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A térszíni formák nevein azokat a szókat értjük, amelyek 
a talaj, a földkéreg kiemelkedéseinek és bemélyedéseinek alak
ját és részeit jelölik, tehát olyanokat, mint hegy, domb, völgy, 
árok stb. Ezek egy szócsoportot alkotnak, amely az irodalmi 
nyelvben meglehetősén kicsiny, a földrajzi tudományokban 
mesterséges alkotásokkal erősen bővült, ellenben igen nagy a 
nép nyelvében. Az egyes vidékek idevágó szókincse ugyan szin
tén nem nagy, de valamennyié együttvéve igen alkalmasan 
bővitheti mind az irodalmi nyelvet, mind a földrajzi tudomá
nyok terminologiájái.

Ezen szócsoport anyaga az idők folyamán sok változá
son ment át. Én összegyűjtöttem mindazt, amit a helynevek
ben és a nép nyelvében megleltem, ellenben teljesen figyelmen 
kívül hagytam azt, amit akár régibb, akár újabb korból az 
irodalmi nyelv alkotásának gondoltam. A helynevekből és nép
nyelvből azon neveket gyűjtöttem össze, amelyeknél szemmel- 
láihatólag a hely domborzati viszonyának megjelölése volt 
irányadó, míg a vízrajzi és növényzeti viszonyok jelölésére 
szolgáló neveket elhagytam. A nevek jelentése vidékenkint 
árnyalatban különböző. Igyekeztem a legáltalánosabb jelentést 
megállapítani és a név előfordulását helynevekkel igazolni. 
Minden név életrevalóságának legjobb bizonyítékát látom ugyanis 
abban, hogy helyhez ragadt, lokalizálódon, tehát nem egy 
ember alkalomszerű képzése.

A nevek természete is ehhez képest nagyon külömböző. 
Vannak olyanok, amelyek helynevekben még ma is előfordul
nak, de értelmük teljesen elhomályosodott s ezért részben 
alakjuk is változott, Másokat ma már csak helynevekben mu
tathatni ki, de értelmük még világos, noha használatban már 
nincsenek (az irodalmi nyelv ezek közül néhányat felelevenített). 
Vannak aztán olyanok, amelyeket mind a mai> mind rlg! hely



nevekből kimutathatni és ma is használatban vannak, olyanok, 
amelyek csak mai helynevekben vannak meg, s végül olyanok, 
amelyek mint legifjabb, részben talán csak alkalmi alkotások, 
helynevekben egyáltalában nem fordulnak elő.

Eredetükre részben magyarok, részben idegenek, különö
sen szlávok. Az utóbbiaknál sokszor igen nehéz megállapítani, 
vájjon az élő magyar nyelvben tényleg használták-e vala
mikor vagy sem. Igyekeztem csak azokat felvenni, amelyekre 
nézve ez valószínűnek látszott. Általában azt hiszem, hogy a 
tárgyalandó szók mindegyike valamikor élt vagy ma is él nyel
vünkben önállóan s így bátran feleleveníthetjük.

Az anyagot tájszó- és helynévgyűjteményekből merítettem, 
míg a leíró földrajzi és turistairodalmat Orbán műve, az Eth- 
nographia és a Földrajzi Közlemények kivételével, a népies és 
népi szépirodalmat pedig teljesen figyelmen kívül hagytam. Az 
idéztem forrásokat igyekeztem a felvett anyagra nézve teljesen 
kimeríteni.

Minden egyéb megfigyelésemet dolgozatomnak végére 
hagyva még csak az egyes cikkek berendezéséről szólok. Min
den cikk élén a címszó alakváltozatai, megállapítható alap
vagy legáltalánosabb jelentése és jelentés árnyalatai állanak. 
Utána a név előfordulása a régi nyelvben, néhány jellemző 
adattal. Ezeket rendszerint az Oklevélszótárból vettem, amely 
viszont régi határleirásokból közli őket. A helyneveket ugyanis 
az oklevelekbe rendesen magyar nyelven írták be, egyúttal egy 
latin szóval is értelmezvén, jellemezvén a hely térszíni viszo
nyát. A régi helynevek után mai helynevek következnek, ezek 
után egy kis fejtegetés a névnek származásáról s végül szög
letes zárójelben az ill. térszínforma részei.

A helyneveket nagyjában a Balassa-féle nyelvjárási térkép 
nyomán, de a nevek elterjedési viszonyait tekintetbe véve (ame
lyek sokszor inkább egyeznek meg a földrajzi és történelmi, 
mint a nyelvjárási határokkal) a következőképen csoportosí
tottam :

A) Keleti terület. I. Székely terület: Bareaság (Hétfalu és Brassó 
vidéke), Háromszék, Csík (és Gyergyó), Udvarhely (Keresztur, Erdővidék 
stb.), Marosszék (MTorda). — II. KMlyhágónttíli terület: Küküllőniente, 
Maros-Szamos köze (Hunyad, A.-Fehér, T.-Aranyos, Sz.-Doboka, Kolozs, 
B.-Naszód), Kalotaszeg (Kolozs Ny. része, Bihar K. része, Jánosíalva NyF. 
29). III. Felsőtiszai terület: Érmellék (Bihar ÉK része), Szilágy, Szatmár 
(Avasság is), Bereg, Zemplén (és Abauj).
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B) Északi terület. Az északnyugati nyelvjárások közül: Hegyalja, 
Hemád völgy, Borsod, Bükkalja, Sajóvölgy, Mátravidék, Karancsvidék, Ipoly- 
vidék, Bars, Nyitra, Esztergom és Komárom (Dunabalparti része), Csalló
köz, Mátyusfölde.

C) Nyugati terület: I. Nyugati nyelvjárásterület: Rába vidék, Keme
nesalja, Őrvidék (F. és A.-Őr, Őrség), Göcsej, (Zala D. része). — II. Du
nántúli nyelvjárásterület; Pilis (Pest Dunajobbparti része), Budapest, Esz
tergom és Komárom (Dunajobbparti része). [Ez a négy terület sokban 
egyezik az északival]. Fejér, Győr K része), Szigetköz (Nyf. 38), Marcal- 
rnellék és Pápa vidék (Ny. f. 17), Bakonyvidék (Ny. f. 34), Veszprém (ÉK 
része), Balatonfelvidék (Ny. f. 40, Zala ÉK része), Balatonmellék (Jankó 
művében), Somogy (É fele), Tolna, Sárköz. — III. Drávavidéki terület: 
Felsődráva (Somogy DNy negyede), Alsódráva (Somogy DK negyede és 
Baranya), Szlavónia (Eszék környéke).

D) Középső terület. I. Dunatiszaközi terület: Bács, Pest (déli %-a), 
Kiskunság (a városok), Felsőpest (a m. északi '/3-a és Hont D része) He
ves (D része). — II. Tiszántúli terület: Szegedvidék (Csongrád, Csanád, 
Arad), Békés, Szolnok, Bihar, Hajdú, Szabolcs.

E) Déli terület. Bács D része, Torontál, Temes, Krassószörény, Ezen 
területről magyar helyneveket seholsem közöltek.

Forrásjegyzék.1

A) A tájszó és helynév anyagra: Magyar Tájszótár (MTSz), a Ma
gyar Nyelvőr (Nyr.), Magyar Nyelv (MNyelv), Ethnographia (Ethn.) és Föld
rajzi közlemények évfolyamai. A Nyelvészeti Füzetek (NyF) 1—60 száma.

Jankó János dr. Kalotaszeg magyar népe. 1892. (IC) Torda,. Aranyos
szék, Toroczkő magyar (székely) népe. 1893. (T.) Adatok a bácsmegyei 
sökaczok néprajzához. Ethnografia 1896. VII. (Ethn) A balatonmelléki 
lakosság néprajza. 1902. (B. mell.)

Orbán Balázs: A Székelyföld leírása I—VI. kt. 1868/1873. (O.)
Pesty Frigyes: Magyarország helynevei 1878. (P.)
Dr. Petri Mór: Szilágy vm. monográfiája III. IV. kt. .1902.
Vármegyei monográfiák: Abanj, Bács, Bars, Bihar, Esztergom, Gö- 

mör, Hont, Komárom, Nyitra, Pest, Pozsony, Szabolcs, Szatmár, Vas.
A m. szí korona országainak Helységnévtára 1907.
1 : 75000-es katonai térképek: 13. XX. 14. XX. (Börzsönyi hegység), 

13. XXI. 14. XXL (Karancs hegység), 13. XXII. 14. XXII. (Mátra), 15. XIX. 
(Gerecse hegység), 15. XX. (Pilis hegység).

B) A szavak eredetére:
Magyar Nyelvőr, Nyelvtudományi Közlemények (NyK), Magyar Nyelv 

összes évfolyamai.
Budenz: Magyar-Ugor összehasonlító szótár (MUsz).
Szinnyei; Magyar nyelvhasonlítás. 1905. (Nyhas),

1 Rövidítések (a szövegben említetteken kívül): d. =  dűlő, do. == 
domb, e. ’=  erdő, h. =  hegy, hs. helység, k. =  kaszáló, kt. =  katonai 
térkép, 1. =  legelő, m. =  mocsár, o. =  oldal, r. =  rét, sz. =  szántóföld, 
ta. =  tanya, tf. — térszínforma, v. =  völgy.
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Miklosich: Etym. Wörterbuch d. slav. Sprachen (E l Wb). Di« sla
wischen Elemente im Magyarischen (Slav. El.)

Lumtzer és Melich: Deutsche Ortsnamen und Lehnwörter, 1902.
Munkácsi: Árja és Kaukázusi elemek. 1901. (ÁKE).
Jungmann: Slownjk cesko-nemecky. 1835.
C) A régi nyelvre és az elméletre:
Nyelvtörténeti Szótár (NySz) és Oklevélszótár (Oklsz.)
Finály: A besztercei szószedet 1892.
Szamota: A schlagü szójegyzék. ISO!. A tihanyi apátság 3055-íki 

alapító oklevele. 1895. A Murmélius-féle szójegyzék 1896.
E. Reclus: A föld. ford. Révész J. Bevezetés.
Révész S. A helynevekről. Nyelvőr VII. A völgyek neveiről. Vili.

Á gj »Rövidebb halom — v. dombsorok« (Jankó I<. 19). »Kisebbrendfí 
oldalsorolc és vonulatok«. (JankóT. 17). Ez a jelentése szótárainkban nincs 
meg. A vizdga jelentés gyakori. Csak helynevekben.

Hszék: Fenyős ága (Nyr. 12:335), Kétág, Lassóág (e., uo. 30:446), 
Nagyág (mezeje, pataka, eleje, arra; e., uo. 30 : 381); M.-Szamos: Szénás
ág, Háromág (Jankó T. 9, 17); Kszeg: Mesterága, Papága, Kászága (Jankó 
K. 19); Szilágy: Munti aga (=  hegyek ága? monogr. 3 : 171), Középág, 
Varjaság, Erőság stb. (h., uo. 743); Zilah: Somoság (Nyr. 12 : 333); Szat- 
már: Oánnás ág (uo. 37 : 94); Szolnok: Nagyág halom (F. K. 37 : 439); 
Karancs: Erős ág (h., kt. 13. XXH). [-eleje, -orra].

Ágozat: »Ha egy fővonulat jobban kifejlődik és elágazódik, ágazat 
a neve« (Jankó K. 19). — L. ág. Olasz. 1510: Penes quandarn terram 
Kewzepagazaíh vocatam. 1323: Quandain terram arabilein vvlgo orthwau 
in loco Agozath vocata.

Hszék: Ágazat (e., Pesty); M.-Szamos: Ágozat, Kiságozat (sz., Nyr. 
37 : 380); ¡(szeg: Ágozat (Jankó K. 17, 19); Szilágy:? Ágozza (monogr.
3 : 717); Sajóvgy: Ágozat (d. Nyr. 27 : 479).

Aj, (ály, ágy). »Keskeny völgy, hegy nyílás nevéül él Erdővidéken.» 
(Paal öy. Nyr. 17 : 266).

Szótárainkban először MF-nál: vallis, praecipitium. Oklsz.-ban 1509-ig
16 példa. 1055: Exinde ad aiu, posthaec ad eleuui humuc. 1224: Tangit 
quoddam praecipitium . . .  Peteraya. 1299: In quadam vaíiicula alio modo 
Ay. 1344: . . . vallis Hoklusava.

Csak helynevekben, kül. székely nyterületen. Másutt csak ritkán és 
elváltozott alakban: az érthetetlen áj-'o6\ az értelmileg is megfelelő ágy 
lesz. (De -ád helynévképző is gyakran -ágy: Halmágy, Szilvágy).

Hszék: Nagyáj (Nyr. 2:526); Csík: Áj (feje, oldala stb.; uo. 9:527); 
Udv.: Szilasáj (O. 1 :29, 130, 146, 161), Scmáj (lankás terület), Somály (sz., 
Pesty 327), Kerekáj stb. (Nyr. 26 : 431, 432); Átszeli: Ájvölgye stb. (Nyr. 
1 : 381—383), Borzond ája, Botos áj, Botos ágyfő stb. (uo. 28:382), Ken
derágy aj ja, Csúpáj stb. (Jankó T. 9, 27); /(szeg: Mátésáj, Nagyáj stb. 
(Jankó K. 31), Somáj völgy (Nyr. 38 : 380); Szilágy: Kis Ály, Nagy Ály 
(monogr. 3:464); Abauj: Áji völgy, Áj (hs., monogr.): Idetartozhatnak: 
Udv.: Nagyály, Kisály (hegylánc, O. 1:214); Érmellék: Méráj hegy, Sem- 
sénáj, Kenézáj (h. do. Nyr. 2:187); Mátra: Sarkágy (uo, 38 : 379): Veszpr.
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Hárságy (uo. 26 : 47); Kom.: Erőságy, Hárságy (uo. 16 : 288); Rábavid:
Hárságy (uo. 26 : 191); Balaton: Dióságy, Keserűágy (Jankó 55).

Azon vasmegyei álly szó, amelyet Kr. és utána MTsz. is közöl, nem 
tartozhatik ide. Az áj összefügg azon áj, aj alakkai, amely rovást, rovátkot 
jelent (Szinnyei Nyr. 8:98, Budenz A. 41, NyH. 151; Simonyi Nyr. 17:10). 
[-feje, -oldala, -tető].

Alföld, Oklsz. 3 példát idéz levélszövegekből 1596 és 1614-ből. NySz. 
nem ismeri. Helynevekben nem fordul elő, a népnyelvből nincs, közölve.

Alföldség. Alföld (MTsz. Hevesből idézi, kérdés, hogy népi é).
Aljai í. Hegy v. hegyoldal alsó része. 2. Völgy’ feneke, nyílása. 

Rendszerint csak összetételiben. Oklsz-ban 60—70 példa, de kevés közte a 
hegynév. 1332: Sessio kwalia. 1339: ad unam uallem Telukalya. 1419: In 
prato Bukmalalya stb.

Az első jelentés helynevekben, kiil. dűlőnevekben az egész ország 
területén gyakori. A második ritkább: Heves: Szurdokaiji (Nyr. 2 : 238);
Szatmár: Nagy árok alja (uo. 11 : 47). — Vö. MTsz.

Érdekes, összetétel a lióaj (=  havasalja Nyr. 31 : 471) Udv. m.-ben 
Bethlenfalván, pl.: Paalokhóaja, Siménhóaja (k., Nyr. 2:381).

Árnyék. 1. Oiy hely, melyet nem ér a nap, tehát rendesen É olda
lon. 2. S/éílől védett hely.

Ellentéte a verő. (Heves: Répás árnyék, Répás verő d., Pesty 20; 
Eger városában: Árnyékszala és Verőszala). Oklsz. ad 2 : 1275 és 1346: 
Ad promontorium quod uocatur Arnykmal JEsztergom m.]. ad 1 : 1578: 
Több darabontok egyengették az árnékerdőt. .

Hszék: Várhegy árnyéka (é,, Pesty 19); Udv: Gyertyámos árnyéka 
stb (e., Nyr. 25 : 380, 430, 527); Hernádvqy: Árnyék (e. uo. 8 : 96); Bor
sod: jávorvölgy árnyék stb. (uo. 11 : 287/8, 335); Mátra-. Nagyárnyék stb. 
(uo. 27 : 286, 38:379), Hollófarárnyék, Laposárnyék stb. (Pesty 20); Nóg- 
rád: Szarkaszó árnyék stb, (uo.)

Vö. MTSz. és Pesty 20, 416. Érdekes itt a német, Schatten-nA való 
egybevetés, de egyéb nézeteivel nem értek egyet.

Árok: Hosszan elnyúló földmélyedés. Már a régi nyelvben nagyon 
tág értelmű volt s jelenthetett természetes és mesterséges mélyedést, a 
kapával húzott mesgyétől a völgyig, pl. Murm. 297. Vallis.-- aruk. Minden 
szótárunkban megvan. Oklsz. 1055: Exhinc usque ad angulum aruk. Inde 
aruk tue que uallis usque ad kangrez uíam extenditur. Inde ad arak fee. 
1341: Parvam vallem aruk dictam, és még igen sok példa. A leggyakoribb 
a fossatum, fossa értelmező.

Az egész országban elterjedve. Csak azokat a példákat közlöm, amelyek
ben a szónak völgy jelentése van. {-alja,' -fő, -hát, -köz, -szád, -szél, -tető, -tő.]

Udv. Vágás árka (szűk, zsákszerű völgy, O. 1 : 155), Dugászó árka (1. 
Nyr.25 : 381), Homály árka (szakadás, uo. 207); Mszék: Szabad árka (meilék- 
völgyecske, O. 4 : 65); M.--Szamos-. Bikárka (e., Nyr. 37 : 380); Hétfalu: 
Mély árok, Erösjárok [vö. szí. jareü\ (völgyek, O. 6 :179); Pilis: Kőrös
pataki árok, (v., kt. 14 : XX), Lukács árka (v., kt. 15. XX), Lipk árka stb. 
[-alja, -fő, -hál, -köz, -szád, -Szél, -tető, -tő].

Holtárok: kiszáradt pátakmeder, száraz vízmosás. Az egész'országban el 
lehet terjedve, de nekem csak Hszék, Csík és Udv. megyékből vannak adataim»
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A ss^V ölgy. Szótárainkban először MF-uál, vallís, planities. NySz. 
6 adata közül 5 vallis, 1 planities. Oklsz. 1468-ig 50 példa, leginkább valiis 
értelmezővel. Planities, tnedium terrae éttel mező ezzei könnyes megegyez
tethető. 1055: Hinc ad fizeg azaa. Postea nogu azab feherea. 1095: Ad 
caput uallis que uulgo dicitur Qumlouozou 1229: In uilla Zarozozou. 1265: 
Per uallem qui dicitur Worreozowelgy. 1486: In monte Maiazo vocate.

Ma csak helynevekben. Alakja itt-ott elváltozott, részben az értelein 
elhomályosulása, részben az aszú melléknévvel való összekapcsolás, rész
ben az oláh -easa (ejtsd -Jásza =  -os képző) hatása folytán.

Udv.: Vigaszo (Nyr. 2:381), Héjjaszó, Heaszó oldal, Cíibrédíaivi 
hcásző (uo. 9 : 239), Dugászó árka, Bossászó pataka stb. (uo. 35 : 381),
26 : 432), Hosszúasszó, Kövesasszó stb. (v. uo. 34 : 51), Szikaszó (folyó,
O. 1 : 66); Csík: Hosszaszo stb. (v. O. 2 : IS, 41, 86, 129), Egresasaó stb. 
(Nyr. 9 : 527); Mszélt-. Hévaszó stb. (Nyr. 1 : 383), Hosszuasző völgye (íz. 
uo. 2 : 140), Aszó paíaka (O. 4 : 29,83); M.-Szamos: Szobászó p. (F. K. 
37 : 202, 208, 211, ell. Andrenyásza uo. 210); Szilágy: Halmasző, Hosszasző, 
Berekszó stb. (monogr. 3 : 63, 66, 119, 142, 158, 220, 496, 531. 4:446); 
Hegy alja: Nyulászó (sző., Nyr. 3:527); Borsod: Aszóbércz, Aszóvölgy (uo. 
11:288); Mátra: Kovasszó, Bajdásszó, Hellásszó, Körtasszó stb. (uo. 23:9 ', 
31 : 352, 37 : 379—380, ell. Rusnyássza, Hasássza stb. uo. 37 : 379—380); 
Karancs: Egriszó psz. (kt. 15 :XXI); Nógrád: Szarkaszó árnyék (Pesíy 20); 
Nyitra: Hányiszói rétek (Nyr. 29 : 279); Fejér: Aszótelek, Aszó (e. uo. 
10:96); Győr: Kerekasző stb. (d., uo. 35 : 438); Veszpr.: Aszó, Harnará- 
szó (d., uo.); Balaton: Diászó, Aszó stb. (Jankó 43, 48, 55, 59), Nagyszó 
(1., Nyr. 10:335); Zala: Aszúvölgyi dűlő (Pesíy 11); Bakony: Porkászó 
(Nyr. 26:47); Kemenesalja: Kondorászi p. (Nyf. 33:28); Rába: Aszó 
(Nyr. 30 : 44£); S á rk ö z : Oörögszó? (sző., uo. 5 : 143). Jelentésátvitei: A.- 
D ráva: Dijászó (szöllős do., uo. 8 : 477); Karancs: Mihászó (alacsony h., 
F. K. 19: 217), Hadaszó (h., kt. 13 : XXI); Mátra: Nyilaszó stb. (h., uo); 
N yitra : Aszók (dombok, Nyr. 29 : 279).

A szóvégi mássalhangzó kettőzése (Nyü-assíJ) s a szóvégi ó-a ö s 
szevonása a-vá (Dió-aszó ¡> Diászó) másutt is elöfordűi.

Az aszónak völgy jelentését Mátyás Flórián mutatta ki. (NyK 4:195). 
Eredetével igen sokan foglalkoztak, így Szinnyei (Nyr. 8 : 102), Szamota 
(NyK 25:132), Munkácsi (Ethnogr. 4 : 182), Gombocz (Nyr 29:55, MNyelv
3 : 25)? (NyK. 35:113), de nem sikerült elfogadható megfejtést találni. 
Kriza szerint »aszó olyan völgy, amelyben esős időben és olvadáskor patak 
foiy, külömben kiasz és száraz« (Nyr. 1 : 384). Ezt a MTsz. átvette és Jankó 
Bmeilék 55. »Aszó. BFüreden, viztelen völgy, meredek parttal« megerősí
teni látszik, de én ezt csak népetimolőgiának tartom, [-feje, -hegye, -korba, 
-oldala, -tő, -völgye}.

Bakiiét. Hosszú homokdomb (MTsz. Kunság.) Vö. hát.
BqgjC'k föld begye, kidomborodó része (Beregszász, Nyr. 27 :95), 
Bérc. Domb, kisebb hegy. PPB: Ciivus, jugum montis, Bergspitze. 

NySz: Táljuk a hegyeknek csak a bércét éppen (Gyöngyösi: Charikiea). 
Altalhágom bérezét a szomszéd halomnak (Gyöngyösi: Cupido).

Az Gklsz.-ban több száz példa, leginkább mons és monticulus értel
mezővel, igen sokszor azonban értelmező nélkül, mintegy latin szóként hasz-



nifva: 1214: Ad mentem qui uuigo dícitur berey. 1227: Montem Nerges* 
béreli. 1234: per quendam clivtim — Cueeberch. 1253: Usque ad sumrní- 
tates montfum qüe Berch nocantur. 1285: ad collein Bercii. 1293; Ad unurn 
montem sive unuin Berch. 1299: Uadit per Bercii cuiusdátn montis. 1310: 
Ad unutn uerticem montis wlgaríter Berch dictum. 1329: Ad unum Berch 
Snmusma! dictum. 1329: Ad Berch Dobrahegese. 1343: Ad altiorem Bercii 
peruenientes qul dicitur Iugobcrekbercheorra stb. stb.

Ma a bérc mint közszó az irodalmi nyelven kívül csak a székelyföld 
néhány vidékén él, helynevekben pedig csak a* északnyugati és székely 
nyelvterületen fordul elő, igen nagyszámú példákon. Alaki változást nem 
szenvedett, mert értelme nem homályosul! el.

Moldva: Bérc (bokros magaslat, Nyr. 3 : 93. h., F. K. 16: 11); Hát
fala: Szászbércz, Ördőgbércze stb. (d. O. 6 : 66, 83, 86); Hszék: Várbércd 
(h., O. 3 : 204), Kövesbérez, Kötbérez, Csíkbérce stb (<*., Nyr. 2:526, 4:480 
30:446, 39:186); Csík: Kisbérez stb. (sr. Nyr. 11:527), Nyáros bírcae stb. 
(no. 528); U iv: Klastrombérezc, (O. 1 :143, 152), Buda bércze, Nyírbércze, 
Ny utak bércze, Végbérc, Kurtabérc, Hegyesbérc stb. (e. Nyr. 3:142, 9:240, 
23 : 528, 26 : 335, 431, 432); Mszéki Hajmegbérrae (O. 4 : 21, 26), Bérez- 
hát, Szőlő bércze stb. (Nyr. 1:384, 2:382, 26:431, 28:384, 29:480; 
Kj'lMúlő: Gyuri bércze, Bérctető stb. (uo. 25:333, 34:223); M.-Szamos: 
Toilaspárbérce (h., uo., 32 : 238), Kurtabércz, Hegyesbércz stb. (Jankó T. 
8—14); Kszeg: Bota fénye bírcze stb. (e., Nyr. 12:432), Bérez, Bányabércz, 
Tóbércze stb. (Jankó K. 11—17); Szilágy: Középbérez, Rigóbércz stb. stb. 
(monogr. 3 :63 , 110, 345, 524, 675, 4 :77 , 296, 794, 829); Zilah: Récse- 
bérez stb. (Nyr. 12:3S3); Abaajx Lázibércz (h. monogr.); Sáros: Bérczaiija, 
(hs., Nyr. 3 : 239); Sajővgy: Simonbérc, Dőllőbérc stb. (e., uo. 27 : 480); 
Borsodi Aszőbércz, Kajlabércz, stb. stb. (uo. 11 : 288, 335); Bükk: Bükk
bérez, Szedresbércz (e., uo. 9 : 287); Mátra: Tölgyes bérez stb. (uo. 2:238, 
23 : 95, 26 : 286, 38 :379); Karaim: Középbérczek (e., uo. 2 : 281), Vermes 
bérezi stb. (h., F. K. 19:217); Ipoly: Hangzás bérez, Miklós bérez, Rakoty- 
tyásbércz stb. (h,, monogr. 2 és kk.), Bérez stb. (d., Nyr. 1 : 231, 7 : 44,
31 : 117, 39 : 186), Budapest: Antal bérez, Csillebércz, Kelenbérez stb (uo. 
28 : 526); Veszpr.; Hosszú bérez (uo. 1 : 94).

A bérc szláv jövevényszó. Jungmann szótára szerint: »Brdo, -a, dem. 
brdce, -e . .  . a) =  vvrch, chtain, bora, mons, Berg, Hügel* stb. A bérez 
tehát a brdce =  dombocska átvétele. Hogy a szabályszerű bt'rc helyett 
mért van bére, oka ismeretlen. A dunántúli bőre alak mutatja, hogy a hang 
valamikor rövid volt. Az Oldsz. adatai így is olvashatók.

Az Oklsz. adatainak feltűnő nagy számából azt következtetem, hogy 
a sió nem Önállóan jött át nyelvünkbe, hanem helynevekkel; hisz ma is 
nagyobbrészt ezekben él. Jelentése a régi nyelvi példák legnagyobb részé
ben és a helynevekben domb (vö. a bérc, domb és halom jelzőit) f i  ha a 
nép a szót használja, ezen értelemben teszi (1. Orbán). De már az Oklsz.- 
ban is előfordul, hogy a hegyek tetejét nevezik bércnek (1299, 13IÖ, 3327), 
valószínűleg oly esetekben, midőn a hegy tetején volt egy külön domb. 
Ezek a dombok sokszor sziklásak voltak és így fejlődhetett a szónak mai 
irodalmi használata. Hogy a bérc a népnyelvben szikla alakulatot jelentene, 
azt, nem látom bebizonyítottak, uoha Jankó több helyen állítja (K. 20, T. 16,

a t é r sz ín i f o s m á k  n e v s  9
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B. 57). Mellettem szól Nagy Gyula egy adata Nyr. 7 : 174: »Bérez: egyike 
a leggyakrabban található közneveknek, mely mindenféle hegyet, halmot, 
dombot jelent.« .

[-alja, -hát, -oldala, -raege, -orr, -tető].
Hegy. Szótárainkban nincs meg. Közszó aligha volt, de hely

nevekben többször előfordul: Bereg meg^e, Beregszó ks. (Teiries), Bereg 
tanya (Szabolcs, Nyitra, Torontál, Hsnt). M á tra : Bereg (Nyr. 31 : 352) s 
még néhány név a Nyr. dűlő nevei között s az Oklsz. berek cikkében. 
Szláv kölcsönszó (Mild. Et. W'o. és Slav. E, 54). (Vö. Oklsz. part 1509-i 
adatát: Magosparth alio nornhie Wysoky bre[h].)

BUgkó. Nagyobb hg. apró kiálló csúcsai [a távolból nézve]. (Csikszt- 
domokos Nyr. 32 : 325. Ny. f. 9 : 27). Összefügg a bütüvel és a bütyökkel.

Borda, berda. Hegy. Szótáraink közül csak Oklsz. borda: b) costa, 
rippe alatt. 1269: In monte Bordachege uocato. 1389: Prope villám Nyék 
in ioco Bordapokla vocato. 1454: Reflectitur ad meridiem per vnum orom 
wlgariter brdo. Csak helynevekben.

