
„MAGYAR NYELVJÁRÁSOK" A KOSSUTH LAJOS TUDOMÁNYEGYETEM yyí 7S—QQ DEBRECEN MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK ' 1973. ÉVKÖNYVE 

„Az Lándorfejírvár elveszésének oka.. ." nyelvemlék helyneveinek 
lokalizálása és vallomásai 

A helynévkutatás eredményeit számos tudomány s köztük a nyelvtudomány is 
felhasználja (vö. KÁLMÁN: M N y j . XVIII, 153). A z 1535 körül keletkezett fenti 
memoárban több mint hatvan település-, ország-, országrész- és vármegyenevet 
jegyzett fel a szerző, nem egyet két-három változatban is. A nevek jelentős hányada 
XVI. századi déli vármegyéink helységeinek a megnevezései. Kettős céllal fogjuk 
őket vallatóra: a) M e g akarunk győződni, megbízhatók-e a deák földrajzi ismeretei, 
pontosan, a valóságnak megfelelően jelölte-e meg a helységek fekvését, vagy legalább 
helyesen utalt-e földrajzi elhelyezkedésükre. Amennyiben hitelt érdemelnek megálla
pításai, helységmegjelölései, nagyobb a valószínűsége annak is, hogy jól ismerte 
Nándorfehérvár 1521. évi elestének okait és körülményeit, ami nagy mértékben 
fokozza az ezeket részletező munkájának értékét. — b) A földrajzi és történelmi 
vonatkozásokon kívül igyekszünk felderíteni, hogy tükrözik-e valamelyest a nevek 
az anyag nyelvi jellemzőit, például a labiális ö-zést és a zárt í-zést; ha igen, akkor 
jogosan feltehetjük, hogy a krónikában képviselt nyelvváltozat a szerzőnek anya
nyelvjárása lehetett, tehát szülő- vagy nevelkedés! helye ilyen nyelvjárás területén 
keresendő. A névváltozatok gyakoriságából próbáljuk megállapítani, melyik variáns 
lehetett élőbb a deák nyelvében. Figyelemmel kísérjük továbbá, hogy ugyanazzal 
a hangjelöléssel, helyesírással rögzítette-e a helyneveket, különösen a külföldieket, 
amelyet általában írásgyakorlatában követett, s milyen eltérések, ingadozások ta
pasztalhatók a helyhatározóragos alakok alkalmazásában. 

a) TWe/?ö/áwzgye& 

Alexandria: az Zigez jEgypf/KWMOf/z alaexandryath (Monírók. III, 124: 
/4/exaWrMf)... MegA wef& wof/% (!) (6).i Hitelt érdemlő, hogy Egyiptom és vele 
Alexandria Szelim uralkodása alatt, pontosabban 1516—1517-ben az Oszmán Biro
dalom tartománya lett (ÚjMagyLex. II, 142; VTört. IV, 531, 578). A város a Nílus 
deltaterületének nyugati részén terül el; alapítása Nagy Sándor (Alexander) ural
kodó személyéhez fűződik, innen az elnevezése (ÓkoriLex.; KÁLMÁN, NVil. 175). 
A közelmúltban még ez volt a közismert neve, m a : /?6w%&zrwz (E/-M%WoryoJ 

i Nyomdatechnikai okok miatt a szemléltető anyag néhány szavában az g hosszúsága nincs 
pontosan, a kézirat szerint (két mellékjellel, a betű fölött és alatt is) jelölve. 
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'Nagy Sándor alapítása' (KÁLMÁN i. h.), E/-7?z&aMaar(/a&, E/-7jzArűM̂ /-f/a (ÚjMLex.; 
KGVAtlasz) Egyiptomban. 

Auki?, Árki?: ^wzf/ia^ Tfag^űM... arkyth?, aukyth? (72). SzALAY 
(Monírók. III, 180) ̂ wkff-nak írta át. Olvasata, értelmezése bizonytalan, mert a 
második betű valóban a latin w-hoz hasonlít legjobban, ámde ez az írásjel kivételesen 
ritka a kéziratban, egy-két latin eredetű szóba került be, például: w#cw/%M»&af/% (20), 
egyébként az % jele w; r-nek szintén nem tekinthetjük egyértelműen, bármennyire 
is értelmes és ismert szótestet alkot vele a betűsor, mert a szerző r-je a latin nyomtatott 
v-re emlékeztet (alul ékben végződő jel), tehát élesen megkülönböztethető mind az 
írott w-tól, mind az M-től. Lokalizálása is problémát okoz, akár w-val, akár r-rel ol
vassuk. CsÁNKi nem ismer ŵ/cf nevű délvidéki helységnevet, van azonban Wr&f 
f/W&f;; 1465: Castellum yirty (II, 232, 240), s úgy véli, hogy ez azonos a Mitro-
vicától délkeletre eső mai Jara&-kal (a Száva bal partján, Szabácstól északnyugatra; 
vö. EncJug.). Esetleg arra lehetne gondolnunk, hogy az v4wkf elírás WrA:/ helyett. 
A memoárból annyit tudunk meg róla, hogy Nándorfehérvár közelében feküdt, 
s ennek 1521 augusztusának végén bekövetkezett eleste után a lakosság a töröktől 
való feleimében elmenekült belőle, mint több szomszédos várból és kastélyból: 
/wzfAafn) ffa&ywaM a wwoA:ofM, AfyMfA ZbzrycWA, KeWypeMfA, aw&yfA? (72). 
Annyi tehát bizonyos, hogy a helységnek vára volt, s hogy Belgrádtól kiindulva a 
vele említett Szerem megyei várak, Barics és Kölypén vonalában kell keresnünk. 
Teljesen elpusztult ebben az időben, jegyezte meg az egyik helyen a memoáríró (1. 
ikzrf&p a.). — Kölypén (Kupinik, Kupinovo) 36 km-re volt nyugatra (Zimonytól) 
Zemlyéntol a Száva bal oldalán (JuEnc. VI, 453). j4wkf vagy jjr&f helységnek még 
nyugatabbra kellett esnie, úgyszintén a Szávától északra, a mai Obrez környékén. 
Deákunk nagyon jól ismerte a déli vármegyék helységeinek egymáshoz viszonyított 
fekvését; akár településeket, akár vármegyéket és tartományokat sorol fel, ezek 
mindig szomszédsági sorrendben következnek egymás után, például: pasgaMak... 
wa/&<?MaÁ: E? ze/ew/M HW7Megye&w&,' azjBaz%a}^aMa»a&az#grcz6#OMy7zay Ef orZw-
Mazorzagy za»cAaA:okW (44); ̂ o/wogyoM a/fW mf»/A wo/A, E$ W o wár Megyéig 
ffaAo/fA^ (!) ,SeyffwrygA... J(a6o/f» wof/z (40) stb. A Baranya megyéből ismert vár^oj -
A:* (CsÁNKi II, 468—9) távolsága miatt nem jöhet számításba. A Száva jobb oldalán 
sem lehetett, mert Piri basa Szabács elfoglalása után Nándorfehérvár alá vonult, 
és j4w6f, /Ér&f nem esett útjába. A szerző az előforduló helynevekben nem használ 
w értékű w-t w helyett (vö. ^waanv/), a kérdéses betű tehát csak r funkciójú lehet, 
s az WrA% annak a településnek (várnak) a neve, amelyet CsÁNKi előbb említ, amely 
Szávaszentdemeter és Szabács között, a Száva bal oldalán, Barics és Kölypén meg
hosszabbított vonalán helyezkedett el, vagyis azonos a mai /arakkal (~/4rkw; 1. 
EncJug. térképmell.; vö. szb.-hv. jara& 'árok'), ez a nevű helység pedig a rómaiak 
idejéből ismert Fo&Mze (vö. lat. /ássa 'árok, verem') helyén van. A szerb-horvátból 
ismert v4r&w névalak eredetibb lehet a nyelvünkben ismert Wr&f-nál. Vö. még /arak, 
Jar&a (IVEKOVic—BROZ, Rjecnik). 

Avala 1. Havala 

76 



Barics: J&zrycWA (72); Barychnak a Xewef/zMyW /eyerwwra ^^eyfgMy 7/a-
gya o/aa Zforaü^My (72); 1. még /*%&%?, y6-Arf?a. A szerző szerint Nándorfehérváréi-
foglalása után 1521-ben a török Baricsot, Kölypén t és Árkit „ 7%f//ygjfege/TTze^Aew/ 
ATp ̂ ogya... T^ewre^M^" (72), és Baricsnak a "Keweth" ('kövét') mind a nándor
fehérvári vár rendbehozatalára használtatta fel. — A XV. század legvégén (1498-ban) 
említik először 2&znc? alakban (CsÁNKi II. 232, 241). A deák szavaiból következtetve 
Kölypén (Kupinovo) közelében kell keresnünk. Egyes XVI—XVII. századi térképe
ken valóban szerepelt Zemlén (Zimony) és Kölypén (Kupinovo) között (CsÁNKi II, 
232), vagyis a kézirat alapján körvonalazható helyen. Más forrásokból is ismerünk 
Belgrád közelében ganc nevű települést a XVI. század óta (vö. Rjecnik). Mások 
nyugatabbra, Jwa& ŷé-A:̂  és Mitrovica (Szávaszentdemeter) között említenek 
ilyen nevű helységet (CsÁNKi i. h.). A z igazság az, hogy két 2kznc? volt, az egyik 
Belgrád közelében, Zemlyéntől kissé délnyugatra, a másik jóval távolabb tőle nyu
gatra (vö. Rjecnik I, 186; EncJug. térképmell.). Szerb-horvát neve: #onc (~Ba-
nc/%; EncJug.). 

Buda: J)Wam (26, 27), ̂ W a r A W (20); MenfA wofA Ky B w d a b w l ; B w d a b w l 
ATy meMfA wor/% (37); Tbb wowa Aj/raíyMOÁ: Bwdarwl ^ggez/i); (26). Mint a király és 
udvarának székhelye kerül elő alakváltozat nélkül az 1525 tavaszán Hatvanban és 
az 1526. év első felében (SZABÓ, MOrgy. 89. kk.) Rákoson tartott nádorválasztó 
országgyűlés eseményeinek leírásában. Hatvanban annyira fellángoltak a szenve
délyek, hogy egyes főurak azt tanácsolták a királynak, hogy az éjszaka beálltával 
térjen vissza Budára, és döntsön ott a nádor személyének ügyében. Magyar személy -
névi eredetű helynév (MELicn: M N y . XXXIV, 131, 137, 140; Uő.: M N y . XXXVII, 
196; PAis: M N y . L, 508, 510, 511). 

Cserépvár(a): Báthori István nádor látván az 1525. évi nádorválasztásra egybe
gyűlt János vajda és Werbőczi híveinek ellene irányuló fenyegetéseit „ H a f W W w / 
Xy wKgygM, Ép Z^gA lí/fW) cherep waraba, azw/a» E c W A (!) wwa6a M%yg/%" 
(27). A két helység vonala Hatvantól keletre mutat. A Szabolcs-Szatmár megyei 
Ecsedtől nyugatra fekvő C^erépvór^ nevű település Borsod megyében, a mai 
Cserépfalva határában, Egertől északkeletre (CsÁNKi I, 170; KGVAtlasz. 42) volt. 
A Báthoriak birtokolták, II. Lajos adományozta II. Báthori Andrásnak (FÉNYES I, 
213—4; PallasLex.; 1. még GYÖRFFY I, 767—8); m a romokban hever. A C^grép tulaj
donnévre 1248/1326-ból van adatunk (TESz.); a helynév személynév! eredetű (CsÁNKi 
I, 163, 170), a személynév pedig a cjerép köznévből fejlődött. 

Diákó: deyakonal az /eWnwz Er&y/z (45). — 1244: f>^oco»; 1310; 1347: 
Dúzco; 1377: DyaÁ:o/ 1408: DzoA:ovár stb. (PESTY, MoHn.); később is: D M W v & , 
(Hnt. 1873). A régi adatok tanúsága szerint minden korban az egyszerű név volt a 
használtabb. A -vár utótag akkor tapadt hozzá, amikor a vára is felépült. A Jelsava 
említése és a nagyobb szövegkörnyezet kétségtelenné teszi, hogy a Valkó megyei, 
a Szávától északra fekvő helység neve (1. GYÖRFFY: MoTört. I, 320—1; térképm.). 
A környékbeli mocsaras területen, az erdős tájakon, ,,az ErfMw gywyywwm Ef o 6Ü& 
wy% Xfwzewf/z" (45) 1521-ben a szegény parasztság egy ideig fel tudta tartóztatni a 
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jajca (Jajce) felől érkező és bódító török had előrenyomulását (vö. SzÉKELY: MoTört. 
I, 421). A helynév alapszava a déli szlávból átvett df/a& 'diakónus' köznév; föld
rajzi nevekben korán előfordul (TESz. í//á^a.). A szóvégi -o (^<-w-<ov^ birtokost 
jelölő szláv képzőből fejlődött; m a D/a&ovo (vö. NarEnc; JugEnc.) Jugoszláviában. 
A z e-ző alakváltozat használata a szerző nyelvére vall, hiszen ilyen példák találhatók 
nála: E/A (13), E/(ye% (14), /)re&?g/z, Ef/AwaM (J) stb., vagy talán azonosította a ma
gyar ae(/já& szóval. 

