5: Tilglas Téglás Téglás 
Telek dűlő 
(határrész) 

A m. tégla fn. –s képzős származékából keletkezett. A 
település valamelyik jelentős épülete téglából volt 
(FNESZ). Mai előfordulásában ezen az alakon kívűl a 
telek ’szántásra alkalmas trágyázott föld’ fn.-hez a 
dűlő ’határrész’ fn. kapcsolódik.  

téglá   s    323  72  21 

Temeháza 1336: Themehaza 
 

Temeháza 
 

Patkó rét 
Temedűlő 
(határrész) 

Puszta személynévi eredetű: Teme szn. Ismeretlen 
eredetű. Utótagként kapcsolódik hozzá a ház fn. 
birtokos személyragos alakja (MEZŐ-NÉMETH 
1972). 

teme     ház a 421 100 41 11 11 

Temeháza 1360: Murkach Murkacs Patkó rét 
Temedűlő 
(határrész) 

Ha a Munkács olvasat a helyes a név a munka 
köznévből eredeztethető (MEZŐ-NÉMETH 1972). 

            

Temeháza 1416: Miskouch Miskóc Patkó rét 
Temedűlő 
(határrész) 

Puszta személynévből keletkezett magyar névadással: 
Miskoch szn. A szn. a m. Mihály szn. családjába 
tartozó Mi∫cu szn.-nek –c képzős származéka. Más 
felfogás szerint szláv eredetű. (FNESZ) 

miskóc       421  41  33 

Temes, Temesi 
Székely, Temesi 
Szőlős 

1318: Zeuleus 
 

Szőlős 
 

Nagyszőlőst
elek 
Tamásfája 
tanya 
(határrész) 

A szőlő fn.-nek –s képzős származéka. Szőlőművesek 
települését jelöli (FNESZ). Mai előfordulásában 
kiegészül a Nagy- előtaggal, mely megkülönböztető 
szerepű és a tanya ’kisebb gazdasági település a 
határban’ utótaggal.  

szőlős       423  33  33 

Temes, Temesi 
Székely, Temesi 
Szőlős 

1319: Apayteluke 
 

Apajteleke Nagyszőlőst
elek 
Tamásfája 
tanya 
(határrész) 

Puszta személynévből keletkezett magyar névadással: 
Opoi szn. A szn. a szn.-ként használt m. apa fn.-ből 
alakult kicsinyítő-becéző funkciójú j-képzővel. Az 
utótag a telek ’szántásra alkalmas, trágyázott föld’ fn. 
birtokos ragos alakja. (FNESZ) 

apaj     telek e 421 100 41 11 11 

Temes, Temesi 
Székely, Temesi 
Szőlős 

1323>365: 
Temus [∋ : 
Thomas] 

 

Temes Nagyszőlőst
elek 
Tamásfája 
tanya 
(határrész) 

Puszta személynévből keletkezett magyar névadással: 
Temes. (FNESZ) 

temes       421  41  33 

Temes, Temesi 
Székely, Temesi 
Szőlős 

1323>365: 
Themus [∋ : 
Thomas] 
Zeulus 

 

Temesszőlős Nagyszőlőst
elek 
Tamásfája 
tanya 
(határrész) 

Puszta személynévből keletkezett magyar névadással: 
Temes. Ehhez kapcsolódik a szőlő fn.-nek –s képzős 
származéka. Szőlőművesek települését jelöli. (FNESZ) 

temes     szőlős  200 200 21 21 13 



Temes, Temesi 
Székely, Temesi 
Szőlős 

1323>365: 
Themusy [∋ : 
Thomas] Zekul 

 

Temesi Székely Nagyszőlőst
elek 
Tamásfája 
tanya 
(határrész) 

A puszta személynévből keletkezett Temes szn.- nek –i 
képzős alakja a Temesi névalak. A Székely névalak a 
székely népnévből keletkezett. Határvédelemre 
idetelepült székelyek nyelvi nyomával lehet dolgunk. 
A székely népnév eredete nincs tisztázva. Értelmezik a 
székely-t magyar foglalkozásnévnek is, de tövének 
nincs kielégítő magyarázata. (FNESZ) 

temes   i  székely  200 200 23 21 13 

Temes, Temesi 
Székely, Temesi 
Szőlős 

1420: Tamásfája Tamásfája Nagyszőlőst
elek 
Tamásfája 
tanya 
(határrész) 