Szlavónia: Csókaberda (d. Nyr. 4 : 45); A.-Őr: Főső borda, Ajsó 
borda (m., uo. 32 : 178); F.-Őr: BSrda, Füőső és alsó börda (e. 1. uo.); 
Somogy: Olándi börda (d. uo. 37 :378); Bükk: Bordahegy (sz., uo. 9 : 288); 
Borsod: Bordatető tanya (Hsnt); Abauj: Kelecsenyborda, Borda (hs., 
monogr. »van ily nevű hegy is« CzF. 736); MSzamos: Bordás (? Nyr. 
37 : 95); Csík: Borda (e., uo. 9 : 527, 39 : 233), Borda (kopasz h., O. 2: 21. 
37, 40).

Szláv kölcsönsző. Jtuigmann : »Brdo, —a, dern. Brdce, ~e, =  a) 
vvrch, chlum, hóra, mont Berg, Hügel. Berda: zweí Berge in Kroatien.« 
A szláv alakot mutatja Oklsz. orom. 1454. adata, de ma is megvan bács- 
megyei dűlő nevekben: Brdo (ért. hegy, Ethn. 7 : 39), Szmilyevo brdo 
(uo.) és talán Berdovácz (sz., Nyr. 5 : 432).

Böff,;. Domb. Szótáraink közül csak MTSz. közli többféle jelentéssel 
(domb, szikla stb, 1. hozzá még. Nyr. 25 : 308, 35 : 436, Nyf. 34 : 76, Jankó 
B. 57). Élő közszó a Dunáníulon, a bérc ő-ző alakja.

Bakony: Kendervágó börc stb. (Nyr. 2 6 :4 7 ); B a la to n : Faluborcz, 
Ördöglikabörcze (Jankó B. 57); Z a la :  Börcz (e. és sz., Pesty); B aranya: 
Szöböree (? Nyr. 28 : 191).

B&£PÁ-: talaj kiemelkedése, domborulata (MTsz. Somogy). Vö. bucka. 
Bacsók. Ugyanaz? Kszeg: Végböcsök (Jankó B.) Vö. bucka.

Buc/ta: Kis homok v. fövenyrakás, dombocska. MTsz. csak -ritkás 
nádas hely» értelmében közli, mert fenti értelmét az írod. ny. már bevette. 
Az egész Alföldön használatos, hogy helynévben miért ritka, azt a szó 
értelme mondja ineg. Pest: Buczkás (sz. Nyr. 1 : 384).

Biwkő: Nagy kő v. földhömpölyeg (MTsz. Hszék). Vö. bucka.
Bukkanó. Hirtelen ereszkedő, lejtő (MTsz. Bal. mell).
$ uhlkP- Nagy kő v. földhömpölyeg (MTsz. B. Hunyad). Mszék: Bittyka 

(? Nyr. I : 383). Vö. bütyök.
BJMj/ok. Kis kiálló ialájemelkedés. Bereg: Kovács bütyke (Nyr. 37 : 

429). [Budenz (MUgsz 455, 466) finnugor, Gombocz (MNyelv 3 : 109) török 
szónak tartja].

bűié, böte, bota. »Butü, hegybütü névvel a székely olyan
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hegyfokot szokott jelölni, amely nem hegyesen, hanem kerekdedcn vég
ződik.« (O. 1 : 60).

Csik: Biitü (? k. 1. e., Nyr. 9 : 527); Udv.: Feketehegy böte (no. 
25:527); Mszék.: ? Bota («o. 2 :282); Kszeg: Bütedombja (Jankó 13). 
Vö. bütyök.

Csomp. Szirtcsomp: sziklaszál (Székely! Nyr. 5 : 424). »szép szikla* 
csompobfSn ’végződő Nagykőhavas* (? Orbán 6 : 35).

MSzamos: Csomboskő (? Jankó T. 11).
Csompasz ? Szilágy: Csompasz (hs,, monogr. 3:240, dűlő uo. 464.) 

»hal v. hegy ?« teszi utánaa Petri.
Csompó. Orbán sziklaszál élteimében használja (1 : 80, 2 : 128, 3 : 86, 

4 :96 , 5 :160 , 191, 6 : 186, stb), de másutt: »Útjavításra való sírdomb 
alakú kőrakás« (Csiksztdomckos Ny. f. 9 :27).

Szilágy : Csompó rét (monogr. 3 : 675).
Csonyó. Sziklacsúcs, szskiaszál (Székelyt. Nyr, 5 : 376). Vö. csomó.
Csorba. Regi omlások miatt nagy darabra beszakadt, tehát könyö- 

küsen beszökő part (MTsz. Sajóvgy).
Torda:? Csorbavölgye (Jankó 37). Szláv kölcsönszó.
Csúcs. Csúcsos hegy vagy annak legfelső része. C-nál acroterium, 

MA: tiiber, pitinaeuímn. PPB: hegy homloka v. tsútsa: supereilium montís.
Mszék: Csúcs (sz., lankás oldatos hely), Csúcsrét (Nyr. 2 : 140), 

Hegyes csúcs (h., O. 4 :61 , talán 208, 211); MSzamos: Csúcs (Jankó T.
17) ? Csucsászka d. (Nyf. 29 : 33); Szabolcs : Paszabcsus (? hs. monogr.); 
Borsod: Velki Malmacsúcs (Nyr. 11:336); Karancs: Szilaskacsúcs (kt.
13. XXI) ; Komárom : Csúcshegy (Nyr. 16 : 288) , Bakony : Háromcsúcso-s 
(uo. 28 : 528); Balaton : Csúcshegy (Nyf. 40 : 34, Jankó 60).

Ezen adatok a fenti értelem népi használatát még nem igazolják. 
Egy részüknél valószínű az írod. ny. hatása, másrészüknél esetleg a sz. vagy 
r., I. alakja adott okot az elnevezésre. Egyetlen adat sem tartozik biztosan 
a fenti értelem körébe. Népies használatára a régi ny.-ben nincs példa.

Csűrné? MSzamos: Kőcsumó (Jankó T9.), Kis csuma (? uo. 10). 
Vö. csomó.

Csáp. Kisebb kerek talajkiemelkedés. Szótárainkban: apex, vertex, 
fastigium S. L, csúcs (hegy v. párna csúcsa MTsz, Székelyf.), kis kerek 
domb (Székelyf. Nyr. 5 :376), kis domb (O. 4 : 42). Oklsz. 1392: Ad 
unain magnam aciem videlícet ad unum alítmi Chwp. 1496: Ad quendam 
eollcm seu monticulum Chwp vocaturn.

Csík : Kőcsúp (sziklacsúcs, O. 2 : 84); Mszék : Gyilkos csúp (li., uo.
4 : 202), Csupiláb (dombtető (uo. 42, 204); MSzamos : Hegy csúp (Nyr.
30 : 400, 37 : 380), Csúpáj, Csúp, Csúpalja, Meggyes csúpja (Jankó 11, 
12, 35), Nyerescsúp (Nyr. 7 : 311); Szilágy: Csúpos stb. (monogr, 4 : 255)..

Csiirde, Kis terjedelmű kőfolyás (Mszék, F. K. 37 : 216).
Csúszható. Meredek út, lejtő (Bakonyalja, Ny. f. 34 : 79),
Zala: Csuszkától d. (Nyr. 28 : 48).
Csutka. Cukorsüveg alakú kőszál (O. 1 : 67),
Kszeg: Csutkős hegy, Csutkós tető, Csülkök (»ha a tetőnek törzsökös 

felszíne van« Jankó 15, 19).
Dehrő, debre, debrea. Gödör, mély vízmosás (MTsz. Bodrogközből.)
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Hszék : Debren paíaka (O. 3 : 44), Debiön teteje (m. Nyr, 27 : 52S) 5 
Szilágy: Debren {hs., monögr. 3 : 265); Szabolcs: Debrő (ta., H sn t) ; 
Abauj: Debrőd (hs., Hsnf.); H eves: Al- és Feldebrő (hs. Hsnt).

Szláv jövevényszó (Miki. SSav. E. 160). Kérdés, hogy a debren alak 
a dcbrőhöz tartozik-e. Idetartozik Debreczen neve (a szí. debre kicsinyített 
debrce alakjából, vő. Debrc, hs. Szerbiában). Vö. dobra és töbör,

Q&.h Hegy v. domb déli lejtője.
Borsod: Kisdél, Nagydél, Zsérczi Nagydél (Nyr. 10 : 335).
[Török jövevényszó (NyK. 25 : 177), Nyr. 33 : 548, MNyelv 3 : 156)}.
Derék. Hosszan elnyúló széles talajkiemelkedés. Szótárainkban ez a 

jelentés nincs meg. .
Moldva: ? Derékványa (h., Nyr. 3 : 93); Udv.: Derék (uo. 27 : 144); 

Mszék: Derék (sző., uo. 2 : 382) ; Hernádvgy: Torda derék (h,, Abauj 
monogr.); Bmell.: Derékhegy (Jankó 60) ; Sárköz: Alsó-, felső meződerek 
stb. (sz., Nyr. 5 : 239, 527, 9 : 287); A.-Dráva: Alsó derekút (vő, MTsz.
2. jel. Nyr. 34 : 51) ; Csongrád: ? Derekegyháza (hs., Kr. 98); Szolnok: ? 
Karajánosderék (sz.), Komáromi derék stb. (r., Nyr. 1 : 230). Szláv jöve
vényszó (Miki. E. Wb. és Slav. E. 142., Melich Szí. jöv. 1 : 94, 98.) "

Dobogó. Emelkedett dombos hely a sikföldön (MTsz, Szatmár), kis 
dombos Hely lapos réten (Szatmár, Nyr. 28 : 431), Oklsz 1454 : Ad molen- 
dinem desertum Dobogó voeatum. Helynevekben elég gyakori (pl. Hsnt. 
9 adat).

? Dobni. Vizmosta gödör (MTsz. Komáromból). Oklsz. 1487: Usque 
ad pedern montis Dobrahegye vocati, és hegyes alatt 1329: Ad beerc 
Dubrahegese.

Zemplén: Dobraoldal (do,, Nyr. 2 : 238); Mátra : Dobra orma (h., 
k i 14. XXII.). Hsnt. 11 adat ide tart.? Vö. debrő és töbör.

Domb. Kisebb kerek íalajkiemelkedés. Szótárainkban először C-ná). 
NySz.: Monticulus wlgariter dumb dictus stb. Az Okisz.-ban csak 22 adat 
1307 -1454-ig. 1307: Uadií ad montern dumb wlgariter. 1334: In medio 
prati que Halymdumb uocatur. 1358: Quendam montem higydumb stb. 
Ma mint közsző él országszerte, inig helynevekben a Dunatiszaközén ritka, 
másutt gyakori. Jelentésváltozásról nem beszélhetünk, árnyalatait részben 
már C, jelöli: mons, monticulus, tumuius, grumus. A helynevekben eltérő 
használatát látjuk a gömörszepesi érchegységben, ahol a Fecsktdotnb 1063 
m., a Jászói domb 1129 m., mig lejjebb a tornai fennsíkon a Som&gy 
805 m., a Tornakő 252 ni., a Kecskehegy s még vagy 8 hegy csak 200—300 
m. (Abauj monogr.) (Vö. az alföldi *högy«-ekkel). A székely példák nagy 
részében a domb mesterséges vagy legalább annak tartott földdomborulatot 
jelöl, igy pl. Orbánnál az 1. ktben 4 domb közül 3, a 4-ben 10 közül 7 
stb. A szó alakja mindenütt domb, csupán Mohácsról közölnek domb alakot 
(Nyr. 26 : 330).

Hogy a régi nyelvben oly későn és ritkán fordul elő, annak legva
lószínűbb magyarázata az volna, hogy finnugor v. török szó lévén sokáig 
tartott míg lokalizálódott. Eredetére 1. NyK. 25 : 275, MUSz. 256.

[alja, —eleje, —hát, —köze, —tető.]
Dombár. »Meneteles hegy- v. domboldal, vagyis midőn vmely völgy

ből csekély’ emelkedéssel jutnak a hegytetőre; azon tér, rnelly a völgy s
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tető közt fekszik s igen lassan felebb és felebb emelkedik, dombárnak 
neveztetik. Göcseji sző. Piander Ferenc.« (Tsz).

Ezen adatot vették át CzF. és.MTSz., t'igy szintén a MNyszet 5 : 
160-ban közölt göcseji beszélgetés?

A domb alkalmi továbbképzésének tartom.
Dombó. Domb. Somogy: Dombos ergéje (Nyr. 10:335); Sárköz: 

Dombószegtr., uo. 5:239); Dombó ág, Dombó szél (uo. 9:287). Pozsony, 
Máram., Kkükiillő, Szatmár, Som. és Baranya m.-ben ily rievü hs-k (Hanít.

Dombolag: Dombos hely (Somogy Nyr. 6 : 325). Kis domb, dom
bocska (Zala, uo. 38 : 286).

Döngöld, döngiilet. Kerek halom, kis földdomborulat, halmos, dom
bos, hullámos rész (MTsz. Dunántúlról Göcsejből, Hetesből, Somogyból, 
Nyr. 37 : 286 Zalából). Döngöletes vidék: szelíden dombos vidék. (Zala 
NyF. 9 : 45).

Döngör. Ugyanaz (MTsz. Baranyából). Dombos rész (pl. legelőn, 
Baranya Nyr. 37 : 374).

Dong. Dombosabb rész (Göcs. Nyr. 35 : 42). Vö. dongóiét, döngör.
Doromb. Dombocska, alacsony dombos hely. (MTsz. Dunántúlról, 

Baranyából, Szlavóniából).
ÉL Hegynek keskeny, hosszan elnyúló teteje. Szótárainkban ezen 

jelentése nincs meg. Oklsz. 1348: In unó acie wlgariter El dictum. 1443: 
Vique quandam aciem montis wlgo Cheresel. Mint közszó sehonnan sincs 
közölve, helynevekben csak a Székelyföldön él.

Hétfalu: Andírbérczéle (O. 6 : 179, 186); Hszék: Várbérczéle, (uo.
3 : 96), Köveséi (e., Nyr. 30 : 446); Udv.: Siklód feletti bérez éle (O. 1 : 113); 
Mszék: Rövidéi, Hosszúé! (e.* Nyr. 1 : 383, 2:428); MSzamos: Vargaél, 
Tőgyeséi, stb. (Jankó T. 17).

Eleje: Mint az alja, elve, mege, vége, szolgálhat tfnévül is, s jelöli 
részben vmely tf. kezdetét, részben egy tf előtt fekvő területet. Ilyen hasz 
nálat az Oklsz.-ban 1233: Méta kueseleu. 1315: Possessiones.. Thorku- 
eley. stb. vagy helynevekben:

Udv.: Nagymáleleje (sz, Nyr. 25 : 380); Hernád: Szádelő (hs. Abauj 
monogr.) Érdekes alakja: -ellő (Erről még szólok).

Előhegy: Hegycsoport előrenyúló, alacsonyabb tagja. Oklsz. 1418: 
Infra mentem wlgo Elewhegh dictum. 1489: In promontorio Elewhegh 
vocato stb. stb. Helynevekben a Dunántúlon s az É Ny. nyjárások terüle
tén fordul elő, mindenütt Előhegy alakban. (Nyr. 2: 238, 3 : 431, 8 :96,
9 : 143, 11 : 432, 27 : 479. — 1 : 277, 5 : 143, 6 : 47, 35 : 437, NyF. 17: 45, 
Jankó Bmell. 62 stb).

Hogy e szó címszói értelme népies-e, kérdéses. Előhegyen a nép 
vszinüleg csak a faluhoz közelebb eső (alacsonyabb s így szőllőtermelésre 
alkalmas) hegyet érti (vö. Elővölgy, Előmál, Élőiét, Elő- és Középhalom 
stb. stb. Oklsz., Nyr. 9 : 95 s másutt). Külön címszóként Kr. sorozza be 
először, promontorium jelentéssel s az Oklsz. is így tesz, noha (1489: In 
promontorio Eleumal vocato) más szó is is előfordul e jelentéssel.

Elve. A vmiu túl fekvő rész. E kifejezés ma már csak helynevekben. 
Ragozva:-elvéve,-eleve, (hova), -elvöt (honnan). Oklsz. elv-, el-, eln- [pars 
ulterior], 1282: Erdewelu. 1284: Quasdam possessiones Gépel«, . , in C.
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Uag. 1327: Possessionem eorum Keuruselen stb. — és elvő [uiterfor; túlsó] 
1520: . . .  in loco Kewhydelvvew. In loco Agelwew. és elvől, eivél [de trans 
trans] 1412: Médium Iuger in Homorowetuel. Unum in Elewelgelnel stb. 
A MTsz. Hszékból közöl több példát.

Hszék: Völgyelve (sz. Nyr 2:333), Árokelve (uo. 39:41, Hídelve 
(e., Pesty 132); Csík: Oltelve (O. 2 :4 6 ); Udv.: Vízelve (uo .-l : 228): 
Mszék: Vizel (Jankó T. 30); Bereg: Hídelve (Ethn. 10 : 101).

Ez lappang az Erdély (Erdő-elv) és Havasalföld (Havas-el-föld) 
szókban és bizonyára még néhány illeszkedett al- taggal ejtett szóban is.

Emelkedés. Domb, magasabb fekvésű hely (Adavid Bács. MNyelv 
6 : 138): Helynevekben nem fordul elő. Irodalmi nyben ált. használat.

Ereszkedő. Lejtő. NySz: descensus ex monte Sí. az varac erazkedoíre 
stb. Okisz. 1560: Egy szél az Ördög ereszkedője alatt.

Pápavid: Ereszkedüő (d., NyF. 17:49); Bmell: Ereszkedő, Öreg
ereszkedő (Jankó 62); Szabolcs: Ereszkedő (ta., Hsnt).

Eresztő. Lejtő. MTsz: Eresztős part: már nem lankás, de még nem 
is meredek. Kszeg: Laposeresztő (Jankó 18); Udv.? Őzeresztő (1. k. Nyr. 
25:381); Kunság: Eresztő (uo. 9:381).

Erge. Lapályos hely a mezőn (MTsz. Szatmáritól). Oldsz. 1501: Pár- 
tieula térré Thwlsoerge vocate.

Szatmár: God ergéje, Csiüagdornb ergéje, Dombó eigéje, Tttrbucz 
ergéje (Nyr. 10 : 432); Veszprém:? Ergehát (uo. 39 : 190).

Erős. Meredek, meredek lejtő. Hszék: Vár erősse (h., O. 3:119) 
? Erősd (Hsnt); Udv.: Erős (meredek sziklafal, O. 1 : 88), Isten erősse 
(h. lejtő, uo. 139); Kszeg: Erős alja (Jankó 17).

Észak, észek, iszek. Éjszakos hely, éjszaki rész v. oldal (MTsz. M.- 
szék, Udv., SzDoboka).

Udv.: Botos vőgy észke, Kosok észke (Nyr. 3 :  143), Észak pataka 
(O. 1 :129); Mszék: Észak (a nép nyelvén Iszek, Nyr. 2:428, 526), Kerek
hegy észka (uo. 382, 28:384, O. 4 : 208); MSzamos: A. és F. Észek, 
Észak, Eszkan (Jankó T. 23); Kszeg: Észken,? Iszeg dűlő, Iszek, Észek- 
oldál (Jankó K. 28); Szilágy: Észak (monögr. 4 : 248, 296, 468); Zilah: 
Észak (Nyr. 12 : 382).

Fan Hirtelen és meredeken megszakadó hegyvég (MTsz. h eg y fa r 
alatt, Hosszúmező). Hegynek oly kisebb része, amely a lapos fölött hirte
len kiemelkedik, (Borsod, MTsz. fa r alatt). Oklsz. 1512: Vinortim de pro
montorio Hegfar. 1523: De promontorio Heghfar vocato in Comitatu de 
Vgocha. A szó dunántúli és erdélyi helynevekben kétféle használatban for
dul elő: 1 ) vmely határrész hátsó részének neve, 2) a fenti jelentésben. 
Helyismeret v. magyarázat nélkül nehéz a jelentést szétválasztani. Adataim 
nagyobb része az 1 . jel. körébe tartozhat.

Mszék: Cserefara stb (Nyr. 2 :332, 382, 428), Ebesfar stb (uo. 28:382); 
MSzamos: Mozsárfar, Nyálófara stb (»far egy vonulat eltompuló vége-', 
Jankó T. 17.) Kszeg: Kőcösfar, Sűrűfar (Jankó Kszeg 14, 19); Szilágy: 
Szikfaroldal, Cseteiar, Farhegy, Málfar stb. (monogr. 3 : 142, 589, 4 : 77, 
195, 296, 327, 794, 829, 848); Bereg: Farkashegy fara (Ethn. 10:101,102); 
Veszprém: Lápfar (Nyr. 39:190); Bmell: Farmohos, Apáczafara (Jankó 62, 
Nyr. 10; 479),
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Fark. Hegynek farkalaku nyúlványa. NySz: . . .  Meeg az feyeo kosár 
ys az kawa' beer.cz farkon volth sth. Oklsz. 1265: Cacumeti montis Hegh- 
fark stb. MTsz.-ban ez a jelentés nincs meg,

Hszék: Két ökörfark, Macskás farka, (h., O. 3 : 28, 165), Hegyfarka 
(sz. Nyr. 2:333, 525); Udv.: Veczer farka (egy magaslat végfoka O. 1:220, 
222), Kőfalka (sz., Nyr. 2 : 381), Nagymálfarka (»farka a hegy vége« uo. 
25:380); Mszék: Hegyfark (uo. 2:428); Kszeg: Kőhegy farka (»a nya
kon tűi a hegy farkot képez« Jankó 19); Szilágy: Dombfark stb. (monogr. 
3:713); Zemplén: Hegyfark (Nyr, 10 : 236) Karancs: Czuka fark (h,, kt. 
15. XXII), Jelentésére vö. előhegy, nyulamat és sarok.

? Fart. Meredek part, partos sziklaoldal (MTsz, Csík). Vö. Nyr. 31 : 38
Feji lő. 1. Hegy. 2, Hegy v. szikla teteje. 3. Völgy eredete v. nyí

lása. (4. Forrás. 5. Viliinek kezdete). Szótárainkban az 1—3 jelentés nem 
fordul elő. Az adatok nagy része mind az Oklsz,-bán mind a helynevekben 
a 4. és 5. jelentés körébe tartozik, én csak csak az 1- 3-hoz tartozók közül 
közlök néhányat. Oklsz. 1) 1211: Ad coilem qui wlgo dicittír Apatfeereh. 
1279: Peruenit ad Quandam monticulum qui dicitur Zaykfeu, 2) 1323: Et 
per idem Berch circuit caput Harypanfew vocatum. 3) 1055: Ac poslea 
nogu azah feherea. Indeque ad aruk fee. 1095: . . . a d  caput uoraginis 
churchufeu. 1211: In uilla Ozoufeu.

1) Udv.: Burukfej (h,, O. 1. 88); Borsod: Fényeskőfő, (h,, ugyanott 
Fényeskővölgy, Nyr. 11 : 335); Mátra: Barátfő, Golotkafő, Gyimesfő stb. 
(h., kt 13. XXII). — 2) Udv.: Senyefeje (teteje, Nyr., 25:527), Kőfeje 
(uo. 2 : 381), Súgó feje (h., O. 1 : 47); Kszeg: »vonulatok közelebbi végét 
a fő jelöli«, (Jankó 19); Bakony: Hegyié (Nyr. 26:47). — 3) Csik: Aj feje 
(uo. 9 : 527); Udv.: Kerekáj feje (uo.. 26: 431); Mszék: Nagyaszó feje (uo. 
1 :383), Botos ágyfő (uo. 28 : 382); Mátra: Völgyfő (kt. 13. XXII.); Bmell.: 
Aszőfő (hs. Jankó 20). Az első jelentés tkp. csak a 2-ből fejlődött, a 3. és
4. az 5. csoportba tartozik.

Felpart. Meredek út (Nyitra, Nyr. 33 : 463).
Föle, fele. Hegynek, hegyrésznek felső része. Oklsz. 1442: Silvam 

Kwrthahegíely. stb. Sajó: Hégyfelyi (sz., Nyr. 8:432); Kemenesalja: Hegy
föl (NyF. 33: 29). A Székelyföldön és a Sárközön a szónak ragos alakjai 
fe le tt és fe lő l használatosak, de ezek csak viszonylagos helyzetet jelölnek. 
Vö. fej.

Főtő. Hágó (MTsz. Udv). (Vö. lejtő-lőtő stb).
óá g y : Alantas rét, lapos hely (MTsz. Baranya). Sok helységnévben 

is, különféle vidékeken.
Garázd. Árok (MTsz. Pest), Szláv jövevényszónak látszik.
Gát i. Árok! 2. A völgyre haránt húzódó gerinc,
1. Oklsz. 1385: Meatus seu cursus aque wlgo Oaath dictus. 1461: 

Fossatum antiquum Ogath vocatum. NySz: Unum fossatum quod Moios- 
gata appellatur 1380. MTsz. gát 2. árok; árokpart (Somogybóí).

2. Kszeg. »Egy-egy kisebb haránt irányú gerincecske olykor gátat
képez« (Jankó 20): Gát (uo. 13. 14. 15). MSzamos: Gát, Kerekgát, Szikgát,
(»a völgyekre harántosan húzódó sorok« (Jankó 1. 17).

Mindkét különjelentés a közjelentésből fejlődött Az első a szlávban 
is megvan. (Miki, E, WB),
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? űeréb._ Part, töltés (MTSz. Csallóközből). MA. szótárában agger 
IftíoraKs, IzD.-nál part, gát, akadály. »Ebben nagy gerebet vetett nekem?« 
Szláv köksönszó (Alikl. Slav. E. 197.)

? Qgr#l, Part, töltés (MTsz. Csallóközből).
Oerend, gerind. Hosszan elnyúló hátszerű emelkedés. Oklsz. gőretid«: 

1346: Síípeí quadam aeye montis wlgariter Oercnd vocata.
Göcsej: Geréndmellék (geréndes az olyan terület, mely a síkből 

nagyon kiemelkedik, ellentéte a lap Nyr. 39 : 138); Szilágy: Gerend (mo* 
nogr. 3 : 250); MSzamos: Gerend (hs., O. 5:130, P. 186, Iisnt); Csík: Gerend* 
pataka (O. I. 225).

Szláv kölcsönszó. Összefügg aszal a Greda szóval, amely bácsme- 
gyeí dűlőnevekben előfordul, s hát jelentése van: Ethn. 10 : 39 Greda, 40. 
Orgina Greda stb. 43. és 44. oldalon is.

Gerind, girind. Ugyanaz. MTsz. girind. 2. halomnak teteje és csúcsa. 
(Szatmár. Kassai szókönyvéből) 3. gerind: hullámos talajon a szántóföldnek 
van lapja és partja v. gerindje (Göcsej). 4. szántóföldnek széle és mes- 
gyéje (Zemplén).

Hszék: ? Kiringye (d., Nyr. 39:234); Szilágy: Grind (monogr. 
3:731), Gerind (uo. 376); Hegyalja: ? Görtngyódnl (Nyr. 12:191); 
Borsod: Szarvas-Kétgirind-lámpa (11 : 336); Karán c s : Giríndes (uo.
39:186). Ugyanazon szláv szóval függ össze. A szilágymegyei alakokra a 
szó oláh grindi alakja lehetett hatással.

Gerenda. Ugyanaz. Oklsz. 1327: Per trabem ipsius montis Satum». 
1385: Gerenda (hn). 1366: Venít ad terram que voearetur Noggerund«. 
1396: Per eundem eieuattiram terre Zaylagerenda et Tangerenda stb.

Szatmár : Gerenda, Sovány gerenda (Nyr. 26 : 286); MDráva : Lípa- 
gerenda (uo. 28 : 191); Csik : ? Gerendus (r. 1. k. uo. 39 : 234); Zemplén : 
Gerenda (hs. Hsnt); Máramaros: Gerendás (hs. uo.); Somogy: Gerendái 
tanya (uo.); Békés : Gerendási holdak (uo).

Ugyanazon szláv szóval függ össze.
Gingó. Kopár hegytető, terméketlen magasság, hitvány földrész 

(MTsz. Moldvából).
Qirínc. Hosszan elnyúló, hátszerii emelkedés.
Szegedvid: Czigánygirincz (f. Nyr. 2 : 477); Békés: Marczigiriticz 

(hátas, partos hely, uo. 10 : 144); Bihar: Girinc-zug (uo. 29 : 533). Szláv 
jövevényszó ? (Miki. Lex. 142). Vö. gerinc és gorc.

Gorc. Domb. MTSz. 1. hegygerinc (Szatmár). 2. földnek gerincfor
májú emelkedése, dombos része (Szatmár).

Moldva: Somosgorcz (h., Nyr. 3 : 93, F. K. 16 : 11). F. K, 37 : 306: 
a vízből kiálló kisebb dombocskát a Bodrogközön helyenként gorcnak 
nevezik. [MNyelv 3 :3 3 0 : sóhalmaz]. Szláv kölcsönszó? (Miki. Lex. 147).

Goronc. MTSz. 3. kaszálónak emelkedettebb része (Szabolcs). 2. mo
csaras helyen v. nádasban levő emelkedett földdarab, szigetecske (Szat
már). Helynevekben nem találtam. Talán a gorondnak gorony mellékalak
jából szláv c kicsinyítő képzővel (mint bérc, gorc, lankác, lapác stb).