Ecsed vára: EcAg^A (!) wwaba (27). L. C^répvá/-^ a. is. Szatmár megyei 
vár, a Báthoriak egyik központja volt. A Heves megyei E c j & f ~ E c W (FÉNYES I, 
289—90; CsÁNKi I, 61) nem jöhet számításba, mert: a) az említett útvonal megjelölt 
állomásainak sorrendje: Hatvan—Cserépvára—Ecsed vára; b) a nádorságtól meg
fosztott Báthori István Hatvanból minden valószínűséggel a család várába igyeke
zett; c) a Szatmár megyei Ecsednek valóban volt vára (MAKSAi, KSzat. 132). Régi 
adatai között szintén akad egy E c W A alakváltozat (Uő. i. h.). A vár az Ecsedi-láp 
egyik szigetén épült (JÓKAI, MNTört. I, 508) a XIV. században, 1718-ban a Habs
burgok teljesen lerombolták (ÚjMagyLex.). 

Falkos: E? za&z wár Megyete ffoAo///iyA;(!)5'eyfgM;ryg/:Ef yo//rojjygA 2&z6o/fA 
wo/A... (40). Már Mátyás idejében, az 1470-es évek elején pusztított, égetett a török 
e községekben. Korai adatai: 1307: Villa fW&zw; 1390: Villa #%/&%;; 1416: F a / W , 
Ea&of; 1481: Poss. Ea&f&y (CsÁNKi II, 604). CsÁNKi szerint Ea&á? puszta Nagy
kanizsa közelében. FÉNYES (II, 4) Zala megyéből említ Ea&ay nevű községet. Mindkét 
megjelölés ugyanarra a községre vonatkozik. Újabb adatai: Hnt. 1873, 1937: j4W-
/a&oj, Ee/jJ/aka?; Hnt. 1967: #z6o%Mwzfo, ̂ /jo/aÁwfpwzfa; E e W Ea/wj és ^4W 
EaA:oj m a Hahóthoz tartozó lakott hely, Eakoj /wfzro pedig 3 km-re van Hahóttói 
(Zala megye földrajzi nevei 511; Hnt. 1973, 346). 

Fehérvár: 'Nándorfehérvár; Belgrád'; 1. JVáWor/gAfrvár. 
Gredistye: JbzfzaZW... az c/zazar ̂ wűMcWa/Aya zewrymr/i A^Wfew;zfe& wof/% 

a//Aa/ a zawoM gredysthye Jkwen (44). A példamondatból nyilvánvaló, hogy nem 
a Baranya megyei Gredistyéről (CsÁNKi II, 486), hanem a pozsegai, a Száva-parti 
GfYB&fyo (Grw&ffye, Gr^ü^gj helységről van szó (Uő. II, 390). A boszniai basa 
itt kelt át 1521 nyarán „az MagyaroA: jRf/MfW&Merf... 7%yzf**vz 7/g^A Ezfr E W w r -
re/, ̂ OJgOMat Egy JgezeeM" (44) és Valkó, Szerem megyén keresztül ,,M%y EggfejW 
Ey 2&%6o/a&ya/ /MgnfeÁ: wo/A ̂ ey/wor a/a cAozwAoz" (44). A Verancsics-Évkönyv 
Brodvárt tünteti föl az átkelés színhelyéül (Monírók. III, 16). — Hnt. 1873: Gra-
aYafe, „Pozsega megyei falu Brod mellett." Helynevünk ez utóbbival azonos. Elterjedt 
helynév (PAis: M N y . XLIV, 110), köznévi eredetű, a szláv g W 'Festung; arx' (IVE-
Kovic—Bkoz, Rjecnik; PAis i. h.) -2fe képzős származéka: graa'^fg 'várhely'. Ada
tunk hangrendi kiegyenlítődést mutat. Pontosabban Pozsegavártól délkeletre, Brod 
na Savi~Slavonski Brod (NarEnc. IV, 151—4; EncJug.) szomszédságába helyez
hetjük, így érthető, hogy a basa a vármegyének csak „egy részén", a délkeleti csücs
kén vonult át, de „wa/&ofza& E? zerewm wa/7M6gye&Mf6 a .KfwzepffnJ" (i. h.) foly
tatta előnyomulását Nándorfehérvár alá. 
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Hahót:za/owarMegyfAe Haholthyk(!) ...JS^efmvrAwofA(40).L.mégFa/&cw 
a. Zala megye délkeleti részén elterülő helység neve, nyugatról Söjtörrel határos (1. 
Zala megye földrajzi nevei 510). Legkorábbi előfordulásai: 1234: Poss. # o W f ; 
1234: ... de ffaWfA; 1356: Poss. ffaWfA stb.; újabb adatai: ̂ W - és F f W M d f — 
Zalaapátitól délnyugatra (FÉNYES II, 80; CsÁNKi III, 58; Hnt. 1873; Hnt. 1967: 
Tfa/zor, nagykanizsai járás). Hajdanában a német származású Haholtiak birtoka volt 
(PAis: M N y . IX, 576), helynevünk tehát idegen személynévi eredetű. Mint látható, 
a zárt szótagbeli / kiesésével alakult név hivatalos használatúvá vált. A memoáríró 
még hűen megtartotta az /-et, hiszen nála a példák sokaságából szinte csak a W f , 
W n a járja / nélkül, nyelvére nem jellemző az azonszótagú / kiesése. 

Hatvan: H a t h w a n b a ... JVem go^ofA Affjwgn (33), H a t h w a n b w l (37); 
jRgyo Kf//ef&y& #űy/#zy ... Ey Afőgff JTyr^e^MyeÁ: a gyw/gffA, H a t h w a n b a a 
mgzew wwa$6o (20). 1525 tavaszán itt fosztották meg a rendek Báthori Istvánt nádori 
tisztségétől (vö. SZABÓ, MOrgy. 89—93; SzEKFŰ: MTört. 443), az idézet erre a dié
tára vonatkozik. Jellemző a memoáríró megbízható helyismereteire, hogy a hely
ségnek Pesthez való távolságát is megadja: ,,Á!y #af/i me/yyewW(vö. FÉNYES II, 95) 
peafA #oz" (20). (Az ÉrtSz. szerint egy magyar mérföld 8534 m.) Ez a távolsági 
meghatározása a diétái helységnek perdöntő az azonosításban, tudniillik a régiségben 
Fülek és Vác mellett (CsÁNKi I, 99), Somogyban és Fehér megyében (FÉNYES II, 95; 
1. még Hnt. 1873) is találunk ffohwz nevű helységeket. N e m lehet kétséges, hogy 
a deák a Heves megyei mezőváros nevét jegyezte fel. Számnévi eredetű tulajdonnév; 
a helynevek történetéből nem egy elnevezést ismerünk, amely számnévből alakult 
puszta személynévből vált településnévvé, különösen a középkor elején (SzENDREY: 
M N y . X X X , 296—304; KÁLMÁN i. m. 44, 170—1). 

Havala: ozygynvaryaA:E/knűíz5'a6acz);ű/rMjA:... zfraswzyW, Hawalath Kyth 
m y ,S'w7Kw%i& #yw%&, c&y/za/faffa wvf/z (39). CsÁNKi még nem említi a várat, szerb-
horvát források azonban ismerik a történetét. Középkori vár volt, a XV. század 
derekán nagyon megrongálódott. 1465-ban (BÁLINT GÁBOR: Száz. IV, 235) II. M o 
hamed (1451—1481) újjáépíttette, és Szabács védelmét biztosította vele. Egyes véle
mények szerint ekkor kapta az /áWa (~#ava/a; vö. arab ova/a 'Hinderniss; impe-
dimentum') nevet (EncJug. 1:250). Körülbelül 16 km-re volt délkeletre Nándor
fehérvártól, BÁLiNTnál (i. m. 236): 3 óra járás Belgrádtól. Századunk harmincas 
éveiben a közben elpusztult vár helyének és környékének rendezésekor, parkosítá
sakor az egykori vár romjait eltávolították (1. részletesebben: NarEnc. IV, 1347; 
EncJug. /íWa a.). Napjainkban az Avala hegy (és nemzeti park) őrzi a vár nevét. — 
(Régebben ásványnév alapjául is szolgált: aWf/ 'krómcsillám', melyet „Szerbia 
Avala mellett (Belgrádhoz közel) levő higanybányáinak taléranyagában" találtak 
(RévaiLex. II, 331). A szerb forrásokban, a mai szerb nyelvben és az ásványnévben 
A nélküli alakot találunk. Ezek szerint szerzőnk inetimologikus A-val használta, mint 
BÁLINT is: ffevá/e (i. m. 235), # e W e (i. m. 236). A XVI. századi és későbbi kút
főkben — mint kéziratunk is utal rá — a szláv eredetű ,SwMo~,&z77K?, ̂ amow^^ar-
Mov név volt a gyakoribb (a közhasználatban). Részletesebben 1. SürMo a. 
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Jajca: Á?yf/z (Szolimán Magyarország elleni hadjáratának hírét) .. .Áj/ra/yf%z& 
az wggeg^e Za&owyfezWJVg/;ek layczabwl.. .^o^ga^Wej... TaeyM magA 7zgMf/zge& 
wo/A (45). Fontos boszniai végvár volt, Bánja Lukatól délre, a Vrbas folyó középső 
szakaszának bal partján lévő Jajce őrzi emlékét. Többször szerepel a török hódítás 
első évszázadaiban (1. SzEKFŰ: MaTört. 444; ELEKES: MoTört. 313, 314; SzÉKELY: 
MoTört. I, 421; BENCZÉDi: MoTört. I, 451, 456; ÚjMagyLex. III, 473; VI, 480). 
Nyelvünkben Ja/ca (Jugoszlávia; szb.-hv. neve7a/ca) alakban honosodott meg. — 1559: 
„JAICZAT" (SzÉKELY, Krón. 217^ 2x); de 1854: Jo/oca (JÓKAI, MNTört. I, 462). 

Karom :/i?/ye6 a (fw/zaM K a r o m n á l JVie/M Mer^ye/ MeM/iy (76). Idéznünk kell 
még az eseményeket rögzítő és elemző krónikaíró előző szavaiból is: ,,oz zegeny 
. #aágrjpaM ^af/zory Zy/Awam ... Mynf/z ^ y 7%^zmv» AfefA wagy TVi^ze w» #yocz 
Ezgr ̂ W?g/-/"f/ az <%?fff/wagyaW (worűgywzo/ helyett) az áwvza ̂ ar/Ao/z ... za//o/A 
wofA 7W?or6a (vö. SzÉKELY: MoTört. I, 422), E? /o/MerA ^ogy ^em^/A /e^nvw 
o/fa/maMaÁ: Ey zerem/%e& ... TVem ^fazWfA áe MeegAg^ E»M);fA ffaz»a/f/! ww/f/z 
^Tog^ ..." (76). E sorok segítenek mind a település helyének felderítésében, mind 
a közvetlenül Nándorfehérvár 1521-i elestét követő török előretörések egyik északi 
célpontjának megismerésében. Ópéterváradjá a mai Újvidék helyén volt (a Duna 
bal partján), ATa/vm-ot tehát tőle délkeleti irányban kell keresnünk a régi Bács megye 
délkeleti csücskében. Legrégibb előfordulásait köznemesi nevekből ismerjük, több 
alakváltozatát jegyezték föl, például: 1471: Poss. Alara/z; 1477: 1528: # a n m (tér
képen); 1596: # a m m (térképen) (CsÁNKi II, 235—6); Monírók. III, 16: „elígeti ... 
A&WMOf". Mai neve Aar/ovc*'~',S'r#MJ&f' ATar/ovcf (m. ̂ Tar/dca, ném. jRTar/oWfz, lat. 
Car/ovfowM/ vö. IVEKOVic—BROZ, Rjecnik; ÚjMagyLex. IV, 47; vö. még JÓKAI, 
MNTört. 630) Jugoszláviában, Titeltől nyugatra, a Duna jobb oldalán találjuk. 

Konstantinápoly: Comffa/zczy JVa/)o/y (73), CoMJfa«cmapo/y^ (38), Cwwfayzczy-
»a/?o/y6W (8); wa/az-||-7%);a ̂ g ... AfWffWA constanczy Nápolyba (5); Aier/Af 
wof/% MegA constancinapolyban (5). Krónikaírónk a XVI. század eleji magyar 
és török követjárásokkal, hadi eseményekkel kapcsolatban jegyezte föl az akkori 
török birodalom fővárosának a nevét. Összetett tulajdonnév, előtagja a latinból 
átvett XbwfaMfm (<ÁümfaMfmwj/ ez pedig a cwzjfaM.S' 'szilárd' származéka; KÁLMÁN 
i. m. 27); utótagja a görög Mea-jWü 'új város' jelzős szerkezetből fejlődött. A magyar
ban használt -nápo/y utótag kialakulásában minden bizonnyal szerepet játszott 
a nálunk jobban ismert olasz eredetű JVapoíy városnév (<ol. JVeapo#; vö. N A G Y J. 
BÉLA: M N y . XXVI. 312). A szó eleji & értékű c-s írásmód latin íráshatásra mutat. 
Figyelemre méltó, hogy a szerző mind az öt adatban cfzj-vel írja az előtagot. Ritkább 
alakváltozat lehetett ez nyelvünkben, előfordulásai elsősorban délkeleti és keleti 
(erdélyi) elterjedtségére vallanak, például: 1529—31: coMjfaMfczyrzapo/y (ÉrsK. 361; 
vö. MELiCH, SzikszF. 100); 1593, 1597: CofZJfa/zcfMapo/, Co/zjfa/zczma/wíy (SzikszF.; 
vö. MELiCH i. h.); 1585: Alw/wfa/zczwapo/y (CAL.; CoMjraMri/wpő/ü a.); 1767: Abmr-
ráM/zj/záp/y/zá/ (PPB. [I.]; ̂ ojpAőnty a.), ̂ o/zj/áMfzzWpo/y (Uo. j9yza»ffw» a.), Xo/if-
/a»fzz/za/?o/y (Uo. Co»^raMfmo^o/M a.); 1804—5: 7&myfaMczmá/w(y (BUDAI, Lex.). 
Mind a Lexicon szerzője, Budai Ferenc, mind a kiadója, Budai Ézsaiás Peéren született 
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(Közép-Szolnok vm.; vö. RévaiLex.). — C-ző változatot ismerünk még a Szilágyi
ról és Hagymásiról szóló széphistóriából (Szövgy. 1,397), Pázmánytól (BÁRDOS Nyr. 
XXI, 303), Csokonaitól (verscím), Salamon Ferenctől (történész, esztéta; vö. 
LAUKÓ: Nyr. XXXIII, 579), aki Déván született. A f-s változatok legkorábbi lelőhe
lyei: ÉrdyK., Murm., PestiN.; SzikszF. (I. kiad.—1590);!. részletesebben MELicn i. h. 