A m. Tamás szn.-nek és a fa fn. birtokos személyragos 
alakjának összetétele (FNESZ). Mai előfordulásában 
hozzákapcsolódik a tanya ’kisebb gazdasági település a 
határban’ fn.  

tamás  fáj a    523  22  33 

Terebes 1333/355: 
Terebes 

Terebes Terebe 
Nagyterebe 
tanya 
(határrész) 

A Terebes hn. szláv eredetű. Szláv alakjainak értelme: 
irtvány. Olyan földet jelentett, amelyet irtással tettek 
művelhetővé, illetve olyan falut, amely irtványföldre 
települt (FNESZ).  Mai alakja –s nélküli, illetve 
kiegészül a Nagy-előtaggal, valamint a tanya ’kisebb 
gazdasági település a határban’ fn.-vel.   

terebes       200  21  50 

Terecse +1282/319: 
Tereche 

Terecse Tiricse 
(határrész) 

Elsődlegesen a Terecső névalak tehető fel. Ennek 
előzménye személynévi eredetű: Tercie szn. (FNESZ) 

terecse       421  41  33 

Teszár 1395: Thezar Teszár Tesar Morast 
(határrész) 

A szláv *Tesari ’ácsok’ átvétele. Olyan udvari 
szolgálónépek településére utal, akik ácsmunkára 
voltak kötelezve. (FNESZ)  

teszár       423  33  33 

Tét 1332-5: Thoth Tét Nyírtét Puszta személynévből alakult magyar névadással: Teth 
szn. A szn. forrásához a tr. tegin, tegit ’herceg’ fn. 
járul. Mai alakjában a megkülönböztető Nyír-előtagot 
az magyarázza, hogy a falu a Nyírség közepén van. 
(FNESZ)   

tét       421  41  33 

Tetétlen 1411: 
Thethethlen 

Tetétlen Tetétlen A m. tető fn. fosztóképzős származéka. Jelentése: az, 
aminek nincs csúcsa, az, ami nincs megtetézve. 
Térszínformára utal. (FNESZ)     

tetétlen       522  21  33 

Tiborcuta 1417: Tyburchuta Tiborcuta - A Tibor szn. és a rom. Cuţa szn. összetétele. (FNESZ) tibor     cuta  421 200 41 21 11 
Tiko(s) *1281/524/792: 

Thykou 
Tiko Tikos tanya 

(határrész) 
Újtikos 

A tikos ’tyúkos’ mesterséget jelöli. Földműves 
mesterségre utal a háziállat nevéből képzett mn. A 
háztájékra vonatkozik a név.  (KÁLMÁN BÉLA) 

tiko       423  33  33 

Tímár [1009]>261/271: 
Timar 

Tímár Tímár A m. tímár fn.-ből keletkezett. Azzal kapcsolatos, hogy 
a faluba egykor a szabolcsi várispánság tímárai laktak, 
akik a sarunak, cipőnek, övnek stb. való bőröket 
készítették ki. (FNESZ) 

tímár       423  33  33 

Tiszaipálháza 1393>430: 
Tizaypalhaza 

Tiszaipálháza ?Tusateleke 
(határrész) 
 

Az előtag a Tisza folyónév –i képzős alakja. A Pálháza 
hn. egy Pál nevű személy lakóhelyére, udvarházára 
utal. Mai alakjában a Tusa névalak puszta 
személynévből keletkezett magyar névadással: Tu∫am. 
Ehhez kapcsolódik utótagként a telek ’szántásra 
alkalmas trágyázott föld’ fn. birtokos személyragos 
alakja. (FNESZ) 

tisza   i pál ház a 521 200 23 22 11 

Tiszaköz 1316/353: 
Tyzakuz 

Tiszaköz - A Tisza folyónév és a köz fn. összetétele. A Tisza- 
előtag a folyó mellékére utal. (FNESZ)  

tisza  köz     523  22  33 



Tivadarcsucsi, 
Tivadarkuti 

1325: 
Thyudorthuchi~
Thyvodorchuch
i 

 

Tivadarcsucsi 
 

- Puszta személynévből keletkezett magyar névadással a 
Tivadar. Az összetétel második tagja talán a m. csúcs 
’kúpos, hegyes vég’ fn. –i képzős származéka. 
(FNESZ) 

tivadar  csucs i    522  24  21 

Tivadarcsucsi, 
Tivadarkuti 

1342: 
Tivodorcucy~T
hyuodorcuthy 

Tivadarkuti - Puszta személynévből keletkezett magyar névadással a 
Tivadar. Az összetétel második tagja talán a m. kút –i 
képzős alakja. (FNESZ) 

tivadar  kut i    413  82  21 

Tolna 1221/550: Tholna Tolna Tolna 
homoka 
(határrész) 
 