Go/vnd, gorand, garand. Hosszan elnyúló hátszerű emelkedés. Oklsz. 
1330/1505 : Tíansit per quandam vallem usque ad locum Gorong. 1417/1505: 
Quendam locum emmentem qui sciliceí loeus Hozywgorond voearetur s



még 5 példa. Nyr. 10 : 193: a föld köraíakű emelkedése (Szatm.) 15 : 574.
halom (Ugocsa). MTSz. ugyanaz. MNyelv 2 : 281: árieres téren kiemelkedő 
magános domb v. összefüggő dombiáncolat, amely árvízkor szigetet, go- 
rondot alkot (Szabolcs).

Szaímár: Zabember gorondja, Oorond erdő (Nyr. 3 : 382, 26 : 285), 
Garand, Oarandpart stb., stb. (sz., uo. 3 :287, 10:432, 11 : 47); Bereg: 
Nyárasgorond, stb. (Eíhn. 10: 102, 104); Ugocsa: Qábor gorandja (Nyr. 
15 : 574); Zemplén: ? Riíkás gorony, Égett gorony (uo. 38:96).

Ugyanazon ószláv *gryla szónak északi szláv, lengyel grqd-grond 
alakjával függ össze (1. Nyelvtudomány 3 : 11, Nyr. 31 : 3ö, 38 : 389).

Qörönd. Ugyanaz. MTSz. halom, domb. Kizárólag a Sárközben 
fordul élő”'...

Sárköz: Bugyoka görönd, Somos görönd, Göröndor. Görönd stb. 
stb. (víz nem járta helyek. Nyr. 3 : 47, 5: 173, 239, 6 : 47, 192, 383, 9 : 287). 
Ugyanazon szláv szóból átvéve.

A gerönd, gerenda, gerinti, görönd alakoknak az őszi. greda szó 
délszláv, e-s alakjai, a gerind és girind alakok egy részének a szlávbói át
vett oláh szó, a garand, gorar.d, gorond alakoknak az északi szláv o-s alakok 
szolgáltak forrásul.

Gödör. Kisebb nagyobb talaj mélyedés. Már MA-nál. Csupán a 
»völgy* jelentésre idézek példákat. NySz. Per quandam vallem wlgariter 
Hologusgudur dictam stb. stb. Oklsz. 1335: Descendit ad ualleni Kungudur. 
1346: Ad quandam uallem Kungudurfeu. A NySz. és Okisz. 1251—1484-ig 
terjedő 15 adatában gödör mindenütt =  völggyel. Helynevekben főleg az 
ENy ny. járások területén fordul eiő.

Ipoly: Kőbükk gödör, Dancső gödör (völgyek, ki. 14. XX.); Karancs : 
Czinegés gödör (szakadék, FK. 19 : 217); Mátra: Szakásgödör (v., kt. 14.
XXI.);  Bükk: Nagygödör (v., Nyr. 6 : 479); Mszék: Vápa gödre (sz. uo,
37 : 95); Moldva: Ződi gödre stb. (»gödör alatt Szászköton egyaránt értik 
a tágas, horpályt, a vizmosía vágást vagy a mély debrőt, mint a zsákutcát, 
zakoíát vagy a vizhagyta aszói, azaz a völgy és vápa minden nemét.« 
F. K. 16 : 8). vö. MTsz. gödör: völgy (Moldvai csángó).

Göhej. Árkos, vízmosásos, nem igen termékeny vidék (MTsz. Zalából).
Görc. Kis domb. (MTsz. Somogyból). Vö. gorc,
GÖrii. Lapos föld. (MTsz. Dunántúlról).
Gubarc. Dombocska, halrnocska (MTsz. Somogyból). Fekete foltok 

a hegytetőn hóolvadáskor (Somogy, Nyr. 36 : 143).
Gagyor. Teknőfonna völgy v. árok. (MTsz. Balaton rn.) Bmell: Gu- 

gyorvölgy (Jankó 64). Az irodalmi nyelv e szót a keskeny, sziklába vágó
dott völgy (Hamm) számára foglalta le. Vö. kotyor.

Gyűr, győr, gyüre, györe, kisebb talajkiemelkedés. MTsz. bucka, 
domb (Csallóköz) Nyr.: árvíz alkalmára! a vízből foltokként alig kibukkanó 
gyepes, füves hátak (Érsekújvár, 26:284). Oklsz. gyűr és dir alatt 6 példát 
közöl. 1300: Vineant suam in loco qui Humatdyru wlgariter appellatur. 
1309: Quandam terram in fine cuiusdam montis Peiurgyure dicti stb. stb. 
Ség alatt 1346: Montéin Gewrseg uocatum.

Udv.: G$'őrn>art (sz., Nyr. 28 : 336); Hernád: Gyűr, Gyürtető (sz., 
uo, 8 ; ,9ö); Mátra; Qyőr h. (kt. 14. XXII); Csallóköz: Csaliagyör (d., uo,

%
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10 : 192); Rába: Csergyűr (uó. 30 : 446); Szigetköz: Hegyes Gyűr (sző., 
Nyf. 38 :43); Győr: Gyür(ö)k, Gyüruód“ó stb. (Nyr. 35:438); Marcal: 
Borsosgyőri d. (Nyf. 17 : 47); Pápa: Agyag gyflőr (uo. .48); Bakony: Gyűr 
(d., Nyf. 34 : 174); Bfelv.: Györhegy (uo. 40 : 34); Bmtl!.: Középgyőr stb. 
(Jankó 43); Sárköz: Nagyszögyür, Cseplésgyür stb. stb. (Nyr. 3:47, 7:336, 
9:287, 5 :239, 287); A Dráva: ? Mária Gyűd (uo. 8:477); Szlavónia: 
Györe (uo.4 : 45); Szabolcs: Gyüre (hs., monogr.). Idetartoznak még Győr, 
Diósgyőr stb. stb. '

Gyürke, györke. Ugyanaz. — Hszék: Györke orra (Nyr. 39 : 40); 
Csík: Gyürke (k. 1. e. uo. 9 :527); Abauj: Györke (hs., raoriogr.); Mátra: 
Györke tető stb. (kt. 14. XXII); Bars: Gyürke, Mikes gyürke (Nyr. 31:117); 
Sárköz: Puszta györkei kender föld stb. (sz. uo. 5 : 143). A MTsz. csak 
»kenyér duzzadt része« értelmet közli az egész Dunántúlról, továbbá Po
zsony v. és Békésből.

Hágcsó. Meredek hegyoldal. — Bereg: Hágcsó (Nyr. 29 : 542).
Hágító. Hágó (Jankó Emeli. 83). — Bniell.: Fehérhágító (Jankó 65).
Hágó. 1. Hegy v. völgyoldal. 2. Hegyoldalban vezető meredek út.

3. Hegy. PPBI. az 1. és 2. jel-t ismeri. Oklsz. 1401: Ad unum montem 
Mesesrehagow vocatum. 1428: Montem Vasarhelhagoya. Mindhárom jel.- 
ben főkép Erdélyben van elterjedve.

1. Hszék: Hegyrehágó, Havashágó stb. (Nyr. 2 : 525, 39 : 4!, 234), 
Havashágó (H.-alja O. 3 : 92); Csík: Akasztófára hágó (sz., Nyr. 9 : 527); 
Udv.: Lokhágó, Kárhágó (sz. Nyr. 2 : 331, 25 : 381), Baknya hágó, Gyepü 
hágója, ? Sikaszói hágó stb. (F. K. 16:390, 26:431, 432, 27:211); Mszék: 
Fehér hágó, Irma hágó, Felhágó (Nyr. 2:46, 428, 28:383); Küküílő Hágó 
stb. (uo. 25 : 333, 34 : 223); MSzamos: Köveshágó (sz., uo. 37 : 380), Szász
hágó stb. (Jankó T. 17); Szilágy: Hágó oldal stb. (monogr. 3 :353, 675, 
743, 4 : 468); Hernád, Kecskehágó (e. Nyr. 8 : 96).

2. Csík: Jézus hágója (meredek ösvény O. 2:13). Vö. MTsz. hágó; 
Nyr. 34 : 258; Jankó Kszeg 20.

3. Moldva: Törökhágó (h., Nyr. 3:93, F. K. 16:11); Hszék: Torja- 
hágója (havas, O. 3 : 91). s még sok példa Erdély területéről (O. 2 : 13, 
110, 111, 1:209, 4 : 95, 180, P. 387-8, Nyr. 38:381, Szilágy monogr.
4 : 767. kt. 14 : XXII. stb).

Az első jel. az eredeti, ebből feji. 2. és 3. Az irodalmi nyelv hasz
nálja a nevet a hegygerinc mélyebb helyének jelölésére, de ez a jelentés 
a népnyelvből eddig nincs közölve. — [-alja, -feje, -oldala, -teteje, -töve.]

Hágtatő. Hágó (MTsz. Erdély).
Hajtás. Szélesebb sekély talajinélyedés.
Heves: Hajiás (r. Nyr. 1:188); Mátra: Nyirjes hajlás (v. uo. 27:379); 

Bniell.: Öreghajlás (mély völgy Jankó 65).
Hajlat. Ugyanaz. MTsz. értelmét nem ismeri, MNyelv 4:187 szerint 

mélyedés, völgy (Sajó, Gömör, Bihar) Nyr. 9:383: Tabaktelek (semlyékes 
hajlat), Csicsogós (többnyire vadvíz alatt levő hajlatok Pest). Nyr. 34 :52: ? 
Hajlatom (domboldal, Rábavid).

Haladék. Gödör. (MTsz. Csík).
fialom. Az i. ny.-ben szelidebb talajkiemelkedés. A népnyelvben a) 

teynészetes, b) mesterséges v, annak tartott kisebb talajkiemelkedés, A
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Mitrm.elius szj-ben tumulus, C.-nál collfs, MA: monticülus. Az Oklsz-
ban 1055—1603big kb. 120 adat, 1055. inde que ad aruk fee posí ad Iuazá 
hohna. 1193: Inde ad cenholm. 1211: . , . ad Homumholm. 1231 : . . ad 
montem Lycosholm. 1244: Sub monte Podholm. 1472: A quibusdam 
qualuor cusiiuiis ferreis wlgo Nyghalom appellaiis. 152!: Vnam raetasn 
terream keweshalotn aiiíer Hathar iaponyag vocaíam. Nyr. VII. 218: versus 
curtein Scenhoim 1057. st'o.

Bság: Feketehalom (h., O. 6 : 79 1). Hétfalá: Halmok (»a térség lapá- 
ivábói néhány önálló dombocska emelkedik ki . . .« iio. 162); Hszék: 
Halom ponkja Nyr. 8 : 383), Pókhahna (emlékhalom, O. 3 : 100) Tatár
halom, kuruczhalom (sírhalmok no. 145, 172); Csík: Vészhalom (»nemzeti 
sír* uo. 2 : 63), Tatárhalom (na. uo. 15 5); Udv.: Háromhalom, Kőhalom, 
köshalom stb. Nyr. 26 : 335, 432), Engi halma, Leány halom, (sírhalmok
O. 1 : ,142, 153); Mszék: Halom (Nyr. 2 : 428), Halmok nsege, -köze, (»üt 
közel egymáshoz nyolc almakerekségű domb van ...«  uo. 520); Mszamos: 
Csicsajhalom (Nyr. 32 : 238), Halmokajja (uo. 37 : 386), Halom-, Kis-, 
Nagy-,Fityhalom, halmok köze (Jankó T 16); Kszeg: Halom, Halomközt 
(Jankó 19); Szügy: Halmaszó, Szikhalom, Halom, -köz (rnonogr. 3 : 63, 
387, 496, Nyr. 34 : 439); Avasság: Lekenczei, Kőszegremetei halom (F. K.
28 : 225); Hernád: Sashalom (Nyr. 8 : 96); Mátra: Banahalom (h., kb. 14. 
XII.); Kemenesalja, Teíihalom stb. (Nyf. 33 : 30); Göcsej: Halomi d. 
Nyr. 3 : 333); Halmos hs., Vas m. rnonogr.); Győr: Halomaila, Szihalorn 
Nyr. 35 : 438); Marcal: Hathatom p., Halom (Nyf. 17 : 45); Pápa: Réz
halom stb. (uo. 47); Bmell: Halom (»a nép sok rejtett pénzt sejt benne* 
Jankó 63); Sárköz7: Kovácshalma (Nyr. 7 : 336); Szegedvid.: Köröndi-, Gi- 
rizdös-, Sashalom stb. stb. (Nyr. 9: 95, 2 : 95, 11 :192, 29: 542); Kunság; 
Tűzköves-, Kurucz-, Kőhalom stb. stb. (uo. 1 : 428, 2:47, 4:382 9 : 382); 
Pest: Szőkehalom stb. stb. (uo. 1 : 384); F.-Pest: Nagy-, Daruhalom stb. 
tsb. (uo. 3:45); Heves: Kun-, Kósahalom stb. stb. (uo. 2: 187); Tiszántúl: 
Kántor-, Ketíőshalom stb. (uo. 2 : 237, 10: 144); Érmellék: Borszhalma stb. 
(uo. 2 : 187); Szolnok: Kettős-, Egyes-, Aranyos-, Hármashalom stb. stb. 
(kunhalmok F. K. 35 : 385): Bihar: Hármashalom síb. stb. (Nyr. 6 : 239, 
9 : 526, 10 : 144, 14 : 432, 31 : 118): Szabolcs: Inacs—, Ketíőshalom stb. 
(2 : 282).

A halom tehát előfordul helynevekben az egész ország területén, de 
a többi fontos ífnévhez (hegy domb stb.) viszonyítva csak szórványosan. 
Csupán a Nagy ASfőldön túlnyomó a használata.

Azt hiszem, hogy a halom sző eredetileg mesterségesen készült 
földhányást jelentett s így sírhaimot is; ez a jelentése van meg a hely
nevek nagy részében s ma is hajlik még ezen jelentés felé. Ezt bizonyítják 
a mondák, a melyek a halmok nevezett földkiemeikedésekben elrejtett 
kincsekre vonatkoznak, bizonyítja az, hogy a nép mindenütt, még az Alföl
dön is ősi temetkezési helyeknek, emlékhalmoknak tartja őket, ezt bizo
nyítja a helyismeret is. Valahány halmot ismerek, mindnek földhányásra, 
sírdombra emlékeztető alkaja van. Ezen halmok nevei természetesen na
gyobbrészt nem mai keletűek, hanem azon időből származnak, amely
ben a magyar helynevek lokalizálódtak, tehát a Xí—Xüí. sz.-bói. Az el
nevezésnél bizonyára a hegy alakja volt irányadó, Égért fordul elő a sző

2*
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hegyvidéken oly ritkán, mert ott ritkán volt egy hegy alakja szembeötlően 
hasonló a földhányáshoz, míg elienben az Alföld halmai már földtani szer
kezetüknél fogva is hasonlóak a sírhalmokhoz v. földhányásokhoz (kűn- 
halmok stb.) Helynevekben az ország nagy részében a halom előtt hiány
zik minden jelző vagy ha van is, igen egyszerű és gyakran ismétlődik 
(Kis-, Nagy-, Két-, Három stb.) A halom név tehát maga is eléggé jelle
mezte a hegyet. Ott ahol gyakori, az Alföldön, már élénkebbek a jelzők 
(mert a szó köznévvé válásának mértékét a jelzők adják).

Az Oklsz. idézeteiben az értelmezők: mons, monticulus, promonto
rium, tehát nem támogatják feltevéseimet. De a helynevek nagyon össze
vágnak a maiakkal. Sokszor nincs jelzője a halomnak, sokszor a jelző utal 
a mesterséges eredetre (Szén-, Hamu-, Határos-), más esetben a sírdomb
hoz hasonló alakra (Pad-, Sátor-, Hegyes-), a csoportos előfordulásra (Két-, 
Három-, Négyes-) stb. stb. Tehát ez is mellettem szól.

Hogy különben az élő nyelvhasználat később is érezte a halom szó 
címbeli értelmét, bizonyítja 1 ) azon körülmény, hogy a régi határleirásokban 
mindig páros halmokat emelnek határjelzőül, 2) a halomba vág és holttest
halom kifejezések (1. NySz); 3) a halmoz ige (a dómból-ra csak az Eszter
gom megvételében emlékszem); 4) az ilyen kifejezések, mint enilékhalom 
stb. (emlékdomb szokatlan); 5) talán a Sch’ágli szí. »halom: tumulus« for
dítása. Általában úgy véltem észrevenni, hogy a nép nyelvérzéke ma is érzi 
a halom szó ezen jelentésbeli árnyalatát s tekintetbe is veszi (pl. népda
lokban, népmesékben stb).

Ha ezen feltevésemet elfogadjuk, a szónak a finnugorból való szár
maztatása ellen semmi kifogást nem emelhetni, meri hisz az egyetlen nehéz
ség az volt, hogy a megfelelő fu, szók sirhalmot jelentenek. A németből 
való származtatásnak a helynevek tanúsága ellent mond, mert épp ott, ahol 
német telepesek vannak, a halom szó igen ritka, s csak az Alföldön van 
elterjedve, ahol német hatásról szó alig lehet. Ellenben kétségtelenül volt 
hatása a megfelelő szláv szónak. A magyar származású tfnevek ugyanis 
a régi határleirásokban aránylag ritkán fordulnak elő, mert soká tartott 
míg lokalizálódtak (domb), ellenben a szláv származásúak tömegesen ugyan 
de későn fordulnak elő (már t. i. más alakjukban), mert csak későn hono
sodtak meg (bérc). A halomnál a magyar szó hasonló hangzású szláv hely
nevekre talált, innen a példák korai előfordulása és nagy száma.

Mint földrajzi műszó tehát a halom a dombtól a fenti értelemben 
külömbözik.

Hasadály. Hasadék (MTsz. Kapnikbánya és Székelyföld.)
Hasadéi:. Földnek, kőnek kettéválása által képződött mélyedés. Oklsz. 

1323: Primo in loco super fossatum feuldhasadek dictum. C.-nál ruina, 
fissura s. i. t. Helynevekben nem találtaim

Hát. 1. Hosszan elnyúló föld kiemelkedés. 2. Földkiemeikedés felső 
része. Oklsz. 1109. Uadit ad orientem ad metam terream que wígariter 
Erhat uocatur. 1278: Ascendií ad montem kechkehat uocatum. 1351: Unum- 
berch seu haat stb. stb. kb. 40 példa 1601-ig, nagyobbrészt mons értelme
zővel vagy értelmező nélkül. .

Noha a két jelentés nem válik el élesen egymástól, mégis termé
szetszerűleg megállapíthatjuk, hogy az első jelentés ott les/; elterjedve,
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ahol a hegyek alakja a névnek leginkább megfelel, tehát az Álföldön, míg 
a hegyes vidékeken a 2. jel. Jut inkább érvényre, kül. a Székelyföldön, ahol 
a névadásban a hegy és völgy minden részét pontosan megjelölik.

Adataira közül csak néhányat sorolok fel a térszíni viszony bemuta
tására: Dombhát, Hegyhát, Kőhát, Barázdahát, Sárhát, Tóhát, Csík háttya, 
Árokhát, Székhát, Előhát, Málháttya, (a hegy azon részét jelöli, ahol átmegy 
a lapályba Nyr. 34:51. Udv.), Padhát (a hegybércnek kilapályosodó része, 
uo. 1 : 384, Mszék), Bérchát, Hátföld, Hátsík stb.

Hátas, hátás. 1. Fönnsík (Pest). 2. Kaszállónak emelkedettebb része 
(Szabolcs MTsz).

Havas. Magas (és kopár?) hegy, amely a havat soká megtartja. Szó
tárban először MA-nál: alpes. Oklsz. 1200 k: Ultra siluam Houos. 1258: 
Uadit super niagnum houos. 1285: Ad desertos et nudos inontes Howos 
vocatos stb. Összesen kb. 30 pld. mons vagy alpes értelmezővel. MTsz. 
hóvas: hegység (Torda Nyr. 33 : 115).

Helynevekben csak a Székelyföldön és a vele határos területen talál
ható. A falutól távoleső, magas, rendesen csak legelőül szolgáló hegyeket 
jelöli. Bság: Nagykőhavas, Lovak havasa stb. (O. 6:50, 179, 180); Hszék: 
Miháiyhavasa stb. (Nyr. 39 : 234-, O. 3 : 54); Csík: Havas, Havasvég, Tar
havas stb. (Nyr. 9 : 257, 30 : 495, 39 : 233, O. 2 : 40, 52, 73, 76 stb. stb); 
Udv.: Tizenkéffaluhavasa stb. (Nyr. 2 : 381, O. 1 : 77); Mszék: Székhavasa 
(O. 4 : 21, 26, F. K. 37:201, 212); Mszamos: Báíorhavas, Havaskapu, 
Hídeghavas stb. (Nyr. 32 : 238, 38 : 381, 37 : 380, Jankó T. 16); Avasság: 
Kőhavas (F. K. 28 : 225).

Az írod. ny.-be az erdélyi írók révén juthatott. — Vö. hóqja (1. alja).
Hegy. Nagyobb talajkiemelkedés legáltalánosabb neve. Már a régi 

nyelvben annyi példában fordul elő mint a többi hegynév együttvéve. 
(Oklsz.) Jelentése igen tág: a szegedi ember a 8—10 m.-es dombokat ép 
úgy »högy«-nek tiszteli, mint a székely 1200—1600 méteres tetőit (F. K. 
15 : 576). A Tiszántúlon s másutt is a szőí/ó'hegyeket nevezik hegynek, míg 
a többinek hát, halom, domb a neve. (Nyr. 28 : 59, 29 : 572, Jankó Bal. 
74., Nyf. 32 : 49). Mint a legközönségesebb tfnév, a faluhoz közeleső talaj
kiemelkedések nevéül szolgál, míg a távolabb esők a ritkább, egyénibb 
hegynevekef viselik. Valamennyi talajkiemelkedés jelölésére szolgáló szó 
közül a hegy mutatkozott a leghajlíthatóbbnak. ■

{-alja, -árnyéka, -észka, -farka, -fara, -háta, -lába, -magasa, -mege, 
-mái, -oldala, -orra, -nyaka, -teteje, -vége, -verőfénye.)

es. Ugyanaz, Árnyalati külömbség nincs. Régi nyben is elő
fordul: Nagy syetetségghel menne az hegyessre judeának varasaban (NySz.) 
Vadít recte ad Rotundum montem Hegus vocatum (Oklsz, 1248/1349). 
Helynevekben a Székelyföldön és az északnyugati területen fordul elő.

Hétfalu: Pál hegyese (O. 6 : 86); Csík: Csínod hegyese, Borhegyese, 
stb. (uo. 2 :27 , 37, 61, Nyr. 9 :527); Hszék: Nagy hegyes (O. 3 :7 7 ). 
Udv.: Kaka hegyese, H. teteje, -ajja (Nyr. 25 : 381, 527), Templom hegyesi 
stb. (O. 1 : 120, 150, 155); Mszék: Hangyahegyes stb. (Nyr. 2:382, O.
4 : 25, 29 slb.); Mszamos: Nagyhegyes, Kishegyes stb. (Jankó T. 9 : 16, 
Nyr. 32 : 238); Kszeg: Tompahegyese stb. (uo. 12:432, Jankó K. 11, 12); 
Szilágy: Hegyes, Pándi hegyes (monogr. 3 ; 743, 4 : 15, 255); Zilah: He
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gyes (Nyr. 12:383); Máira: Namész hegyese, Sáros ág hegyese stb. (Fesíy 
229, Nyr. 25:95, — kt, 13. XXII.); Karanes: Ótványkő hegyessi, Bikkfa 
hegyessi stb. (F. K. 19 : 217 kk).

' Hegyfgrdalat. Hetes (Zala tn,): Bükkhegyi-, Mátéhegyi-, Acélvölgyi-, 
Zoknyaki-, Csonkadombaljai-, Bakóaljai- stb. stb. hegyfordulat (Nyr. 14:48).

Hegykafiyarélt. Hegy kanyarodás (MTsz. Piszékből).
Hegylajjulat. Hegylapály (MTsz. Hszékből).
Hegynyulamat. Hegy nyúlása (MTsz. Hszékbő!). Vő. nyulamat.
Homlok. Hegynek hirtelen, meredeken leszakadó vége. Oklsz. ¡338: 

Transit per vnum montem dictum Homlokkw. 1362: Ad quendara locura 
vbi Kewes homlok nominatur. Helynevekben különösen a Székelyföldön.

Hszék: Cserehornlok (Nyr. 39:40); Csik: Cserehomlok (h., O. 2:22); 
Udv.: Paphomlok (h. fok, O. 1 : 217), Vész homloka stb. (Nyr. 25:527). 
MSzamos: Medve homlok (h., uo. 2 :281); Hegyalja: Homlok (uo. 12; 
192); Ipolyvid. Nagy Homlok (h. oldal, kt. 14. XX.); Kemenesalja: Renke 
homlok (Nyf. 33 : 30). Mint tájszó közölve a Barkóságból (Nyr. 32 : 522): 
homlok =  hirtelen meredek dombocska.

Homola. Rakás (Nyiira, Nyr. 33 : 461. tót homola: kúp uo. 564).
Honip. Csúcsosan fölhányt föld v. kavicshalom. (MTsz. Dunántúl 

és Székelyf.) Emberkéz alkotta szabályos halom (Székelyf. Nyr. 37 : 90, O.
1 : 123). Fölfeszegetett hant (Hszék, Nyr. 2 : 52?). Vö. Komp.

Hotnpuk. Hant. (MTsz. Hetés Zala ni.)
Háncsok, honcsog, háncsok, hancsík, kancsik. Kis földhányás, halom. 

(MTsz. idézi az egész ország területéről). Vö. höncsök.
Höncsök. Ásóval hányt kis halom határjelzésre (Bereg, Nyr. 26:382). 

Vö. honcsok.
Homola-höncsök. Mesterséges vagy annak tartott földhányások jelö

lésére szolgálnak, nem térszín forniauevek.
Honcsok eredetére 1. Nyr. 24 : 53, 258, 31S, Szinnyei és Munkácsi.
Hoporfyok. Kis halom, kis domb. Mszék: Hoportyok (dombos o., 

sz., Nyr. 2 : 331, 382, 428).
Horg—horoh. Mély út, árok, árkos terület. Ezen szó igen különböző 

alakokÖalf'lumk fel mind a régi oklevelekben, mind a helynevekben és 
íájszógyííjíeményekben. Régi szótáraink nem ismerik. Eddig nem sikerült 
a külömböző szóalakokra külöuiböző jeleníésárnyalatokat megállapítani, 
noha ugyanazon a területen a szó különféle alakban is előfordul. A 
MTsz. értelmezése valamennyi alakra: mély hegyi út, két hegyoldal közötti 
szoros út, szakadásos hegyoldalba vágódott vízmosta meredek út. Az észak
nyugati nyelvjárások területén a szó ismeretlen.

1. Horgas, horgos. Székelyföld, Alföld, Duuántul, Göcsej. NySz. és 
Oklsz. csak melléknévi alakokat közöl, amelyeknek árkos, gödrös jelenté
sük van. 1522: Vnum horgas juger. Quatuor jugera horgas vocata, 1785: 
Ez mellett az felső halavánv [elhagyott folyómeder] végiben egy darab 
horgos földet adtak volí. MTsz. a horgas alakot főnévi, használatban Győr 
és Szatmáritól, a horgos alakot Göcsejből és Tolnából közli. Nyr. 27 : 47. 
horgas, horhő: hegyszoros, hegyszakadék (Tolna).

Helynevekben a szó valamennyi alakja között ez a leggyakoribb. Az 
árkos és hajlott jelentést itt teljesen szétválasztani nem lehet, a) Melléknévi
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használat: Mszék: Horgos láb (sz., Nyr, 37 : 95); Mszamos: Horgasmart 
(Jankó T. 10, 11); Szilágy: Horgasföld stb. (monogr. 3 :189 , 4 : 37, 64. 
Nyr. 29:533); Szatmár: Horgas oldal síb. (ni, uo. 26:286); Zemplén: 
Horgas tó (uo. 2 :282); Sárköz: Horgas örvény (sz), Horgas utón fölül 
és alul stb. (sz., uo. 5 :287, 6 :383); Zala: Horgasvölgy (Pesty 130); 
Oőcsej: Horgas berki dűlő (Nyr. 39 : 188).— b) Főnévi használat: Hszék: 
Horgas (sz., Nyr. 37 : 381, 39 : 41, 234); Udv.: Hargas (uo. 9 : 239, Pesty 
129); Mszék: Bothorgossa stb. (Nyr. 2 : 331, 28 : 382); MSzamos: Horgas, 
Horgos, Kis- és Nagy Horgas (Nyr. 37 : 380, 38:381, Jankó T. 9—11); 
Kszeg: Horgasalja síb. (Jankó K. 12—15); Szilágy: Horgas, Horgos stb. 
(monogr. 3 : 70, 589, 4 : 168, 367, 717); Bihar: Horgas (k., Nyr. 9 : 526); 
Szatmár: Kis és nagy horgas (e., sok ér van e kettőn, uo. 10:432); Göcsej: 
Horgos! d. (uo. 39:188); Győr: Kishorgasi (uo. 35 : 437); Pápavid.: Hor
gas (NyF. 17:46); Bmellék: Horgas (Jankó 66); Sárköz: Alsó-, felső 
horgos (sz., Nyr. 6:383); Alsódráva: Nagy horgos (uo. 28:191).

2. Horh, horoh? értelmezése: angusíiae locorum; pass, engpass 
NySz. Ascendit per hurh 1347. Horhfw, locus 1268. Oklsz. 1055: Inde uero 
ad hurhu hinc usque ad aliarn uiam. 1292: Uia cauernea que horh nomi- 
natur. 1408: Valüs Azohorha siocaía síb., még vagy 20 adat horh és hurhu, 
churchu, hurh (olv. horh). MTsz. horh-ot Somogyból közli a közös érte
lemmel. Helynevekben: Veszprém: Horchi (hs., így! H snt: Ipolyvid.: Horhi 
lapos, Horhi (hs., Hont monogr. 47).