Kölypén(y): Z&zrycWA, Kewlypenth ... wara/rafA 7%g//yg^egg/ 7%ew6fw/ Á[y 
^fogyo c&ozw TViewref/zMj; (72). Ilyen nevű helység (vagy vár) volt Erdélyben, Bács-
Bodrog megyében, Szabolcs megyében stb. (CsÁNKi II, 154; III, 232; vö. MiKOs: 
M N y . X X X I , 243; PAis: M N y . XXXII, 125—6). A szövegkörnyezetből minden két
séget kizáróan megbizonyosodhatunk (1. még /4wA%? v. yár&f? és jBor/cj aj, hogy a 
fenti Ao/)%;fM(3V Nándorfehérvár közelében volt, a Zimonytól nyugatra, a Száva bal 
partján épült vár neve. M a Aw^movo (Jugoszlávia), régebben AwpfMfAr-nek is hívták 
(vö. JugEnc. V. 453). 1521-ben a törökök elpusztították, de később újjáépült. Erede
tére vonatkozóan 1. PAIS: M N y . XXXII. 125-6; PAis—GYÖRFFY: An. 154. 

Lándorfehérvár 1. MWor/g/zériw 

Llppa: j4z E n W y Az»oj way^owzÁrgj wof/% JVepe ... K y Lyppa 7%ayű« za/WA 
wofA (76). A nagyobb összefüggésből világosabban kitűnik, hogy az Arad megyei 
(vö. CsÁNKi I, 760), a Maros középső szakaszának bal partján fekvő erődített város
kának (vö. FEKETE, SSchrift. 504—5; GYÖRFFY: MoTört. I, 289; térképm.) a neve. 
Történelmi tény, hogy 1521-ben a rendi vezérek nem siettek az ostromolt Nándorfe
hérvár megsegítésére, hanem egyikük, Szapolyai János Lippánál (Lipovo), másikuk, 
Báthori István nádor Ópéterváradon várakozott hadaival (vö. SzEKFŰ: MTört. 441; 
SzÉKELY: MoTört. I, 422). Mai hivatalos neve Zywvo (FEKETE i. h.; JÓKAI, MNTört. 
II, 38, 584). A szláv /%%% 'hárs' származéka (fjpova>ZJpva>ZJ#pa; vö. MELicn, 
HonfMg. 382; Uő.: M N y . X X X I , 207; KaiEZSA: M N y . IV, 201; HoRGER: M N y . XL, 
265). 

Mizír^Míszir: az jEgez EgypfAoyMofA a/agxaWryaf/z E? myzyrth, Ey EgyÁ: J(g-
zef/z zergcAfM orzagTza/c Meg/% wgfA wofA (!) (6). A szó olvasata bizonytalan, mert a 
kézirat z-je z és az értékű, és a jóval későbbi, összesen (-% melléknévképzős származé
kaival együtt) négy nyelvtörténeti adata között mind z-s, mind az-es ejtést tükröző 
változatok vannak (1. TESz. mzzer a.). A szövegösszefüggés szerint vagy helység-, 
vagy tartománynév. Mivel valószínűleg szerb-horvát közvetítéssel került nyelvünkbe 
az oszmán-törökből ('Egyiptom'), és a szerb-horvátban ismerték 'Egyiptom' és 'Kairó' 
jelentésben is (1. i. m.), s Egyiptomot említi a szerző, e tulajdonnév Kairó, esetleg 
Egyiptom Szerecsenországgal határos területének, Felső-Egyiptomnak a török neve. 
L. még j4/&x%W7"MZ és jEgyy?fo/M a. 

Mohács: a m o h a eh Afiezfy/z (33). A z 1526. évi csatával kapcsolatban jegyezte 
fel a deák. A Duna jobb partján fekvő Baranya megyei helység neve. A szláv eredetű 
mo/za (KNIEZSA, SzlJsz. I, 341; TESz.) növénynév tulajdonnév! származéka (KÁLMÁN 
i. m. 159). 
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Nándorfehérvár: a) í/Wor/gyrww (5), ZaM^or/eyT-warMa/r (78); b)/eyen*wrá 
(38),/éyerwara^ (66); c) /ey/war (44, 2x; 76), /eyrwamaA: (9) stb. E W z f M T feyr-
warath Es &o6aczofA megA wennye, az wffwz az ̂ gez orzagorA E/ akarna J^oMfAany 
(8). Aligha szorul alaposabb bizonyításra, hogy adataink Belgrád régi magyar nevé
nek az alakváltozatai. A város 1433—1521-ig Magyarországhoz tartozott (ÚjMagy-
Lex. I, 289). A három alakváltozat más-más gyakorisággal kerül elő a szövegből, a 
Z/Wor- előtagú név csupán kétszer, az e-ző Ee/zérvár tizennégyszer, az í-ző névválto
zat harminckétszer fordul elő. Úgy látjuk, hogy ezek az arányok nem egészen vélet
lenül alakultak így. A teljes név első fenti adata a memoár szövegének a kezdő szava: 
j4z Z/ZMabr/gy/war E/ wezaMe/ze& o&a E wof/% (5). Véleményünk szerint azért hasz
nálta itt a szerző, mert vitathatatlanná akarta tenni, szükségesnek érezte pontosan 
megjelölni, hogy a sok EeM/rár közül, hiszen elterjedt helynév, illetve helynévi elem 
volt (vö. Mázos: M N y . X X X I , 154; SzABÓ T. ArnLA: M N y . X X X V I , 256—8), me
lyiknek az elestét írja le munkájában. Második előfordulását a munka utolsó négy 
záró sorának az elején találjuk, szinte szimmetrikusan elhelyezve az első adat helyé
hez viszonyítva: Ez wegé EefA wof& az 7ő jLoM^oryéynvanzűA (78). E helyen nem kis 
érzelmi telítettséggel ágyazta be a teljes nevet a mondatba a deák. A használatban a 
Z/Wbr- nélküli csonka név van nagy fölényben (95, 65%). E névformákat a helység 
és környékének a lakossága szokta használni (vö. iNCZEFi: M N y . LXI. 175—6;MEZŐ: 
MNyj. XIX, 76), tehát a krónika szerzőjének e déli és nem más Fehérvárnak a köze
léből kellett származnia. Szűkebb hazájául valóban Valkó megyét emlegetik. 

A név adatainak 30 százaléka ̂ -ző, 70 százaléka zárt f-ző. Érdemes megemlíteni, 
hogy a Verancsics-Évkönyv I. része (1. SzALAY, Monírók. III, 3—11) sokkal erősebb 
%-zést képvisel (1. KovÁcs: MNyj. XV, 47—9), s a helynévnek mind a négy adata e-ző 
benne: f%/en%zraf (3), WaWbr/e/en'ár6aM (9, 11), JVaMaor/e/ervar (3). Összehasonlítva 
a két anyag zárt f-zését arra a következtetésre jutottunk, hogy a memoár anyaga olyan 
nyelvjárásterületnek a nyelvváltozatát őrizhette meg, amelyben a zárt f-zés még csak 
terjedni kezdett, amely f-ző nyelvjárásterülettel lehetett szomszédságban. — A város
nak egy ritka és rövid névformája bukkan fel JÓKAinál: 1854: M W o r (MNTört. I, 
306), M W o r r a (i. m. 455). — Mint láttuk, szerzőnk csak Z / W w - előtagváltozatot 
ismer, igaz, csupán kétszer szerepel nála. Ezt a változatot vette fel CALEPINUS is: 
ZÓMűor/gfér var (vö. BENKŐ: M N y . XLVIII, 204). Ennél elterjedtebb volt, és korább
ról adatolható a M W o r - alakváltozat (korai előfordulásait 1. IMRE SzabV. 130). Egyes 
forrásokban mindkét alak megvan, például: 1621: Álba Graeca M W o r , vagy lanaor 
/é/er var (MA^). A szókezdő / elhasonulásos fejlemény f»—M>/—«j, mint az 1536-
ból ismert E f M c W — de 1332—1337: JVenc/zen (CsÁNKi II, 631) — helynévben is 
(Somogy m.; vö. BENKŐ: M N y . XLVIII, 204; PAis: M N y . XLVIII, 204; IMRE i. h.). 
Adataink megerősítik BENKŐ (i. h.) véleményét, hogy az »>/hangváltozás a nyugati 
részeken is végbement a XVI. század elején. A TVáWoy közszói eredetű, 'dunai bolgár' 
jelentésben kerülhetett nyelvünkbe (vö. EcKHART FERENC: M N y . V, 312; GYÖRFFY: 
NévtVizsg. 33); másképpen MELicn: M N y . V, 165; vö. IMRE i. h.). A név második 
tagjában mindig y-t ír a memoáríró; ha finnugor eredetű e szavunk, a/az ősi zöngés 
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palatális spiráns folytatója benne, a/i?/zer alak A-ja pedig hiátustöltő hangként kerül
hetett a szóba ay kiesése után (TESz.; MSzFgrE.). 

Notyaj: myaeyyM zgM^ewme/Ag^rre Ey Nothyayra ErArewzfAeA: wof/z a/a (sajkák 
és hajók) az ofA wa/oA: ... #eya EwfgM;/rgA wofA (43). A deák szavai alapján a várat 
a Szávaszentdemeterrel (Mitrovica) szembeni Száva-parton kell keresnünk. Szolimán 
rendelkezéséből megtudjuk, hogy azt parancsolta a „zvonniki" ['zvomiki'] szan
dzsáknak ('praefectus Turcicus; török főtiszt, kerületi kormányzó' (NySz.; TESz.), 
hogy szállítson hídépítéshez szükséges faanyagot a Drinán a Szávára, hogy „ZLamne 
6'fgef/z.?.%#/z a zavarz a ^(yd cAyMa/affMaA:, Ey az S"a6acz /MegA weWeyzeA:" (43). A z 
anyaggal elindult húsz sajkát és néhány hajót a helység „népe" megtámadta, és sok 
kárt okozott benne. Ezek szerint 1521-ben ilyen nevű helység létezett. A z idézetek 
alapján egészen pontosan lokalizálhatjuk, mert tudjuk, hogy Szávaszentdemeterrel 
(Mitrovica) szemben, a Drina torkolatát elhagyva a Száva-parton feküdt. E helyen 
m a az egyik térképen JVbco/j&f .fa/oj-t (1. EncJug. VI, 312—3), a másikon meg 
M?&z/-t (i. m. I, 560—1) találunk. A „Noóajski" a JVoca/nevű helynév -akf melléknév-
képzős származéka. A szb.-hv. c magyar megfelelője legtöbbször fy, mint helynevünk
ben is; vö. gafya, szb.-hv. #óde/ Á%?%we(ye, szb.-hv. Aro & W e ; N. Aliiba 'kamra', 
szb.-hv. A:wca (TESz); továbbá a déli szláv közvetítésű (oszmán-törökből) 71gf(ye 
(BÁRczi, Szók/ 78). Önálló község neveként egy régebbi forrásból idézhetjük: 
„JVb&z/ szerbiai falu a Drina menti körzetben" (IvEKOVic—BROZ, Rjecnik X X X V , 
215). 

Ópétervárad(ja): az őpeterwagyanal (-waragyaMa/ helyett) az d^ma^arfAoM 
^grgnvaragya .E//fMe6e zaZ/orA wofA 7%a6or6a (76). A z idézet Báihori István nádorra 
vonatkozik, aki 1521 nyarán, amikor II. Szolimán Szabács elfoglalása után Nándor
fehérvárt két irányból kezdte ostromolni, nem sietett a várvédők megsegítésére, 
hanem Ópéterváradon táborozott le hadaival, feferváraa'fyaj (Petrovaradin) a mai 
Újvidékkel (Növi sad) szemben, a Duna déli partján húzódó dombos területen fekszik. 
Ó/?efgfTárad(/aj tehát valóban Újvidék helyén keresendő (vö. CsÁNKi III, 138, 141, 
233, 236). A z utótag régi adatai és alakváltozatai: 1237: fefwrwaW, Cojfrw/M ae 
M/araamo/)efn, 1522: Fa^ar^ Farad; népiesen: Faraim (CsÁNKi III, 236—7). 
A z Ő^gfervaradya elnevezést Verancsics jegyezte föl először 1521-ben, Évkönyvében 
nem fordul elő. A névből következtetve régibb település volt az erődített Pétervárad
nál. C//Wae& (Növi sad; nem. Neusatz) a török hódoltság után, a XVII—XVIII. szá
zadban népesült be (ÚjMagyLex. V, 214), és nőtt fokozatosan várossá. Ezt a magyar 
elnevezést 1748-ban kapta (MESKÓ: M N y . XXXVIII, 173—4). Fenti helynevünk 
második eleme személynév! eredetű, az utótag a vár főnév kicsinyítőképzős szárma
zéka, helynévként gyakori. 