Bizonyára a k. latin telonum ’vám’ alakjából 
keletkezett, s azzal kapcsolatos, hogy a falu egykor 
vámszedő hely volt. Figyelmet érdemel a m. Tolna szn. 
is: Tulna. Mai alakjában a Tolna hn. kiegészül a 
homok fn. birtokos személyragos alakjával. (FNESZ)  

tolna       325/421 59/4  33 

Tótkálló 1325: Kalow 
 

Kálló 
 

Kiskálló Bizonytalan eredetű. Lehet, hogy egy halastóról vitték 
át a település nevére. Talán a szlávoktól való átvétel. A 
m. kalló ’kallózó (mesterember, malom)’ fn.-ből való 
származtatása is figyelembe vehető. (FNESZ) De a 
halastóról nem kaphatta a nevét, mert az a 
Bodrogközben feküdt. (MEZŐ-NÉMETH 1972) 

kálló       413  53  33 

Tótkálló 1325: Fedemus Fedémes Kiskálló A m. fedém~födém ’méhkas, kaptár’ –s képzős 
származéka. A falut eredetileg királyi méhészek 
lakhatták. (FNESZ) 

fedéme
s 

      423  72  33 

Tótkálló 1332-5: Minori 
Calou 

Kiskálló Kiskálló Az előtag a m. kis mn.-ből származik, az utótag  
bizonytalan eredetű. Lehet, hogy egy halastóról vitték 
át a település nevére. Talán a szlávoktól való átvétel. A 
m. kalló ’kallózó (mesterember, malom)’ fn.-ből való 
származtatása is figyelembe vehető. A Tót-előtag a m. 
tót ’szláv’ népnévre utal. (FNESZ) De a halastóról nem 
kaphatta a nevét, mert az a Bodrogközben feküdt. 
(MEZŐ-NÉMETH 1972) 

kis     kálló  311 200 71 21 11 

Tótkálló 1342: Totkallo Tótkálló Kiskálló A Kálló hn. bizonytalan eredetű. Lehet, hogy egy 
halastóról vitték át a település nevére. Talán a 
szlávoktól való átvétel. A m. kalló ’kallózó 
(mesterember, malom)’ fn.-ből való származtatása is 
figyelembe vehető. A Tót-előtag a m. tót ’szláv’ 
népnévre utal. (FNESZ) De a halastóról nem kaphatta 
a nevét, mert az a Bodrogközben feküdt. (MEZŐ-
NÉMETH 1972) 

tót     kálló  423 200 31 21 11 

Tölgyes [1284-90]: 
Chulges 

Tölgyes Tölgyesszeg 
(határrész) 

A m. tölgyes ’tölgyerdő’ fn.-ből keletkezett –s 
képzővel. Mai alakjában ehhez kapcsolódik a szeg fn. 
(FNESZ)  

tölgye   s    411/523 72/2  21/3

Töröstelek 1296: Turstheluk Töröstelek Törös-telek 
(határrész) 

Az előtag puszta személynévből keletkezett magyar 
névadással: Turus szn. A szn. talán a m. tőr 
’szúrófegyver’ vagy tőr ’hurok, kelepce, csapda’ 
származéka. Az utótag a telek ’szántásra alkalmas 
trágyázott föld’. (FNESZ) 

törös     telek  421 100 41 11 11 

Töt 1271: Tuth Tót Töt dűlő 
Tőti tanya 

A m. tót népnévből jön. Mai alakjában ehhez járul a 
dűlő ’határrész’ fn. A Töt hn. kiegészül az –i képzővel 

tót       423  33  33 



(határrész) és a tanya ’kisebb gazdasági település a határban’ fn.-
vel.  (FNESZ) 

Tőzegegyháza 1332-5: Gueg [∋ : 
Sceg] 

 

Szeg 
 
 

Szegegyháza 
Szegegyházi 
puszta 
Kisszegegyh
áza 
Nagy-
Szegegyháza 
(határrész) 

A m. szeg ’sarok, szeglet, zug’ fn. vélt helynévvé. 
(FNESZ) 

szeg       523  21  33 

Tőzegegyháza 1364: Zegetelke 
 

Szegetelke Szegegyháza 
Szegegyházi 
puszta 
Kisszegegyh
áza 
Nagy-
Szegegyháza 
(határrész) 