3. Horhágy, Csak a régi nyelvben NySz. értelmezése na., mint fent. 
Ascendendo quoddam zurduk vei horhag; 1267 s még 3—4-szer, . .  . mon- 
ticulus Horhagh 1347 [!j. Oklsz. 1260: In ipso fossato quod Hurhag uoea- 
tur. 1344: Colliculum seu monticuluni qui wlgo dicitur Hurhag. A mai 
nyben nincs ezen alakra példa. A végében a -d helynévképző rejlik.

4. Horhás. Zala: Horhás (r., Pesty 140, Bárhely), Horhás (Jankó 
3 : 66, Szigligeí).

5. Horhat, horhát. Somogy: Horhat (Jankó B. 66, Kiüti); Zemplén: 
Horhát, (hs., Hsnt.).

6. Horhó. MTsz. a Balaton mellől, Sornogyból, Tolnából és Bara
nyából idézi a közös értelemmel, 1. még Nyr. 27 : 47: hegyszoros, hegy
szakadék (Tolna); uo. 27 : 192, 5 : 379: mélyút (Somogy). Helynevekben: 
Zala: Horhó (hófuvatos táj [?!] Nyr. 10 : 478; vízmosásos hely, Pesty 140, 
Jankó B. 66); Baranya: Horhó alja (hs., Hsnt).

7. Horhod. Csak a régi nyben. Nyr. 8 : 549: 1281: . . .  hurhud potaka. 
. .  . descendit contra terciutn siccutn hurhud quod uulgo ogreu dicitur. 
Több adatot nem találtam. Talán horh és d  helynévképző.

8. Horhos, horhas. Oklsz. értelmezése BM után bachfahrt, wasserriss, 
schlucht, engpass, gebirgsjoch. 1275: Ad unam uiam Hurhuswt uocatam. 
1335: Ad quandam uiam . . . horhas nominatam stb. MTsz. a Dunántúlról, 
Vas, Zala, Somogy megyékből és a Göcsejből idézi a horhos alakot. L. 
még: Nyr. 19:223. horhos: hegyek közt levő szoros út és vízmosás. 
Veszprém: Horhos (sző., NyF. 34 : 176).

?9. Hoj-k,, Oklsz. horh aiatt idézi: Quandam magnam uallem que 
hwrk diciltur. 1339: Amiítit quendam lacum Sulmus horka uocatum,

A felvidéki Horka helynevek nem tartoznak ide, .
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? 10. Horő. MTsz. idézi Somogyból. Bihar: Horó (k. és sz.), Hord 
halom (Myr. 6 :239); Szegedvid.: Horó ér (uo. 9 :95) Ered. Horoli?

11. Horog, horg. Régibb szótáraink csak hámus, uncus, harpago 
jelentését ismeri!;. NySz. és Oklsz. ezen jelentés alatt említ idevágó ada
tokat. 1361 : In quodam magnó monfe qui Hurugteío dicitur. Didi montis 
Hurgteto dicti. 1363: Possessionis Keehehorga vocate. MTsz. horh alatt 
idézi Oyőr, Veszprém és Somogy m.-kböl és a Balaton mellől. L. még 
Nyr. 35 : 436: horog: szűk, hegybe vájt űt (Oyőr).

Csik: Uzá'norgya (így, k. 1. e., Nyr. 9:527); Veszprém Piéhorgya 
(így, kopár, szűk sziklavölgy fehér meztelen kövekből, uo. 1 : 133); Győr: 
Horogvíg, Likashorog stb. stb. (uo. 35 : 437), Horgok (mély vízmosások): 
Öreg horog stb. (uo. 36: 332); Veszprém: Setéthorog (horog == mély völgy, 
uo. 1 : 94); Bal.-mellék: Barát-, Bihal- stb. horog, Horogvölgy (csucskásan, 
sarkosan menő görbe földek, Jankó 66).

Horpac. Horpadás. Hegy horpacca. MTsz. Hszék.
Horpály. Széles völgyes hely (MTsz. Fehér).
Horpasz. Hegyhorpasz: hegyhorpadék (MTsz, Hszék).
Horvás. Gödör. NySz. Csak melléknévi alakok: Pervenit méta ad 

finem [viaej Horuasuth vocatae. 1275. Locus Horuasegres 1371. Nyr. 18:14. 
Ha a szél kiszakítja a fát s a föld kifordul gyökereivel több ölnyi területen: 
az így támadt üreget aztán a dőlt fa, tört ág héjazza be s indás növény 
futja át, de oly gyöngén, hogy ki föléjük kerül, menten bele hull a 2—3 
ölnyi mélységbe, ez a horvás (Csík).Nyr. 9:525, 34:85: Honcsokok közti 
völgy (Csík, MTsz. ugyanaz).

Hörpenyeg. Lejtős terület (Bihar Jánosfalva. Ny. F. 29 : 31).
Huporcs. Kis halom. U dv: »Ily hompok még alább is jönnek elő

Huporcs név alatt.« (O. 1: 123). V. ö. hoportyok.
Kanyarék, 1. Hegykanyarék.
Kapaszkodó. Hágó, meredek út (MTsz. Balaton és Tokaj). Meredek

út, lejtő (Bakonyalja, Ny. F. 34 : 80).
Kapató. Emelkedő út (Győr, Nyr. 35 : 436). Kis lejtő (Bakonyalja, 

NyF. 34:80). Melléknévként kapatos—meredek (Sopron, Nyr. 30: 443; 
Bal.- mell. MTsz. 2. jel).

Kaptató. Meredek hágó (MTsz. Székelyf.; NyF. 32: 51, Torda, Nyr.
31 : 396, Kükiillő).

JQtpu. 1. »Eleje, kezdete egy ujabb tájrésznek.* (Jankó T. IS). Ide- 
tartozhatik Oklsz. 1319: Peruenit ad loeum qui kopu diciíur. Helynevekben 
ide tartozhatnak: Hszék: Cserekapu (Nyr. 39: 234); MSzatnos: Ha vaskapu, 
Rétkapu, Határkapu stb. (Jankó T. 18; Hernádvgy.: Gátkapu (sz. és r. 
Nyr. 11  : 383); Sajóvgy.: Zöldkapu (e. uo. 27 : 480); Balaton: Mikolakapu 
stb. (Jankó 67); Kemenesalja: Kettőskapu? Ladakapu? stb. NyF. 33:30).
2. Azt a helyet, ahol az út szikiák közt visz cl, kapunak nevezik. Idetar
toznak az egész ország területén előforduló Vaskapu-k (Hunyad, Torda, 
Bihar, Sáros, Szepes, Borsod, Nőgrád, Hont, Komárom, Esztergom, Fejér, 
Veszprém, Zala, Baranya m. I. Nyr. 7 : 44, 10 :95, 11 : 336, 16 :288; FK. 
16:217. kt. 14. XX., 15. XIX., Komárom monogr., Jankó id. művei, Pesíy 
id. rn. stb.), kőkapu-k (Karancs Nyr. 39 : 186;" Balaton Jankó 67, Torda 
Jankó 18) és Dömörkapti-Y (Baranya, Nyr. 4:334; Pilis, kt. 15. XX; a vas
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kapu törökre fordítva: demir kapu); Bérckapu (Udv. Nyr. 26 : 432); Szél
kapu (egy völgynyílás baloldali foka O, 3 : 155).

Jankó szerint a Balaton mellékén a kapu hágó értelmében is hasz
nálatos: Dóczi kapu (íd. ni. 67). Az 1. jel. körébe tartozik Várkapu (ahol 
a hegynyak keskeny szíklagerlnccé vált. O. 1 : 205). Az OkSsz. adatainak 
nagy része a szónak egy vízrajzi jelentése körébe tartozik.

Karaj, karáj. Halom, dombocska. MTsz. karáj alakban idézi Gömör- 
ből. Helynevekben ide tartozhatnak: Szalmán Karajos (hegyrész, Nyr. 37:94); 
Zemplén: Karaly (r). Karajdomb (sz., uo. 38:95); ípolyvid.: Karajok (do. 
uo. 1 : 235); Bars: Páskaraj? (uo. 31 : 117).

A barsmegyei Páskaraj alighanem pást-karaj: pást széle. Vő. erdő- 
karáj == erdőszéie (Nyítra ni., Nyr. 33 : 4Ő2. 467 : tót kraj széle vniinek.)

Karé. A völgy felső részét képező, félkörben beléereszkedő hegy
oldal. Ezen jelentés szótárakban nincs meg, csak talán Oklsz. karaj. 1517: 
In laíere cuiusdam silue Ewrykaray voeate. Helynevekben is biztosan csak 
a székelyföldi és vele érintkező területen mutatható ki.

Hszék: Bodvaj karéja (Nyr. 12: 335), Nagyvápa karéja (e., uo. 
39:233), Tókaraja (tető a sz. Annatő in., O., 3 :7 2 ); Udv.: Karéalja (sz. 
Nyr. 2:381), Bertalan karéja stb. (uo. 25:381, 587), KarisfaP (O. 1:151), 
sa déli hegykaraj nevezetesebb csúcsai« (uo. 29). », . . a síkságot négy 
oldalról hegyvonalak határolják: keletről a beilenfalvi lázkaré, . . . délen 
a Nagyoldal, nyugaton a Bükkbegy . . . éjszakon a Bükktető.« (Küküliő,
F. K. 16:391), Tőzsér karéja, Böjtövész karéja (sz., Nyr. 28 : 336); Mszék: 
A völgyek főtipusa a . . . hosszvölgy, amelynek fejénél, az u. n. hegy
»karéj«-bán ered a völgy fő torrense (F. K. 27 : 202), »A Mezőhavas,
Ferenczilázaköve és Tatárkő karéjáról . . .  indulnak a vizek.« (uo. 208). 
MiSzamos: Karé (Jankó T. 10).

L. niég Nyr. 26 : 44. Budenz: Siculica: »Almáson: karéj (hegyé) =  
orom.« Ez, valamint Orbán karaj és a F. K. karéj alakja félreértésnek lát
szik. Csak a karé alak hiteles a címbeli jelentésben.

Szláv jövevényszó. Vö. Miklosich. SÍ. EL: 364., Nyr. 33 : 467. [-alja].
Katlan. Kerek mély völgy. Csík: Katlanok (Nyr. 39 : 233). Szláv 

jövevényszó (Miki. Et. Wfa. és Slav. El. 382).
Kavala. Balaton mell.: Kavala v. Kabola (a topolya =  dolina értel

mében, Jankó 68).
? Kémény, Kszeg: Kőkémény (Jankó 11).
? Kerület. Martosodásnak v. hegyoldal emelkedésének körülállása 

vraely tárhely fölött (MTsz. Székelyföld).
Komp. Haíárhalom (Bakonyalja Ny. F. 34 : 80).
Kompis. Halmocska, Dombocska (MTsz. Gömör). Vö. homp.
? Kép. Kükftllő: Köp (a legmagasabb erdőrész, Nyr. 25 :333¡; Kszeg: 

Kópa? (Jankó 11).
Kopec. Rakás (Nyílra, Nyr. 33 : 463. tót kopec: domb, halom uo. 

565). Vö. kupac.
Kotyor. Gödör az úton (Szekszárd, Nyr. 29:190; Bereg, uo. 30:300; 

Aranyosszék uo. 31 : 114, 34 : 107). Balaton: Kotyor, Kotyoroldal (Kupás, 
árkos hely, Jankó 69). Vö. gugyor.

Kő. 1. Feltűnőbb sziklaalakulat. 2. Hegy. ■
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Szótárainkban mindenütt íapis, saxum, petra érteimében. NySz. He
gyes kw, lapis, petra 1037. Feherkeu, méta terrae 1299. Oklsz.-ban több 
száz adat túlnyomó része az 3. jelentés körébe tartozik. A 2. jel.-hez tar
toznak: 1252: Uenit in montem q«i Weruskv dicitur. 1258: In uertice 
montis Zirku nominati. 128'?,: Unum montem Solumku vocatum stb.

Helynevekben az 1 jel. az egész ország területén előfordul. A 2. 
jel. biztosan csak északon és keleten mutatható ki valamint Komárom, 
Esztergom és Pest dunántúli részén, amelyek sok tekintetben inkább tar
toznak az északi, mint a nyugati területhez. Csak a 2. jel-t idézem:

Moldva: Sólyomkő (h., Nyr. 34:439); Bság: Királykő, Nagykőhavas 
(h., O. 6:79, 82, 335); Hszék: Őrkő (do., Nyr. 4:480, 27: 528, O. 3:45); 
Csík: Somkő, Hegyeskő, Tarkő, (h., O. 2 :54, 55, 90); Udv.: Hagymáskő, 
Csudálókő stb. (h., FK. 16 : 387, Nyr. 25 : 527, O. 1 : 142); Mszék: Asz
talkő, Ferencilázaköve stb. (h., FK. 37 : 202, 208); MSzamos; Kiskő, Vá- 
gottkő stb. (Jankó T. 17); Szatmár: Viski kő (h., FK. 28 : 225) Sóiyomkő, 
Tiszakő (h., Nyr. 2:251); Zemplén: Nagykő (do., uo. 238); Hernádvgy.: 
Hollókő, Szépkő, Tornakő (h., Abauj monogr.); Hegyalja: Sóiyomkő (e. 
és h., Nyr. 5:191); Bükkalja: Borostyánkő (e, uo. 11 :432); Mátra: Szárkő 
stb. (h., kt. 13. XX!I, 14. XXII. Nyr. 37:378); Sajóvgy.: Kiskő stb. (e., 
uo., 27 :480); Karancs: Kereszteskő, Péeskő stb. (h., FK. 19:217 kk. 13|
XXII,); Ipolyvid.: Homlokkői d. (kt. 14. XX.); Nyitra: Korlátkő, jókő. 
Keselőkő (h., monogr.); Komárom: Peskő, Feketekő stb. (h., kt. 15. XIX., 
Nyr. 16 : 288); Esztergem: Fehérkő, Hamvaskő, Öregkő (h. FK. 21 : 210, 
kt. 15. XX).

Az eredeti használat kettős lehetett: egyrészt feltűnő sziklákat nevez
tek kőnek (1. jel.) másrészt köves helyeket pl. Őrség: Kő (egy nagy domb 
csupa kövecsből); Pápavid.: Buótakfi {mészkövet tartalmazó domb, NyF.
17 :49); ADráva: Lánykő orma? (Nyr. 28: 190); Zala: Páiköve (sz. köves 
hely, uo. 10 : 478). Ez a használat a Dunántúlon kívül a Kszegen is meg
van. E kettős használatból fejlődött a szó hegynévi jelentése. Az első eset
ben a sziklaalakulat nevét átvitték a hegyre (ezt mutatják a jelzők: He
gyes-, Hosszú-, Csudáló- stb.), a másodikban a köves hegyet nevezték 
el kőnek, pl. sA kő felülete kövekkel behintett, közben-közben csekélyebb 
gyepesedéssel vagy épen mészpadok előbukkanásával tarkázott.« (Jankó 
Kszeg 20). A kő =  hegy használat a nép nyelvéből nincs kimutatva, noha 
állítólag a Székelyföldön él. [-alja, -eleje, -laposa.]

Kő összetételei. Igen sok tfnév van kő-vel összeíéve. Ezeket ha má
sodik tagjuk önállóan is szerepel, az illető szónál említeni meg. Ezek: aszó, 
bérc, csompó, csumó, csúp, csutkó, domb hát, havas, hegy, kapu, láb, lik, 
magos, mái, nyak, oldal, orr, szikla, szirt, tető, völgy.

K^gíU-. Hegyes, felnyúló kőtönieg. Szótárainkban scopitlus Q., 
rupes MA. NySz.: Egy magas kew zalrol wettek le ees meghaia (Pesti), 
stb. Oklsz. 1411: Venissent ad cacumen montis Jawornoktethew appellati 
vbi quidam lapis wlgo kevvzal. Helynevekben nem fordul elő. Az irodalmi 
ny.-ben pl. Orbán használja a sziklaszáilal egyetemben (I. csompó). A nép
nyelvből nincs közölve.

Egy második értelmét mutatja a NySz. adata: Vizet támaszta isten 
nekic a kuszáiból. Itt kőszál =  összefüggő szikla. Ezt az értelmét: szál
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kőzet *= össze nem töredezett szikla, úgylátszik szintén csak az irodalom 
ismeri.

K,öz(e). Két tf. közötti rész. Oklsz, 1309: Partiadé terre Ketvelgykuz 
uocate stb. igen sok pé!da.

Helynevekben is előfordul az egész ország területén s részletes fel
sorolásnak célja nincs. Nehány p l: Küshegyköze, Két árok köze, Halmok 
köze, Apró domb köze, Baradlaközi, Völgy köz, Sárköz, Két víz köze stb.

? 1. Kúp. Sziklakúp =  beíojpadás, horpadás, (Nyr. 37 : 90 idézi 
Orbánból, de cn az idézett helyen (2 : 65) nem találtam meg.

Hogy a népnyelvben ez a szó a kupa helyett előfordul-e, nem tudom.
2. Kúp. Rakás, kupac (MTsz, Balaton), kis rakás (Pápavid., NyF.

27 : 43). Helynevekben csak Veszprém: Kúp (hs., Hsní). Szláv kölcsönszó 
(Miki. Wb. és Sí. El. 398., Nyr. 13 : 45).

Kupa. kisebb talajmélyedés. MTsz.: 3. a. kátyus gödör (Zala), 3. b. 
rnély völgy (Göcsej). Nyr. 26 : 139: hajlott, mélyedéses talaj (Balaton).

Az abauji és Csanádi Kupa hs-ek aligha tartoznak ide. Eredetére 
lásd Miki. Et. Wb. és Slav. E. 395. Munkácsi NyK. 18:117, Nyr. 13:370,
31 : 34,, ÁKE. 427, Wichtnann MNyelv 4 : 458.

Kupac, kupoc, kupuc. Rakás (MTsz. az első alakot a Dunántúlról és 
Nógrádból. a másodikat Dunántúlról és Békésből idézi.) L. még: kupac, 
kupuc: kis rakás (Pápavid.: NyF. 17:43), kupoc: kis rakás, halom (Bakony
alja NyF. 34:81, Komárom Nyr. 39 : 81.)

Ugyanazon szláv szó kicsinyítése, amelyből a kúp-ot vettük (Miki. 
Et. Wb. és Slav. El. 398).

Láb. Vmely tfnak, pl. hegynek, völgynek alsó része. Ezen jelentés 
legtöbb szótárunkban nincs meg. MTsz. 1, alsó vég (Esztergom, Csongrád.)
3. kiálló hegyszög (Udv.) Oklsz. 3 pars infima; dér untere Teli. 1295: In 
capite Teluklabreth dicli. 1422: Terre Berekallyafelde et Homoklab aiio 
nomine Zalogosradelew. 1512: Planiciem terre wlga Labfewldetii appel- 
latasn.

Helynevekben csak keleten és nyugaton fordul elő, rendesen az ált. 
jelentésben. •

Hétfalu: HáromkecskeSáb? (h., O. 6 : 170); Hszék: Közép és Kurta
láb, Harasztlábja, Völgyláb, Béldi tavára menő láb stb. (sz., Nyr. 2 : 333,
525, 8 : 383, 27 : 528, 37 : 331, 39 : 41, P. 45, 385, 186, 417); Csik: Rőláfa,
Zsögödi láb stb. (Nyr. 9:239, 39:23}, P. 186); Udv.: Végláb, Hosszúiáb,
Lokláb (Nyr. 3 : 142, 9 : 239, 26: 431, P. 417); Mszék: Horgosláb, Csupi
láb, Iklandi láb stb. stb. (d., Nyr. 2 : 428, 28 : 382, 37 : 95, O. 4 : 204):
Küküliő: Hidegláb, Kövesláb, (d., Nyr. 25 : 333); M számos: Gáilábja, Fel
járó láb, Első-, Másod-, Harmadláb stb. stb. (Nyr. 37 : 380, P. 380, 417, 
Jankó T. 27}; Kszeg: Pdstaiáb stb. (Jankó 32); Szilágy: Kongősíiegy lábja, 
Görbe láb Slb. (nionogr. 3 :70 , 189, 353, 713, 4 :83 , 296, 847); Szatniár: 
Toronyláb (h., N)r. 2:281); Zemplén: Farkasláb (r., uo., 38 :95); Csalló
köz: Tökfődláb (d , uo. O. 192); Szigetköz: Maglaláb, Hosszukláb stb. (NyF.
38 : 43); Göcsej: Szélláb, Oüóiáb stb. (d., Nyr. 3 : 333, 14 : 144, P. 186).

A láb üt, úgy látszik, dűlők megjelölésére szolgál, mint a dűlő, mái, 
szer stb.

Lanka, _Jonka, liuika. Nedves rét. MTsz.: 1. Halk lejtő, gyengén
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hágós hely, meneteles hegyoldal, gyengén öblösödő v. nyergesedő fennsík 
(Erdély, Székely!., Udv., Hszék, Csik). 2. ionka: hegyoldalnak lépcsőzetesen 
emelkedő része, amelynek alatta és felette meredekség van. 3. Ionka, lunka: 
víz melletti hely (Moldva, Bukovina). 4. víz melleit fekvő gyümölcsös 
(Szatm.). 5. lanka: folyóvíznek lassú folyású helye (Udv). Nyr. 8:94. ionka: 
völgyecske (Csík).

Oklsz. 1505: In prato Lonka vocato (Lelesz), 1619: Prata fenilia duó 
quoruni vnum Lanka vocarefur (Szatmár).

Őrvidék: Szabad lanka, Dongók lankája (Nyr. 32 : 178); Szegedvid.: 
Lanka (e. uo. 2 : 447); Szilágy: Lonka (monogr. 4 : 195, 314, 714), Lunka 
völgy (uo. 818); Kszeg: Lonka (Jankó 14).

Szláv kölcsönsző. Miki. EL Wb. szerint Iqka =  mocsár, öböl. A 
többi szí. nykben rét, völgy, az oláhban, ahova a szlávból jöít, nedves rét, 
liget (liget — nedves, cserjés, füzes). A magyarba a szó rét jelentéssel jött 
(Oklsz. pratum, prata fenilia; a m. rét szó ered. szintén nedves rétet je
lent). Részben ebből, részben a külömb. szí. nyk hatása alatt feji. a többi, 
részben igen eltérő jelentés; hogy hogyan, még feideríteílen. A völgy jelent 
és fejlődésére a rutén és oláh szó lehetett hatással (Petri Szilágy monogr. 
szerint ott ol. lunca =  völgy).

Az ország nagyobb részében és az ir. nyelvben a lanka, alak él Szé
kelyföldön, Erdély egyéb részeiben és a Szilágyságban a lonka, Bukoviná
ban s tán itt ott Erdélyben is a lunka (ol. hatás). A lonkát Orbán a 
terrasse értelmében használja rendszeresen (pl. 1:30, 2:147, 3 :67  6:34), 
tőle kesült át a MTsz.-ba (2. jel.), de hogy e használat népies-e, amint ő 
állítja, kétséges.

Lankap. Ugyanaz. Sárköz: Lankacz (r., Nyr. 5 : 239).
Lankás. Ugyanaz. MTsz. 2. kissé lejtős hely, meneteles hegyoldal 

(Udv. Hszék). 3. róna, vizenyős térség (Csik). Oklsz. 1389: Quendam locum 
lonkas vocaíum. (Máramaros, 2-szer.)

MDtáva: Langas (lankás lehetett azaz gyümölcsfákkal beültetett terü
let, Nyr. 8 : 478).

A lanka melléknévi alakja főnévként.
Lgp. Sík földterület. PPB.: plarmm. Nvsz. Ez az hegy egy nagy me

zőnek lapján fekszik. Oidsz. láp alatti példákból: 1397: ad locum Heges- 
laph peruenissent. Ad unutn angulum juxta metas Hangyás laph stb. Csak 
a Dunántúlon fordul elő.

Őrvidék: Cseresnyéslap (Nyr. 32:177); Győr: Káposztáslap (d. uo. 
26 : 528); Kemenesalja; Síkálló lap, Akasztó lap (d., NyF. 33 : 29): Pápa: 
Vöröslap, Csohuó lap (d. uo. 17 : 50); Bakony: Füzilap (Nyr. 26:47); 
Bmell.: Csingoralap, Gyertyámos lap stb. (lapály, sík értelemben Jankó 71).

Egyéb értelmezések: lapály. Disznók iaptya (Somogy) Lap heién 
(Zala. MTsz.); völgy, két domb között levő síkság (Zalavid. NyF, 9 : 47); 
síkföld (Pápavid. uo. 17 : 43); lapály (Bakonyalja, uo. 34:81); a gerénd 
ellentéte (Göcsej, Nyr. 39 : 188).

Vö. szí. lap =  láp, vizes talaj (Nyr. 39:188).
Lapác. Ugyanaz. MA.-nél planities. NySz. Adaa az feldeth Izrael 

nemzetynek mynd az heegyesen, lapaczon es mezessen (Jord. C.) Oklsz. 
1310: Ad uallem Lapaz dictam (Nagyvárad).
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Mszamos: Lapác (Nyr. 26:431); Csik: Lapácz (no. 11:528); Szilágy: 
Lapácza? (monogr. 3 : 171). A szó ma csak erdélyi.

Lapály, lopály. Ugyanaz. PPB. lopály: planiíies depressior. Nysz. 
Plana suS montibus, vei luter montes sita, Hungarice »lapály« fere dixe- 
rís (Qtrokocsi). A hegyek és lialmoc lapallyá lésznek. (Tofeus). Oklsz.-ban 
nincs meg. MTsz. a lapáj alakot Hszékből, a hgátvetéssel képzett palájt 
Hátfalúból s ugyanitt egy rapály alakot (I. ott.) Hevesből idéz. Nyr. XXX, 
szerint a szó használatos Csongrád, Békés, Szilágy és Kolozs rngykben, 
másutt helyette lapost mondanak.

Békás: Átaleső lapály, Papörvín lapály stb. (Nyr. 10: 144); Kszeg: 
Lapály (Jankó 14); Mármaros: Lapály, Lapályvölgy (hs. Hsnt.).

Lapány, lopány. Ugyanaz. Először SzD. szótárában. Nysz. Telle sok 
törökkel mind hegy-völgy rnind lopány (Kónyi). MTsz. a Balaton mellől 
közli, Nyr. 34 : 109, Vasból, NyF. 34 : 81. a Bakonyaljáról.

Budapest: Lopány (Nyr. 28:526); Zala: Lapány (hs., Hsnt); So
mogy: Lapány téglavető (Hsnt.)

Lapás. Ugyanaz. Oklsz. iápás: 1468: Terras avabiles Lapasweghath 
vocaías ?

Nyitravid.: Kis Lapás, Nagy I.apás, Lapásgyarmat (hs., monogr. és 
Hsnt); Ipolyvid.: Kis lapása, (d., Nyr. 7 : 44), Lapásd psz. (Hsnt).

Lapjas, lápjás ? Ugyanaz. Udv.: Lapjas (e., Nyr. 26: 432), ? Lapjas 
bükk teteje (m., uo. 25 : 527); Hszék: Lápiás (e., uo. 30 : 446'.

Laponyag. Kisebb földkiemelkedés. Nysz. laponyag: vallis (Come- 
nius). Völgyek, hegyközi laponyagok (uo.). Onnan az gyilkosra, a hegyes 
laponyagra . . . megy a határ. Oldsz. 1408: Piscinas Ethe, Kerektov/, La- 
ponya [így]. 1521: Vnam metam terream Keweshalomhatha aliter Hathar- 
laponyag norninatum. 1525: Posita est una méta in loco Kazmanhat La- 
ponyagya. MTsz. laponyag =  emelkedettebb hely, kisebb halóra (Mezőtúr, 
Hszoboszló).

Békés: Határlaponyag, Vaklaponyag, stb. stb. (Nyr. 10:144, 11:489); 
Szolnok: Tmoklaponyag, Köveslaponyag stb. (sz,, r., Pesthy 402, Hsnt,
Nyr. 1 : 230), Halasiaponyag (halom, FK. 37 : 439); Hajdú: Virpéter lapo
nyag stb. stb. (halóin, Nyr. 14 : 422, 38 : 379, Hsnt).

Míg a főnévi használat csak az említett 3 tiszántúli megye területén 
mutatható ki, egy mnévi laponyagos — lapos mélyen fekvő, lapályos ala
kot MTsz. közöl Csallóközből, egy laponya =  lapályos alakot pedig Nyr.
33 : 465/6. Nyiirából (1. Oklsz. 1408).

Lapos, lapis. 1 . Sík földterület. 2. Völgy. MA,-nál planum. Nysz. 2 
pld. Oklsz. 1515: In Leythewlapossa sunt qúatuor iugera. 1521: In planicie 
Sarpanhaimalapossa dicta. Venit ad pianiciem Asowanlapossa dictam. 1525: 
Ad monticulum Czegerhegye lapossa gorongya vocatum. MTsz. közli a 
lapis alakot az egész Dunántúlról, Csongrád, Qömör, Zemplén és Szilágy 
m.-bői. Értelmezése: kis mélyedésii völgy (MTsz. Dunántúl), alacsonyabb 
hely a szfben v. utakon (Duna-Tiszaköze, Nyr. 27:413), kiszáradt tófesiék. 
(Hajdú, NyF. 56 : 36), a síkságnak mélyebben fekvő része (Szolnok Nyr. 
30 : 201), lapály (uo. 202), kisebb síkság (Heves uo.) lapály (Hont, uo. 201). 
völgy (Bakonyalja NyF. 34 :87), Orbán 1 : 138 és Jankó T. 18 szerint a
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Székelyföldön fennsík, terrász érteimében használatos. Helynevekben az egész
országban elterjedve.

