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FERENCZI Géza

AAddaa lléé kkookk aa LLöövvééttee nnéévv 
eerree ddee ttéé hheezz

(Ki vo nat)
A szer zõ nem fo gad ja el a Lövéte hely ség -
név KNIEZSA I. és KISS L. fé le, szláv
‘va dá szat’, vagy ‘orosz lán’ ér tel mû sze -
mély név bõl va ló szár maz ta tá sát. Erdély-
beli és (kö zép ko ri) nyugat-magyarországi
név egye zé sek kel, ré gé sze ti, föld- és hely -
raj zi ér vek kel, va la mint ok le ve les ada tok -
kal tá mo gat ja G. KISCH vé le mé nyét. G.
KISCH sze rint a hely ség név a ma gyar lõ
igé bõl (ma gyar) --ééttee hely név kép zõ vel al -
ko tott ma gyar szó, és sem mi kép pen sem
szláv ere de tû. Ez az ige egyéb ként õsi
finn ugor szó. A hely ség név va ló já ban
fog lal ko zás név. A szál lás la kói a ko ra kö -
zép ko ri Ma gyar or szág it te ni gye pû in ha -
tár vé del mi fel ada to kat lát tak el 

A köz pon ti Har gi ta DNy-i lej tõ i rõl fa kad
a Kis-Homoród. Dé li irány ba si et ve át sze li a vul -
ká ni vo nu lat „Láz” ne vû fenn sík ját. En nek D-i
pe re mébe mélyített, föld ta ni okok ból nagy esé sû
szur dok ban, ha tal mas lá va töm bö kön meg tör ve,
még taj té koz va ro han vi ze az õt jó val len nebb
ma gá ba fo ga dó Nagy-Homoród fe lé. Alább e
szûk völgy kis sé ki szé le se dik, a me der esé se
csök ken, ezért a víz fo lyá sa is las sul.

Az em lí tett szur dok D-i vég zõ dé sé nél, a
Kis-Homoród két part ján szo rong a nép raj zi te -
kin tet ben is hí res LLöövvééttee (Lueta, Har gi ta me gye).
E név ere de te fe lõl ér dek lõd ve a kö vet ke zõ ket
tud juk meg az ezt a kér dést is bon co ló szak em be -
rek tõl: „LLöövvééttee ~~ LLöö vvee ttee [1332-7: LLuueecchhee – he -
lye sen LLuueetthhee –]. – Nyil ván egy szláv ere de tû

++LLeevveettaa [<ll{vvy ‘orosz lán’] vagy ++LLoovveettaa [<lloovv
‘va dá szat’] szn-bõl való.”1

KNIEZSA I.-nal azo no san vé le ke dik
KISS La jos is: „Lövéte ‘ro má ni ai hely ség a Szé -
kely föl dön Székelyudvarhelytõl (Odorheiu
Sesuiesc – így! bi zo nyá ra saj tó hi ba – FG) ke let-
dél ke let re; LLuueettaa’ [...] Pusz ta szn.-bõl ke let ke zett
ma gyar név adás sal. Az alap já ul szol gá ló szn.
szláv ere de tû; vö.: cseh LLoovvaattaa sz.n. [...]; le.
££oowwêêttaa szn. [...]. – A ro mán LLuueettaa ‘Lövéte’ a
ma gyar ból való.”2

Tör té nel mi, kü lö nös kép pen ré gé sze ti ku -
ta tá sa ink ered mé nye i re ala poz va úgy hi szem,
hogy ez a ma gya rá zat tart ha tat lan. Nem va la me -
lyik szláv nyelv bõl kell ki kö vet kez tet nünk és
sze mély név ként te kin te nünk, ele gen dõ meg ma -
rad nunk a ma gyar nyelv gaz dag és vál to za tos
szó anya gá nál. Ez eset ben még csak vis  sza sem
kell kö vet kez tet nünk ffeell tteetttt õs-szó ra. A meg ol -
dás ön ma gá tól adó dik, min den erõl te tés nél kül.

Vé le ke dé sem he lyes sé gé nek a bi zo nyí tá -
sá ra meg kí sé re lem meg szó lal tat ni elõbb a nyel -
vé szet szak iro dal mi ada ta it, majd tör té nel mi, ré -
gé sze ti s ka to na po li ti kai ér ve im mel igyek szem
tá mo gat ni fel te vé se met.

II..
Fus suk át a Lövéte hely ség név írás ban

je lent ke zõ, s ugyan cse kély, de szá munk ra még is
ele gen dõ szám ban ránk ma radt alak ja it: 1332:
[[ssaacceerrddooss ddee]] LLuueecchhee (he lye sen LLuueetthhee), 1567:
lleeóówweettee, 1583: LLöö vveett ffaall vvaa,, 1602: LLeevvééttee, 1630:
LLeeöövvééttee. A sort nincs mi ért foly tat nom, a mai
alak egy sze rû vál to za tai azok is.3