A m. szeg ’sarok, szeglet, zug’ fn. birtokos 
személyragos alakjának és a telek ’szántásra alkalmas 
trágyázott föld’ fn. birtokos személyragos alakjának 
összetétele. (FNESZ) 

szeg   e  telke  523 100 21 11 43 

Tőzegegyháza 1430: Zeged 
 

Szeged Szegegyháza 
Szegegyházi 
puszta 
Kisszegegyh
áza 
Nagy-
Szegegyháza 
(határrész) 

A m. szeg ’sarok, szeglet, zug’ fn.-nek –d képzős 
származéka. (FNESZ) 

szege   d    523  21  21 

Tőzegegyháza 1463: Zekehaz 
1485 k.: 

Zegeghaz 
 

Szegegyház Szegegyháza 
Szegegyházi 
puszta 
Kisszegegyh
áza 
Nagy-
Szegegyháza 
(határrész) 

A m. szeg ’sarok, szeglet, zug’ fn.-nek és az egyház 
’templom’ fn.-nek az összetétele. Mai alakjában az i- 
képző, a puszta fn., 3.-ű birtokos személyrag, a nagy és 
kis mn. kapcsolódik hozzá. (FNESZ)   

szeg     egyház  200 100 21 11 43 

Tőzegegyháza 1476: 
Thewzegeghaza 

 

Tószegegyháza Szegegyháza 
Szegegyházi 
puszta 
Kisszegegyh
áza 
Nagy-
Szegegyháza 
(határrész) 

Valójában ez elírás és (Tó-)Szegegyházát kell kell 
keresni a név mögött. (MEZŐ-NÉMETH 1972). 

tó  szeg   egyház a 200 100 22 11 11 

Tőzegegyháza 1611: Fejértho Fehértó Szegegyháza 
Szegegyházi 
puszta 
Kisszegegyh
áza 
Nagy-

A m. fehér mn.-nek és a tó ’állóvíz’ fn.-nek az 
összetétele. (FNESZ) 

fehér  tó     521  22  33 



Szegegyháza 
(határrész) 

Tuka 1214/550: Tuca Tuka Tuka 
(határrész) 

Személynévi eredetű: Tuka szn. (FEHÉRTÓI).  tuka       421  41  33 

Tura 1220/550: Tura Tura Nyírtura Bizonytalan: a szláv turъ ’őstulok’ szóból 
származtatható a név. A szláv nyelvekben gyakran 
találkozunk olyan víz- és helynevekkel, amelyek 
puszta növény- vagy állatnévből állnak. Mai alakjában 
a Nyír- előtag a tájra utal és megkülönböztető szerepű. 
A Nyír- a m. nyír fn.-ből keletkezett, melynek 
jelentése: nyíres, nyírfaerdő. (MEZŐ-NÉMETH, 
1972).  

tura       200  21  50 

Tusa(teleke) 1427: Twztheleke Tusateleke/Tuzt
eleke (MEZŐ-
NÉMETH, 
1972) 

Tusa telke 
(határrész) 

Puszta személynévből keletkezett magyar névadással: 
Tu∫am. Ehhez kapcsolódik utótagként a telek 
’szántásra alkalmas trágyázott föld’ fn.- nek a birtokos 
személyragos alakja. (FNESZ) Ha a Tuzteleke olvasat 
a helyes, akkor a Thuz szn.-ből származik a helynév. A 
–teleke utótagnak itt birtokrész a jelentése (MEZŐ-
NÉMETH, 1972).  

tusa     telek e 421 100 41 11 11 

Tuzsér 1212/339: Tuzer 
 

Tuzsér 
 

Tuzsér Puszta személynévből keletkezett magyar névadással.  
A szn. német eredetű. (FNESZ)  

tuzsér       421  41  33 

Tuzsér 1344: 
Geusthusira 

Gőstuzséra Tuzsér A Gős hn. puszta személynévből keletkezett magyar 
névadással: Geus. Ehhez kapcsolódik a szintén 
személynévi eredetű Tuzsér névalak birtokos 
személyragos alakja. (FNESZ) 

gős     tuzsér a 421 200 41 21 44 

Ub 1322: Vb Ub - Ismeretlen eredetű. Ha helyes az Ub olvasat, 
gondolhatunk az e vidéken egykor gyakori Ubul szn. 
csonkítására, és akkor puszta személynévi eredetű 
(MEZŐ-NÉMETH 1972).  