Lapság. Lapály (MTsz. Zala, Bakonyalja NyF. 34:81, Sopron Nyr. 
30 : 201), síkföld (Pápavid., Nyf. 17. 17 : 43).

Lapulat. 1. hegy! apulat.
Lápa, lápo. Talajmélyedés. MA.-néi lacuna. Eine Lache ¡Wassergra- 

ben Oklsz. 1261: Piscatura nomine Wyzesfew eum lapa. 1283: Possessío 
Laapa in Comitatu Symig. 1294: Inde lendít ad aquam Lapa dictam. 1337: 
Villa Lapa. 1596: Szántóföld kettő vagyon, Susmán ¡apájában . . . MTsz. 
közli Borsod, Gömör, Heves m.-ből s egy lápo alakot Abanjból (s a Tsz 
nyomán Szf-ről, ez tévedés) alig mélyedő széles godrösség a hegyen v. 
hegyoldalban, sekélyes völgy, völgyfenék, pl. A veögynek a lápájaba, a 
közepin halait a gyalogút (Mátravid.) Egyéb értelmezések: liajlás, mélye
dés (Heves, Nyr. 26 : 333, Gömör 26 : 384), lapály (Nyiíra, uo.
32 : 463/4).

Hegyalja: Lápa (cl., Nyr. 4:186); Biikkalja: Nagylápa, Szöllőlápa, 
Szedreslápa, Baráílápa, Kereklápa stb. stb. (v., e., sző , !., sz. uo. 6 :479, 
9 : 287, 11 : 480, 26 : 286); Borsod: Melegvízlápa, Fehérkő lápa stb. stb. 
(uo. 11 : 28-*, 336, Pesty 110, 230, 284); Mátravid.: Setétlápa, Pásztólápa, 
Határlápa, Kaja lápa tető stb. stb. (Nyr. 11 : 480, 26 : 28Ö, 31 : 352 kt. 13. 
XXI!.); Sajóvgy: Matyilápa, Szedreslápa, Bartaókíápa stb. (Nyr. 19 : 330, 
27:380); Karancs: Sötétlápa psz. (kt. 13. XXI); Ipolyvid.: Lápa (d., Nyr.
1 : 231); Nyitra: Loápa (m., uo. 29 : 352); Bars: Sáriápa (uo. 26 : 523).

Ez a szó ma kiil. az északnyugati nyjárások területén él, legelter
jedtebb Gömör, Heves és Borsod m.-kben. Oklsz. 1283-iki adata a Dunán
túlról hozza, úgyszintén egy 1859-ből származó adat: Tekenőlápa (sz. Nyr. 
10:338), de mai gyűjtésekből már csak 2 adatom van; Pápavid.: Négy 
lápo (d., NyF, 17 : 50) és Bmell.: Vaklápa (mert a víz benne sok vakutat 
mosott ki). MA. és nyomában vrosnnyi szótár a vápával együtt tárgyalja. 
Lehet, hogy a lápa a lápból származott a vápa analógiájára, de nem biztos.

Láz. Irtás. Először SzD.-nál: ritka vagy gyér erdő. CzF: láz . . . 
Kriza szerént jelent nagy fennsíkot, Szatmárban Mándy P. szerént lankát... 
Oklsz. 1259: Quidam locus apertus Nadosláz vocatus. 1290: Terras que 
Laz vocantur. 1321: Possessionem Galamblaza vocatam in Comilatu de 
Vngh stb. 1598-ig 25 pld., pratum terra arabiüa, plantacio, ager extirpatus 
értelmezőkkel.

Udv.: Láz, Láztető (!., Nyr. 2 : 381, 25 : 381, Mirke láza (!., láz =  
magas térség, uo. 528), Czekend feletti láz sib. (O., 1 : 67, 86, 112, 12.2); 
Mszék: Lázd stb. (sz., Nyr. 2 :4 6 , 139, 28:383), Ferenci láza köve stb. 
(FK. 38:208, 212); Csík: Nagy lász (Nyr. 39:233); Szilágy: Láz, (irtás, 
monogr. 3 : 220, 4 : 468); Bereg: Kopasz láz, Espár.láz stb. (Nyr. 37 : 429, 
Eíhn. 10:102/3.); Zemplén: Teleláz, Lázacska, laposok, Nyr. 11:95, 38:95, 
Lázibércz, (li., Abauj rnonogr.); Bükk: Láz: (Nyr. 9:288); Mátra: Pálláza, 
Láz (d., uo. 25:95, 37:379); Karancs: Lázoldal (h., FK- 19:217); Nyitra: 
Lázak (sz., Nyr. 29 : 279, 31 : 117); Göcsej: Lázi d., (uo. 39 : 188); Őrvidék: 
Kis és öreg láz (r., uo. 2 : 94); ADráva: Búzás láza, Cserláz, Kis láz stb. 
(uo. 34 : 51); Kunság: Tárláz (pa. uo. 9 :392).

MTsz, 2, láz, 1, fennsík, erdei tisztás, hegyi legelő v, kaszáló, (M.-
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sziget, Hajdú, Szföld. Udv., Hszék, SzDoboka). Nyr. 5:377: fennsíkon levő 
legelő (Udv.), 26 :44: fennsík, plateau (Szföld), 31 :585: erdei, havasi tisz
tás, erdei k., 1., (Udv.).

Szí. jöv.-szó. Miki. Et. Wb. szerint irtás, erdei rét, tuskók a jelen
tése. Uezen értelemben a m. népny.-ben is. A fennsík, plateau érteimet 
Orbán, Kriza, Lauko, Budenz közük, de hogy ezen értelem megvan-e v. 
megvolt-e a népnyelvben is, még kétséges. Sok láz-nak név. hely fennsíkon 
van, de hogy a névadáskor a téraiak volt-e az irányadó, s nem az irtás, 
kétséges.

Lázkaré, 1. karé.
Lejtő. Emelkedő földterület. MA.-nél deciivis, descensus, PPB. pro- 

clivium, hegynek alá-felé meredékessége. Nysz, Az olayfaknak heginek 
leytöire közelyt (Sylv.). Olinet hegénec leitőie (Münch. c.) s még 2 adat. 
Oklsz. 1815. In Leythewlapossa sunt quatuor iugera. Infra Leythew duó.

Hszék: Lető, Lető háttya (Nyr. 39 : 40); Udv.: Lejtő feje (m., uo. 
25 : 527); Mszék: Bózsi lejtő (sz. uo. 37:95); Borsod : Nagy lejtő (uo. 11 : 
288); Pápa: Lejtaő, Poroslejtfiő, (d., NyF. 17 : 48).

Különböző hangalakjait 1. MTsz. Simonyi Zs. a német Leite (kín. 
Itte, ófn. Itta) : Bergabhang szóból származtatja (Nyr. 26 : 39). Ezen felfo
gást az is támogatja, hogy a szó az Oklsz-ban oly későn, s a helynevek
ben oly ritkán fordul elő. De lásd Budenz igen tetszetős egyeztetését 
MUgsz. 691.

Likat. Kis kerek völgy. Hszék: Likat (gyér csererdő, Nyr. 12 : 335); 
Udv. : Kicsi likat, Megye likatja stb. (sz., likat k. k. v., no. 25 :381), Török 
likat (-feje, -pataka uo. 528); Mszék: Likat, Küslikat, Gyélikat (uo. 1:426,
29 : 480).

Szótárakban nincs meg. A ligethez tartozik, amelynek ligát alakjára 
(1. Oklsz. liget 1206., helynevekben Csik, Udv.) a ük lehetett volna befo
lyással. A kis kerek völgy értelem, helyi viszonyokból kiindulva, csak kis 
területen lehet érvényes; hisz másutt a szó erdőt v. pláne magaslatot je
lent (O. 1 : 232).

Lók. Sík földterület. A régi ny.-ben nincs meg. Értelmezései: két 
hegy közötti keskeny tér, aiantabb fekvésű hely, völgylapály (Csik, Udv., 
Hszék, MTsz.), lapályos hely, (Szf. Nyr. 5 : 476), alja vminek (uo. 7 : 332),
hegyfok [?] (Csík, uo. 34 : 82). Hszék: Lók (sz. Nyr. 2 : 525), Ott loka (1.
uo. 39 : 40); Csik: I.ok (külötnböző sík helyek közös neve; így van szent- 
györgyi ¡ok, menasági lók stb.; a még kisebb teres hely neve iarikás, uo. 
9 : 527), Lók (szép havasi völgyecske, O. 2:37); Oymes felső és középlok 
(völgyben fekvő falvak uo. 77), Békény loka stb. (völgy, uo. 103, 110 ), 
Patak loka (Nyr. 39 : 233); Udv.: Vargyas loka stb. mély völgy, O. 1 :77, 
118, 162), Simén lokja, Lokhágó, Lokláb stb. stb. (sz., Nyr. 2: 38!, 9:239, 
25:430, 527, 26:335, 432, 29:562); Mszék: Lak teteje (uo. 2:333); 
Bihar: Lokdűlő (NyF. 29:33); 1. még Pesty 8 adatát.

Erdélyen kívül: előfordulnak Kr.-nél Lók helységek Somogy, Sopron,
és Bihaihan, Lókod psz. Nógrádban. A Hsnf-ban Lóka Hs. Bereg, Lóka 
psz. Somogy és Baranya, Lókod hs. Udv., Lókos psz. Nógrád, Lókos ta. 
ugyanott. Lokhegy (szó Bsnell. Jankó 71), Lók (lapályos sz., Zala, Pesty 188).

Kérdés, hogy ez utóbbi adatok a címszóhoz tartoznak-e § hogy e
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szó honnan származik. Már Edelspacher (NyK. 12 : 105) és Szinnyei (Nyr
23 :350) a hely, tér jelentésből kiindulva az oláh lok-kal (lat. locus) egyez
tették. Mellettük szól, hogy a szó a régi ny.-ben nem fordúi elő. De nem 
tudom elképzelni az eredeti értelmet, amellyel e szót átvettük s hogy hogyan 
nyerte azt a »mélyen fekvő hely« jelentést, amelyből a völgy jelentés fejlőd
hetett. S aztán ezen származtatás mellett az Erdélyen kívüli lok-okat teljesen 
el kellene választani. A dunántúli előfordulás a latin locus közvetlen átvételére 
utalna, ha nem volna e szónak egy magashangú lök alakja. Erre való tekin
tettel szláv alapszó vlszinű (mint gorc >  görc, gorond >  görönd stb.) 
Munkácsi (ÁKE 447) egyeztetése valószínűtlen. Vö. lök.

¡.okka. Mélyedés. (Szláv szó. F.-Őr. NyF. 9:11).
Lök. Hegytetőn levő tisztás térség iMTsz. Hszék és Udv.-ből). Kszeg: 

Lökös völgy (Jankó 44), Vö. lók.
Lyuk. Földmélyedés. Már Beszt. szj. 219, kauerna Hűk, Schl. szj. 710. 

cauarna íik". 712. fonea lik. Oklsz. 1055: Inde ad harum ferteu postea ad 
ruuoz lica. 1254: Inde transit nd Malnalucatue. 1397: Per bonum spácium 
eundo ad vnum angulum kyzlik nominatum s még igen sok példa.

Helynevekben előfordul az egész ország területén, a palóc és szom
szédos területen lyuk, Szeged vidékén juk, Mátyusföldön luk, másutt min
denütt lik alakban. Legtöbbször fordul elő a Ravaszlyuk, Farkaslyuk, Macs
kalyuk elnevezés a kisebb, Ördöglyuk, Kőlyuk a nagyobb üregekre, jelent
het azonkívül a lyuk katlanszerű mélyedést, sőt itt-ott völgyet is. Hajdú: 
Erőslyuk (mély völgy, Nyr. 37 : 378).

Magas. Nagyobb talajkiemelkedés. Már Schl. szj. pólus: magas. Nysz. 
altitudo. Oklsz. 1093: Vgrnogos, hn. 1095: In uilla tuel in mogos. 1171 
Deinde protelatur ad moniem qui uccaiur Sceives mogos. 1238: Duarum 
uillarum Hegmogos et Kopulch s 1509-ig még 16 példa.

Udv.: Eszmod magasa (O. 1 : 220); Mszék: Csíktnagos :FK. 37 : 20S, 
210); Szilágy: Daru magasa (monogr. 3 : 171); Heves: Nyúlmáli magos 
(Nyr. 2 : 238; Mátra: Lyukas magasa, Kürti magos h. (kt. 14. XXII.); Ka- 
rancs: Zsilibes magosa (Nyr. 2 : 280) Medves mngossa (kt. 13. XXII.); 
Győr: Hegyesmagos (Nyr. 36 : 332); Bfelv.: Ágos magos (NyF. 40 : 34); Bal. 
mell.: Kőmagas, Hegy magas (Jankó 72); Sárköz: Magos (r. Nyr. 5 : 239).

A magas mint hegynév kül. a honfoglalás után szerepelhetett, ami
kor a térszínnevek még nem lévén nagy számban a melléknevekhez for- 
dúltak. Az Oklsz. adatainak fele a Xí—Xí!I. sz.-ból való, később mind
inkább kivész e név, amint a térszín-szókincs megfelelő ujjáalkotásokka! és 
idegen szókkal gyarapszik. Ma igen kevés példa, de az egész ország (he
gyes) területéről, bizonyítja a régebbi ált. használatot.

Származására vö. Budenz MUgsz. 599. és Munkácsi ÁKE. 4:»3.
Mái, mály, máj, Dáinek fekvő hegyoldal. Már Beszt. szj. 208. gró- 

coriuz hegmal. Schl. szj. 700. territórium hegmal. Későbbi szótárakból e 
jelentés hiányzik. Nysz. Vineta quae Berenmal dicuntur 1243. Kumoloumal, 
collis 1264. Oklsz. 1229: Locum apium ad vineas et arandum qui uocatur 
Kerek mai. s. i. t. 1275: Ad promontorium quod uocatur Arnyk-mal. 1276: 
Scandit super quendam Mai. 1280: Ad latns montis qui dicitur Mezesmai 
s még több mint 120 pld., locus, mons, moníiculus territórium értelmezőkkel. 

Moldva: Nagymái, Küsmál (sző., Nyr, 3:93, FK, 16:11; Kopás?
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magaslatok, Nyr. 34:439); Hétfalu: Sárinál (O. 6:84); Hszék: Szala mája 
(kopasz h., Nyr. 2 :333); Csík: Bakmáj patak (O. 2 :54); Udv.: Nagy Mái 
(meredek h. fok, O. 1 : 27) Bocsok Mái tető (h. uo. 88), Nagymái stb. sz, 
(Nyr. 25 : 380, 26 : 431); Mszék: Mája (hs., uo. 2 : 332), Szőlősmái, Uno- 
niál stb. (sz., 2 : 382, 428, 526, 28 : 526), Májszeg (szó. uo. 27. k.); M,- 
Szamos: Bornyumál, Kömál stb. (MTsz., Jankó T. 27), Kígyósmáj (Nyr. 
28 : 380); Kszeg: Megyes mái, Málhegy stb. (Jankó 31); Jánosfalva: Mály- 
solak, Máldülő, (NyF. 29:33); Szilágy: Máiddal, Ejmál, Kígyósmái, Epres
mái stb. (mongr. 3 : 63, 307, 675, 713, 4:133, 578, 829); Zilah: Hagymás
mái stb. (Nyr. 12 : 383, 28 : 184, 30 : 344); Hegyalja; Mézes mály, Fekete
verőmáj, Csóka mái stb. (sző., uo. 3 : 431, 4 : 95, 566, 5 :191, 6 :285, 9:143); 
Hernádvölgy: Setét máj, (i. uo. 8 : 96): Sajóvgy: Meredek máj (sző., uo. 
5:480); Mátra: Felsőnyúlmáli Rézmál, Nagymái, Felsőmáj stb. (sző., h.,
2 : 234, 30: 344, let. 13. XXII.); Heves: Lencse mái, Rózsamály, stb. (Nyr. 
2:234, 30:525); Budapest: Előmál, Fenyőmái, Rézmál, Zöldmái stb. (uo. 
28:526); Karancs: Szőlőmájhegy, Árnyék májoldal (FK. 19: 117 kt. 13 
XXL); Ipoly: Magos máj stb. (e. sz., Nyr. 1 : 231, 5 : 383, 30 :344, Hont 
monogr. 27); Nyitra: Mályhegy stb. Nyr. 29:279, 31:117); Bars: Mogyoró 
mái stb. (monogr. 53, 56); Győr: Sötét máódd (Nyr. 35 : 438); Bal. felv.: 
Vörösma (NyF. 29 :33); Bal. mell.: Csókáinál, Melegmál stb. (Jankó 72); 
Tolna: Rózsamáj (Nyr. 6:47); MTsz. délnek fekvő meleg hegyoldal (Hszék). 
Azerdélyi részek és az északi terület szava, a nyugatin ritka (1. Nyr. 30 : 344, 
535). Hogy valóban déli oldalt jelent, bizonyítják a jelzők és az, hogy leg
többször szöllőhegyek nevében szerepel. Finnugor szó (MUgsz. 609, NyK.
25 : 259), egy a mell szóval. A hegynek arra van a melle, amerre a nap 
süt. [-alja, eleje, észka, farka, hegy, köze, mege, oldala, teteje].

Mart. 1. Víz partja, 2. emelkedő hegyoldal, hágó, kapaszkodó. 3. 
kisebbfajta hegy. Schl. szj. 731. iiíus, C.-nál ripa, MA.-nél litus. NySz. 4 
adatot közöl erdélyi írókból. Okisz. 1231: Et uadit inferior qui dicitur 
Wyrusmort. 1293: Uadit per eundem fluuium Goron ad quendam locum 
Mogosmorth vocatum. 1433: Ascendit sursum in quendam monticuluin 
fekethe Morth vocatum stb.

A szó csak a Székelyföldön használatos, a MTsz. csak innen közli. 
Helynevekben is leginkább itt fordul elő.

Hszék: Csunyás gödör martya, Kovácsné martya (sz. Nyr. 2 : 333,
8 : 383), Györmart, Nagymart (sz., 3. és 2. jel., uo. 28 : 336). Sárigmart 
teteje (e., 3. jel. uo. 37 : 381), Fehérmartok (uo. 39 : 41), Bolgármart (O.
3 : 52); Udv.: Sósmart stb. (sz., 1., Nyr. 29 : 542, 25 : 381), — Veresmart 
(h., 3. jel. O. 1 : 160, 229); Mszék: Érmart stb. (Nyr. 28:382); MSzamos: 
Ördög martja (FK. 16:215), Magasmart, Horgasmart stb. (a padok pereme 
[pad =  terrasse, a folyó partja] Jankó T. 15.); Kszeg: Marton stb. (Jankó
18); Szilágy: Csapó mart (monogr. 3:713); Zemplén: Vörös mórt (e., 
Nyr. 38:96); Mátra: Vörösmarti d. (uo. 2 :238); Bars: Magasmart (hs., 
uo. 39 : 277).

Meg(e), mög(e). Vmi mögött levő rész. Nysz. 3. meg, mög pars 
postica Kassai Szkv. 3:340. Vallis megemeg vocate 1263. Locus Zylnakuz 
juxta Tyzesmege 1338. Oklsz. 1281: In quinto loco silua Hygmuguy vocate.
¡341: A part« silue Nyrmegh gtb,



34 H EFTY GYULA ANDOft

Helynevekben kül. a keleti és északi, kevésbbé a nyugati részen. Az 
Alföldön alig van. A példák fele Hegymög, Hegymége, aztán előfordul 
Nagymálmöge, Horkamegi d., Halmok mege, Árok mégi stb.

Mellék. Vmi mellett levő rész. Oklsz. 1331: Possessionibus Gykynus, 
Sarkmellyk. 1338: Ad quendam lacum Debrynya mellyk. 1356: Possessionis 
Dernomelleke vocate stb.

Helynevekben melléke, mejjéke, mellyéke, mejjík stb. alakban kül. 
a nyugati és keleti területen fordul elő, ritkán az északin. Itt persze inkább 
patak, árok stb. mellékéről van szó, mert a hegyvidéken minden rész kü
lön nevet kap, nem emelkedik egy jelenség sem annyira túlsúlyra a többi 
felett, hogy a többit mint mellékest tekintsék. A síkabb földön a vízfolyás 
az elnevezőre sokkal jelentősebb, mint a síkság egyébb részei, tehát erről 
nevez el.

Melifcs. Enyhe lejtésű, lankás oldalú völgy (Barkóság? Palócság? 
Székelység? Nyr. 40 : 276).

Mély. Mélyen fekvő hely. Balmeil.: Felsőmély (Jankó 73); Zemplén: 
Kismély (Nyr. 10 : 236).

Meredek. Hirtelen lejtő hegy v. árokoldal. Nysz. declivitas. Hog' az 
meredekenn alavetnek fltet stb. MTsz. meredek hágó (Csík, Udv.)

Bars: Meredek alja (Nyr. 31:117); MSzamos: Meredek (Jankó T. 12.)
Ezen szó főnévi használata a népnyelvben igen gyakori.
Meredély. Hegynek, völgynek meredek oldala. Meredíj alakot MTsz. 

idéz Mezőtúrról, MNyelv 6 : 239 Szabolcs és Hajdúból, ugyanott meredi! 
alak Kemenesaljáról.

Nyak. Két hegyet v. hegyet és a farkát összekötő keskeny hát. Szó
tárainkban ez a jelentés nincs meg. Oklsz. 1304: In loco Ferteernak sex 
iugera. 1379: In vno loco Babolna naka nominato.

Hétfalu: Kecskenyak stb. (Ii., O. 6:63,191); Iiszék: Andornyak 
(e., Nyr. 4 : 480, 27 : 528, Pesty 7), Leshegy nyaka, Magyaros nyaka, 
Sóstó nyaka (Nyr. 12:335, 27:528, hegyfok O. 3 :153); Csík: Csínod 
nyaka, Kőnyak stb. (k. 1. e. h., Nyr. 9 : 527, 30 : 495); Udv. Nyak, Kerek 
domb nyaka, stb. stb. (uo. 2 : 3S1, 25 :527, 26 : 336, O. 1 : f9, Pesty 241); 
Mszék: Nyakvágó? (kis magaslat, P. 233); MSzamos: Várnyak, Varganyak, 
(csak hegyes vidéken s csak összekötve egy hegy és egy gerinc közt. Jankó 
T. 17); Kszeg: Kecskenyak stb. (»a vonulatok megvékonyodó részét nyak
nak név.« Jankó 19); Szilágy: Kapus nyak (monogr. 4 : 207); Borsod: 
Osztranyak, Vízverőnyak stb. (Nyr, 11 : 288, 335); Mátra: Hosszúnyakfő 
(h., kt. 13. XXII.); Göcsej: Zoknyakí hegyfordulat (Nyr. 14:144, 39: 188).

Nyakas. Fennsíkon emelkedő gerinc (MTsz. Pest).
Pest: Nyakas (h., kt. 14. XX).
Nyereg. Két hegy közt bemélyedő széles hát.
Szilágy: Kis és nagy nyereg (monogr. 3:743); Szaíitiár: Nagynyereg 

(h., Nyr. 2 :281); Bal, mell.: Nyereghát, Nyereghegy (Jankó 73).
Nyerges. Két csúcsa közt széles bemélyedő háttal elállóit, tehát nye

regalakú hegy. Oklsz. 1327: Separat terram Vynerges a terra Onerges 
[Nógrádni.]. 1642: Az Nyergesen 1 hold, 1 drb rét . . .

Helynevekben; Hszék (Nyr. 39:40), Csík (uo. és Pesty 388), MSza
mos (Jankó T, 17), Szilágy (monogr.), Szatmár (Nyr, 26:96), Hegyalja (uo.
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4:95, 506), Karancs (uo. 39:186), Balfelv. (NyF. 40:34) és MDráva (Nyr. 
28 : 190) területén, mindig Nyerges alakban,

[bérce, -oldala, -orra].
Nyulaniat. Hegynek kinyúló, alacsonyabb ága. MTsz. nyulat, nyúlás. 

Hegy njmlarnatja (Hszék). Vö. hegynyulamat
Oldal. Hegynek, dombnak lejtője. Oklsz. 1424: Quatuor in Mezew- 

magasoldála, 1460: Terras arabiles Fashalomoldala stb. Nysz. is több pél
dában. MTsz. közli Tolnából, Nyr. 34 : 258 Gyergyóból. Helynevekben az 
egész országban sűrűn fordul elő, oldal, ódal, a Dunántúl ny. és k. részén 
óda, ódó alakban.

Omlás. Olyan hely, ahol a föld egy része leszakadt és lecsúszott 
Oklsz. 1349: In monte Omlás [Biharm.] stb. Nysz. egy kőomlás =  ruina, 
steinhaufen értelmet közöl; nem bizonyos, hogy népi. MTsz. meredeken 
beomlott martos hely (Szf.).

Udv.: Omlás (Nyr. 3 : 142, 29 : 542, O. 1 : 161), Omlástető (h., Ny. 
oldala omladványos, O. 1 : 27); MSzék: Omlás (k,, Nyr. 1 : 384, mélyen 
fekvő hegyoldal, gyakori vízönilés szakadást okoz. no. 2 : 46, O. 4 : 208); 
MSzamos: Omlás (szakadásos hely, Jankó T. 20.); Szilágy: Omlás (monogr. 
3 : 171); Hegyalja; Omlás (Nyr. 4 : 566); Komárom: Omlásvölgy (kt. 15. 
XIX.); Sárköz: ? Dokomlás, ? Doromlás (e., Nyr. 6:47). stb.

Óralat. Meredek hegyvég? Zilah: Óralat (Nyr. 12:335). Vö. óro- 
zaí és orr.

Onnó. Hegynek felső része, csúcsa, teteje. PPB. pinnaculum: ház 
avagy torony ormója. Oklsz. 1513: Deinde verő venit ad quoddam monti- 
culum Ormozegh appeliatum ?

Hszék: Ormó (sz., Nyr. 2 : 333). Vö. orom. .
Ornyák. Szűk hegynyílásban levő rét. (MTsz., Zala). i
Orom, oram, aram. 1. Hegynek felső része, teteje, csúcsa. 2. Hegy. 

MA.-nál pinnaculum. Oklsz. 1384: Monticulo wlgariter Wrum dicto. 1454: 
Reflecíitur ad rneridieni per vnum orom wlgariter brdo. 1549: Ad apicem 
vnius montis vulgariter orom vocatmn, s még 4 példa. Nysz. Komlouz orm 
stb. MTSz. 1 . szántóföldnek doraborúbb közepe (Bal. mellől).

Hszék: Orom allya (sz., Nyr. 2:333); Csík: Csonk-aram, Igett oram, 
Kis oram, Út arma, (uo. 1! : 528); Udv.: Oromtető (O, 1 : 172); Mszék: 
Oromok dombja (Nyr. 29: 480); MSzamos: Őszgyepüsoram {uo. 26:431), 
Hegyorom (magas és meredek hely, Jankó T. 16); Szatmár: Zubaki-, Erős- 
stb. orom (h,, Nyr, 2:281); Borsod: Tölgyesorom stb. (uo. 11:288, 335); 
Bükk: Pirosororn stb. stb. (uo. 1 : 230, 9 : 288, 11 : 432); Mátra: Dobra 
orma, Köves orom stb. (h., kt. 13. XXI!, 14. XXH); Aramvögye stb. (Nyr. 
37 : 379); Karancs: Oromluk (uo. 39 : 186); Esztergom: Középorom, Kes- 
kenyororn (kt. 14. XX.); Budapest: Árpádorom, Hunyadi orom (Nyr. 28 : 
526); MDráva: Lánykő orma (Mecsek hs., uo. 28 : 191).

A dunántúli nevek újak lehetnek. Az orom ered. bárminek a csúcsát 
jelentette, de ma már erősen elszigetelődött a hegycsúcs, csúcsos hegy 
jelentésben.

Orony. Hegynek felső része, csúcsa? Zemplén: Gecseg orony (r., 1., 
Nyr. 10 : 236). Vö. orom?

Órozat. A hegy meredek oldala (Jankó. Bal. 74). Vő. óralat és orr.
. .... .. 3*
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Orr, or, őr, ar. Hegynek, dombnak erősen kiugró része, ökisz. orr, 
ór. b) pars antica, vorderteil. 1261: Venit ad locum qui wlgo fyrrestelu- 
karra vocatur. 1269: Transeundo viam ascendit in uiium Orrh. 1297. Deinde 
per Or ipsius Berch directe descendendo. 1314: Sub or unitis parui Berch 
Zakaduth vocato s még 10 példa. Bérczor alatt: 1338: In capite cuiusdam 
promontorii wlgo Berchor s még három példa. Hegyorr alatt [promonto
rium]: 1364: In quodam monticulo Hegor uocato s még 2 példa. MTsz, 
1. csúcs (Fertő) 2. vízbe orrszerüen benyúló partrész (Komárom).

Moldva: Orrhegy (Nyr. 34: 439); Hszék: Nagyág arra (e. uo. 37 : 381), 
Oyörke orra (uo. 39:40); Csík: Heveder orra, Palágor (k. i. e., uo. 9:527). 
Udv.: Nyires or, Kőorr, Csík orra stb. (I. h. sz., uo., 9:40, 25 : 381, 430, 
28:336); MSzamos: Középór (e., uo. 37 : 380), Nyerges orr, Szálas orr 
(egy hegyvonulat utolsó része), Bongorr (»orr, az oly emelkedő hegyvonu
latokra, melyek hirtelen meredekséggel végződnek«, Jankó T. 16); Kszeg: 
Galomborr, Somosorr (»orr köves, gazos, szirtes, tompa dombot jelent« 
Jankó 21); Szilágy: Farkas orra (monogr, 3:686); Zemplén: Kutyaorszög ? 
(r. 1,, Nyr. 10:236); Bmell.: Küszöborr (e. »csúcs érteimében« Jankó 74, 
Nyr. 10 : 478); Sárköz: Göröndor (r. uo. 5 : 239).