Pest: parf/zyA: (!) (40),j%%Y/z #oz (20); 1. Fárad, Tfafiwz a. is. Mint országos jelen
tőségű város neve fordul elő. A szláv (bolgár) eredetű magyar j?ejf '(mészégető) 
kemence; barlang; caminus, fbmax' közszóból lett helynévvé (MELicn: M N y . 
X X X T V , 129—40; KNIEZSA, SzlJsz. I, 418; GÁLDi: NévtVizsg. 69—71; KÁLMÁN 
i. m. 160; (TESz.). A mai #«aopejf elnevezés J W , Bwaa és Őfwáa egyesülésekor vált 
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hivatalos helynévvé (MELicn: M N y . XXXIV, 136; PAis: M N y . L, 509—11; ÚjMagy-
Lex.). 

Pétervárad(ja): ^eferwamgya (76); peterwaragyaba wa/amy araba»f/zom 
we/Awe^ (77). GYÖRFFY GYÖRGY szerint fontos, várral megerősített helység volt 
a XVI. században (ELEKES—LEDERER—SzÉKELY: MoTört. I, 320—1; térképmell.). 
A mai Újvidékkel szemben terül el, de hozzátartozott Újvidék elődje, Ópéterváradja 
is (vö. CsÁNKi i. m. II, 141, 233, 236); 1. még Ő/%%erváfW/a a. M a fefrovwWm 
(KGVAtlasz. 58; — JÓKAI, MNTört. I, 525). 

Rákos: J?yraeffefe/ze&, az JRegy zo/rof/; /íe/yre a Rakossra (36); Zía... a Ra-
kossra a gyWej6e Ao^AaffaA: wowz ... m y W AbMczoMÁry/zfA #a»fa& wwza (37). 
Az idézet az 1526. évi diétára utal. A rá& állatnév -j képzős származékából vált föld
rajzi névvé — először víznévvé, aztán helynévvé is (KÁLMÁN i. m. 146,159). Igen elter
jedt településnév (1. FÉNYES III, 278—9; CsÁNKi II, 281—2; Hnt. 1873; ORTVAi, Vízr. 
681, 682; MAKSAi i. m. 199, KNiEZSA: MagyRom. 180, 207, 306; SzABÓ T. ArriLA: 
M N y . XL, 338; BENKŐ: M N y . XLVI, 261; Hnt. 1967). 

Rákosmező: Engedjek ̂ //efAy&, Ef ... az zoto^Affe/yrew/Rákos Mezeerewl 
(!) a gyw/effA MűJfwo wyw%); (20). 1525-ben János vajda pártja kikényszerítette, hogy 
az országgyűlést Hatvanban (Heves m.) tartsák (vö. SZABÓ, MOrgy. 105, 106, 110). 
Egyébként 1286—1540 között legtöbbször Rákos ~ Rákosmező volt a színhelye 
(ÚjMagyLex. V, 527; JÓKAI, MNTtört. I, 535). A z utóbbi név jobban kifejezi Rákos 
akkori jellegét. A mai Budapest régen beépített keleti kerületei a Rákos-patak mentén. 
A Verancsics-Évkönyv ugyanígy használja: A z ifa&af mezem (Monírók. III, 12), 
az JMkaMwz (i. m. 13). 

Rednek: JVoderaponej ... /?efgnymYZg)%d%z Ej Rednekbe wo/amy &a6a»^orA 
wefAwefXf BWara Afegyw» (77). A szövegrész utalás arra, hogy Nándorfehérvár 
elfoglalása után a Péterváradon táborozó Báthori István nádor seregét szélnek eresztve 
Budára sietett. A Pétervárad(já)tól délnyugatra eső végvár szerb-horvát neve: fW%%& 
(CsÁNKi II, 233, 237; NarEnc.). Korábbi adatai: 1329: iW»wk; 1361: Civitas de ̂ ed-
Me&; 1391: ...; ellenben 1528 (térkép): Er^eA: (CsÁNKi II, 237). TWfzek helyett 
később (-a»->W- hangátvetéses) i&Wek-et használtak (CsÁNKi III, 98, 246; KNiE-
ZSA: M N y . XXXIII, 169; PAis: M N y . XXXVII, 346; DEME: M N y . XL, 45). Eredetére 
vonatkozólag 1. UngJb. IX, 50; vö. DEME i. h.). A múlt századból ismerünk Ken&zf& 
alakváltozatot is (Hnt. 1873), mely láthatóan az újabb keletkezésű szerb-horvát elne
vezésből alakult a szó eleji mássalhangzó-torlódás feloldásával. 

Ród: E? a ̂ TezeWeffW a AyfA az of(ya ÁfzyfewV/z worA ... ÁTyA: aẑ A mowgya^ 
Tíogy Rodra, A[y& ̂ e^gA ozrA MoMgyo^ /fogy Á^wzW Ba$ra ... Magyarorzagra 
7»aw/ (8). Szelim szultánt 1520-ban 6a, II. Szolimán követte a trónon. Magyarországi 
déli végvárak elleni hadjáratát 1521 nyarán kezdte meg (SzÉKELY: MoTört. 421; 
BENCZÉDi i. m. 455). Apja korábbi tervét, 2Wa?z sziget meghódítását egy évvel 
később, 1522-ben valósította meg (SzEKFŰ i. m. III, 441; SzÉKELY i. m. 432; VTört. 
537). A rövidebb J W alakváltozat nem ritka a XVI. században, például SzÉKELY 
(Krón. 228): „Rhodot ... meg vewec"; Monírók. III, 18: „Rhódot /Megv/vé". 
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A latinból átvett személynevek (és köznevek) mintájára veszítette el -wa f-oaj végző
dését (vö. MEUcn: M N y . X, 17; M N y . X X X V I , 158; BENKŐ: XLV, 17; BÁRCZi, 
Szók.z 106—7). M a j^wf/of, sziget és Város Görögország délkeleti határszélén, neve 
gyakran változott az ókorban (ÓkoriLex.). 

Sabác: 1. SzaMcj 
Samó: jKy&efA Ayra/y Sarnoba ... ^e^er^^ew^ wof/z (41—2); az 6"amoy 

wfze(/g/e7M &?roM, m ^ e w M Amof woyda /MgMfA worA Sarno a/a wgzefA JVOfA JE'/ (9). 
Mátyás uralkodása idején Sarnó török kézen volt. A z író helyesen állapította meg, 
hogy ffaWának (~y*Wa) is hívták (1. # a W a a.), a szerbek Zr/zov néven ismerték 
(NarEnc. IV, 1347; EncJug. 250; ̂ W a a.); várát a törökök építették (EncJug. I, 451; 
.Beog/W a.) az Avala hegyen. A magyar 6"amo ebből alakult a szóeleji mássalhangzó
torlódás feloldásával és a szóvégi -ov>ow> d szabályos hangtani fejlődésével (vö. 
ÚRHEGYi: M N y . X X X V , 120; KNiEZSA: MagyRom. I, 118). Nagyon lehetséges, hogy 
a 5"amo helynév szóeleji a-e zf-nek vagy zj-nek is hangzott, mert a kézirat j jele rend
szeresen j és zj hangértékű, és a régi írásmód az eltérő kiejtés ellenére több szavunkban 
megőrződött (Já»&a, Dejfgw^j stb.; vö. NyelvmLev. 16). Zjamo nevű községet 
Abaúj megyéből jegyzett fel FÉNYES (IV, 335; vö. még Hnt. 1873). Nándorfehérvártól 
hozzávetőlegesen 16 km-re feküdt délkeletre. 1938-ban az ismeretlen hős monumen
tális emlékművét állították fel a helyén (EncJug. I, 250). A magyar szakirodalom 
általában ,Smv%), Sornow alakváltozatokat használ, például: SZÉKELY (Krón. 226): 
aanzo; Monírók. III, 14: SarMo; BuDAi, Lex. III, 37: & w W ; SzEKFŰ i. m. III, 425: 
aarmf; de Monírók. III, 13: ̂ amow; JoAraz, MNTört. I, 535: ̂ amo; a Pormf (i. h.) 
nyomdahiba lehet. 

Somlyó: ̂ z zeyiagrcy zoMcAo^ofA ̂ Ty JVagy TYî r/zAroM /wfA wofA ... az 7%emff 
w w w^ffxWf, Jü Somlyon^ew/ew/ ... nrjWiT/ jRa6o/waM ... Ba^ory Zy/Awan ... 
a 7%gma?/wzfAayaM ... me^A wer^A wof/z (16). Temesvártól délkeletre két olyan nevű 
helység van, amely nevének utógja -jom/yo; Mez&om/y<f és Éra^omíyo. A Temes pusz
tája Temesvár és a Temes folyó közelében lehetett, kéziratunk Somlyója nem eshetett 
messze e pusztától, ezért nagyon valószínű, hogy a XVI. században a már országos 
jelentőségű, az említett helységekhez közelebb fekvő (vö. GYŐRFFY i. m. 320-1; tér
képmell.) Afez&ofM/yoval (ma ,Se/M/a&; KNiEZSA i. m. 311) kell azonosítanunk. 
A ,Sb7M#~,SbfM(yd foldrajzinév (folyó-, hegy-, helynév) eredete vitatott. PAis (MNy. 
XXIX, 235) és KÁLMÁN (i. m. 149, 159) a jom főnév származékára vezetik vissza, 
MELiCH (NytudÉrt. 41. sz. 105) a #Wz&~.MWyzk 'csúszik, mászik' melléknévi 
igenévi származékát tekinti előzményének. A TESz. kizárja az első származtatás! 
lehetőséget, a másodikat pedig kétesnek tartja. 

Söjtör: iSeyfewryg/z (40). Z,. Fa&oj a. A szövegkörnyezetből egyértelműen 
kitűnik, hogy Zala megyei helység neve (vö. még FÉNYES IV, 42). A XIII. század eleje 
óta (1. PAis: M N y . IX, 174—6; OklSz. 1064) vannak rá adatok: 1356: Poss SWifwr; 
1356: Poss. Fe/jew 5Wzfwr, Poss OkafeAfwr; 1437: gey/Aer; 1453: ggwf/zer; 1513: 
^gy/Agr (CsÁNKi III, 101). Etimológiája szerint a német eredetű wz/fár (SzófSz.) 
köznévvel (1. részletesen TESz.) tartozik egybe: &zAfer>S'fWr>,SöWr (PAis i. h.; 
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KNiEZSA: M N y . XXIX, 102—3). A jelzői előtagú nevekből látszik, hogy eredetileg 
több település alkotta, vagyis településcsoportból alakult ki a mai község. A z adatok 
többsége arra mutat, hogy a mai alak a szó vége felől ható labializálódási folyamat 
idején merevedett meg. Hnt. 1873, 1967: Sö/för — a zalaegerszegi járásban. 

Szabács (-Sabác): Sa6acz (38, 43, 44, 46), &d%zczof/% (8), SaboczW (39); 
SaWVz (38); .Sa6aczya&fKZ& (39). Mitrovicától délkeletre, a Száva jobb partján épült 
vár neve (egykori Macsói bánság). Nyelvemlékünkben két alakváltozatával találko
zunk: 6"o6ocz (8x) és .SübacA (Ix). A z előfordulások száma alapján a krónika kép
viselte erősen ö-ző nyelvjárásban az első lehetett a használtabb. Elterjedésének terü
letét az ország déli—délnyugati részére helyezhetjük. E mellett szól, hogy nem egy 
déli származású írónknál ugyanezt a változatot találjuk, például GöRCSÖNYinél: 
S ü W z (HÉnek. F l/a); ZRÍNYinél: Saóac (a pontos locusokat 1. IMRE, SzabV. 23); 
a név eredeti és mai szerb-horvát ejtését ez adja vissza leghűbben (&zMc; vö. IvEKO-
vic—BROZ, Rjecnik II, 517; EncJug.); több XVI. század eleji német oklevél adatai 
szintén szókezdő f-es és szóvégi c-s ejtésről tanúskodnak (1. részletesebben IMRE i. h.); 
egy, a XIX. század negyvenes éveiből származó német térképen ugyancsak .SWza&zcz 
alakot találunk (1. GYÖRFFY: MoTört. III. 320—1; térképmell.). A Szabács Viadala 
nyelvemlék a várnévnek három változatát ismeri: .W%zc/z (12x), zotocA (2x), 
za&zcz (Ix). E változatok nyilvánvalóan magyar fejlemények (kialakulásukról 1. 
IMRE i.m. 77, 134). Hivatalos használatúvá végül is a .SzaMcj alak vált nyelvünkben. 

Szalánkemén: zalonkementh ... /wzf/zwz J7a^aaA: wofA o /)o^aroÁ: (72). 
Nándorfehérvár bevételének (1521. aug. 29) hírére elmenekült belőle a lakosság. 
Szerem megye északkeleti csücskében, Titellel szemben helyezkedik el. Legkorábbi 
előfordulása 1072-ből: Za&m&eme/z (CsÁNKi 11,233,237—8); a középkorban fontos, 
megerősített várossá fejlődött. CsÁNKi (II, 237—8) .SWwz-alakváltozatot vesz fel 
címszóul, GYÖRFFY két helyen (MoTört. I, 154—5, 230—1; térképmellékletek) 
Zo/áfz-t, egy helyen ̂ za/á»-t (i. m. I, 400) ír; JÓKAI MÓRnál: Zo/áM&gmgM); (i. m. 628). 
A szóeleji z-s, illetve jz-es írásmód a z jelnek a régiségben z és jz hangértékű használa
tából következik. Hasonló keletkezésű a Za/a(-), 5"za/o() földrajzi név (vö. TiMÁR: 
M N y . XXIX, 59; KNIEZSA: M N y . XXIX, 146; PAis: M N y . XXI. 241; MiKOs: 
M N y . X X X I , 117, 299; JunÁsz: M N y . XXXIV. 46; GYÓNi: M N y . XLII, 47). 
A szerbek Mitrovica mellett említenek egy S'/aM̂ aTMgM nevű helységet (vö. NarEnc. 
IV. 459; EncJug. I, 461; 1. még JÓKAI, MNTört. II, 628), sőt megkülönböztetnek 
SYan ^ W ^ a m g M ('Ószalánkemény') és A W 6"/a«A:ameM ('Újszalánkemény') telepü
lést. A z első 1072-ből ismert, a XV. században vára volt, 1502-ben civitas regis. 
1521-ben a törökök elpusztították (NarEnc. IV, 459). A köznévi „j&m&amgfz" jelen
tése 'sóskő', tudniillik a községben, a vár alatt sósvizű forrás, kút található(KARADZió, 
SrpRjecnik): 1. még: PAis—GYÖRFFY: An. 162, 164. 