ub       ?421  ?41  ?33 

Újfalu 1330>342/466: 
Wyfalw 

 

Újfalu 
 

- Az új mn.-nek és a falu fn.-nek az összetétele. A 
szomszédainál újabb településre utal. (FNESZ) 

új     falu  324 100 71 11 11 

Újfalu 1466: Apatzegh Apátszeg - A m. apát ’kolostor élén álló szerzetes főpap’ fn.-nek 
és a szeg ’sarok, szeglet, zug’ fn.-nek az összetétele. 
(FNESZ)  

apát  szeg     523  22  33 

Újfalu 1516: Nagyfalu Nagyfalu - A m. nagy mn.-nek és a falu fn.-nek az összetétele. A 
falu nagyságára utal az elnevezés. (FNESZ) 

nagy     falu  311 100 71 11 11 

Újfehértó 1610: Uj Fejértho 
 

Újfejértó 
 

Újfehértó Az Új- előtag az Ófehértótól való megkülönböztetésre 
szolgál és az új mn.-ből származik. Az utótag a m. 
fehér mn.-nek és a tó ’állóvíz’ fn.-nek az összetétele. 
(FNESZ) 

új    fejér tó  324 200 71 22 11 

Újfehértó 1611: Fejértho Fejértó Újfehértó A m. fehér mn.-nek és a tó ’állóvíz’ fn.-nek az 
összetétele. Fehértó község a közelében levő szikes 
tóról kapta a nevét. (FNESZ) 

fejér  tó     521  22  33 

Újfehértó 1611: 
Szegegyház 

Szegegyház Újfehértó A m. szeg ’sarok, szöglet, zug’ fn. és az egyház 
’templom’ fn.-nek az összetétele. Azzal kapcsolatos, 
hogy a falu temploma egy szögletben épült. (FNESZ) 

szeg     egyház  200 100 21 11 11 

Újfehértó 1618: Uyfeyér Újfejér Újfehértó A m. új mn.-nek és a fehér mn.-nek az összetétele. új     fejér  324 200 71 21 11 



(FNESZ)  
Újváros 1332-5: Hymus 

 
Hímes 
 

Balmazújvár
os 

             

Újváros 1465: Bolmaz Balmaz Balmazújvár
os 

Egy török, bizonyára kun *Bolmaz (jelentése: 
Nemlevő) szn.-ből keletkezett. Óvónév volt. (FNESZ) 

balmaz       421  41  33 

Újváros 1465: Wywarus Újváros Balmazújvár
os 

A m. új mn.-nek és a város fn.-nek az összetétele. 
Olyan településre utal, amely a szomszédainál 
fiatalabb. (FNESZ) 

új     város  324 100 71 11 11 

Ungtelek 1312>367: 
Vnghtelek 

 

Ungtelek/Óntel
ek (MEZŐ-
NÉMETH 
1972) 
 

- Némelyek egy tr. eredetű m. Ung szn.-re 
következtetnek (MELICH 1925-29). Mások az On 
személynevet tartják elfogadhatónak (MEZŐ-
NÉMETH 1972).  Utótagja a telek ’szántásra alkalmas, 
trágyázott föld’ fn.  

ung     telek  421 100 41 11 11 

Ungtelek 1404: 
Vnghtheleke 

Ungteleke/Ónte
leke (METŐ-
NÉMETH 
1972) 

- Némelyek egy tr. eredetű m. Ung szn.-re 
következtetnek (MELICH 1925-29). Mások az On 
személynevet tartják elfogadhatónak (MEZŐ-
NÉMETH 1972). Utótagja a telek ’szántásra alkalmas, 
trágyázott föld’ fn. birtokos személyragos alakja.  

ung     telek e 421 100 41 11 11 

Unytelek 1381: vnytelek Unytelek - Puszta személynévből keletkezett magyar névadással: 
Vn. szn. Utótagja a telek ’szántásra alkalmas, 
trágyázott föld’ fn. (FNESZ) 

uny     telek  421 100 41 11 11 

Úrkuta 1476: Wrkwtha Úrkuta - Olyan helységet jelöl, amely egy Úrkút ’úr kútja, 
forrása’ nevű kút közelében épült. Ez toldódik meg egy 
3. személyű birtokos személyraggal. (FNESZ) 

úr  kut a    413  82  33 

Vad(teleke) 1221/550: Vod 
 

Vad 
 

Vadritkatany
a 
Vad erdő 
Vad ritka 
(határrész) 