' Pád. Lapos tetejű, meredek oldalú földkiemelkedés. Oklsz. 1244: 
Sub monte Podholm. 1351: Super vnum monticulum wlgariter dicendo pod 
(Erdély). Padföld alatt: 1513: Ad quasdam terras arabiies padfewld. MTsz.
4. lapos dombtető (A.-Fehér). Padmező: gyepes fönnsík (Mármaros). Pad- 
tető: lapos dombtető (A.-Fehér).

Hszék: Alsó-, Felsőpad (sz., Nyr. 2:525, 30:446), Czipa padja (do., 
P. 79); Csík: Gergépad (1., Nyr. 39:40): Udv.: Orosz padja, Cseke padja, 
Pálpada stb. (sz. 1. e., Nyr. 2 : 381, 25 : 527, 26 : 432, O. 1 : 20, 120); 
Mszék: Nanapaggya, Medgyespad stb. (sz., h., Nyr. 2 : 525, O. 4 : 202, 
204, 208, 216, 219); MSzamos: Pad (sz., Nyr. 37:380), Felső-, Közép-, 
Szélső pad stb., stb. (Jankó 12, 14, 15, 18); Mátra: Picsán paggya, Széles- 
pad stb,, stb. (Nyr. 25 : 95, 26 : 286, 37 : 379, kt. 13 : XXII.).

Palaj palé. Alacsony fekvésű széles völgyelések (MTsz.) Szatmár: 
Palaj (a mezőn, Nyr. 3 : 382), Szegpalaj stb. (r., uo. 26 : 286); Hegyalja: 
Palajka (sző., uo, 9 : 143); Sárköz: Bácsi palé, Bugyoka palé stb. stb. (uo.
3 : 47), Jőzsa pálé? (uo.. 7 : 336).

Kétséges palaj és palé összeiartása.
Part t. Víz parija. 2. emelkedő hegyoldal, hágó, kapaszkodó. 3. 

kisebbfajta hegy. 4. domborulaton levő földbevágás. Schl. szj. 730. poríus 
parth. Murin. szj. 384. ua. 330. littus part. C. ripa, litus, poríus. A Nysz. 
adatai az 1. jel. körébe tartoznak. Oklsz. 1374: Montcm wlgariter porth. 
1413: In loco parthfelet walo Agyagus vocato. 1509: Magosparth alio 
uomine Wysokybre[h].

A part jelentésében azonos a marttal s annak területén, egy eset 
kivételével, nem fordul elő, másutt mindenütt uralkodik. A MTsz. csak a
3. és 4. jelentést emeli ki, de a 3. alá sorozott »partnak hajt« féie kifeje
zések a 2. jel. körébe tartoznak. A 4. jel. (MTsz. 2.) alighanem félreértésen 
alapszik; a MTsz. 2. adatán kívül sehol sem fordul elő s ez a 2. adat 
könnyen tartozhatik az 1. v. 2. jel. körébe. T. i. ez a föidbevágódás féle 
jelentés sehogy sem illik a szó értelmi körébe. Egyébb értelmezések: vala-
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mely dombos terület lejtője is (Rábavid. Nyr. 20 : 416); partos föld =  
magas fekvésű föld (Zenta, uo. 38 : 141). A sző mindhárom jelentésében 
elterjedt a Dunatiszaközin és az Alföldön, a nyugati és északnyugati nyelv
területen. Csak az első jel., és az is ritkán, fordul elő a dunántúli nyelv
területen, ismeretlen a keletin. A köv. helynevekben csak a 2. v. 3. jel.
adatai közölvék:

Borsod: Kútparf, Györgypart sfb. (Nyr. 11 : 288, 335); Sajóvgy: 
Kövicsespart (sz., uo. 5 : 480); Karancs: Határpartok, Dohányos part stb. 
(e., uo. 2 : 280, 39 : 186), Kincsér part, Lipárka part (alacsony hegyek), 
Szállás partja (hegy alsó része, FK. 19:217); Ipoly: Cselőkepart (h., kt.
14. XX.); Sárköz: Hegypart (Nyr. 6 : 384); Szegedvid.: Barapart, Ketrecz-
part (do., uo. 11 : 192); Pest: Dohánypart, Bedepart do., uo. 1 : 385); F.-
Pest: Kenyérváró part stb. (hátas, partos helyek, uo. 10 : 144); Szatmár: 
Magaspart (a mezőn, uo. 3 : 382). Van egy csíkmegyei adat is : Veresparí 
(Nyr. 39 : 40), de ez mindenesetre téves közlés Veresmart helyett.

A MUgSz. a partot zürj. votj. bord, cser. pürdül féle alakokkal egyez
teti, amelyek szárnyat jelentenek, de ez alig állhat meg. Körösi S. és 
Simonyi Zs. (Nyr. 31 : 38 és 39 : 277.) az olasz portoból származtatják, 
amelynek átváltozását előmozdította volna a »valószínűleg finnugor« mart, 
míg a 2. és 3 jel., tán szintén a mart analógiájára, az 1.-ből fejlődött, 
mint a szlovén breg-nél is látjuk. Noha ezen magyarázatot C. portus-a 
s az Oklsz.-ban a part későbbi és ritkább előfordulása is támogatja, még
sem teljesen meggyőző, különösen a szó mai nagy elterjedése s viszont 
a mart éles elhatároltsága és elégtelen származtatása miatt.

Pest, pestes. Kő, szikla, sziklahegy. Oklsz. 1148: Tributum fori 
Oeycha et tribitum portus pest et kerepes. 1266: Peruenit usque ad aquam 
Turuch sub rupe Munuhpest vocata. 1383: Sub quondam monte Kupest 
vocato (Veszprém). 1391: Ad montem Pestkw vocatum s két adatban 
pest =  kemence. MTsz. a  pest szót c sa k  kemence jelentéssel közli (Nyitra, 
Szf, Hszék, C sík), Pestalja (Szf., Hszék, C sík ), -fenék, -mege (Hszék).

Hszék: Kőpest (Nyr. 39 : 40), Pest (egy kopasz hegy hátsó foka, 
bütiije, O. 3 : 154); MSzamos: Felpestes (hs, ezelőtt Nagypestös, FK. 16: 
215), Alsó és felső pestes, Pestes alja, mege (Jankó T. 12); Kszeg: Mész- 
pestkút (Jankó 17); Hegyalja: Pesthegy (erdős hegy, Nyr. 4:191); Borsod: 
Mészpest (uo, 11 :335); Mátra: Mészpest (ki. 14. XXI.); Komárom: Peskő, 
Markofen (h., 15. XIX., Nyr. 16 : 288).

Szláv kölcsönszó (Miki, Et. 70b. és.Slav. El. 580).
A Nyr. 10. kötetében Riedi és Asbóth vitatkoztak e szón. Riedl sze

rint mind a Pest, mind az Ofen sző ered. sziklát jelent, Asbóth szerint a 
pest szó csak kemence értelemmel jöhetett át hozzánk s az Ofen is való
színűleg ezt jelentette. Minthogy a helynevek között egyes adatok valószí
nűvé teszik, hogy az elnevezésnél a szikla értelme volt az irányadó, felvet
tem e szót a térszínformák nevei közé.

Picsóha. Árok, árokszerű gyalogút, (MTsz, Kecskemét). Vö, pucsok.
Poján, pojána, pojány. Havasi rét, tisztás. MTsz. Két bérc közt el

terülő hegynyak. (Hétfalu).
Hszék: Pólyán ütrő, Pólyán (Nyr. 26:136, 39:41, O. 3:114); 

Brassó: Pojána (O. 6:356); Mszamos: Pojányi hálás (Jankó T. 11); Kszeg:
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Pojan fjankó 13); Szilágy: Pojána, Pólyán oldal (monogr. 3:376, 4:14!). 
A Hsnt. még 22 Pojána és 2 Pólyán hsnevet közöl Erdély minden 
részéből. '

A szó a közös szí. poljana alak (Miki. Slav. EL 624) román nyelvi 
átvételének (poeana: ejtsd pojana) átvétele, tehát román kölcsönszó (Nyr, 
'23 : 485). ' '

Pojerif pojeny. Ugyanaz. Kszeg: Polyeti, Pojén (Jankó 13, 15). A 
Hsní.-ban 6 Pojen és 4 Poiény hsnév az egész Erdély területéről.

Ugyanazon oláh szó többesszámú alakjának (pojen) átvétele.
Pglán, polány. Ugyanaz. A Hsntban Polán hs. Szepes tn., Polánka 

hs. Somogy m., Polány hs. uo., Polankaírtvány Trencsén ni. Polányfalva 
Vas m.-ben.

Ugyazon szó tót polana alakjának átvétele.
Pff/ik. Dombnál kisebb földkiemelkedés. PPB. monticulus, colliculus. 

Oklsz. 1551: De promontorio Ponkhegye. 1567. ua. MTsz. halmocska, dóm- 
docska (Szf., Udv., Csík, íiszék). Egyébb értelmezések: emelkedettebb hely, 
kis domb, néha ülőhely (Csík, Nyr. 32 : 52), domb (Hszék. uo. 36 : 328, 
37: 191), dombtető, hegycsúcs (Torda, NyF. 32:57), dombnál kisebb emel
kedés (Udv., O. 1 : 111).

Hszék: Halom ponkja, Kerekponk, Kövesponk (e., Nyr. 8 :383, 
27:528, 30:446, 39:233); Udv.: Lencsésponk, Pusztaponk (sz., 1., ponk =  
kisszerű domborulat, uo. 25 : 3á0), 11a ponkja stb. (uo. 25 : 527, 26 : 431, 
O. 1:152); Bereg: Ponk (Ethn. 10:101); 0»vidék: Ponka (sz., Nyr. 2:93).

Albert j. Nyr. 19 : 222. a ponkot hgátvéíesse! a kompból származ
tatja s ezt elfogadja Fest is (NyF. 42 : 9). De ennél valószínűbnek tetszik 
CzF. származtatása a német Bankból, bár ezt Lumtzer és Melich nem 
említik.

Pucsok. Hirtelen, magas és szűk oldala a hegynek (MTsz. Palócság). 
Vö. picsóka.

Ragály. 1 . Folyó meneteles, lapályos partja. 2. vízapadáskor támadt 
szigetecske (MTsz. Heves). V. ö. lapály.

Ra£át. Méiy út. Őrvidék: Hangai rapát (mély és széles vízmosás, 
amelyen szekérrel járnak; igen sok van. Nyr. 2 : 94); Zalavid.: Kis rapát, 
Nagy rapát (magas partok közt vezető utak. NyF. 9 : 49).

Reng*; Szakadozott erdőnőtte árok (MTsz. Szf.)
Réz . Hegygerinc felemelkedett része, hegycsoport főcsúcsa (MTsz. 

Udv. Hszék). 2. magas fennsík (MTsz. Udv.). 3. erdőirtás (MTsz. Udv), 
Szótárainkban nincs meg. Oklsz. 2 adat: 1338: Quandam magnam viam 
Rezut diétám (Somogy). Idetaríozásuk nem biztos, mindkét adat lehet réz is.

Csík: Réz, Réz alja (1. sz., Nyr. 39 : 40). Közreznyaka (Pesty 281), 
Köz-Réz (kb. 4000'magas tető, O. 2 : 119), Fekete Réz (Csíkot Gyergyótól 
elválasztó hegység, O. 1:115 stb.); Udv.: Reztető,—alja.— ? Rezen,- csorgója 
(Nyr. 9 : 236, 25 : 381, 527), Fancsali-, Lükői Réz (uo. 26:44), Fekete Réz, 
Rezkapu (a Réz alatti rész), Kadicsfalvi Réz (fa., O. 1 :64, 113, 115), Szerep
reze (k., Pesty 359); Mszék: Feketerez (h., FK. 37 : 208).

A szó származása még felderítetlen, vlszínűleg oláhból. Ugvlátszik, 
hogy a 3. jel. az eredeti és ebből feji, a 2., amely gyakoribb és az 1., 
amely ritkább. E kettő népi használata kétséges. Az Oklsz. dunántúli adata
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nem biztos, lehet a névben réz is; annál inkább, mert különben a réz csak 
Székelyföldön fordul elő s ezzel sokban megegyezik ugyan a nyugati nyelv
terület, de nem Somogy.

Romlás. Földomlás. Bmell.: Romlás (Jankó 76, 83.)
Róná. Sík földterület. 2. kis árok. Oklsz. planus, planities Sí. 1330:

Quandarn possessioneni eorum Róna vocatam in cornitatu de Zonok. MTsz.
(amely csak az irodalmitól eltérő jelentést veszi fel) 2. kerékvágás (Baranya), 
sekély árkócska (Borsod), ösvény út (Erdővid.) Nyr. 31 : 465, 466 szerinf 
e szó ismeretes Vas és Tolnában, Csanád és Békés m.-ben. Szegeden =  
pusztaföld, Somogybán sivár föld.

Bihar: Káposztás róna (sz., Nyr. 11 : 48); Sajővgy: Rónya, Róna (e., 
uo., 27 : 279, 280); Göcsej: Róna (síkterület, uo. 31 : 116).

Vszínű, hogy e névnél sem a térszíni jelentés az eredeti. A két je
lentés nem vág ugyan össze, de már az eredeti szlávban is megvan (Miki. 
El. Wb. és Slav. El. 687., Melich Szláv. jöv. I. 161).

Ropó, rapó. Lejtő? Szótárainkban sehol sem fordul elő, csupán a
helynevekben van rá adatunk.

Udv.: Ropó (d., 2-szer, Pesty 284), Ropó alja (O. 1 :3 4 ); Mszék: 
Ropó (k. sz. Nyr. 1 : 384, 2 : 46, 139), Rapó (sz., uo. 382), Ropó völgye 
(O. 4 : 99), Nagy ropó, Kis ropó, Kobok ropó, Székelyek ropója, Veressék 
ropója (d., Nyr. 2 : 428, 27 : 95), ? Ropor árka (O. 4 : 86), Ropó (h., uo. 
151), Rápó (d,, Pesty 284); Kiiküllő: Ropó {d., Nyr. 37 :95); Mszamos: 
Rapó (kopár oldal, Pesty 284), Ropó (d., uo.), Ropótető (Jankó T. 12); 
Kszeg: Ropó kút, Nagy és Kis ropó, Rapó árok, Ropó, ? Ropaj (Jankó 
12—17); Szilágy: Ropó (Monogr. 4 : 296).

Ezen szó eredetére, sőt jelentésére is teljesen feltevésekre vagyok 
utalva. Kriza délibábos szófejtését (Nyr. 2 : 46) nem fogadhatván el másutt 
kerestem, de sem a szláv sósvizet jelentő ropa, sem a barlang jelentésű 
rupa, sem a latin rupából származhatott szikla és görgeteg jelentésű német 
Rüíen, Ryben, Rupula stb. alakokkal (Graber-féle Zsch. f, rom. Phil. 1910. 
XXXIV. évf. 2 . füzet) való egybevetés nem adott csak némi biztosítékot is. 
Jobb híján megtartottam azt a szintén csak ötletszerű gondolatot, hogy a 
ropó a »táncot ropni« igéből jött, mint a lejtő a lejtből és így azt jelenti, 
hogy lejtő. De ezt sem lehet bizonyítani. L. bővebben Nyr. 40:327.

Ság. Hegy v. domb. Az Oklsz. nem tárgyalja külön cikkben, de más 
cikkekben van rá példa: ágár: 1193: Hec igitur sunt nomina prediorum 
Ság . . . berek: 1193: inde ad Ság berk [hn.j s. i. t.

A Hsnt. ossz. 36 Ság vagy sággal összetett helységnevet közöl az 
egész ország területéről. Egyéb helynevek: Udv.: Telekság (Nyr. 34:51); 
Hunyad: Ölyves Ság (FK. 16 : 2Í5); Szilágy: Sarmaság (hs., sarma egy 
növénynév, monogr. 4:306); Szatmár: Avasság (hegység, FK. 18:225); 
Ipolyvid.: Sági határ (Nyr. 7 : 44), Sági völgy (uo. 39 : 186); Veszprém; 
Ság alja (sz., uo. 6 : 47), Sági horog (uo. 35 : 437) Vszínű, hogy Bíróság 
(Bükk, na. 9 : 288, Rába uo. 33 : 63) és Királyság (Csongrád, uo. 2 : 237) 
is idetartoznak; nem valószínű, hogy a -ság képző volna meg bennük, mert 
az elvont fogalmak nevei helynevekben igen ritkák (v. ö. Hazugság, halom, 
Csik, O. 2 : 74 és Hűség, Pesty 141).



40 HEFTY GYULA ANDOR

A szónak ezen jelentése és a seggel való összetartozása biztosnak 
látszik, de még nincs bebizonyítva.

sáncs. Árok. C.-nál vallum, MA.-nél munimentum, PPB1. 
fossatum, NySz. Felette sok pogány a santzban ejtetik. (Kónyi). Az Oklsz. - 
ban nincs meg. A MTsz. árok jelentésében idézi Göcsejből, Szlavóniából, 
Borsodból és Kolozsvárról. Nyr. 28 : 523: sáncs =  árok (Torontál).

Csík: Pakó sánc (!., Nyr. 39:40); Karancs: Határsáncz (víz, uo. 
'1 : 134); Esztergom: Sánczok (d., monogr. 21).

Sark, sarok, sorok. Erősen kiugró, meredek előhegy. Szótárainkban 
ez a jelentés nincs meg. Oklsz. példáiból csak 1463: Unum in Thwysse- 
sark sectindum in Zel parte occidentali.

Hszék: Esztenasarok (hegyhát, O. 3 : 76); Kicsi és nagy sorok (e., 
Nyr. 12 : 335); Csík: »A Nyires sorok nevű kúpalakú, sziklaszálakkal ékes 
hegysaroknál« O. 2:118), Balázs sarka (havasláncolat, uo. S32), Fejtősarok 
(előhegy, uo. 118), Szőrhalma sarka (h., uo. 144.) Tihatár sarka (uo. 227).

Ez a szó előfordul az ország több vidékén dűlők helyzetének meg
jelölésére. A fenti értelmezés népi használata nem biztos.

Ség. Domb. Ezt a szót Szamofa fedezte fel újra a tihanyi ap. 1055-i 
alap. okí.-ben (NyK. 25 : 141) s megtalálta más okh-kben is. Oklsz. 1055: 
Exhinc usque ad angulum aruk el postea usque ad seg. 1095: Tendit ad 
montem qui uulgo dícitur uoas seg, s még 17 példa. Ez az alak helynevek
ben sem maradt fent, hacsak néhány, ma séd-nek ejtett ségben nem rejlik (Hű
ség, Hidegség stb). Szilasi szerint finnugor szó (NyK. 25 : 398). Vö. ság.

Sijátság. Rónaság (MTsz. Udv.), lapály (MTorda, Nyr. 30 : 202).
Sík. Vízszintes földterület. MA planities. NySz. 3 pld., Oklsz és MTsz 

nem vette fel.
Udv.: Háttsik (Nyr. 9 : 240); Hegyalja: Harisád és sik (1., uo. 6 : 384); 

Bükk: Síkfő (e., uo. 9:287); Sárköz: Berekó síkja (1., uo. 5:288), Kálvária 
sik (uo. 7:336), Bikádsik (uo. 9:287); Kunság: Kubodisik, Karányisik (uo.
9 : 382, 36:381); Szeged: Pápai sík, Örs sikja, Lelei sík (uo. 9:95). Ugy- 
látszik, hogy e szó csak újabban terjedt el helynevekben, kül. az Alföldön.

Síktenyénég. Síkság (Nyílra, Nyr. 33 : 462). Vö. sík.
Suhadás, suvadás. Olyan hely, ahol a föld egy része leszakadt s 

lecsúszott, lesuhadt. Szótárainkban nincs meg. MTsz. omlás, hegyotnlás.
Hszék: Suvadás (Nyr. 39 : 234., martos hely, erdőrész Pesty 332), 

Suvadás patak (O. 3 : 84); Udv.: Suadás ajja (h.f uo. 25 : 384); Mszék 
»A völgy itt kies, de meredeken leszelt s mély suhadások és vápák (sötét 
árkok) által tarkázoit hegyek (O. 5 : 31).

Sti[iadó. Ugyanaz? Baranya: Suhadó (völgy, Nyr. 4 : 335).
Suhan Kopárság (MTsz. Szf.) Vö. suhadás.
Suhatag, suvatag. Suliadás, megsuhatt, lecsúszott hely (Kszeg. Nyr. 

28 : 428).
Hszék: Suvatag (Nyr. 39 : 234); Kszeg: Suhatag (Jankó 16); Szilágy: 

Suhatag (monogr. 3 : 345).
Suták. Szilágy: Suták (kőszikla, monogr. 4 : 714). Vö. csutkó.
Suvadozás. Suhadás. Mszék: Suvadozás (Nyr. 29 : 480).
Sülyedés. Széles, sekély talajmélyedés. Kszeg: Síílyedés (Jankó 14); 

Borsod; ÖBpIrrölyed|§8 (Nyr, 11 ; 335),
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Szád. Völgynek, barlangnak stb. bejárata. Oklsz. 1055: Duabus conti- 
neíur uiis quarum una uocatur ziget zadu altéra niagna. 1338: In quadam 
valle Dezmasweulgzada vocata. 1342: Venit ad unura locum Arukzad vo- 
catum. 1347: In quadam valie ad Chabazurdukazada uocatum. 1347. In 
capite valiis Halaguszad vocate. MTsz. közli az egész székelység területéről.

Udv.: Szilos száda, Miklós verem száda (Nyr. 25 : 527), Sérszáda 
(e., Nyr. 26 : 432); Várkapu száda (O. 1 : 27, 182); Hernád: Szádelő, Szád
vár (hs., Abauj monogr). A Hsntban még 6 száddal összetett helység van. 
Orbán 1 : 207 jegyzet: Száda a székely tájbeszéd szerint bejáratot, nyilától, 
valaminek kezdetét jelenti. Finnugor szó (Nyr. 8 : 96, NyK 25 : 178).

Szakadák. Olyan hely, ahol a föld egy része beszakadt. Oklsz. 1335: 
Cadit ad vriam vallem Zakadak.

Zala: Szakadák (hegyektől összeszorított meredek völgy, Pestv 333).
Szakadásoknál rendesen horpadás vagy völgy képződik s ezért vala

mennyi idetartozó szó felvette a völgy jelentését is.
Szakadály. Ugyanaz. MTsz. hegyszakadály: hegyszakadék (Hszék.)
Mszék: Szakadály (mélyen fekvő hegyoldalak; esővíz, gyakran sza

kadást okoz Nyr. 2 : 45).
Szakadás. Ugyanaz. Oklsz. 1455: Item versus feldsakadas in vno valle. 

1389: Vna rippa kewzakadas. Penes quem est vna rippa kewzakadas. MTsz. 
meredek omlás, omlásos hegyoldal (Szatmár, Hszék.)

Mszék.: Szakadás (Nyr. 2:428); Mszamos: Szakadás (vízmosta hely 
Jankó T. 20); Szilágy: Szakadás utca (monogr. 3:189), Szakadás (uo. 589, 
4: 15, 314); Szatmár: Veres szakadás stb. (h., Nyr. 2 : 281, 11 : 47); Her
nád: Szakadás földek (sz., uo. 384); Bükk: Földszakadás (e,, uo. 432); 
Pápa: Füődszakadás (NyF. 17 : 51); Bal. mell.: Földszakadás (Jankó 78); 
Sárköz: Szakadásoknál (r.), Szakadás (Nyr. 6 :383). V. ö. MUgsz. 268.

Szakadat. Ugyanaz. Oklsz. 1055: Hlc extendiíur usque ad zakadat. 
1364: Ad quandam vallem Zakadathfeu vocaíam. 1379: Penes vnam uiam 
Zakadath vocatam s még több példa. MTsz. 2. szakadásos, omlásmartos 
hegy (Szf.) 3. hegy nyak, hegynyereg (Szf.) Az utóbbi jelentés tévedésen 
alapulhat.

Hétfalu: Szakadát (h., O. 6:173); Udv.: Szakadat (sz., Nyr. 2:381): 
Mszék: Szakadát (sz., szakadásos, szakadó féle hely, uo. 2 :45), Szakadát 
allya, (sz., teteje szakadásos, uo. 140), Szakadát alja, — bércze (h.), — 
vára (O. 4 :7 4 , 93, 95); Mszamos: Szakadát (erdei út völgyben, Nyr.
32 : 238).

Szakadék. Ugyanaz. Oklsz. csak a 'vízág’ jelentéssel. MTsz. 1. hegyről 
lezuhant föld. 2. és 3. vízág.

Csík: Szakadék (Nyr. 39 : 40); Karancs: Szakadékalja (uo. 186).
Szakadozás. Ugyanaz. Udv.: (k., Nyr. 2:381, 9:240) és Mszék: 

(uo. 29 : 480).
Szál, 1. kőszál, sziklaszál.
Szármán. Meredek kopasz hegyoldal, homlokhegy oldal (MTsz, 

Udv. és Hszék).
Mszamos: Szármány, — laposa, Szármán (Jankó T. 8, 11). V. ö. 

szarni ? (Oklsz.)
Szées. Havasi tisztás. (Medvét láttam a szécsen. MTsz. Hszék, Hétfalu).
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Hétfalu: Bacsó szécse (h. és v.), Kalán szécse (h. O. 6:179); Szí- 
iágy: Szécs (hs., monogr. 4:481). Hogy a Hsnt. közölte 3 Abauj-, 4 
Qömör- és 3 Zeni pl én-megyei Szécs hs, idetaríozik-e, nem bizonyos.

Szd. Vminek szélén fekvő hely, levő rész. Oldsz. 1245: Juxta mag- 
nam salicem . . que wlgo ketbarana scele dicitur. 1257: Hinc exit virgul- 
tum ad locum qui Nogscel dicitur. 1410: In loco Cherze! stb.

Helynevekben az egész országban előfordul, leginkább erdő és rét
nevekben, de nem egyenletesen, mert pl. a Kszegen gyakori, Torda vidékén 
pedig nincs (Jankó K. 32, T. 27). Tagosítás utáni helynevekben gyakoribb 
pl. Első völgy felső szélén (Sárköz, Nyr. 5 : 143). V. ö. MUgsz. 288.

Szikla. Nagyobb összefüggő kőtömeg. Szótárainkban kőszikla: 
saxum, scopulus, rupes C., petra MA. Nysz. több példa.

, Udv.: Káka sziklája (Nyr. 25 : 527), Kőszikla ajja (uo. 26 : 432); 
Kszeg: Kőszikla (Jankó 17); Szilágy : Kőszikla (monogr. 3 : 743); Abauj: 
Veresszikla (h., monogr.); ADunántúl: Szikla (Nyr. 4 :335); Bmell.: Kő
szikla, Kősziklák alja, Kősziklás (Jankó 78).

Szláv jövevényszó (Miki. Et. Wb. és SÍ. El. 740). Minthogy az 
Oklsz-ban egyáltalában nem s a mai helynevekben is ritkán fordul elő, 
ügy látszik, hogy ujabb szláv szónak nem régi átvétele.

Szimő. Árvíz alkalmából a vízből foltokként alig kibukkanó (gyepes, 
füves) hátak (Komárom, Nyr. 26 : 284, MTsz ua).

Komárom : Szimő (hs. monogr. 123). A XIII. században még szem ej 
volt (I. uo).

Szírt, cirt. Hegyes felnyúló kőszál ? Kr.-nél scopulus, cautes. Nysz. 
több példa a kódexekből, Oklsz. 1464: Unus magnus lapideus mons wlgo 
Kewzirth.

Udv: Csák szirtje, Borvíz szirtje (O. 1 : 81, 87); Csík: Simonszirtje 
(gulaalakű sziklák, uo. 2 : 129); Kszeg: Kőszirt (Jankó 12); Mátra: Kő- 
czirt (h., kt. 14. XXI. V. ö. MTsz); Ipoly: Kőszirt (kt. 14: XX.). Az utóbbi 
két adat nem teljesen megbízható.

Török jövevényszó (MNyelv 3 : 357). Az összes török nyelvekben 
hátgerincet, hegygerincet jelent sa  címbeli jelentés aligha népi, hanem inkább 
irodalminak látszik, mint a bércé is.

Szoros. Hegyek közt átvezető út v. völgy. Szótárainkban csak ált. 
értelemben viae angustiae, angiportus stb. Nysz.-ban csak az ucca érte
lemre van példa, az Oklsz.-ban csak a melléknévi használatra.

Barcaság: Tömösi és törcsvári szoros (O. 6 : 59); Hszék: Tusnádi 
szoros (uo. 3 : 62), Bodzái és ojtozi szoros (uo. 117); Csík: Qyímesi szo
ros (uo. 2 :72 ), Békás szorosa (uo. 132), Kistölgyesi szoros (uo. 40); 
Udv.: Décsfalvi szoros stb. (uo. 1 : 35, 203); Mszamos: Nagyszoros tető, 
Kis és Nagy Szoros (Jankó F. 9, FK. 16:215); Őrség: Szoros (Nyr.
32 : 178), Hegyszoros (hs. Vas monogr.).