Szend(e)rő: & my^gyvM zenderewhoz (!) JVem Afezzg wof/z ww%z JVe^efA 
ÁTegrA/e/g za^az^o (38) ;zendewrewíhErfAe wo«a (73); zfWerey (16, 68). Számos 
gzgM^rő nevű helységünk volt és van napjainkban is (CsÁNKi I, 179; II, 12, 63; 
MELicn: M N y . XXIX, 274—5). A deák szavai szerint a fenti Szendrőt a török császár 
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útba ejtette akkor is, amikor Nándorfehérvár alá vonult, valamint akkor is, amikor 
1521-ben innen diadallal hazafelé indult. A követek rendszerint Szendrőt érintve 
utaztak Konstantinápolyba vagy Budára. Belgrádtól kb. 40 km-re keletre, a Duna 
jobb partján, a Morva torkolatánál épült régi szerbiai végvár neve, másképpen 
FggjzeWro (JÓKAI i. m. I, 274, 275; FEKETE: SSchrift. 229; ELEKES: MoTört. I, 277.). 
Mai hivatalos neve: Smederevo. 

Szentdemeter 'Szávaszentdemeter': zentdewmethewrre ... Er&ewzfAeÁ; 
wof/z a/a (43); c/zo& a&or zmwzefM: worna odb zenthdewmewtewrre cAoA: ^wfA 
5"oyA;o^ ... cAazarej MagyworzagA /e/ew/ Zerew/Mtew/ ̂ gynwzraf/z ... JVáfa/om 
Afeg/% 6"gm weAgffe woMa (43—4). L. még JVo(yo/ a. A szövegkörnyezetből világosan 
kitűnik, hogy a szóbanforgó helység csak a Száva bal partján elterülő Szávaszent
demeter lehet (vö. CsÁNKi II, 233). Mai neve .SYemjka Mffrowca (ném. Mitrowitz; 
vö. ÚjMagyLex. VI, 219; KGVAtlasz. 58), Belgrádtól északnyugatra, Újvidéktől dél
nyugatra fekszik. Egyházi vonatkozású helynév (KNIEZSA: MagyRom. I, 131). 

Szentgyörgy: az drawwz zenth g y w r g y w n a/fo/ Á^WrAewzew^ wof/% (39). 
Elterjedt középkori helységnév, szerzőnk kétségtelenül Drávaszentgyörgyöt említi 
e szövegösszefüggésben. A sikeres drávai átkelés után a törökök innen indultak 
Baranya, Somogy és Zala megyei portyáikra Mátyás korában. A helységnév Szent 
György tiszteletével van kapcsolatban. A vallási eredetű helynévtípus a XII. század 
végétől kezdve terjedt hazánkban (KNIEZSA i. m. I, 131—2; KÁLMÁN i. m. 176—7). 
A -&yÖ7#yM/z alak zárt palatális labiális hangrendűsége beleillik a deák nyelvébe, hiszen 
akadnak nála ilyen w-zési példák: gywrgy (16), gywpawz (45), Me&ywvz (77) stb. 

Szófia: Mogyororzogro 7»aW ... & iWay .Bor6&?f/z zoffya M w a m z f W / az 
W & 6 W E/ ErezfA;/ (8). II. Szolimán 1521 első felében a városon keresztül vonult 
hadaival a magyarországi déli végvárak ellen. Szófiát 1443-ban foglalta el a török 
(BENCZÉDi i. m. 1,450). A görög 'bölcsesség' jelentésű szóból lett városnévvé (KÁLMÁN 
i. m. 177). Bélay magyar követet azért engedte ekkor szabadon a török császár, hogy 
ez hazatérve megmondja „urának", mekkora haddal támad rá a császár, ha nem 
teljesíti követeléseit. — A műben az egyszerű/helyén használt^ előfordul idegen 
szavakban is, például: W e ^ W <%6za (60) 'adomány, birtok', z&w0)%zf/% (59) 'süveg'; és 
afO%0)%z (69), fMyfzaWM0e/eW (51) stb. Mint a szerző egyik írássajátsága került 
a városnévbe. 

Tata: wef&yA: E W z e w v wgya/z offwz B W w z EMvzef/z a/a, az wffwz jKewAfyg/z (!) 
Tat ha wwa6a (7). A magyar urak I. Szelim császár (1512—1520) két követét vetették 
a tatai vár börtönébe. Német eredetű személynévből vált helységnévvé (részletesebben 
1. MELicn: M N y . X X X V , 145, 147—8; KÁLMÁN i. m. 174). 

Temesvár: az T h e m e s war wydy&ere; z e W y gywrgy a JCeywewzf&ewwfeW (!) 
ThemeswarathBűfAoryra/(ej;azo/orra wwfA (16). Székely (Dózsa) György 1514-ben 
vette ostrom alá a Temes mentén fekvő várat (SZÉKELY i. m. 407). Számos ilyen elne
vezésű földrajzi nevet ismerünk (1. SzABÓ T. ATTILA: M N y . X X X , 170; PÉTER: M N y . 
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XLVI, 162; PAis: M N y . LIX, 174), a fenti kétségtelenül a Temes megyei városra 
vonatkozik. M a TWfoara Romániában. A Temfj (<n/M^) eredete bizonytalan 
(KNIEZSA: MagyRom. I, 142,175; KÁLMÁN i. m. 139); másképpen MELicn, HonfMg. 
22, 24, 51, 52). 

Temes pusztája a 7%e/M&? ̂ ^z^gyo^MJ (16); 1. még iSbm/yd a. Temesvár és 
Mező- vagy Érdsomlyó között kellett lennie ennek a minden bizonnyal Temesvárhoz 
tartozó kis településnek. 

Újhely: Áj;6eW [Szabácsból] a»My Mgzze W/a/r jRab/a»); a TTiê rgyv̂ ArgyvA: (!) 
a 2(ggy j4(y6^A, Tfogy myág^M Maf/z^a^ Xyra/y wyAe/yf/z ̂ farfa, a/cAroraM E w ofA 
JVegyweM EzeMT Em^ewrrg/ Xew/fAeM'zeM'fA wo/A a/W (39). A z előzményekből ponto
sabban megtudjuk, hogy Szabács várának felépítése (1472-ben; BENCZÉDi i. m. I, 451) 
után fosztogatott a török az északnyugati megyékben. 1472—1475 között Mátyás 
király Lengyelországban és a déli végvárakban járt (vö. IMRE, SzabV. 31; LÉDERER: 
MoTört. I, 331), ezért nem lehet megállapítani, melyik Újhelyre utal a memoáríró. 

Újlak: azf/z&p ffazma/f/za wafA a weegA wwag6w/ (!) a&y& zerew/M6e wofaA:, 
my/x^A /?efg7waragya wylak ... a J3e»Me wa/oaA: Áy JVem y&vfaffaMaA: wafA (76). 
Példamondatunk utalás arra, hogy a fenti és még több, Szerem megye északi részén 
levő várból Nándorfehérvár eleste után a lakosság nem menekült el, mert Báthori 
István nádor Péterváraddal szemben táborozott hadaival (vö. SzÉKELY: MoTört. 
I, 422). Táborozásának csupán ez volt az eredménye, jegyezte meg bírálóan egy másik 
helyen a deák. A z ország több megyéjében volt 0//a& (1. Hnt. 1873; CsÁNKi I, 436, 
488, 528 stb.; MiKOs: M N y . X X X I , 298; MAKSAi i. m. 226—7). A szerző világosan 
meghatározza megye szerinti hovatartozását. CsÁNKi (II, 288—9) [///<?&-, [///ak-ot 
idéz ebből a megyéből (vö. még: NAGY XI, 390—1). A két alak ugyanannak a telepü
lésnévnek korábbi és újabb alakváltozata (vö. MELicn: M N y . XXXIV, 137). Péter
váradtól nyugatra feküdt; más alakváltozata: 77/o&, lat. Cwccz (ÓkoriLex.); Hnt. 
1873: ///<?&, f//o&; járás (152. 1.); 7//o&, régen 0//a& Szerem megyében. A szerbek is 
ismerték 7&>k (1346: Pfy/a^, [///â ; Cwccmm) néven (NarEnc. I, 656; .EraWA: a.; 
vö. még: ÓkoriLex. Cwco a.; EncJug. IV, 345; SRH. II, 178). A /a& 'az otthon, az 
állandó szállás helye; település' összetételű helynevek a legősibb magyar település
nevek típusai közé tartoznak (KNIEZSA: MagyRom. I, 123, 129, 149; TESz). 

Várad: a 7%yza» 7%W waraddwl (!)ybgwa /M̂ na" ̂ g^fA^A: (!) ... E w JVeAry 
m ^ w e / ^ Aewámf»mvA:gfA (40). Mátyás király az 1470-es évek elején Szabács megvé
telére készült. Mivel olyan kemény tél volt, hogy „ m y W az zawa ̂ /M^W az aro^ay 
jBe/ag^aMaA:" (40), vitézeinek kesztyűket és ködmönöket készíttetett a fenti terület 
összes szűcsével. Várad (Nagyvárad) a XV. században (vö. GYÖRFFY i. m. I, 320—1; 
térképmell.) jól megerősített városnak és fontos kulturális központnak számított, 
azért alkalmas volt területi határpont megjelölésére. Első feljegyzett előfordulása 
1208-ból: capitulum PFaraaYeme (KNmzsA i. m. 195). A z ország keleti megyéiből 
ismert többi Farad, Farába (1. PAis: M N y . LII, 18—9) kevésbé lehetett országosan 
ismert. A név a vár főnév -a" kicsinyítő képzős származéka (KNIEZSA: MagyRom. I, 
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195; KÁLMÁN i. m. 163; MEZŐ—NÉMETH, SzabSzat. 64); m a Oradea Romániában 
(ÚjMagyLex. V, 286). 

Zemlén: zeWyfzf/z (47,49); offW zemly énbe (48). 1521 nyarán a török császár
nak az volt a haditerve, hogy először Zemlént foglalja el, hogy aztán Nándorfehérvárt 
„wyzreW zoraznv/" ostromolhassa. Hatalmas haderővel vonult fel környékére: 
„TTzewoW 7wfA wo/A jReya Hűmmzorl|Hammzor zaaz JSzewr Em6fMYMg/". JVem cAak 
_/gyr wwafM ^ra^a HoMe^mj ... yeynvaraf/z ̂  zem/yw/A (46—7). A túlerővel 
vívott harcban a vár maroknyi csapata felmorzsolódott, elvérzett, Szkoblit súlyosan 
megsebesült; ,,Ha/a/a? .Sebek wo»űMa& J(ayf»o" (48). Szolimán ,,Ájy/eMcz#f M%;ro 
Hogy megA zo/affa wofw" (47), elfoglalta, és „zem/yMfM megA Hogya Hogy rAew^ew/ 
A); 7%ewryeA:" (49). A szerző szavaiból világosan kitűnik, hogy helységünket a Száva 
folyó választotta el Nándorfehérvártól, tehát csak a Szerem vármegyei Zem/gM szere
pelhet nála a fenti összefüggésekben (1. GYÖRTFY i. m. 320—1; térképmell.). A várnév 
a szláv zem(/a 'fold' származéka; Zem/gM síkságon feküdt, valószínűleg építőanyagáról 
kapta nevét; magyarra fordítva 'Földvár'-nak felelne meg (vö. MELicn: M N y . XVII, 
65—73; PAis; M N y . X X X , 109). Szerb neve Zemw/z (KARADzió, SrpRjec.; IvEKOVió— 
BROZ i. m.; EncJug. I, 460; i?eogn%f a.; FEKETE i. m. 805). Elpusztítása után a XVIII. 
század vége felé indult rohamos fejlődésnek, m a Belgrád egyik peremkerületét al
kotja (JÓKAI, MNTört. I, 231, 524; ÚjMagyLex. V, 214). 