Puszta személynévi eredetű: Vad szn. A személynév a 
vad közszóból ered (MEZŐ-NÉMETH 1972). Mai 
előfordulásában ez összekapcsolódik a ritka mn.-vel, 
valamint a tanya fn.-vel. Más előfordulásában az erdő 
fn. kapcsolódik hozzá.  

vad       421  41  33 

Vad(teleke) 1427: wadtheleke Vadteleke Vadritkatany
a 
Vad erdő 
Vad ritka 
(határrész) 

A településnév a m. Vad szn. és a telek ’puszta hely’ 
fn. birtokos személyragos alakjának össztétele. 
(FNESZ) 

vad     telek e 200 100 21 11 43 

Váralja 1340: Waralia Váralja Warhegy 
(határrész) 

A m. váralja ’vár alján levő település’ fn.-ből 
keletkezett. A település helyzetéről kapta nevét: a vár 
aljánál feküdt, a vár szolganépei laktak benne 
(FNESZ).  

vár  alj a    525  22  33 

Várasdobos 1296: 
Warosdobos 

Várasdobos Pusztadobos Az előtag a falu határában levő Kokodvárra utalt. A 
Dobos hn. a m. dobos fn.-ből keletkezett, s annak az 
emlékét őrzi, hogy a település első lakói a közeli 
gyepűnek a védelmével megbízott őrök voltak, akik 
dobolással jelezték az ellenség közeledését. A mai 
Puszta- előtag a település elpusztásodásának az emléke 
lehet, s a Nagydobostól való megkülönböztetésre 
szolgált. (FNESZ) 

vára   s  dobos  413 200 72 21 11 

Váraslövő 1212/339: 
Warozlew 

Váraslövő Vár hegy 
(határrész) 

A Lövő- utótag a m. lő ige folyamatos mn.-i 
igenevéből keletkezett. Az egykori gyepűt védő 

vára   s  löv ő 413 200 72 21 11 



lövészekre utal. A Váras előtag a m. vár ’erősség’ fn. 
melléknévképzős alakja. Mai előfordulásában a m. vár  
fn. és a hegy ’magasabb földfelszíni emelkedés’ fn. 
szerepel. (FNESZ) 

Várda 1271/284/323: 
Varad [∋ : 
Warad] 

Várad Kisvárda A Várada alakból keletkezett. A várad értelme: 
udvarhely; kis erősség, kis vár. A Kis- előtag 
Nagyváradtól való megkülönböztetésre szolgált. 
(FNESZ) 

várad       413  53  33 

Várda é. n. [1272-90]: 
Warda 

Várda Kisvárda A Várda hn. a 3. sz.-ű birtokos személyraggal ellátott 
Várada alakból keletkezett. A várad értelme: 
udvarhely; kis erősség, kis vár. (FNESZ) 

várda       413  53  33 

Vásároskálló 1274: Kallo 
 

Kálló 
 

Nagykálló A Kálló bizonytalan eredetű. Talán egy halastóról 
vitték át a közeli településre. De figyelembe vehető a 
m. kalló ’kallózó (mesterember, malom)’ fn.-ből való 
származtatása is. Mai előfordulásában a Nagy- előtag 
megkülönböztető szerepű. (FNESZ) De a halastóról 
nem kaphatta a nevét, mert az a Bodrogközben feküdt. 
(Németh Péter) 

kálló       413  53  33 

Vásároskálló 1325: Boznudada Bosznadada Nagykálló A Bosznadada hn. személynévi eredetű lehet: a m. 
Boszna szn.-ből származik a Boszna, és a Dada hn. 
alapjául is szn. szolgál: Deda szn. (FNESZ) 

boszna     dada  200 200 21 21 13 

Vásároskálló 1349: 
Vasaroskallou 

Vásároskálló Nagykálló Az előtag a m. vásár fn. –s képzős alakja, az utótag  
bizonytalan eredetű. Talán egy halastóról vitték át a 
közeli településre. De figyelembe vehető a m. kalló 
’kallózó (mesterember, malom)’ fn.-ből való 
származtatása is. (FNESZ) De a halastóról nem 
kaphatta a nevét, mert az a Bodrogközben feküdt. 
(Németh Péter) 

vásáro   s  kálló  325 200 72 21 11 

Vásároskálló 1406: Bozna Boszna Nagykálló A m. Boszna szn.-ből származik a Boszna. (FNESZ) boszna       421  41  33 
Vatateleke 1427: 

wathatheleke 
Vatateleke Váta 

(határrész) 
Puszta személynévből keletkezett magyar névadással: 
Vatha szn. Az utótag a telek ’szántásra alkalmas, 
trágyázott föld’ fn. (FNESZ)  

vata     telek e 421 100 41 11 11 

Vejcse 1364: Weyche 
[1067 k.]/267: 