Leginkább ucca értelemben használatos. Eredetére v. ö. MUgsz. 309).
Szugoly, szugolya, zugoly. Szeglet, sarok, zug (MTsz. Szatm. Bereg, Szí., 

Brassó).
Szilágy: Zugoly, Szugolya (monogr. 4: 248,421); Szatmár: Ujmalom 

szuglya, Szugoly (Nyr. 26:286); Bereg: Patakzugoly rétje (rn., Ethnogr.
10 : 103); Zemplén: Ritkás szugoly (r., Nyr. 38 :95).
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A z  irodalomban itt ött használatos »hegy testébe mélyedéi kerek vol« 
gyeeske«: értelmében. Vö. MUgsz. 315.

Szugolyék. Ugyanaz. MTsz. sztigulyék, szugojék alakban közli Szí., 
Ar.-szék, Hétfalu területéről. Helynevekben nem fordul elő, Orbán 4 :31  
szintén használja sajátos jelentésben: »...m ely egy jobbparti szugolyékba 
(kis völgykebel) húzódott be.« (Mszék leírása).

Szurdok, szurdék, szurduk, szurgyik. Két hegy közt húzódó szűk 
völgy v. méiyűt. MA.-né! angulus, latebra. Nysz.-ban helynévi adat nincs. 
Oklsz. 1193: Inde ad aliam aquam Zordue. 1267: Ascendendo quoddam 
zurduk vei horhag. 1275: Quandam uiam Zurduk uocatam. 1297: Vallem 
Zwrduc uocatam s még 15 adat. MTsz. a szurdék alakot Tolnából, a szúr» 
dokot a Dunántúlról, Dráva- és Mátravidékről, a szurdukot Udv.-ről idézi. 
Értelmezései: 4. két magas hegyoldal közötti meredek szoros út, hegysza
kadék. 5. két domb közti völgy (Bács). 6. mély völgy. A Nyr. a szurgyik 
alakot Tolnából (25 : 288) és Nyitrából (28 : 497) közli. Hszék: Alvégszur
doka (O. 3 : 69); Csík: Szurgyik (Nyr. 11 : 528), Szurdok (uo. 39: 233); 
Udv.: Merke szurduka (1., szurduk a. m. torok, pl. Rikatorka uo. 25 : 381; 
térhely a Merke alján uo. 26 : 44); Mszék: Varjú szurdok, Szurdok észka 
stb. (sz., uo. 1 : 426, FK. 37 : 210), Szurduktető (O. 4 : 194); Mszamos: 
Szurdik (Jankó T. 18); Kszeg: Padszurdok (ha az összeszűkülés hosszabb 
s a víz erővel töri át magát a talajon, Jankó 22); Szilágy: Szurdok (mo- 
nogr. 4 : 15); Abauj: Szurdok (hs., monogr.); Sajóvgy: Szurdok (e. Nyr. 
27:480); Bükk: Szurdokszöllők (uo. 11:432); Mátra: Szurdokallya (uo. 
37 : 379); Karancs: Lód szurdok stb. (uo. 39 : 186); Ipoly: Szurdokok stb. 
(sz., uo. 5 : 383, 7 : 44); Bars: Szurdok (uo. 31 : 117); Kemenesalja: Katd- 
szurdok (NyF. 33 : 29); Pápa: Szurdok (NyF. 17:49); Balfelv.: Szurdik 
(NyF. 40 : 34); Dunántúl: Benedekszurdik (Nyr. 6 : 192); Sárköz: Mély 
szurdoki út, Kis szurdok (uo. 5 : 143, 6 : 384); ADráva: Szurdok (uo. 34: 
52); Kunság: Szurdok (uo. 2 : 47); Heves: Kis-, Nagy- stb. szurdok (uo.
2 : 238). Vö, MUgsz. 310.

[-alja, -észka, -tető, -verőfényej.
Tekenő, tekenyő. Kerek sekély talajmélyedés. Szótárainkban ezen 

jelentéssel nem fordul elő. Oklsz.-ból idetartozik: 1230: In territorio de 
Tekeneu. 1264: Transeundo quandam uallem Tekeneud vocatam.

Mszamos: Tekenő (Jankó T. 21); Szilágy: Tekenőhát (monogr. 4:314); 
Sárköz: Tekenyő völgy (sz., Nyr. 5 :287).

Török jövevényszó (MNyelv 3 : 361).
Tekenős, tekenyős. Ugyanaz. Csak helynevekben találtam.
Udv,: Tekenyős, (Nyr. 2 : 428), Tekenyősd (O. 1 : 130); Mszék: Te

kenyős (Nyr. 1 : 384, 2 : 428, 28 : 383, 29 : 480), Teknyős dűlő (hepehupás 
hely, uo. 37:95); Mszamos: Tekenős (Jankó T. 21); Borsod: Tekenős- 
völgy (Nyr. 11 :335); Ipoly: Tekenős (ilyen alakú d., kt. 14. XX.); Bars; 
Tekenyős (uo. 31 : 117); Somogy: Tekenyős lápa (sz., uo. 10 : 335); Bal.- 
mell: Tekenyős (hegyvölgyes sz., Jankó 79). Vö. tekenő.

TjS&JKisebb vízszintes földterület. NySz. csak egy példa a főnévi hasz
nálatra, Oklsz. 1365: Per quendam locum Baranther [a. m. tér?] dictum.

Hszék: Tér (e., Nyr. 30 : 446); Csík: Alcsík tere (O. 2 : 43); Udv.: 
Vasnyás tere (1. Nyr. 25 : 381), Szilos tere, Dongóhegy tere (uo. 527); M.-
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Szék: Borsóstő tere, Békesd tere stb. (uo. 2:428, Ö. 4 : ISO, 18Ö, 20:-)); JVi.. 
számos: Malomtere (Nyr. 37 : 380), Tér, Első tér stb. stb. (kisebb térségek, 
Jankó T. 14); Kszeg: Kis tér, Felső tér stb. (Jankó 18); Szilágy: Tér (mo- 
nogr. 3 : 576, 619, 4 : 133, 578), Agyagostere (uo. 4: 207), Zilah tere (uo. 
296), Fenyőtér, Mice tere (a Mice patak környéke, Nyr. 12 : 383, 28 :184); 
Bereg: Próbatér (Ethn. 10 : 102). Vö. MUgsz. 207—208, NyK. 25 : 172. ’

Térjény. Síkság, róna. 'MTsz. idézi NKőrösről, kérdőjellel. Kétséges, 
hogy létezik-e. Vö. tér.

Térség. Kisebb vízszintes földterület. NySz. idézi Mikesből. Nyr. 30: 
177. szerint =  síkság (Moldvai csángó).

Szilágy: Alsó-, Felső térség (monogr. 3 : 119). V. ö. tér.
Tető,tetej, tété. 1. Hegynek lapos felső része. 2. Lapos felső rész

szel való hegy. Beszt. szj. 205. cacum[en] hegtetew. Schlágli szj. 279. ver
tex tetew. 697. cacumen tetw. Oklsz. 1256: Inde descendit ad ununi Berch 
qui uulgo dicifur Humuroteteu. Deinde ascendit ad montem quí uocatur 
Kuzepteteu. 1276. Super monticulum Tetheu uulgariter nuncupatum, s még 
vagy 30 példa. MTsz. tété, tetej és tetéj alakot ismer. Helynevekben a 2 
jelentést szétválasztani nehéz Általában a szó »hegy« helyett különösen az 
északnyugati nyelvterületen használatos, kisebb mértékben a székely és 
dunántúli területen is. Az első jel. az általánosabb. A példák felsorolása az 
itt kivételesen magyar alapszavak miatt érdekes.

Hszék: Lak teteje (sz,, Nyr. 2 : 333), Szeget teteje, Méjpatak teteje 
(sz., uo. 525), Kapustető (uo. 12:335), Débrenteteje (uo. 27 : 528) Orotástető 
(uo. 39 : 234), Alvégszurdokatetej (O. .3 :6 9 ); Csík: Háromtetej stb. (do.,
O. 2:35, 51, 100), Sástető (sz., Nyr. 9:527); Udv.: Láztető (1., Nyr. 2:381), 
Avastető, Reztető ajja (sz., uo. 25 : 381), Vész teteje, Csíízteteje (uo. 527), 
Asztalkőtetej (O. 1 :80), Hegytető (fennsík, uo. 131); Mszék: Üvertető stb. 
(Nyr. 1 : 383, 2 : 382), Nyárastető (uo. 29 : 480), Havas teteje (O. 4 :181); 
Küküllő: Foktető, Sasfészekteteje (e., Nyr. 25 : 333), Beletető, Hágószöllő- 
teteje (uo. 34 : 223); Mszarnos: Hegyestető (uo. 38 :381), Szürkekőtető, 
Ropótető, Padtető, Verőfénytető, Nagyszorosiető (magasabb térség, Jankó 
T. 15); Kszeg: Csutkóstető, Farkatető (Jankó 19); Szilágy: Hágóíefő stb. 
(monogr. 3 : 70, 142, 4:15, 848); Szatmár: Sujortető (h„ Nyr. 2:281); 
Bereg: Hőtető (Ethn. 10:103); Zemplén: Mélyúttető (Nyr. 10 : 236); Her- 
nád: Gyüríető (sz., uo. 8 : 96); Hegyalja: Kopasztető (sző., uo. 12 : 191); 
Sajó: Baradlatető stb. (fa., uo. 7:94, 27:480); Borsod: Galyatető, Kékme- 
zőíető, Visszafolyótörése tető (uo. 11 : 288, 335); Bükk: Kőkötőtető (sz., 
uo. 9 : 288); Heves: Sárhegytető (uo. 2 : 238); Mátra: Ördögtánclápatető 
(uo. 25 : 95); Karancs: CsengervöJgyi tető (ki 13 : XXI.); Ipoly: Gólyás- 
tető (Nyr. 7 : 44); Kemenesalja:Hásfetö, Tető (NyF.33 : 29); Pápa: Domb
te tő , Agyagteí«ő (uo. 17:49); Bakony: Hegyíefuő (uo. 34:176); Balmell.: 
Hegyes győrtető (Jankó 43, 47); ADráva: Pöeetető (Nyr. 28 : 190); Sárköz: 
Perihegy teteje (sz., uo. 5 : 143). — Vö. MUgsz. 212.

Tetős. Emelkedett sík hely. Oklsz. 1363: In loco Tetews. Vö. tető.
Torok, Völgynek rövidebb összeszűkülése. NySz. 3, [os; öffnung, 

mündung]. A magyar hajdú a havas torkokat mind feljárja va!a. Oklsz. 
1448: Ad quandam vallem Chekelakatorka vocatam s még 8—9 példa. 
MTsz. csak a vízrajzi jelentést ismeri.
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Hszék: Tofökárka (sz., Nyr, 37:381,39: 41); Udv.: Rikatorka (toroké 
szurduk, uo. 25 : 381, 2 : 381); Mszék: Bakocstorka stb. (uo. 1 :383, 2:46,
28 : 384); Mszamos: Asztorok, Méhvölgy torka stb. (völgynek erős össze
szűkülése, Jankó T. 19); Kszeg: Kéttorokköz, Nagytorok (ha a v. össze
szűkül egy rövidke darabon, Jankó 21, Nyr. 12:432); Hernád: Torok (sző, 
uo. 8 ; 96); Bükk: Farkastorok stb. (v., uo. 6 : 479, 9 : 288); Karancs: 
Torokalja (uo. 39 : 186); Budapest: Farkastorok (máskép Farkasgége, v., 
uo. 28:526).

A dunántúli és alföldi helynevekben csak a vízrajzi jelentés volt ki
mutatható. Vö. MUgsz. 244, NyK. 25 : 276.

Torony. Felnyúló kőszál. Szótárainkban ezen jelentés nincs meg. 
Oklsz. adatai mind épített tornyokra (castra, castellum, possessio) vonat
koznak. Helynevekben csak Orbánnál fordul elő pl. 1 : 91: Csudálókő v. 
Csalatornya (a h.-almási barlanggal szemben, I. Nyr. 25 : 528 is). 1 : 138. 
Elemér tornya (sziklaszál Rabsonné vára mellett). 3:196: Verestorony (egy 
ponk, amelyben sok cserepet találtak). Balatonmell.: Pusztatorony (Jankó 
80). E nevek népi használata nem egész biztos, de ha megvan is, nem 
térszínforma jelölésére, hanem mondákkal kapcsolatban keletkezett. Hogy 
tehát tfnévnek vehető-e, kétséges.

Német jövevényszó (Nyr. 24 : 400, 25 : 67).
Tő. 1. Hegynek, dombnak alsó része. 2. Völgy alsó nyílása. A NySz.- 

bah az 1. jel. van meg. Oklsz. 2. 1055: Inde aruk tue que uallis usque ad 
kangrez uiam extenditur. 1262: Uadit ad dolnapatak teu. 1295: Peruenit 
in quoddam Berch Watulozoutu uocate s még 40 példa, nagyobbrészt víz
rajzi értelmezővel. A helynevek nagyobb részében is a vízrajzi értelem van 
meg (folyó-, patak töve). A címbeli jelentéshez tartoznak:

Hszék: Fenyőstöve (sz., Nyr. 28 : 336); Csík: Hágó tő stb. (k., uo. 
9:527}; Udv.: Fejtő (h., uo. 239); Ipoly: Szitnyatő (hs., Hont monogr. 66); 
Balmell.: Kishegyestő (Jankó 80); A Dunántúl: Lapos- és Nagyhegyestő 
(kúpalakú hegy alatt fekvő sz., Nyr. 10 : 478). — Vö. MUgsz. 227.

Töbör, teber. Gödör, katlanszerű mélyedés. MTsz. a töbör alakot 
Borsod, Gömör és Tornából, a íeber-t Borsodból közli. Oklsz. 1211: Isti 
sünt exequiales . . . Teber [a. in. töbör?].

Borsod: Hosszú teber (Nyr. 11 : 335). Szláv átvétel ugyanazon szóból, 
mint a debrő. A beregmegyei Deber alja (Ethn. 10 :103) odatartozik.

Üstök. Erdős hegynek meredeken leszakadó vége. Szótárainkban ez 
a jelentés nincs meg.

Udv.: Czűzbogár üstöké (csordajárás Nyr. 25: 527) [Idetartozik?] 
Pilis: Üstökhegy v. Keserűs üstöké (kt 15. XX), Jászhegy üstöké (P. 146),

Az elnevezés alapja a hasonlóság: a hegy leszakadó végén a iák mint
a ház üstöké merednek. Török jövevényszó? (NyK. 17: 448, Nyr. 24: 128).

Vákány. Sekélyes völgy, völgyfenék (MTsz 1. Szf.) V. ö. zákány.
Vápa. Sekély talajmélyedés. Már a Beszt. szj.ben 218. fovea vapa.

220. kabis es vapa (scrobis is vápa). NySz. Az völgyeket es uápákat be
töltötte. Oklsz. 1263.: Juxía quoddam fossatum agyaguapa vocatum. 
1348: Villa Wapafew vocata. 1410: In quadam valle Rechegewapaya vo- 
cata . . .  1420: Ad. unum cauum ymolasuapa. s még 8—10 példa, MTsz,



idézi Hunyad, SzDoboka, MTorda, Udv., Hszék és Csík rn.-bőí 6 a Tsz. nyo
mán Szatmárból: alig raélyedő széles gödrösség a hegyen v. hegyoldal
ban, sekélyes völgy, völgyiének. Nógrádi adata tévedés. Egyéb értelme
zések : két hegy közti nyeregalakú bemélyedés (Csík, Nyr. 32 : 329), völgy 
(Gyergyó, uo. 34 : 82), hegyoldal (Gyergyó, uo. 258), nyeregalakú hegy 
(Szatmár, T. Gy. 33. X. 80, Nyr. 34 : 487), mocsaras hely (Ugocsa, Nyr.
34 : 432, FK. 35 ; 434).

Hszék: Várvápája stb. (vápa erdő közötti völgyületet, szakadásos [?] 
patakmedert jelent. O. 3 : 59, 70, 72), Nagy vápa,-karéja (Nyr. 30 : 449, 39 : 
233); Csík: Cserevápa, Várvápája (e., uo. 39:40, 233); Udv.: Kereszt
vápa stb. (uo. 2 : 381, 9 : 239), Boszorkány vápája stb. (vápa=lankás he
lyen kráterszerű mélyülés, uo. 25 : 380), Setét vápa (vápa=éjtszakos mere
dek szűk völgytorok vagy árokfej, uo. 528), Magyaros vápája stb. stb. (uo.
26 : 432, O. 1 : 138, P. 111, 432); Erdővid.: Vizesvápa stb. (k., Nyr. 28 : 
336); Mszék: Tövises vápa stb. stb. (e., uo. 1 : 383, 2 : 382,. 526, 28: 383); 
Küküllő: Leshegy vápája stb, (d., uo. 25 : 333); MSzamos: Csipkés vápája 
stb. (uo. 17 : 382, P. 412, Jankó T. 21); Kszeg: Kis és nagy vápa stb. (k., Nyr. 
12 : 432, Jankó 11, 12); Szilágy: Vápa (monogr. 4 : 108); Szatmár: Vápás tó 
(meredek partok közti tó, P. 412); Ugocsa: A holt medreknek, amelyek végleg 
elszakadtak a folyótól, vápa a nevük (FK. 35 : 434); Zemplén: Vápa (sz., 
Nyr. 37 : 95)

A vápa csak a keleti területen él és élesen elhatárolódik a lápával 
szemben. Míg pl. a Hegyalján és Abaujban a lápa járatos, Zemplénben 
a vápa uralkodik.

MA. és utánna vlmennyi szótáríró a vápát a lápával egyben v. leg
alább utalással tárgyalja. Budenz mind a kettőt a lápból származtatja 
(MUgsz. 683). Miki. a szláv vapa: stagnum-ból származtatja (Fremdw. 892, 
Etym W b ), Halász szerint vápa úgy viszonylik a lápához, mint lép: vép, 
!ék:vék (Nyr. 10 : 335).

Ha a vápa valóban megvan az ószlávban, akkor kétségtelen, hogy 
a magyar szó ennek átvétele. Nehézséget csak az okoz, hogy a m-.ban a 
»mocsár« jelentés e szónál erősen háttérbe szorult. Ugylátszik jobban meg
van a lápánál, amely lehet a vápa mintájára alkotva a lápból. A két 
szó éles elhatárolísága és hasonlósága alak és jelentés dolgában közös 
eredetre mutat, de hogy ez a mondott-e, kétséges. Figyelembe veendő 
volna még a láp szó elterjedése a lápa és vápa hazájában; nekem csak 
az Alföld tiszántúli részeiből vannak rá adataim. L. még Pesty fejtegetését 
műve Pótlékában.

Vég, 1. Hegyvonulatnak utolsó része. 2. Völgy nyílása. Csak össze
tételekben fordul elő, rendesen mint 2., ritkán mint 1. tag. (Végláb =  a fa
luhoz tartozó utolsó szántó. Végbérc =  a faluhoz tartozó utolsó domb vagy 
egy vonulat utolsó része stb.). Nincs is sajátos tfnévi értelme. Helynevek
ben az Oklsz. is sok példában idézi, mai példák: Árokvég, Cserevég, Ha
vasvég, Hegyvég, Horogvég stb. Az egész országban előfordul (persze csak 
ahol magyar helynevek vannak). Vö. MUgsz. 568.

Verő. Hegynek, dombnak (déli), völgynek (északi) napnak kitett lej
tője. Szótárainkban ezen jelentés nincs meg. Oklsz. csak mnévi használat
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bán: 1303: In eodem latere Werewmal dicto. 1455: Terre Fashalom 
werewfele s még 3 példa.

Csak helynevekben, igen kis területen fordul elő : Bükkalja: Nagy
verő (e., Nyr. 9:287); Mátravid.: Patak vereje (oly verőfényes hely, ahova 
a nap süt), Kövesverő (nap süt oda, nagy kő van otí), Hosszuverő (uo. 
37 : 379), Szilasverő, Kazari völgy verő, Teke völgy verő, Nagy rét verő, 
Magas verő, Nagy verő fő, Hosszuverő lápos hegy (h., ki. 13. XXII), Kis
verő alja (r. Nyr. 26 : 286).

Verő a napnak régi neve, amelyet nap, napfény, verőfény értelem
ben ugyanezen vidékről több helyről a MTsz. is közöl Jelentésátvitel. A 
verőnek mint tfőnévnek ellentéte az árnyék (pl. Eger részei: Verő Szala, 
Árnyék-Szala stb. MTsz. — 1578: Az erdőnek neve Alsó-Harokally, mely
nek mind az árnékát, mind a verőfelét neki adák. . .  Oklsz. 2. verő stb.) 
■— Vö. MUgsz. 574.

Verőfény. Ugyanaz, Schlagli szj. 55 radius verefen. Oklsz. 1319: Vil
lám verufyn: 1505: Possessionibus Werewfenfalva Egerallya..;

Helynevekben a keleti nyterületen fordul elő, mig a verő az észak
nyugatin. Hétfalu: Verőfény (h., uo.: Észak erdő, O. 6 : 84); Hszék: Erdős 
verőfénye (e., Nyr. 37:381, P. 416); Udv.: Verőfény (Nyr. 26:432, P. 
416); Mszék: Szurdok verőfénye (sz. uo. 1 : 427), Verőfény (uo. 2 : 428); 
Kápolna verőfénye (uo.: — észka, O. 4 : 208); MSzamos: Verőfény, — tető, 
—- medgyes (délnek néző hr., Jankó T. 23, P. 416), Apakút verőfénye, 
Karai verőfény (P. 416); Szilágy: Verőfény (e., monogr. 4 : 77, 468, 767, 794, 
807), Verőfény oldal (uo. 95); Zilah : Verőim (sző., Nyr. 12: 383,28: 184).

A verőfény ellentéte az észak (1. ezt). Ugyanezen viszonyt fejezik ki 
más vidéken a Hidegoldal, Melegoldal elnevezések is, pl. Hernádvgy: Hi- 
degódal (a putnoki vgy. D oldala), Melegódal (ua. vgy. É oldala, Nyr. 3 :
19), Vö. verő.

Völgy. Hosszan elnyúló talajmélyedés, Beszí. szősz. 209 vallis velg, 
210 vallTeTus kis velg. Schlagli szj. 701 vallis veelg 702 valliculus kis velg. 
Murm. szjben nincs meg, ott 297 Vallis aruk. 298 Conuallis — Ároknak 
igenes feneke. Oklszban több száz példa. 1211: Inde tendit ad furizuelgi. 
1247: In ualle que uocatur Homorouvelg. 1251: Peruallem que uulgariter 
Bikwelg dicititr.

A tfőnevek közűi helynevekben a völgy a legyakoribb, s ez termé
szetes is, mert neki van az ember számára az összes tformák közül a leg
nagyobb fontossága. Völgy, vőgy alakban az egész országban elterjedve. 
Eredetére eddig semmi kutatás nincs.

Völgyeleg. Mélyedés (MTsz. Vas). Vüőgyeleg: kis völgy, lapály (Vesz
prém, MNyelv. 4 : 285). Vö. völgy.

Völgyes. A völgy melléknévi alakja főnévi használatban, ugyanazon 
jelentéssel (v. ö. Hegyes).

Sajóvgy.: Pányi völgyes (v,, Nyr. 7 : 94); Őrség: Völgyes (hs., Vas 
monogr.). Vö, völgy.

Zákány. Bemélyedés, gödör a kocsiúton (MTsz. 1. Csongrád). A 
Hsnt. 3 ilynevü hs.-t közöl Csongrád, Bihar és Somogy m.-kből. Vö. vákány.

Záyoz. Hegyoldalon ferdén levezető mélyút. Oklsz. bérc cikkben: 
1311: In quodam berch secus viam Zauuzut VQcatarn. Nyr. 33 ; 222. mere
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dek űt (Rozsnyó, Sajővgy). A Hsnt, Trencsén és Bars m.-ből közöl Üy- 
nevü hs-t.

Hont: Závoz vadászház (kt. 14. XX.). Kopany závoz (h., monogr. 1 .) 
Szláv szó. Tót zavoz: mély út (Nyr. 33 : 222).
Zöhen. Kisebb gizgazos mély hely (Vas MTsz. és Nyr. 30 : 102) 
Zug. Dombok közé beékelt talajmélyedés. Szótárainkban ezen jelen

tés nem fordul elő. A helyneveknél nem lehet megállapítani, hogy mikor 
van a szónak térszíni és mikor térrajzi jelentése. Nysz. zug, szug [angu- 
lus, winkel] Stagnum attingit terram pwztawzwd alio nomine agagzug 
(szög?) 1384. . ’ '

Zemplén: Sarnyuzug stb. (Nyr. 2 :282, 1 1 : 95); Szabolcs : Szabó zug 
d., Csífi zug d. stb. (uo. 2 : 282); Szatmár: Kutztíg (r,, uo. 1 : 230), Ká
poszta zug (uo. 11 : 47), Mészos zúgja (Mészos egy h., uo. 26 : 286); Bihar: 
Farkas zug, Nyéki zug, Cserákja zug, Girinczug (uo. 2 : 178, 6 : 239, 9 :
526, 29 : 533); H ajdú: Vajó zug (uo. 14 : 422), Álomzúg, Farkaszúg stb. 
(uo. 37 : 378), Heves: Tetüzug (uo. 1 : 188); Békés : Túrtőzug (zsombékos 
hely, ott, ahol a Berettyó a Körösbe szakad, uo. 10:144); Csongrádi Disz
nózug (!,, uo. 2 : 237); Arad: Örményzug (sz., P. 241).

Ezen nevek nagyobb részében a zug szónak térrajzi jelentése van, 
vagyis oly helyet jelent, ahol két térrajzi forma (patak, rét, erdő, út stb.) 
összeér. Gyakran jelent továbbá utcát is, ugyanezen területen. A tfnévi 
jelentés a helyzet által adva a térrajziból fejlődött. — Vö. MUgsz. 315.
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A tér szín forma ne vek eredetének ismeretével bizony gyöngén állunk: 
Nyelvészeink ezzel a csoporttal igen keveset foglalkoztak, ami természetes 
is, mert hisz nem is igen ismerték ezeket a neveket. Határozott véleményt 
csak az olyan nevekre mondottak eddig, amelyek tfnévi jelentésükön kívül 
egy másik, közhasználatú jelentéssel is előfordúlnak. így történhetett csak 
meg, hogy legfontosabb nevünkre, a hegyre, nincs kétségtelen származta
tásunk és a völgy eredetéről CzF-n kívül senki egy betűt nem írt. Termé
szetes tehát, hogy ha neveinket származás szerint csoportosítjuk, a legna
gyobb csoportot az ismeretlen eredetű nevek képezik. Hisz igaz, soknak 
hangalakjál ól sejthetjük származását, de ez nem sokat ér, ide bizonyosság 
kellene, ha a szavak eredetéről oly következtetéseket akarnék levonni, 
amilyeneket munka közben néhány cikkben megkockáztattam.
. Dolgozatom írása közben többször úgy tűnt fel nekem, mintha az 
egyes nevek előfordulása tekintetében bizonyos következetességet figyel
hetnék meg. Azt véltem, megállapíthatni, hogy a nevek első előfordulásá
nak ideje, előfordulásának gyakorisága és. másrészt a nevek származása 
között bizonyos törvényszerű egyezés mutatkozik (pl. a bérc, domb, halom, 
hegy cikkekben.)

A nevek származtatása körül felmerült nehézségek azonban lehetet
lenné tették, hogy az ily irányú vizsgálódást az egész régi névanyagra 
kiterjesszem. Visszarettentett e kísérlettől az is, hogy az Oldsz. kiadója 
előszavában tudtul adja, hogy nem az egész gyűjtött anyagot közölte, ha
nem annak egy részét elhagyta. Már ilyen körülmények között a szavak 
gyakoriságára az Oklsz-t alapul venni nem lehet. Az egész elmélet, amelyet 
így felépítettem, összeomlott. Az egyetlen megfigyelés, amelyet a tfnevek 
származásának ismerete nyújt, már régen ismert tényt erősít meg, ha erre 
az egyáltalán rászorul, azt, hogy hazánkban a honfoglalás előtt szlávok lak
tak. Lehet, hogy a tfnevek vizsgálata még világosságot deríthet arra a 
kérdésre, hogy mely szláv nép lakott itt akkor, midőn őseink beköltöztek. 
Nekem ugyanis az a nézetem, amelyet pl. a bérc cikkben is kifejtettem, 
hogy néhány szláv tfnév, mint bérc, borda, bereg, derék, gorond?, pest, 
nem az élő nyelvből kerültek át, hosszabb-rövidebb vendégeskedésre, nyel
vünkbe, hanem a hegyek neveiben, ezen nevekkel együtt. Ezek tehát bizo
nyos tekintetben ősibbek a többi szláv jövevényszónál. Miután az egész 
ország területén el vannak terjedve, nem tüntethetik fel szomszédos nyelv
járások hatását, hanem szükségképen az ősi szláv lakosság nyelvéből szár
maznak.

Ha már most minden elméletet elhagyva magukat a tfneveket vizs
gáljuk, azt látjuk, hogy a legnagyobb részük finnugor. Hogy a finnugoron 
túl mely ősi nyelvközösségbe tartoznak még, azt hiszem minket egyelőre 
kevéssé érdekel. Ha a 270 címszót vizsgáljuk, a finnugor szók határozottan 
többségben vannak. De ha elhagyjuk az ugyanazon gyökérből képzett szár
mazékszókat és rokon alakokat és pusztán a szótöveket vagy alapszókat 
vizsgáljuk, a finnugor szók többsége elvész, sőt e csoport az ismeretlen 
eredetű szóké mögött a második helyre kerül. Sőt még a töveknek is csak 
egy kis része kétségtelen egyeztetés.
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Szinnyei szigorúan módszeres egyeztetése szerint kétségtelenül finn
ugor tövek vannak a következő nevekben (és persze származékaikban is); 
ág, domb, alja, elő, fő, föl, hágó, hajiás, havas, homlok, kapaszkodó, kő, 
köz, lap, mái, mög, mély, szád, szél, csumó, huporcs, iápa: Budenznek a 
magyar-ugor összehasonlító szótárban közölt egyeztetései alapján a követ
kező szókban látok finnugor töveket: áj, árnyék, begy, bukkanó, buckó, 
bütyök, csuszkató, él, elve, emelkedés, ereszkedő, erős, far, fordulat, gödör, 
haladék, halom, hasadék, hát, hegy, kanyarék, kerület, kupa, láb, lyuk, márt, 
mellék, meredek, nyak, nyulamat, oldat, omlás, orr, (romlás), ság, (ség), 
sark, sijáíság, sík, suhadás, sűlyedés, szakadék, szál, szoros, szugol, tér, 
tető, torok tő, vég, verő.