Zvornik (~Zvonik~Zvonnik): /wmzMcWfM M/ofMCMOzarazzwonnyky zoMCMO&-
Mak Hogy E w owzef/% Z w o n n y k b w l ^ezgyfgMg a &yw%M^ayka&arA (43). A fentiekből 
következtetve helységünket a Drina-parton, Szabácstól nyugatra, az egykori ozorai 
vagy sói bánság területén kell keresnünk (vö. IvEKOVic—BROZ i. m.). A kézirat 
szerint a szó belsejében határozottan -MM- van, így írta át SzALAY is: ZwoMMf&W, 
zwoMM/kf (Monírók. III, 156). Történészeink általában ZvomXkot használnak. 
A két alak ugyanannak a helységnek a neve. A Drina bal partján feküdt; 1464-ben 
Mátyás királynak nem sikerült visszafoglalnia Szerebernik visszaszerzésével egy idő
ben (vö. ELEKES: MoTört. I, 314; BENCZÉoi i. m. I, 451). A szerző minden alka
lommal -MM-nel írja, ezek szerint a déli részeken élő alaknak kellett lennie az r nélküli, 
az -M^MJ-es alakváltozatnak. Megtaláljuk a „Vita Petri Berislavi" latin nyelvű élet
rajzban : „capta űrbe ZvoMf&", „de ZvoMik" (Monírók. III, 222), sőt jóval később is 
kerül rá adat: Hnt. 1873: ZvoMf&. Szerzőnk -MM-je vagy geminációs, vagy -rM->-MM-
hasonulásos fejlemény. Valószínűbb, hogy ikerítődéssel jött létre, mert a ZvomA 
adatai korábbiak (1. NarEnc. IV, 1312—3), és a kéziratban az intervokális -MM- élő 
jelenség. Szerb-horvát forrásokban mindkét alakváltozat föl van jegyezve (1. NarEnc), 
török nyelvű feljegyzések ellenben -m-nel használják, például: 1526: Tziwmg; 
1580—1592: /zvorMío; 1684: Jzvomig (vö. FEKETE, SSchrift. I, 159, 423, 811, 815). 
A későbbi forrásokban inkább -m-nel találjuk: ZvorMfk (IvEKOVic—BROZ i. m.); 
ZvomzA:, ZvorMfk (JÓKAI, MNTört. 1,262, 529; II, 171, 553, 624); Jókai idézett művé
nek kritikai kiadásában a jegyzetek között (I, 529; II, 624) újabb alakváltozat is fel
bukkan: Z?ziWMz6. XI. században épült település, nevét valószínűleg alapítójáról, 
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Zvq/Mf/Mfr-Zwnfmfr horvát királyról (1076-1089) kapta (vö. KARAozic, SRPRJEC-
NiK; ÚjMagyLex. VI, 784).^ 

b) Megye/zeveA; 

Baranya: jE7 ̂ ẑf/zw/r/z ivofA, zerew/M warmegye wa/Aro war/Mggye Baronya 
wWTMfgy (-/Megye helyett) & /%%%%% woar megye (39); AfyW Bar onyan 5"o/MOgyoM 
a/fAa/ meMfA wof/z (40). 1476 előtt Szabács török kézen volt (vö. IMRE, SzabV. 28; 
ELEKES: Motort. I, 338). Ali bég innen indult portyázó útjaira egészen Söjtörig 
„Harmycz Ezer Emberrel" (39—40). BwaMya vármegye és ̂ arű»j/o egymás szinonimá
jaként használatos — mint .Szerem vármegye és Szerem, Fa/W vár/Megye és Fa/^o 
stb. — a XVI. századi Dunántúl délkeleti csücskének a neveként (1. GYÖRFFY: M o -
Tört. I, 320—1; térképmell.). Eredete nincs megnyugtatóan tisztázva, általában abból 
a szláv közszóból származtatják, amelyből a 'mezőgazdasági talajművelő eszköz' je
lentésű 6o7w%z szavunkat is (vö. szb.-hv. 6rw%z, szik. 6róf%z). A Zkzro/rya alakváltozat 
a szóeleji mássalhangzó-torlódás feloldásával, magánhangzó-elhasonulással és 
M>Mf palatalizációval jöhetett létre (vö. BENKŐ: M N y . XLIX, 13; TESz.). 

Pozs(e)ga: ĵ ô ga waar megye (39); 1. 2?w#zya a. is. Baranya vármegyétől délre, 
a Dráva és a Száva között fekvő végvidéki vármegye (1. GYÖRFFY i. h.) neve. A szláv 
/wzeg 'gyújtó eszköz' származékszavából lett tulajdonnévvé (IvEKOVic—BROz: 
Rjecnik; MELicn: M N y . XXII, 4); a régiségből vár-, település- és megyenévként 
ismeretes több alakváltozatban (1. CsÁNKi II, 397). 

Somogy: S o m o g y o n a/fWmeMfA wW/z (40); 1. még 2kzr#y%za. Baranya megyé
vel északnyugatról (1. GYÖRFFY i. h.) szomszédos közigazgatási egység neve. A szö
vegösszefüggés, az előzmények bizonyítják, hogy deákunk a megye területét érti 
rajta. A jom 'cornum' növényi termést jelölő köznév -gy képzős származéka (vö. 
KERÉNYi: M N y . XXVII, 105; HoRGER: M N y . X X X V , 183; GYÖRKÉ: M N y . X X X V I , 
37; BÁRCZi: M N y . XL, 323; KNIEZSA: MagyRom. I, 223; MoÓR: M N y . XLIX, 300; 
KÁLMÁN i. m. 159; TESz.). 

Szerem: zereww wwmegye (39); wa&OMűA: & zereww wwmegye&MeA; a JKew-
ze/?ê MJ (44); zerewmbe... ̂ zowy^agofATTzezmeA: 2(o/a (39); zereme^fA (76), ze-
re^m^eMej, zerew/MAeiv/ (44); zere/M7%e& (76); zerew/M); (46), zerewmbe wú/o wa-
raA;̂ /̂ (76) stb. A Valkó vármegyétől keletre eső, a Duna és a Száva közötti területnek 
mint közigazgatási egységnek (1. GYÖRFFY i. h.) a neve. Személynévként már 1171-ben 

% Az említett helységek, közigazgatási egységek fekvését 1. a mellékleten (térképen 99. 1.): 
I. Söjtör, 2. Hahót, 3. Fakos (Zala vm.), 4. Mohács (Baranya vm.), 5. Gredistye (Pozsega vm.), 
6. Jajca(Jajcai bánság), 7. Diákó, 8. Szentgyörgy, 9.Újlak (Ilók) (Valkó vm.), 10. Ópétervárad; 
II. Pétervárad, 12. Barics, 13. Károm, 14. Szalánkemén, 15. Rednek, 16. Szentdemeter, 17. Árki; 
18. Szabács, 19. Zvornik, 20. Köiypén, 21. Zemlyén (Zimony); 22. Nándorfehérvár, 23. Avala (Ha-
vala), 24. Zsarnó (Sarnó, Havala), 25. Notyaj, 26. Szendrő; 27. Somlyó (Mezősomlyó), 28. Temes
vár, 29. Temes puszta, 30. Lippa; 31. Buda, 32. Pest, 33. Tata, 34. Rákos(-mező), 35. Hatvan, 36. 
Cserépvára, 37. Ecsed(vára), 38. Várad. 

I. Zala vm., II. Pozsega vm., III. Jajcai bánság, V. Valkó vm., VI. Szerem vm., VII. Macsói 
bánság, VIII. Temes vm. 
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előfordul: Zerem (MELicn: M N y . XVI, 53; HonfMg. 1/2, 127, 420). — M A . 353: 
Szerem (megye); 295; Szerem 'Sirmium' (helység); Szerem^ 'Sirmia' (tájegység); 
KASSAI: Szerem Kdrmeg^e (Lex.). Szere/M-re 1808-tól van adatunk, de még később 
is élt mellette a régi Szerem alakváltozat (vö. K[EMES]: M N y . XIX, 93). — A név 
eredete vitatott, a szerb szakirodalom végelemzése szerint a lat. Sirmium 'Mitrovica' 
helynévből ered (Rjecnik%). MELicn (MNy. X X X , 42) a régi magyar .szerem 'rác, 
szerb' alakból származtatja, GYÓNi (MNy. XLII, 45) pedig egy középkori bolgár 
Srems-re vezeti vissza. A krónika nyelve erősen ö-zo, nagyon jól tükröződik ez a 
Szerem (Ix) és a Szeröm (9x) változatok gyakoriságában is. 

Valkó: wa/A:o warmegye, wa/Áro^a (39); 1. még jBarű^ya és Szerem a. Pozsega és 
Szerem között volt régen ilyen nevű vármegye (vö. CsÁNKi V, 423; GYÖRFFY i. h.). 
Szláv közszói eredetű megyenév, mely a W5&5 'farkas' -ov birtokos képzős szárma
zéka (MELiCH, HonfMg. 1/2, 133—420; KNiEZSA: M N y . IV, 221; Uő.: MagyRom. 
1,224; PAis—GYÖRFFY: An. 170). 

Zala: za/a wár Af egyebe... 2&z6o/f/r *f<?̂  & jEgerew/A M/<?rA (40). Vas és Somogy 
megye között helyezkedik el (1. GYÖRFFY i. h.), területét a Zala folyó szeli keresztül. 
A helységek és a megye a folyóról kapták nevüket. A folyó neve többek szerint kelta 
eredetű (MELICH: M N y . XXXI, 299), és eredetileg jz-es ejtésű volt (MELICH, SzlJsz-
1/2, 95, 149), mint m a is a Sza/a/# 'Zala-forrás' (vö. KÁLMÁN i. m. 127) helységnév
ben. A z z-s ejtés zöngüléses fejlemény (KNiEZSA: M N y . XXIX, 146; JuHÁsz: M N y . 
XXXIV, 46), de létrejöttében szerepe lehetett a régi z-s írásmód helytelen értékelé
sének is (vö. P[Ais]: M N y . 241). Számos földrajzi névben z-vel állandósult (vö. 
CsÁNKi H, 809; III. 26; PAis: M N y . XII. 169; MELicn i. m. 1/2, 1949; KÁLMÁN i. m. 
140, 158, 159, 162, 176). 

c) 7%/egy.fégMeve& 

Mezőség: az .Egez mezewssegewn a TTzyzwz T ^ W w a m a W W (!) ybgwa m y W 
^ejm^A: (!)... E w ATeÁ;;; m_ywe/feA: ̂ ewameMewW/z (40). PAis (MNy. IX, 357—8) 
az 1332—1337. pápai tizedlajstromokból idéz Arad megyei Mezew.%z&, Meze&wzg 
nevű helyet (vö. BALÁzs: M N y . XLIX, 60). Mások meghatározása szerint a Szamos 
és a Maros közötti területet hívták Afezarégnek (vö. KRévaiLex.); — Mez&ég 
'Címpia; az erdélyi medence északi része' (ÚjMagyLex. IV, 626). Az idézetben sze
replő Afez&ég azonos a fenti három forrásban említettel. A -jég eredetileg térszín-
fbrmanév lehetett (irodalmát és részletesebben róla 1. HORPÁcsi: M N y . XLIX, 4 4 — 
50; BALÁzs: M N y . XLIX, 50—61). A memoáríró nyelvében nem volt produktív 
helynévi elem, például a többször használt Szerem vármegyenév mellett egyszer for
dul elő Szeremjég. 

Tiszántúl: o TTzyzmz 7 1 W M/aroaWwZ (!)ybgwa (40); 1. még Afez&ég a. A külön-
írás ellenére egészen valószínű, hogy az Alföld keleti részének, a Tiszától keletre eső 
több tájegység (ÚjMagyLex.) összefoglaló neve. Első tagja a Tisza folyó -% ragos 
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alakja; legrégibb elnevezéseit és előfordulásait 1. SzÁDECZKY—KARDOSs: M N y . L, 
105—10. A névutós szerkezet megvan SzÉKELYnél is (Krón. 230^: »á Ti szántul 
va/ó /be/def". 

d) Ország-, or^zágréfz-, rar/omáM^Mgvg^ 

Bosznia: a 7%e)wew&... Boznaba... 5"o/ra^ EZ we//z ww%z (5); ̂ oz/za^W (44); 
oz Boznay ;%%sMZ/za& (44) stb. Szerb-horvát neve m a is ^of«a (RjecHSrpJ.; 
KARADZic, SrpRjec; IvEKOVic—Baoz, Rjecnik; TESz). Régi nyelvünkben többnyire 
ez az alakváltozat járta (EtSz. 6o^»^a a.; TESz. 6amyd& a.). Valószínűleg az azonos 
nevű folyótól kapta nevét. Irodalmát 1. KNIEZSA, SzlJSz. I, 106; TESz. SzÉKELY 
ISTVÁN jobbadán ^o^zMOjág-ot használ, például: ̂ ozMajágta (Krón. 196; 197, 3x) 
stb.; de i?aWa&oc (i. m. 16). 

Erdély: Ena? Erdélybe 7%yz TTzarrAo zo/ga wog^oA: (12). Zápolya János val
lotta ezt magáról vajda korában. M a /Wea/ Romániában. Elhomályosult összetett 
szó, első tagja az ered 'sarjad' ige -o melléknévi igenévképzővel, illetve (ej y előz
ményével alakult a második nyílt szótag magánhangzójának kiesésével. A z utótag 
a kihalt, csak néhány földrajzi névből ismert (1. TESz.: e/v, e/vő/, gye^űe/ve a.) 
e/v* (^e/ő 'vmin túl fekvő rész') főnév. A z Erae/y (< erdőelv 'erdőn túli rész' előz
ményének legkorábbi előfordulása: JWewe/w (An. 11; vö. TESz. e/v\ era# a.). 

Hercegovina: /?woMcAo/f/z wofA az #ozf%zy /7aMűwaA: az Herczegowynay Ey 
ortowzzorzagy zaMcWroArW J5gye/ewm6e (44). Csak melléknévi származéka fordul 
elő. E katonai körzeti egységek területét a török a XV. században kebelezte be. 
A hercegovinai körzet a történelmi Bosznia és Orbonászország 'Arbanasi' (NarEnc.) 
között terült el. A z országrész neve közszói eredetű: /zercegovw%z'ducatus', szb.-hv. 
Vzercegova arzm%z' (RjecHSrpJ.) 'hercegség; őrgrófság'; végeredményben a német 
eredetű, de magyar közvetítésű (ir. ném. Zferzog>) Aereeg (TESz.) szláv képzős 
származéka; a német megfelelője Aerzogfw/M. M a : Bosna—Hercegovina, szövetségi 
köztársaság Jugoszláviában (ÚjMagyLex.). Városrésznévként szintén használatos 
(SZABÓ T. ArriLA: M N y . XXIX, 52; PÉTER: M N y . XLVII, 162). 