Wense 
 

Vejcse - Puszta személynévből keletkezett magyar névadással. ( 
FNESZ)  

vejcse       421  41  33 

Vejcse 1354: Woythe 
 

Vojte -              

Vencsellő [1067 k.]/267: 
Wensellew 

Vencsellő Vencsellő Puszta személynévből keletkezett magyar névadással: 
Wencezlaus szn. (FNESZ) 

vencsel
lő 

      421  41  33 

Veresmart 1329: veresmorth Veresmart Szabolcsvere
smart 

A Veresmart hn. a m. veres ’piros’ mn. és a mart ’part’ 
fn. összetétele. A Tisza-parti föveny lehetett 
vörhenyes. A megyére utaló Szabolcs- előtag 
megkülönböztetésre szolgál. (FNESZ)  

veres  mart     522  22  33 

Veressed 1344/369/XV. 
sz.: Veressed 

Veressed veresses 
(határrész) 

A veres~vörös mn. –d képzős származéka a hn. 
(FNESZ) 

veresse   d    313  71  21 

Vezen(d) 1348: vesen 
 

Vezen 
 

Vezendi 
tanya 

A szl. eredetű m. venez~veniz ’vénicfa, vénicszil’ 
fanévből alakulhatott hn. Más magyarázat szerint a szl. 

vezen       411/421 51/4  33 



(határrész) Vezĕn szn. vált hn.-vé. (FNESZ) 
Vezen(d) 1417: Ezénd Ezénd Vezendi 

tanya 
(határrész) 

A szl. eredetű m. venez~veniz ’vénicfa, vénicszil’ 
fanévnek a –d képzős származéka lehet. Más 
magyarázat szerint a szl. Vezĕn szn. a m.-ban –d 
képzővel toldódott meg. Mai előfordulásában –i 
képzővel szerepel és kiegészült a tanya ’kisebb 
gazdasági település a határban’ fn.-vel. (FNESZ)   

ezén   d    411/421 51/4  21 

Vid(egyháza),  
Vid(egyháza), 
Vidmonostora, 
Vidteleke 

1312: Wyd 
 

Vid 
 

Hadházi  
Vid puszta 
Hajdúnánási 
Rácz Vid 
puszta 
Vidiföld 
(határrész) 

Puszta személynévből keletkezett magyar névadással: 
Vid szn. Mai előfordulásában a Hadházi névalak 
Hajdúhadház hn.-re utal, a puszta fn. 
elnéptelenedéssel, elpusztásodással van kapcsolatban; 
egy másik esetben a Hajdúnánási névalak Hajdúnánás 
hn.-re utal. A Vidiföld határrész a Vid –i képzős 
alakjának és a föld ’földbirtok’ fn.-nek az összetétele. 
(FNESZ) 

vid       421  41  33 

Vid(egyháza), 
Vidmonostora, 
Vidteleke 

1355/357: 
Vydmonostora 

Vidmonostora Hadházi Vid 
puszta 
Hajdúnánási 
Rácz Vid 
puszta 
Vidiföld 
(határrész) 

Puszta személynévből keletkezett magyar névadással: 
Vid szn. Ehhez kapcsolódott a monostor ’kolostor’ fn. 
birtokos ragos alakja. (FNESZ) 

vid     monostor a 200 100 21 11 43 

Vid(egyháza), 
Vidmonostora, 
Vidteleke 

1375: Vidteleke Vidteleke Hadházi Vid 
puszta 
Hajdúnánási 
Rácz Vid 
puszta 
Vidiföld 
(határrész) 

Puszta személynévből keletkezett magyar névadással: 
Vid szn. Ehhez kapcsolódott a telek fn. birtokos ragos 
alakja, és itt a telek arra utal, hogy a falu a 
tatárjáráskor, vagy közvetlenül utána elpusztult, és 
még nem volt temploma (MEZŐ-NÉMETH, 1972).  

vid     telek e 421 100 41 11 11 

Vid(egyháza), 
Vidmonostora, 
Vidteleke 

1393: Vydekhaza Videgyháza Hadházi Vid 
puszta 
Hajdúnánási 
Rácz Vid 
puszta 
Vidiföld 
(határrész) 