Az első csopot 22, a második 50 szóból áll.
Azt hiszem, e felsorolásban rögtön feltűnik, hogy itt tulajdonképeni 

tfnév igen kevés van. Az itt szereplő nevek 1. azok, amelyek testrészeket 
jelölnek s csak átvitték a hegyekre; 2. határozó szók, tehát olyanok, ame
lyeket bármely más tárgy helyzeténél is alkalmazunk; 3. igékből képzett 
szók, amelyekben tehát egy emberi cselekvés, és ennek a térszínformákhoz 
való viszonya adja az elnevezés alapját. Vannak itt aztán olyan szók, ame- 
iyeket első sorban más értelemben használunk. — Olyanok, amelyeket kizá
rólag, vagy legalább elsősorban mint térszíni formanevet használunk, az
1 . csoportból: domb, havas, huporcs és lápa, a 2. csoportból: áj?, bucka, 
gödör, halom, hegy? mart, ság? sík, tehát köznyelvi, 2 tájsző és 2 el
avult szó.

Szláv jövevényszók teszik a finnugor után a legnagyobb csoportot 
Ezeknél nemcsak az alapszókat, hanem a származékszókat is fel kell so
rolnom, ha önálló értelemmel szerepelnek nyelvünkben. Ezek bereg, borda, 
(bérc), csorba, debrő (töbör), derék, garázd, gát, geréb, gorond (és roko
nai), girinc, gorc, homo-a, karaj (karé), katlan, kúp, lanka, láz, lokka, pad, 
pest, pojána, réz, róna, szikla, vápa, závoz, összesen 30 szó. Ezek közüi
9 szolgál más értelemre is, 3 elavult, a többi < tájszó, míg a köznyelvben 
csak 7 szerepel mint tfnév.

Török jövevény szók a következők: árok, aszó, dél, kapu, nyereg, szirt 
tekenő, üstök. Összesen 8 szó, amelyek közül 5 főleg más értelemmel bír, 
1  elavult és csak 2 köznyelvi tfnév.

Német jövevényszők: lejtő ? ponk, sánc és torony, tehát 1 tfnév és 3 
más szó.

Olasz jövevényszók kémény és talán part. Olyan tfnév, amely az 
oláhból jött volna, nyelvünkben nincs. Csak a lok-ot származtatták, innen, 
de ez idg. szó és minthogy hazánk nyugati vidékein is él, legfeljebb az 
erdélyi részekre tehető fel oláh közvetítés. Oláh hatás mutatkozik egy pár 
szláv jövevényszó erdélyi alakján (lunka, pojan, réz.)

Munkácsi az ÁKE-ben árja, ill. kaukázusi származásúnak tartja a 
Iíöv, szókat: ág, bérc, derék, gödör, homlok, kupa, kupola, láb, tok, magas, 
oldal, part. Ezek közül az ág, gödör, homlok, kupa, láb, oldal a többi rokon
nyelvekben is megvannak s hogy ide honnan kerültek, minket nem érdekel. 
A bérc és derék szlávságában kételkedni azt hiszem nincs okunk. A part 
olaszsága csakugyan nem kétségtelen, úgy hogy Munkácsi egyeztetése szóba 
jöhet. A lók kétségtelenül idg. szó, de útja hozzánk még határozat!»*
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lehe t honfoglalás előtti átvétel, de lehet, hogy honfoglalás után a latinból 
és talán részben az oláhból jött át. A magas közvetlen idg. származása még 
a legvalószínűbb valamennyi között, mert Budenz származtatása éppen nem az.

Marad végűi a legnagyobb csoport, az ismeretlen származású szóké. 
Ezek: csomp, csúcs, csúp, csurdé, csutkó, dobogó, döng, döngör, doromb, 
erge, észak, főtő, gagy, gerel, gingó, göhej, görű, gubasz, gugyor, gyűr, 
liendeg, homp, honcsok, horog (és rokonai), horpasz, horvás, hörpenyeg, 
komp, kóp, likaf, orom, ornyák, palé, pucsok, rapát, renge, ropó, szármán, 
szirnő, szécs, szurdok, vákány, völgy összesen 55 alapszó, amelyhez még 
fcb. 20 hasonló alakú, de eltérő értelmű ismeretlen eredetű tfnév csatla
kozik. Ebben a csoportban vannak* legnagyobb számmal a tulajdonképeni 
tfnevek. Az 55 közűi csak 7 használatos más értelemben is, elsősorban más 
értelemhez 4 tartozik, a többi mind tfnév. igaz, hogy közülük csak 6 köz
nyelvi, a többi tájszó, de ennek a 6-nak a származását kellene tudni, ha 
a tfnevekre vonatkozólag elméletet akarnánk felállítani.

Összefoglalva az elmondottakat, 80 igazi tfneviink van a népnyelv
ben és ezek közül 28 a köznyelvben is él.

Nagyobb hegytömegek jelölésére a magyar népnek nincs szava. Már 
említettem, hogy őt a hegyek csak annyiban érdeklik, amennyiben életszük
ségletének beszerzésével összefüggnek. Ha távolból látja őket, hegyeknek, ha
vasoknak nevezi, de már csoportosulásuk formájával nem törődik. Hegylánc, 
ftegysor, hegycsoport stb. irodalmi alkotások. Csak egy név van, a bitykó, 
amely idetartozik. Hogy élő közszó volna e jelentésben, alig hiszem, inkább 
alkalmi alkotás. De mindegy. Idevágó szavak az dg és ágozat kisebb domb
sorok, helyesebben a hegyből elágazó részek jelölésére. A hegyből kinyúló 
ágak jelölésére szolgálnak még az előhegy, fark, nyulamat és sarok, aztán 
a gát oly hegyekre, amelyek a völgyben keresztbe fekszenek. A karé a 
■völgy kezdetét körülvevő hegyoldalak összeségét jelöli, hasonló jelentésű 
a kerület. -

Nagyobb talajkiemelkedéseket jelölnek a bereg, borda, fő, havas, 
kegy, hegyes, kő, magas, orom, ság, tető és talán a biitii. Az egyeseket szo- 
Tosabban jellemző vonásokat közöltem az illető cikkeknél. A kisebb talaj
kiemelkedésekre a következő neveink vannak: bérc, bőre, csúp, dobogó, 
■domb, dombás, dombó, dombolag, döngölet, döngör, döngy, dörc, dörönib, 
emelkedés, gorc, görc, gubarc, gyűr, gyürke, halom, karaj, laponyag, mart, 
pad, part, ponk, ség. A hosszan elnyúló, széles alacsonyabb földkietnelke- 
désekre: bakhát, derék, gerend-gorond-görönd, goronc, hát, nyakas, szimő. 
Az egész kicsi, többnyire mesterségesen hányt vagy ahhoz hasonló emel
kedésekre: begy, böcök, bucka, butykó, bütyök, böta-bütü, hendeg, homoki, 
■homp, hompuk, honcsok, höncsök, kaportyok, huporcs, komp, kompis, kopec, 
http, kupac. A hegyek tetejére a következő nevek vannak: csúcs, fő , gingó, 
kóp, orom, ormő, orotiy, tető, tetős, ha az hosszan elnyúló hát, él. Igen vál
tozatosak a hegyoldalak, lejtők nevei. Ezeket részint a fekvésük szerint 
nevezték el: árnyék, dél, észak, hidegoldal, mái, melegoldal, verő, verőfény, 
részint nevük a megmászásukról ragadt rájuk: csuszkáié, ereszkedő, eresztő, 
erős, hágcsó, hágitö, hágó, hágtató, kapaszkodó, kapató, kaptató, meredek, 
részint egyéb szótövekből képződött: dombár, fart, főtő, hörpenyeg, lejtS, 
mart, oldal, part, felpart [és ropó?]. A nagyon meredek oldalak neve me~
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redély, oralat, örozat, pacsok és szármán, míg a hegynek meredeken lesza
kadó, hirtelen megszűnő vége, far, homlok, orr és üstök nevet viselhet. A. 
hegyet a másikkal a keskeny nyak vagy a széles nyereg és nyerges köti 
össze, az oldalában vagy tetején levő kisebb-nagyobb sík területek pedig 
a gagy, görü, hátas, lapulat, láz, lök, padmező, padtető, réz nevet viselhe
tik vagy valamely más nevet a síkterületek nevei közül. Ahol a hegy a sík 
földbe megy át, ott van az alja, lába vagy töve. A hegy irányának válto
zását úgylátszik a hegyfordulat és hegykanyarék nevek jelzik. Ha a hegy
oldalnak egy része levált és a völgybe csúszott, az omlás, romlás, suhadás 
f-ó, -ozás, -atag) és szakadák (-ály, -ás, -át, -ék, -ozás) keletkezik.

Néhány átvett szavunk van, amely eredetleg irtást, mezőt jelentett, 
de ma gyakran más értelemben használatos. Így a lanka, lankac, lankás- 
ma sok helyen és az irodalmi nyelvben lejtősödő területet, a láz, lonka és 
réz hegylapályt, a poján, polen, polán havasi legelőt jelent. Az utóbbit 
jelenti a szécs is.

Térjünk át a völgyekre. Általánosabb értelműek az aszó, lápa, vákány, 
vápa, vápácska, völgy, völgyes és völgyeleg. Szűk völgyet jelentenek a szo
ros és szurdok, a még szűkebbre foglalták le újabban a gugyort, kis kerek 
völgy a gödör, katlan, likat, lyuk, és mély, a hegybe erősen bevágódik az 
áj, kevésbé a szugoly és szugolyék. Ha a völgy hirtelen összeszűkül, torok 
keletkezik. Magas hegyektől körülvett sík területnek lók a neve. A völgy 
nyílásában, szádjában fekvő rét neve ornyák. A kisebb talajbemélyedések
nek, az árkoknak és vízmosásoknak is sok nevük van. Nagyobbak az árok, 
debrő, göhej, hasadály, hasadék, horgas, horh, horhágy, horhas, horhat, hork, 
horó, horog, renge, kisebbek a garázd, gát, picsóka, róna és sánc. A horhő, 
rapát és závoz inkább mély utaknak nevezhetők, noha mindenik árokban 
vihet át. A kerek, kisebb talajmélyedéseket, bukkanó, dobra, gödör, hala
dék, horvás, kavala, kotyor, kupa, lyuk, töbör, zákány és zökken névvel 
jelölik. Az árkok és gödrök oldalait és felső széleit jelentik a csorba, geréb, 
gereb, mart, part és rapály.

A sík vidékeknek nem oly nagy a névkincsük, mint a hegyeké és k 
völgyeké. Itt egyhangúbb a talaj formája, hát nem is kell oly sok szó a 
jellemzésére. Alföld, alföldség, erge, lap, (-ác, -ály, -ány, -ás, -jas, -os, -ság, 
ulat), róna, sijátság, sík, síktenyérség, suhar és tér (fény, -ség) azok a ne

vek, amelyek itt előfordulnak. A sík vidéken gyakran látható bemélyedt, 
behorpadt helyek elnevezésére szolgálnak a hajlás, hajlat, horpac, horpály, 
horpasz, kúp, lokka, lopáj, palé, siílyedés, tekenő és tekenős, valamint a völgy
nevek közt már említett lók is.

Ha a föld ősanyaga, a kőzet, lerázva földtakaróját napvilágra jön, a 
külömböző térszíni formák neveit a kő és szikla szókkal kapcsolják egybe. 
Ha pedig az időjárás a követ és sziklát megrepeszti, hogy' egyes részei 
úgy állnak ki a talajból, mint a kéz ujjai, az így támadt alakulatokat biitii, 
esomp, (-asz, -ó), csonyó, csumó, esutkó, kőszál, suták, szírt és torony nevek
kel jelöli a nép. Az egyes alakulatok közt kémények vannak s ezek alján 
tsurdé van, amelyen a lerepedt kő legurul. Ha pedig közöttük út visz el., 
kapu-í képeznek. Régente az ilyen sziklás helyeket pest-nek is nevezték.

Ezek a magyar nép nyelvében a térszín formáinak nevei.
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A következő táblán az összes cimszókat összeállítottam elterjedésük 
szempontjából. A szó után vonalak jelzik, hogy mely területen fordul elő, 
helynevekben vagy az élő nyelvben. Míg így minden szó földrajzi elterje
déséről hozzávetőleg helyes képet kapunk, a tábla végén összeadás útján 
megállapítottam, hogy minden egyes nyelvterület hány tf névvel bír. Eszerint 
a régi nyelvben összesen Í05 tf név fordul elő. Leggazdagabb tf nevekben 
az országnak keleti része 172 névvel, legszegényebb az alföld csak 47 név
vel. A keleti részen viszont a legváltozatosabb a tf névkincse a székely- 
ségnek 137 névvel, legszegényebb a többi királyhágóntűli területé 92 névvel. 
Az utolsó rovatba különösen a moldvai csángók tf neveit jegyeztem be, 
összesen 12-t.
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1 ág--------------------------
2 ágozat. ____ _ - - ..
3 aj —  ........ — - ......— V
4 alföld __  __ ___ ___ 01 1
5 alföldség __  __  __ —
6 alja .... .— __ —
7 árnyék _____  . . — — — — m
8 árok __  __ __  __
9 aszó __  __  __  __ — V

10 bakhát... ........ ........... —
11 begy --------------------- —
12 bérc —.........  .....  ..... m
13 bereg __ _ .. __  __ — — d
14 bitykó__ __  __  __ —
15 b o rd a__  __ __  __ — — —, — --
16 bőre _____ ___  __
17 böcök .... __  __ ___ —
IS böcsök - __  ... . . . —
19 bucka .... —  . . . . . . . —
20 buckó_____  __  __ —
21 bukkanó __  __  -_ —
22 buíykó__  __  __ __ — —
23 bütyök . ..  _____ ___ —
24 bütü __  __  — __ — —
25 csomp — _____  ..... — —
2b csompasz __  __ _ — —
27 csompo ........ — — — —
28 csonyo—  ................. .. - -
29 cso rb a-- —  — - - — —
30 csúcs ---  - ------ --  - — — — — — *~ í
31 CSUHIO -  ---  ---- - — —
32 CSUp - ---  ---  - - — — — —
33 csurdé —  .— —  — —
34 csuszkató —  —  — —

35 csutkő —  . - —  — — —
36 debrő —  -  - —........ — — —
37 dél _  ■*— —. .... —
38 derék —* —. -........ - — — m
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39 dobogó ■ —
40 dobra -. — —
41 domb _ --
42 dombár
43 dombó—. __ -- — _
44 dombolag .... __ __ " —
45 döngy --
46 döngöl et __ __ -- . —
47 döngör __ __ __ —
48 dörömb __ --
49 él.... .... -- -- —
50 eleje __ —
51 előhegy __ __ — — —
52 elve __ __ __ -- -- — —
52 emelkedés —... __ d
54 ereszkedő __ __ -- —-
55 eresztő. — — —
56 erge — __ — --- — —
57 erős . -- —
58 észak __ __ -- — —
59 far_____ -- -- — — —
60 fark .... __ __ -- -- — — --
61 fart --
62 felpart___ __ __ __ —
63 fő .... _ -- --
64 föle __ -- -- -- — —
65 fötő --
66 gagy — __ __ __ —
67 garázd._ __ --- __ —
68 gát — __ __ -- — —
69 geréb . -- --
70 gerel --
71 gerend -- -- — — --
72 gerind..... ___ __ __ -- — --
73 gerenda _____ ____ _____ -- ? — — -- —
74 gingó ..... m
75 girinc —
76 gorc __ --- --- m
77 goronc __ __ ---- —
78 gorond -- —
79 görönd__ __ __ __ —
SO gödör __ __ __ __ - -- — — -- -- — -- — — m
81 göhej .... _ __ __ __
82 görc —
83 görit . —

84 guba re —

85 gugyor -------- -------- -------- —

86 gyűr .. . -------- ----- ------ -- -— -- —

87 gyürke_____ ____ ____ _____ ----- ----- —• ------ — -

88 hágcsó —
89 hágító— _____ ____ . —
90 hágó — m
91 hágtató —
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92 hajlás .........._. —
93 hajlat __  __ - __ — p —
94 liaiaciék — __ __ —
95 halom .. .  _ __ — — — — -- — — — —
96 hasadáiy .... __ ___ — —
97 hasadék .... __ —•
98 hát __ ___ __ - — — - - -- — — — —
99 h á ta s ......... - — —

100 havas ............ — — —
1 hegy ........... __ ---
2 h e g y e s __ — — — —
3 hegyfordulat --- --- --
4 hegyhasadék --- — —
5 hegvlapuíat __ --- —
6 hegygyalamat __ --- —
7 hendeg ..... --- —
8 homola ... __ __ —
9 homp ............ — — —

110 honi púk ___ --- *.-- --
1 homlok .... __ ___ — — —
2 honcsok .... __ __ — — — — ■— — -- —
3 hoportyok __ --- ,.-- —
4 hupores .... - —
5 horgas._ .... ___ --- — — — — — “ “
6 horh ______ __ __ — p —
7 horhágy __ __ ___ —
8 horhas......... . —
9 horhat.... __ __ _ __ — —

120 horhod ___ __ __ —
1 h orhó__ __ _ __ —
2 horhos.._. __ __ ._'_ — —
3 hork __ ... — —
4 horó __ __ __ __ — ■
5 h o ro g ______ --- — — —
6 horpac. ... . . —
7 horpály .... --- -- __
8 horpasz __ __ --- —
9 horvás__  — __ __ — —

130 hörpenyeg — __ __ —
1 kapaszkodó__ --- --- p —
2 kapató. __ —
3 kaptató __ --- --- — —
4 kapu __  .... ---- — — — — — -- — —
5 karaj __  ... — — p
6 karé _ — — —
7 katlan _ — ..... ___ —
8 kavala__  — __ ___ —
9 kerület_____ —

140 kotyor__ __ - - - - — —
1 komp ..., __ __ - —
2 kompis —. - - —
3 kóp _____ - - — —

144 kémény — ---- -- —

m
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190
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197

kő ______ . ._
közé __ ... .
kőszál__ __
kúp __  __  ....
kúp __  __  ....
kupa _________
kupac__ __  ....
kopéc...................
láb ........ . ...
lanka __  ..... ....
lankac__ ..... ....
lankás ................ ..
lap . . .  ___ ....
lapác __ ...  ....
lapály........ ........
lapány __  ....
lapás __  __  ....
lapjas ___ __. ....
laponyag __  ....
lapos __ _______
lapság_____  ....
lápa _________
láz ___ __  ....
lejtő __  __ ....
likaí __  ..... ....
lók __________
lokka __ __  ....
lyuk ..... ............
magas__  __  ....
mái __  __  __
marí __  __  __
mellék_____  ....
mély __ __  ....
meredek .... !.._.
meredély ___....
m ö g e ........ . .....
nyak .... __ ....
nyakas.____  ,__
nyereg—  ---------
nyerges __  ....
nyulamaí . . .  .....
oldal __  __  .....
om lás__ __ ___,
ő ra la t__ __  ....
ormó __ __  ....
ornyák.... -_ ....
orom __  __  ....
o ro n y__ .. .  ...
őrozaí_________
orr __  __  ....
pad __  __  ....
palé ______  ....
part __________

ni
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240
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250

pest __  __
pojan __  __
p o je n .........
p o ia n ... ........
ponk __  ___
piesóka ___
pucsok...........
rapály .... __
rapát ______
renge __ .__
réz .... . . . ,
romlás__ .....
róna .... ....
ropó ......... .
ság .... —
sánc __ ___
sarok ... ........
ség ........... .
sijátság __
sik........ .....
siktenyérség
suhadás __
suliadó__ ___
suvadozás __
suhatag __
suhar __  __
s ü ly e d é s __
suták __ __
szád __ __
szakadák __
szakadály __
szakadás __
szakadát . .
szakadék ___
szakadozás__
szármán __
szécs __  __
szél __  __
szikla __ __
szimő __  __
szírt __ __
szoros__  __
szugoly —
szugolyék —
szurdok __
tekenő-_ __
tekenős ....
tér__ ___ ___
térjény.____
térség .... __
tető _____
tetős —. ... 
torok -____

tis
zá

ní
úl



5 8 HEFTY GYULA ANOOR

ki
rá

ly
há

gó
 

I

"rt

S z ő

ok
lsz

.

sz
ék

el
y

fe
lső

tis
za 3

n¿sí
N00'a; ny

ug
at

du
ná

nt
úl

dr
áv

a

du
na

tis
z;

j í
is

zá
nt

űl

ni
ás

251 torony__ ____ . . . ........ _
2 tő __ ..........__ ..... -- ' ------

3 töbör __ __ __ __ ? _ _ u '
4 üstök ......... .. ..... .... ? _

5 vákány ... __ __ —
6 vápa .... ___ _  .... -- ~ — ------

7 vápacsika __  __  __ --
8 vég . ... .... --------- —
9 verő .. .. .... .... .... ------

260 verőfény __  __  __ — _ — _ _

1 völgy ___ . . . . __ ..... - - — ----- _ _ ----- —- ------ — — m
2 völgyeleg ... .... — _ _ --
3 völgyes __________ -- _ _ -----

4 zákány.. _ ..... ..... ..... —
265 zavoz ___ __  .... .... -- —

266 zöhen ___ . . . . __— ------

267 zug .... --------------- — —
105 137 92 97 9i 46 108 26 30 38 ~12

172 91 123 47 12





p r
NYELVÉSZETi FÜZETEK
MONOGRÁFIÁK GYŰJTEMÉNYE

Kor,
1. Simonyi. Zs. A  m a g y a r  s z ó re n d  1.50
2. Sim ái Ö. M á rto n  J ó z s e f  m in t

s z ó tá r író ■ . . . . . . . .  1.50
3. Kocsis Lénári. A  m o n d a tré s z e k

B ras sa i -m o n d a te lm é le té b e n . 1-50
4. Simonyi Zs. T ré fá s  n é p m e s é k  '

és ad o m á k . Nyelvjárási olvasó
könyv . ......................................... 1-50

5. Simonyi Zs. A z  ú j h e lyesírás
szövege és magyarázata Ara 
vászoriborüekban . . . . .  1.50

6. Rnbinyi Mózes. K é t  ta n ú im á n y . ■
. Grimm-és Révai. A Gondolat . 1.—

7. Goínbocz Z . N y e lv tö r té n e t  és
lé le k ta n  ............................. # • V -  i

8. Simonyi Zs. Helyes'"m agyarság.
V á.szonköté;sbcn......................... 3. •

9. Varga  /.. Szabó ! ) . ,  Kertész M .
N y e lv já rá s i ta n u lm á n y o k  . • 1.50

10. N agy S. A  váci n y e lv já rá s  ■ . 2 . —
11. Simonyi Zs. E lv o n á s (elemző szó

alkotás);- . . . . . .  . . 1.50
12. Székely Á. A la n y tá fa n  m o n d a 

iá in k  a la n y á ró l . . . . . .  150
13. Erdélyi i... llo rg c r A ., SzemkÖ A.

N y e lv já rá s i ta n u lm á n y o k  . .1 .50
14 • S im ái O. D ugonics m in t  n y e lv 

, ú jító  .................... 1-50
15 Simonyi Zs. A  N y e lv tö r té n e t i

S z ó tá r ró l ....................................•; J '
16-B erze Ncroy J. A  h e v e s m e g y e i _ 

n ye lv já rás  : . . . . . .  1.50 ;
17. Be ke Ö. A  p á p a v id é k i n y e iv j. 2.—
18. G ácserj. T e le g d i M ik ló s  n ye lve

kül. tekintettel a mondattanra. 2.-
19. Valló A .i Agner L., Szenttamási J . 

ás Stan V. Kölcsönös h a tá s o k  
a  h a z a i  n y e lv e k  k ö z t  ■ ■ ■ 1-50

20. Szűcs /. és Gencsy /. N y e lv já rá s i :
ta n u lm á n y o k  . ..........................150

21. Kertész M . A n a ló g ia  a  m o n d a t
s ze rke sz tés b en  ...............  . 2.—

22. V értesj. A g y é rtn e k n y e lv  h a n g 
ta n a , .............................. ..... 1,— i

23. Szegleti István. A  fő n é v i ig e n é v
A ra n y  J á n o s n á l .................... . 1. -

24. Réger B. A  h a tá r o z o t t  n é v m u 
tató... .............................................1-50

25. Be ke Ö. úr. A  vogul h a tá ro z ó k ,
■ Á r a .......................... ..... . . . .  2. •

26. O láh G . A  d e b re c e n i nye iv j. . 1.50
27. N á ila i  ÍK A  m a g y a r  n é p e iim o -

lógta  . . . . . . . .  í .—
28. Simonyi Zs. A z  ikés ragozás

tö r té n e te  . . . . • • . 1.
29. Böszörményi G. A  já n o s fa lv i

nye lv járás  . ......................... í  —
30.  G eleji Katona I .  M a g y a r g ra m -

m a t ik á ts k a . . •■ . i • 1.
31.  Teleky !. A  tá rg y  e s e t A ra n y

J á n o s n á l . . \  . .•■ . . 1. -
32. Viski K . A  to rd a i n ye lv já rás  . 1.—
33. Béke O . K e m e n e s a lja  n y e lv e  . 1.

K or.

m

34. H o rváth  F . A  b a k o n y a lja í n y .-
já rá s  (T í!képpel és ra;?o<Ka]).

35. Szolár I  J e le n  íé s -ta n u im á n y o  k
a z  a ss zim ilác ió s  je le n té s v á l 
to zá s ró l • • • • • •

36. Szju:éniUy Császár I.. J e le n té s 
tan ú im . a k o m p i je le n té s - 
v á íic z á s ró l . • • • ' • • /•

37. Bacsó Gy. A z  a d a v id é k i n y e iv j.,
• főte kin cettel á .mondatta:;, saját

, - Ságokra/,-. . . • • ■ ' • • _
38. Szabó S A  s z ig e tk ö z i n ye iv j. .
39. VJ kár B. A  regös é n e k  ■ ■ ■
40. É des], A  B a la to n  fe lv id é k i n é p 

n y e lv  • • • .........................., •
41. Búzás Gy. A n é m e te t  ö s s ze té -

te le k  t ö r t é n e t e .................... ....
42 Fest S. A  h a n g é tv e té s a  m a g y a r . 

n ye lvb e n  .........................
43. Giilumbos D . T a n u lm án y o k  a

m a g y a r  re la iív u m  m o n d a  t ta -

44. K r'iu ter E. A  m ás s a lh a n g zó k
hasonu lása  a  m a g y a rb a n  • 

ÁS. P á l fi M . K o lo zs v á ri g io s s z a k ...
46. Mélích, j  A  m a g y a r  s z ó tá r iro  -

d a lo m . L . . . . . .
47. Simonyi Zs Ig e n é v i s z e rk e z e 

te k . Ara fűzve. . . .  ..
4ö. Szabó L A  n a g y k a n izs a i n y e lv 

já rá s  ................................... /  • '
49. Lnczkó G. J á ts z i  szó k ép zés . •
50. Klemm  /, '-B áróti S za b ó  D á v id

n ye lve  nyoivüjitási ... szempont
bél. Ara . . . . . . . .

51. Bettin B A  m e llé k n é v i m o n d a 
to k  n ép ies  h a s zn á la ta  ■ - ■

. 52; Vqss J. F e je z e te k  a n ép n ye lv
m o n d a t t a n á b ó l ...................._ •

•’53.[-Dénes Sz K ossuth , a s zó n o k  .
54. KnUsár Gy. A  m agyaro s  írá s -i 

. m ű v é s ze t ic k ó rd e s e i. ■ • •
55. Csn/y B T e le k i J ó z s e f  g r ó f

m in t  n ye lv é s z  . . . . . .
'56. M a ri a i  Gy. A  h a jd ú k  b e s zé d e . 
57. Vuss B A  n a g y k ő rö s i n y e lv 

já rá s  ■ ■ ■ ' ......................... .....
53. Prohászk i J . P e tő f i  k ö ltő i n y e l

vén ek  fő s a já ts á g a i ■ • •
59. Rétkei P fikkel M . C súzy Z s ig -

m o n d  s z a v a i ...............................
'60. RétJ/ei P r ik 're !A !. S á n d o r Is tv á n  

n y e lv tu d o m á n y a . • • • • •
61. Viski K  > Borbély l .  R é g i s z e n t 

í r  ás fo rd ítá s o k . ■ ■ -  ■ • •
6% Geszt esi G \n !a . C sokonai és a 

n y e lv ú jít  és. • • • . • • •
63. Csűri B . A z  ig e  . • • • v
64 Stenennahh M .  A  s z é k e ly  n y e lv 

já r á s  s zó re n d i s a já ts á g a i . .
65 H orger A. E g y  is m e re tle n  rri.

h a n g tö r v é n y .................... •

i.
i.- . 
i. -

í: -
.1/ :
1.— ;

r -
T.,,/

4: -

í. ■
i - - 
í.—

60