Horvátország: ̂ 4z wég/t woragta (!) rnyncf Boznaba S"myM(f H o r w a t h orzagba 
E? 7%of/z orzagA wege6e &)W/z ̂ / ivefA wo/za (5). II. Ulászló uralkodásának utolsó 
éveiben I. Szelim több végvárat elfoglalt a fenti területen. Horvátország a történelmi 
Bosznia és Szlavónia déli-délnyugati határaival érintkezett (1. GYÖRFFY: MoTört. 
320—1; térképm.). — fforváforjzág 'Dalmatia, Croatia' (MA.). A réginél m a sokkal 
nagyobb területű szövetségi köztársaság Jugoszlávia északnyugati részén. A név első 
eleme szerb-horvát népnévi eredetű, végső etimológiája tisztázatlan (KNIEZSA, 
SzlJsz. I, 218; TESz.). Személy-és helynévként egyaránt elterjedt, és korán vannak rá 
adatok (1. KNIEZSA i. h.; TESz.). 

Korontál (~Korontály): ̂ TomMfa/y6a (78); 1. Becswjzág a. A XIV. század óta 
Ausztriának (egy időben Németországnak) az olasz és jugoszláv határral érintkező, 
a Dráva felső folyása mentén fekvő kisebb része (tartománya) (vö. VTört. IV, 1 4 4 — 
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5; térkép). A régiségben inkább 7&zrmfwz, nem. #&-%%# (MELICH: M N y . XXVII, 
226; X X X V I , 154; ÚjMLex.; ÖstLex. I, 581; TESz.) néven szerepel. A lakosság 
— valószínűleg kelta törzs leszármazottai — neve a Aamfem továbbképzésével ala
kult: J&zrMfr, KGrMff&jMfr, ^Tam^/zJMer 'karintiai ember'; lat. Carm (HoRPÁcsi: 
M N y . XLI, 78—80; ÖstLex. TESz.). Magyarul ÁromM^Z—^oroMfáíy-oknak is hívták 
őket: SzÉKELY (Krón. 16): CoroMfa/mc (vö. HoRPÁcsi i. h. 79). Helynévi adatai jó
val korábbiak: XIV. század eleje: j&onmfW; 1345/1367: Aüro/W; 1470: A w w z f W 
(TESz.). A név alakváltozatai a növényvilágban sem ismeretlenek: AroWfár 'fehér-
szőlofaj' (GoMBoez: M N y . II, 150); gyakoribb jelzői szerepben: koro/zfár-r̂ po, 
&woMfón r^pa (MA.; NySz.), ^o/o»fórfző/o, f6oroMfdr-,?ző//ő), A;o/oMfán-̂ zo//o 
(MTSz; TESz.). E név- és jelzői használat arra mutat, hogy a megnevezett répa- és 
szőlőfajta Karintiából jutott hazánkba (vö. TESz.). 

A fenti Abfwzfdíy (^^ToroMfá/) földrajzi név (törzsi) népnévből (KNmzsA: 
NévVizs. 33) fejlődött. Akadnak rá adatok -orjzág utótaggal is, például: 1553: Ab-
m»rá/ orzog; 1562: ̂ TomMM/y orzqgy (KÓSSA: M N y . V, 422), AbroMfowzdg, JSToro»-
rá/y (SÁNDOR: Sokf. XII, 230). KRESZNERics egy ritkább alakváltozatot idéz Keltái
tól: A^ro«r 'Carinthia'; 'Karintiában lakó, karintiai' jelentésében a XVI. század 
első feléből ismerjük: WoMfa/ fo^oÁTMÁ: (KazK. 194; vö. HoRPÁcsi i. h.). Nyel
vünkbe a középfelnémet kori bajor-osztrákból vehettük át (<K6wf»oer(e) 'karintiai 
ember'). Adatunk r—r>r—/ elhasonulásos, 7>/y palatalizációs, á előtti szótagban 
a > o elhasonulásos változással és a szóbelseji mássalhangzó-torlódás feloldásával 
jött létre (vö. TESz. W/Már, &«/&-, Aro/omp^r a.). 

Orbonászország: ortoTzazorzagy (44). Csak továbbképzett alakja fordul elő. 
A melléknévképzos származék alapszava ugyanolyan alakulat, mint Mqgyarorazd#, 
jLeMgyf/orpzág stb., előtagjában ugyanis egy ritkán előforduló, m a már kihalt népnév 
rejlik. A z idézetből következtetve az orboMsz-ok „országát" a Boszniától keletre — 
délkeletre eső balkáni területen kell keresnünk. Egyes szerb kútfők szerint a Balkán 
felsziget délkeleti részét j4r6m%%M-nak hívták (NarEnc). E területet zömmel az illí
rek utódai, az a#d/zo6 lakták. Földjüket a török már a XIV. század elején elfoglalta 
(ÚjMagyLex.), 1443-ban Castriota György (Szkander bég) ismét kivívta független
ségüket, de csak rövid időre, mert II. Mohamed (1451—1481) évszázadokra leigázta 
őket. A szerb ̂ rMmay jelentése 'der Albanese; Albanus' (IvEKOVic—BROZ, Rjecnik; 
TESz.), MELICH szerint (MNy. XXVIII, 148) orboMárz szavunk ennek az átvétele és 
magyar fejleménye. Dictus- és vezetéknévként a XV. század óta ismert (vö. JAKU-
Bovicn: M N y . X, 278—9; NySz.; OklSz.; Kiss: M N y . LX, 473; MiKESY: M N y . 
LX, 4 7 3 — lapalji jegyzet). Köznévi használatát számos nyelvtörténeti adat igazolja: 
1575:Of6oMáyz.' Epirota, Albanensis (HELTAi, Krón. I, 398; II, 332; vö. KR. II, 95; 
NySz.); 1606:/ar6m%zzo& (TörtT. 1893: 226); 1708: Epirotae: Épirusbéli OrAoMÓf 
(PP. [I], 220); Or6oMJf: Epirota (PP. 178) stb. (1. részletesebben Kiss i. h.). — Föld
rajzi névként: 1767: Or6<W.?-o%6ag; Epirus (PPB.); SzÉKELYnél (Krón. 218) W/-
6fMwz a neve: ,,^/6mmMac, es Epirosnak". 1792: Or6o»6Ü-orfz^g; Epirus (SzD^ 165). 
A történelmi események, ezek kora, a földrajzi összefüggések és a nyelvi adatok 
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— kéziratunkét is beleértve — egyöntetűen bizonyítják, hogy (WwMrz-oknak az 
albánokat, OrboMÓazorazógnak a zömmel albán-lakta területet nevezték. A mai 
o/bóm (a többes számú lat. v4/6a«f főnévből vagy az a/6a»%j melléknévből a szó végé
nek elhagyásával) csak a XVIII—XIX. századból van följegyezve (TESz.). A korábbi 
orbonácz, amof magyar elnevezések és az újabb a#%bi népnév közös forrása nincs 
kielégítően tisztázva (i. m.). 

Stíria: 5"fyrya6ű (78). L. 2?&.Rw.pzág és ̂ é/Mg/or^zág a. A X V — X V I . századi 
Magyarország délnyugati határával szomszédos terület neve (1. GYÖRFFY i. m. 320—1. 
térképm.; VTört. IV, 144—5; térképmell.), másképpen J>?a/ffWJzág'Steiermark' 
Ausztriában (ÚjMagyLex.). .SYeyr városról nevezték el (ÖstLex.). A latin és latino
sított országrész- és országnevek leggyakrabban -%z végződésűek, szerzőnk ebben a 
formában használja, mint utána is sokan mások, például: 1559: 6YyrKZf, 6#r%z6a 
(SZÉKELY, Krón. 207^, 219); 1621: S"fzng (MA.) stb. 

Tótország: 7%o/A wjzqe& (5), TbofA orjzogba (13), Tb^A orzagbwZ (13); E/ 
^wz/AW^ wWz, zerew/M wormegyf... .Ef /?o^o war fMfgye, fj Tóth orzagnak 
M 2(ezg (39). A z 1470-es évek elején a török csapatok Szabácsból indultak e terüle
tekre rabolni, írja a deák az idézet előtt. A z említett közigazgatási egységek alapján 
a történelmi Szlavóniára (1. GYÖRGY: MoTört. 192—1; 272—3; 320—1; térképmell.), 
a Dráva és a Száva felső és középső folyásának területi egységére, a mai Szlovéniára 
(Jugoszlávia) gondolhatunk (ÚjMagyLex.). — SzÉKELY (Krón. 227J: Tbf orjzagof; 
1621: rJrofjzág 'Sclavonia' (MA.); To/oMzóg (PPB. [I.]) stb. Településnévként is 
előfordul (1. SzABÓ T. ATTILA: M N y . X X X , 170), az első tag mint helynévi elem gya
kori volt (eredetére vonatkozólag 1. TESz.). 

OrjzdgMevf& 

Bécsország: 2 W z orzagöa (78); Á^bew;/ [Nándorfehérvárból] oz w^a» a cAazar 
# # % c/zaA; Afogyarorz^ba 7%ew/A ̂ /ajf/z..., ̂ e MfggA JVemefAorzagba Bech or-
zagba ̂ oroMfaíyAa & 5"(yrya6a MegA... wer oMf/zajfA mywe/fA ŵ ô A (78). Elesett 
Nándorfehérvár, a „körösztyénség kapuja" (78), megnyílt az út a török császár előtt 
a fenti területekre, írja tovább a krónikaíró. #á%wjzá# 'Ausztria; österreich' elő
fordul például PESTinél (Nom. 65), GöncsöNYinél (Máty. 60; vö. NySz. wjzóg a), 
a Verancsics-Évkönyben (Monírók. III, 4); PPB. [I.]: #gfj o^zág (y4wjzrnű a.), PPB. 
[II.]: JBg^-orjzág stb. A szövegkörnyezetből ítélve ez a jelentése anyagunkban is. 
Határai, területi hovatartozása a X V — X V I . században változtak, a XVI. században 
-Bécsvrjzág 'Austria' elsősorban a Bécset körülölelő területeket (1. JVáMg/orjzdg a.) 
jelenthette. Földrajzi neveink között nem ritka (PÉTER: M N y . XLVI, 162). 

Egyiptom: .%%p//zo#%?f/z (6); _Egypf/w?My(6);l. ̂ /exoMdna a. Első előfordulása: 
eg%?fofM6a (MünchK.; EtSz.). A z egyházi latinból került át nyelvünkbe az j%%pf%?~ 
^egzpmf tárgyesetének (fgfpfwmj helytelen értékelésével (EtSz.; MELicn: M N y . 
XIV, 18, 73; M N y . X X X V I , 946; BÁRCZI, Szók^ 106—7). — SzÉKELY (Krón. 15%): 
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_Eg%pfom6a, 2#%?fwMfKZc fgfpfomor (i. m. 134) stb. D e 1696: ̂ gy^/i^MaA: (Illy: Préd. 
I, 357b; vö. NySz.). 

Magyarország: AfűgyarorzagA (44, 46), Magyororzagof/z (5), Afagyarorzog6o 
(36, 78), Mogyam7-zagro(6,7, 8, 38),MagyarorzagMoA: (78); Magyarorzagba TTzm'r/: 
aWaaf/z (78). A z idézet II. Szolimán (1520—1556) császárra vonatkozik. A név XVI. 
századbeli adatai között már ritka a vegyes hangrendű előtag: Mogyer orzog (DomK. 
126; NySz.); de: Magyar orzag (ÉrdyK. 544; NySz.). Afagzar or^zagMac, Mqgwzr 
orjzagfo/, Magfar or^zagta stb. (SzÉKELY, Krón. 2I62, 218, 225z). A z összetett szó 
első eleme önállóan is előfordul 'Hungária; Ungarn' jelentésben: magyaraa yewr 
(ÉrdyK. 396b, 397); magya/raa yew^eMeA: w«a, ygwe magyarra (i. m. 398, 400b; 
NySz.). E használata m a sem ritka a Csallóközben. A magyar népnév legkorábbi 
előfordulásait és etimológiáját 1. TESz. 

Németország: JVe/MerAorzag6a (78); 1. még jBécjorazóg a. A kézirat szerzője vi
lágosan megfogalmazta, hogy „Míyen gofzoz yyraA: ̂ 4/arA & Taey^tg, az E w gowoz 
Jgye7zef/z/gM&fege& Mya, Ey JVgm ffoza Zaf/zaj mya... ZewfA wof/z ̂ //yeM /éw wegA 
ZfazMaA; 'Nándorfehérvár' weze^/mg" (78), és ennek következtében „a My»f& az 
wffaw wa/o Tagw 7VapoM^e»fA MegA Mwfa^a ivofA... a c/zazar JVew cAaA: Magyaror
zagba 7%gwfA (/Wâ rA Ey TtaWajf/z..., oe MeegA Nemethorzagba j?ec/z orzagta 
(sorközi beszúrás) AbroMfa/y6a Ef 5"(yryo6a... wer oMmojfA myyve//A worA" (i. h.). 
A z idézet alapján határozottan állíthatjuk: a) hogy a „németországi" török pusztí
tás az 1521. év utáni időszakban, V. Károly (1519—1556) uralkodása alatt történt, 
b) „Németország" a mai Ausztria nyugati, délnyugati részére vonatkozik, c) s „Bécs
ország" főleg a Bécset körülvevő területeket foglalja magában, mert tőle délre Stíriát 
és Karintiát találjuk. A német és osztrák trón kisebb megszakításokkal már 1438 
óta a Habsburgok kezében volt (ÚjMagyLex.; JVffMeforjzog a.). Ilyen értelemben 
használja SzÉKELY ISTVÁN (Krón. 219) is: M??Mef orazagöa... <SYMa6a, ydzwfrf'aba es 
Carmf/z;a6a. A z előtag szláv eredetű, elterjedt földrajzi névként is (KNiEZSA, SzUsz. 
1,335; TESz.). 