Puszta személynévből keletkezett magyar névadással: 
Vid szn. Ehhez kapcsolódott az egyház fn. birtokos 
ragos alakja. (FNESZ) 

vid     egyház a 200 100 21 11 43 

Vid(egyháza), 
Vidmonostora, 
Vidteleke 

1518: Szent Vid Szentvid Hadházi Vid 
puszta 
Hajdúnánási 
Rácz Vid 
puszta 
Vidiföld 
(határrész) 

Szentnévi eredetű. A falut temploma védőszentjéről 
nevezték el.   

szent  vid     413  47  44 

Vis 1220: Vys Vis Viss Puszta személynévből keletkezett magyar névadással: 
Wis szn. (FNESZ) 

vis       421  41  33 

Vojte [1067 k.]/267: 
Wense 

1364: Weyche 

Vejcse 
 

- Puszta személynévből keletkezett magyar névadással. 
(FNESZ)  

vejcse       421  41  33 



 
 
 
 

Vojte 1354: Woythe Vojte - Személynévi eredetű: Woyte szn. (FEHÉRTÓI). vojte       421  41  33 
Záhony 1212/339: 

Zomouken [∋ : 
Zohonreu] 

1324: Zahun 

 
 
 
Záhony 

Záhony Szláv eredetű településnév. Azonos etimológiájú a 
székelyföldi Zágon helység- és folyónévvel, valamint 
Zahoniska falu nevével: szl. za + gonъ ’földterület, 
dűlő möge’ (MEZŐ-NÉMETH 1972) 

záhony       200  21  50 

Zalkod 1255/660: Zolkad Zalkod Zalkod A m. Zolcu, Zulcu szn.-nek –d képzős származékából 
való. (FNESZ) 

zalkod       421  41  33 

Zám(monostora) 1220/550: Zam 
 

Zám 
 

Zám 
Zámi-rét 
Zámi 
templom 
dombja 
(határrész) 

Puszta személynévből keletkezett magyar névadással: 
Zam szn. Mai előfordulásában kapcsolódott hozzá a rét 
’kaszáló, legelő’, a templom ’istentiszteletre szolgáló 
épület’ és a domb ’kisebb földfelszíni emelkedés’ fn. 
(FNESZ) 

zám       421  41  33 

Zám(monostora) 1340: 
Zammunustura 

Zámmonostora Zám 
Zámi-rét 
Zámi 
templom 
dombja 
(határrész) 

Puszta személynévből keletkezett magyar névadással: 
Zam szn. Az utótag a monostor ’ kolostor’ fn. birtokos 
személyragos alakja. (FNESZ) 

zám     monostor a 200 100 21 11 43 

Zelemér 1 1323: Zelemer Zelemér Zelemér 
Zeleméri 
templom 
Templomhal
om 
(határrész) 

Puszta személynévből keletkezett magyar névadással: 
Zelemer szn. Az alapjául szolgáló szn. előzménye a m. 
szülemér ’ivadék, sarj, származék’ fn. Mai 
előfordulásában kapcsolódott hozzá a templom 
’istentiszteletre szolgáló épület’ fn. és a halom fn.  

zelemé
r 

      421  41  33 

Zelemér 2 1332: Zelemer Zelemér Zalamer 
(határrész) 

Puszta személynévből keletkezett magyar névadással: 
Zelemer szn. Az alapjául szolgáló szn. előzménye a m. 
szülemér ’ivadék, sarj, származék’ fn. (FNESZ) 

zelemé
r 

      421  41  33 

Zöldhalom 1476: 
Zewldhalom 

Zöldhalom Sződ halom 
Zöld halom 
Zöldpuszta 
halom 
Zöld halom 
(határrész) 

A m. zöld színnév és a halom ’kisebb földfelszíni 
emelkedés’ fn. összetétele. Mai előfordulásában a Zöld 
névalakhoz járul a halom, puszta fn. (FNESZ) 

zöld  halom     522  22  33 

Zsurk [1067 k.]/267: 
Suruk 

1322/409: Surk 

 
Zsurk 

Zsurk Puszta személynévből keletkezett magyar névadással: 
Surk szn. (FNESZ) 

zsurk       421  41  33 

? (Tárnok?) 1220/550:   Tárnok-háti 
patak 
Tárnokhát 
(határrész) 

Határszélen élő tárnokok faluja volt. (MEZŐ-
NÉMETH 1972) 

tárnok       423  33  33 


