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Parajos – Kereki 1. 1518: Paulo paraÿos, jo. (DL. 97664). < a paraj különböző gyom-
növények elnevezésének -s képzős alakja. (Ez a jelentés azonban csak 1577-ből adatolható.) 
A CsnSz. szerint a földjét elhanyagoló, parlagon hevertető személy gúnyneve volt (vö. 
CsnSz. Paraj). A szó korábbi jelentései ’póréhagyma’, ’főzeléknek való növény, különösen 
spenót’, ’ebből készített étel’ (TESz. paraj), így a növény termesztője v. az ebből készült 
ételt kedvelő személy is kaphatta ezt a nevet. Mm: D. 

Patvar – Hosszúmacs 1. 1451: Valentinus pathwar, jo. (DL. 14467). < patvar ’rága-
lom, rágalmazás’ (TESz.). Talán gyakran perlekedő elnevezése. 

Peres – Lelesz 1. [1460–1480]: peres Katho, jo. (DL. 48185). Bököny 2. [1490–1510]: 
Georgius peres, jo. (DL. 82989); Buj 3. 1523: Paulo peres de horwath, off. (DL. 62449).  
< peres ’perlekedő’ (K ÁLMÁN  19894: 85). Mm: Ts., E. 

Piros – Pátroha 1. [1500–1520]: gergel pÿrus, jo. (DL. 83022); Tagy 2. 1500: De-
metrio pÿroz, jo. (DL. 73536); Szászfalu 3. 1513: Barla Pyros, jo. (DL. 86743). < piros 
’piros <arcú> v. vörös <hajú>’ (TESz.). 

Pocok – Apafalva 1. 1523: Luca Poczok, jo. (DL. 71174). < pocok ’az egérhez hason-
ló rágcsáló állat’ (TESz.) v. N. ’patkány’ (ÚMTsz., SzamSz.). A CsnSz. szerint vsz. kis ter-
metre v. más tulajdonságra utaló metaforikus elnevezés. Mm: D. 

Pogány – Pályi 1. 1415: Nicolao Pagan, jo. (DL. 96890); Bököny 2. [1490–1510]: 
Valentini pogan, jo. (DL. 82989); Szamosszeg 3. [1521–1526]: Paulus poghan, jo. (DL. 26243). 
< pogány ’nem keresztény’ v. ’falusi’ v. ’műveletlen, vad’ (TESz.). 

Pokol – Döge 1. [1445–1448]: Lucas pocol, jo. (DL. 81193); 1449: Lucas pocol, jo. 
(DL. 80968); 2. 1521: Helena relicta Johannis pokol ~ Helenam pokol, jo. (DL. 82582); Kis-
várda 3. 1453: Lucas pochol, jo. (DL. 80968) ?= Pokol 1. Laskod 4. [1460–1480]: Lucas 
pocol, jo. (DL. 56692). < pokol ’ellenséges, gonosz’ (TESz.), ’bősz, komor, mogorva’ 
(KÁLMÁN  19894: 86). Szavajárási név is lehet (vö. ördög és pokol – SzT.). 

Polyhos – Kisvárda 1. 1521: Gregorius polhos, jo. (DL. 82582). < polhos ~ polyhos 
’finom, puha szőrzetű’. A pehely szó veláris hangrendű párja (vö. TESz. polyh a pehely a.). 

Púpos – Kálonga 1. [1445–1448]: Franciscus pupos, jo. (DL. 81193) = 1449: Fran-
ciscus [ø] (!), jo. (DL. 81139). < púpos ’púpos hátú’ (CsnSz.). 

Ravasz – Szinérváralja 1. 1513: Michaele Rawaz, jo. (DL. 86743); 2. 1513: Blasio 
similiter Rawaz, jo. (DL. 86743). < ravasz ’álnok, ravasz ember’ (TESz.). Mm: Ts. 

Remete – Újfalu1. 1. 1459: Simone remeteh, jo. (DL. 55650). < remete ’a világtól  
elvonulva élő személy’ (TESz.) v. ’zárkózott, magának élő ember’ (KÁLMÁN  19894: 85). 

(Folytatjuk.) 
N. FODOR JÁNOS 

L E VÉ LS ZE K R É N Y 

A szerkesztőség írja. A Magyar Nyelv szerkesztősége a folyóirat 2010. 1. számától 
kezdődően helykímélés és a közlemények hivatkozási rendszerének egyszerűsítése, egysé-
gesítése érdekében bevezeti (tkp. felújítja) a „Rövidítéssel hivatkozható forrásmunkák, ké-
zikönyvek, periodikák” kategóriáját. Ezeket a rövidítéseket egy külön listára gyűjtve feltesz-
szük a folyóirat honlapjára, és folyamatosan frissítjük. A listára felkerült tételek kodifikálják 



126 Levélszekrény 

a folyóirat gyakorlatában megjelenő bibliográfiai természetű rövidítéseket, ugyanakkor 
mentesítik is a szerzőket az alól, hogy – az írásaikban egyébként hivatkozott – ismertebb 
szótárakat, forrásmunkákat, sorozatokat, kézikönyveket stb. az irodalomjegyzékükben sze-
repeltessék. A lista a honlapunk (www.c3.hu/~magyarnyelv/) „Szerzőink figyelmébe” című 
tájékoztató dokumentuma végén található. 

Továbbá ismételten felhívjuk szerzőink figyelmét arra, hogy folyóiratunk a tanulmá-
nyokat és tanulmány értékű közleményeket ez évtől kulcsszavakkal közli, ezért kérjük tisz-
telt szerzőinket, hogy az ilyen típusú írásaikhoz néhány (kb. 5-7) kulcsszót is mellékeljenek. 

Benkő Loránd írja. Az Akadémiai Kiadó 2009-ben jelentette meg „A Szovárd-
kérdés. Fejezetek egy ómagyar nemzetség történetéből” című munkámat. A 88. és 89. olda-
lak közé illesztett „A keleti Szovárdok birtokai” feliratú térkép a legelső lenyomatban több 
hibával jelent meg. Sajnálatos módon hiányzik a térképről a Békés megyei Ényed, valamint 
a Berettyó felső szakaszán található, régi Kraszna megyei Szovárhegy (rom. Sarhighea), il-
letve a bihari Salamon kissé délre csúszott. A javított térképet közreadjuk. A Kiadó az újabb 
lenyomatot a térkép javított változatával fogja megjelentetni. 

 