Szerecsenország: zerechen orzagnak (6): az egez .Egypf/zo/Mof/z... 
myzyrrA, & fgyA; Üeze/A zerechen orzagnak MegA wefA (!) wofA (6). A deák I. 
Szelim (1512—1520) 1516—17. évi afrikai hadjáratára utal (vö. ÚjMagyLex. 11,142; 
VTört. IV, 531, 578). A hódító ekkor előrenyomult egészen Felső-Egyiptomba és 
Alexandriától nyugatra. E területeket zömmel arabok lakták. — A azerecjeM szónak 
több jelentése és alakváltozata élt nyelvünk történetében (vö. NySz.; KNiEZSA, 
SzUsz. II, 753—4); ÉrtSz.; ÚjMagyLex.; TESz.). A középkori és az újkor-eleji ada
tok jelentései: 'Aethiopus, Sarancenus; der Mohr; mór, arab' (KNiEZSA i. m. 754), 
'izmaelita, néger, fekete ember' (TESz.). — ZereceM orzag 'Aethiopia' (BécsiK. 11; 
JordK. 9); 6"zgreczfeM orjzag 'Aethiopia' (SzikszF.; vö. MELicn i. h.); MOLNÁR A.: 
Bibi. II, 16; NySz.; 1767: ̂ zgrg^gM ország (PPB. [I.] AEYWpfa a.) és 1816: J#/wo-
j7%a vagy 5"zere^eMeA: orjzóga (HÜBNER, Lex. I, 44); közelebbi értelmezés nélkül ta
láljuk a Verancsics-Évkönyvben: 5"zerecfgMor^zágva/ (Monírók. III, 14). Krónikánk 
„Szerecsenország"-át a XVI. századi Egyiptom déli és nyugati határvidékén túl kell 

95 



keresnünk, s minden bizonnyal tágabb értelemben, a színes bőrűek által lakott tá
voli területek összefoglaló neveként használta a szerző e megjelölést, mint a régi 
görögök is (ÓkoriLex. I, 53). Előtagja arab eredetű vándorszó, nyelvünkbe olasz 
közvetítéssel került (ÉKsz., TESz.). 

Törökország: 7%mwe*Wk orzag/z (46); T e w r e k orzagba me/zfek wW/z (41). 
— 1476 k.: rwrwA:-or^g6a (IMRE, SzabV. 141); SzÉKELY: TlöröA; o^ag6a (Krón. 
2O62). A név első tagja népnévi eredetű (etimológiáját 1. IMRE i. h.; TESz.). A TlöröA:-^ 
Tlörek- hangtani párhuzamosság még élő jelenség a szerző nyelvében több helyzetben, 
például: TVzewnwwy (23)~rgrMwy (23, 24), KewzewM (23)~Kewzem (22) stb. 

Kf/ógfó/Mév 

Európa: ^gez E w r o p a n a k weze^/TMerf /gye^ezy^ (78). Földrészünk az 
egyik világtáj görög nevét viseli (vö. gör. Ere6a?z), végső elemzésben föníciai eredetű, 
'sötét, nyugat* jelentésű közszóból lett földrajzi névvé (KÁLMÁN i. m. 130); nyel
vünkben latin átvétel (régi előfordulásait 1. EtSz.). 

A krónikában előforduló helynevek vizsgálatából azt látjuk, hogy a szerző meg
lepően jó, teljesen megbízható topográfiai ismeretekkel rendelkezett. A nevek je
lölte helységek léteztek, több forrásban szerepelnek, s a szerző használta névválto
zatok élő formák voltak. Kitűnően ismerte a helységek fekvését még egy-egy várme
gyén belül is. Olykor a település mellett vagy közelében levő folyó nevének (Dráva, 
Száva, Temes) említésével könnyíti meg az indentihkálást (Szentdemeter, Szent
györgy, Fehérvár stb.), máskor valamelyik nagyobb város, történelmünkből jól 
ismert vár megnevezésével teszi biztossá a lokalizálást (Pest, Nándorfehérvár, Zem-
lyén stb.). A kicsi, az eltűnt vagy később — rendszerint a helység újjáépítése után 
más néven szereplő települések helyhez kötéséhez is ad néha fogódzót azzal, hogy 
egy-egy esemény kapcsán több szomszédos helység nevét sorolja fel. Arra is van példa, 
hogy egy kisebb várnak a délen bizonyára közhasználatú neve mellett megjegyzi: 
„Kyth m y " — nyilvánvalóan a vártól északra eső területeken lakó magyarság — 
másképpen „Hywnk" (Havala—Sarnó). 

A nevek használatával kapcsolatban azt figyelhetjük meg, hogy az összetett, a 
mai két vagy három elemű neveknek kevés kivétellel a rövidebb változata a gyako
ribb nála: SzeMífero (Végszendrő), SzeMfaemefer (Szávaszentdemeter), azeM%yw%y 
(Drávaszentgyörgy), Fe/énw (Nándorfejérvár). Igaz, hogy a nevek egy részéhez 
később került a megkülönböztető jelző. A párhuzamos használat viszonylag ritka: 
jRá&as^Tfá&asmezo fi&f&oj mgze/gj, f#eryár~ JVdm&r/éyérvár. A megyenevek vagy 
egyeleműek: Somogy, Za/a, Szerem, vagy a vármegye taggal járják: Jkwwzya vár
megye, foza/ejga vármegye stb. Olykor -aág, -jég képzős származékszó tölt be 
ilyen funkciót: Szeremaég. Nemcsak alakrövidítéses névvariánsokkal találkozunk a 
munkában, a jellemző nyelvjárási hangtani sajátságok érvényesülése következtében 
további változatok alakultak ki: Szerem—Szeröm, Sze»fáomeför~SzeMfa'őmőför, 
feyervár~fe/zrvár, Zem/yé/z~Zem/ym stb. A S a W c (8x)~ &?&?&? (Ix) alakok első 
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tagja az eredeti, az átvett szerb-horvát forma magyar megfelelője, a második a nyel
vünkbe való beilleszkedés folyamán létrejött névvariánsok egyike. Bizonyára élt a 
J W mellett TWwjz is. A tulajdonnév! előtagú összetett helyneveknek a birtokos vi
szonyt jelölő alakjai uralkodnak: fé/ervd/W/o (2x), Ő/wfenwW/o. Általában a ne
veknek azok a formái használatosak a memoárban, amelyek — több forrás szerint — 
még elterjedtebbek voltak a XVI. században, különösen az ország déli részein: 
ffo/zo/f (>ffaAJr;, F a / W f>Fa&ar,), & # r f > & % # - ; , Szem/en? f^Szenan?;, 
j&mwya f>J?űro»ya; vármegyenév), fozjgo f<fozjegaJ;JWzMaf>JWz/waJ stb. 
A helynevek rögzítésében ugyanazt a hangjelölést, helyesírást követi a deák, mint 

a köznevek írásában, az összefüggő szövegben. Még szókezdő kis- vagy nagybetűik 
is úgy jelentkeznek, mint általános írásgyakorlatában, hogy tudniillik egyes betű
ket rendszerint nagy, másokat pedig kis változatban használ (1. erről részletesebben: 
KovÁcs: MN y j . XIX, 99—103); ezért van nagy kezdőbetű a i W a , #ahw%, Ao/ypán, 
2WMe&, <Sbm(yJ, Tüfo helynevekben, s ellenkezőleg, kicsi a Fa/&ay, f ozaga, .SzerÁM. 
Zem/éM, Fa/W stb. tulajdonnevek kezdőbetűje. A z ^ írássajátság is fellelhető a 
„zoffya" városnévben, a gyakori a; pedig az alábbi helynevekben: yó/^ojjygA (40), 
/(oto^rj (36); hasonlóan: /wr&fyay (7), Te^jmyo (45). Két távoli ország városának 
nevét azonban részben latin, részben magyar írásgyakorlata szerint rögzítette: 
CwwfúMcwK%w/yfA (38), cwíjfaMczy JVapo/y6a (5), j/og%aw/ryo/A (6). 

Bár a szerző következetesen használja — és szinte a mai szabályoknak megfe
lelően — a bel- és külviszonyragokat, két földrajzi név helyhatározós alakjaiban a 
maitól eltérő alkalmazásukat tapasztaljuk. A 2 W a helynévhez W ? és W á ? kérdésre 
-M, -ra járul: we(y& ... 2 W a % FwrzefA a/a (7), Bwv&zra Mggywn (77), de /zowwzn? 
kérdésre -W/ és -rw/; AfgMfA worA Áy ^Wa6w/; J9WaW/Aj; me/ifA wo/A (37); 7o6 
woMJ Á7yra/y/za& BWarw/ we^ezwy (36). Úgy gondoljuk, hogy a -6w/ rag a &f igekötő 
miatt került a szóhoz. A A/agyarorazág földrajzi névhez az -fojn helyett kétszer is a 
-6a» ragnál gyakrabban előforduló -6a járul: Mqgyarorzagta w a & z W /ew TViemef 
JLewffA wo»a m y W az Ew; ÁjgwWayj^my^e 'társaság, kalandos' w%>f/% wo»a (36); 
JVgm c/%a& Af%yworza^6a 7%mvrA (fw/aj/A... ág MeegA... A!broMfa/y6a Ef 5"fy-
ryota... (78). Országunk nevéhez hosszú ideig a-Wz helyhatározórag kapcsolódott 
az -foj» helyett. 

A fentiekben tudatosan nem szóltunk azokról a helynevekről, amelyek tovább
képezve, az -i melléknévi képzővel bővülve előnévként vagy ilyen funkcióban for
dulnak elő az anyagban. Ugyanis már puszta felsorolásuk jól mutatja, hogy az alap
szó jelölte helységek távolabb estek Szerem vármegyétől és egymástól is, s hang
alakjuk alig mond valamit a krónika szerzőjének nyelvjárásáról: arf/%Wy (13), 
j&zf&ory (16), JWay (5), gef&gy (16), ÁTw/af/z&eiyy (13), jKWasfy (16), Afo/#ay, /,axy 
(33), ̂ ry«y (17), zopo/ya;; (12), zepf&fy (13), warooy (7), wer6fM;czy (13); — Ez/er-
gomy (7), Aa/oc/wzy (74); egyes személynevek (utónevek) tanulságosabbak e szem
pontból: V/M/W* (74) -7mrgw/i (17); gy)vrgy (16), gywrgy^/ (13) ̂ gyergy (J; jegyzék 
1537-ből, ugyanaz a kéz írta, amely az emlékiratot), /jfAwwz (15) -ErfAwwz (J). 
Azt viszont könnyen megállapíthatjuk róluk, hogy ugyanazzal a helyesírással je-
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gyezte fel őket a szerző, mint a közneveket, az összefüggő szöveget. Mellőztük a fo-
lyónevek vizsgálatát is, mert nincs alakváltozatuk, és lokalizálásuk nem okoz prob
lémát (ZWwz, 5"zdvo, Dwza, Je/javo). 

KOVÁCS ISTVÁN 

Localisation et témoignage des toponymes du monument linguistique 
„Az Lándorflejírvár elveszésének oka..." 

L'auteur a déjá consacré plusieurs études á la présentation des particularités 
inguistiques du texte et á ridentification de son auteur (cf. M N y j . XII, 47—80; 
NyelvtudÉrt. 58. sz. 358—64; M N y j . XVII, 87—108; XIX, 89—114; M N y j L X X I , 
2 0 — 8 , 186—97). Le texte contient un grand nombre de noms géographiques. Dans 
la présente étude, l'auteur les examine aűn de déterminer dans quelle mesure ces 
noms correspondent á des réalités, dans quelle mesure on peut assigner une véri-
table place aux localités nommées, et aussi ce que Técrivain du mémoire sait de ces 
localités. Si l'authenticité des éléments topographiques du texte peut étre prouvée, la 
maniére dönt celui-ci présente les causes et les circonstances de la chute de Lándor-
fejírvár (Belgrádé) devient également plus vraisemblable. Ceci augmenterait beau-
coup la valeur du travail. 

U n autre but de l'investigation est d'établir si l'orthographe des toponymes 
— surtout des toponymes étrangers — correspond á celle utilisée ailleurs dans le 
texte, si ces toponymes avaient des variantes, d'oú elles peuvent provenir et dans 
quelle mesure elles reflétent les traits dialectaux du texte. 

Les investigations ont donné pour résultat que Tauteur du mémoire disposait 
de connaissances géographiques parfaitement solides, qu'il connaissait trés bien le 
rapport entre les emplacements des diverses localités, et qu'á quelques exceptions 
prés (dans le cas des toponymes étrangers), il fixáit leurs noms avec l'orthographe 
qu'il suivait ailleurs dans son texte. Les variantes relevées étaient vivantes á Tépoque, 
elles se retrouvent dans le langage d'autres sources et elles correspondent aux parti
cularités dialectales les plus importantes de texte. Tout cela permet de conclure que 
l'auteur du mémoire dévait étre originaire de la région de Hongrie oú se trouvent 
la plupart des localités mentionées et que notre texte — et ses toponymes en parti-
culier — ont conservé pour la postérité d'importantes caractéristiques de la langue 
de ce territoire. 

I. KovÁcs 

98 



x 

Y' 
^ _ 

«J3 

%"-*-
'02 

0 * 
o3? 

oj@ 

r̂ .. 
j»f 

o7 

/K 

*c 

w 

^ ,r ^^ 
< ? 

-"—.... 
o28 
0 ^ v^ 

»JD 
»---̂ »̂  

W 
\ 

/ 

^ 
% 
<, 
\ . 

/ 
/ "2T 

L-jy ^ 9 ^ -
%f 

M 

A memoárban előforduló helységek fekvése (felsorolásukat 1. a 90.1. lábjegyzetében) 
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