IIII.. 11.. 
Igye kez zünk ne vünk höz kö zel ál ló, ha -

son ló vagy ép pen azo nos hely ség ne ve ket fel ku -
tat ni. Er dély ben nem is kell mes  szi re men nünk.
Ma ros me gye te rü le tén az elõ ször II. End re
(1205-1235) ok le ve lé ben, 1228-ban je lent ke zõ
Marosvécs (Brâncoveneºti) ki rá lyi vá rá tól ÉNy-
ra, a köz vet le nül Bátos (Batoº) fö lött emel ke dõ,
FERENCZI Ist ván tól föl ke re sett, 10. szá zad vé gi
ccssee rréépp ffaa llúú vá rat hor do zó Vár hegy tõl alig 6 km-
re, a te tõ tömb jé nek a K-i ol da lát mo só pa tak mé -
lyí tet te ki es ol dal völgy ki szé le se dé sé nél sze ré -
nyen hú zó dik meg LLöö vvéérr (Luieriu). Ne ve el sõ íz -
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ben LLuueerr alak ban tû nik fel a fen ti ado mány le vél -
ben. KNIEZSA I. ezt ír ta er rõl a hely ség név rõl:
„<ma gyar llöövvéérr (ré gi ma gyar llüüéérr) ‘lövész’.”4

IIII.. 22.. 11.. 
A mi énk kel egy be vet he tõ más hely ség -

ne vet azon ban már tá vo lab bi tá ja kon kell ke res -
nünk. Úgy hi szem, nincs mi ért saj nál nunk a fá ra -
do zást. Tá jé ko zó dá sul for dul junk új ra a szak iro -
da lom hoz. „LLee vvééll ‘hely ség Gyõr-Sop ron me gyé -
ben Mo son ma gya ró vár tól észak nyu gat ra.’
[1425: LLwweerr] [...]; [1453: LLeewweell]. [...] A llõõ ige vv-
s tö vé bõl (vö. llöövv--õõ) kép zõ dött. Egy ko ri ha tár õr -
zõ lö vé szek re em lé kez tet. A LLöövvéérr>>LLeevvééll fej lõ -
dést 1:r>1:1 ha so nu lás és a m. llee vvééll fn.-hez va ló
hoz zá iga zo dás ma gya ráz za. [...] Vö. Lö vé rek,
Városlõd.”

IIII.. 22.. 22.. 
„Lö vé rek ‘ Sop ron vá ros köz pont já tól

dél nyu gat ra le võ ker tes te rü let.’ [1265: LLuueerr] [...]
A m. llõõ ige vv-s tö vé bõl (vö. llöövv--õõ) kép zett m. R.
++llöövvéérr~~++llëëvveerr ‘lö vész’ fn. vált hn.-vé; vö.
1228/1357: LLuueerr ‘MMaarroossllöövvéérr az egy ko ri Maros-
Torda vár me gyé ben.’ [...] A gye pû vo nal men ti
ki rá lyi lö vé szek em lé két õr zi. – A sop ro ni ném.
LLëëwweerr~~LLooeewweerr (töb bes sz.) hn. a magy.-ból va ló,
de nép eti mo ló gi á san ös  sze kap csol ták a kfn..
llêwweerr ‘domb’, baj. osztr. LLee vveerr ‘ua.’ fn.-vel. A
LLöö vvéé rreekk töb bes szá mú alak já nak az a ma gya rá za -
ta, hogy hn.-bõl Sop ron ban köz név ala kult; vö.
sop ro ni ném.. LLêwweerr ‘kert a LLöövvéérreekkbbeenn’~m..
llõõvveerr,, llõõvvéérr ‘ua.’”

IIII.. 22.. 33..
Az elé so rolt ada to kat és ma gya rá za to kat

át te kint ve sze münk be öt lik, hogy a sza vak tö ve
azo nos, a be lõ le kép zett fõ ne vek pe dig meg le he -
tõ sen ha son lók. Ér tel mük vi szont vi tat ha tat la nul
meg egye zõ: a llõõ alap szó ból kép zett llöö vvéésszz..

Ezek re fi gyel mez ve vé le ke dem úgy,
hogy a LLuueetthhee~~LLöövvééttee hheellyy sséégg nnéévv iiss uuggyyaann eebb bbee
aa sszzóó bboo kkoorr bbaa ttaarr ttoo zziikk.. Az elõ zõ ne vek kép zé sét
kell ese tünk ben meg is mé tel nünk. Va ló já ban a
ma gyar llõõ ige vv-s tö vé bõl: a llöövv--õõ ++ [[éé]]ttee hely -
név kép zõ vel al ko tott szó.

IIII.. 22.. 44.. 
Az enyém mel egye zõ kö vet ke zõ szár -

maz ta tás erõ sí ti vé le ke dé sem he lyes sé gét: „O. N.

LLõõvvééttee [...] <magy. Wz. LLöövv schiessen + to pon. -
éte (vgl. O. N. BBeerrzzééttee,, DDeellééttee,, DDeemmééttee,, DDeerrééttee,,
KKiiééttee,, LLeesszzééttee,, PPeerrééttee,, CCsseennyyééttee usw.); nicht
slav. lloovvy Jagd!”7

IIIIII.. 11.. 
Még ha er re nem is fi gyel mez tet né nek az

ed dig em lí tett, más ku ta tók ered mé nye i re is tá -
masz ko dó szer zõk, el sõ lá tás ra ki vi lág lik a LLöö vvõõ,,
LLöö vvéérr,, LLöö vvéé rreekk,, --llõõdd,, LLee vvééll ne vû te le pü lé sek tér -
kép re ve tí té sé vel az, hogy ee hheellyy sséé ggeekk kkii vvéé tteell
nnééll kküüll aa hhaajj ddaa nnii mmaa ggyyaarr kkii rráállyy ssáágg ggyyee ppûû jjéé nneekk aa
bbeell ssõõ vvoo nnaa llaa mmeenn ttéénn ttee llee ppüüll tteekk ééss ee ggyyee ppûû mmeenn ttii
kkii rráá llyyii llöö vvéé sszzeekk eemm lléé kkéétt õõrr zziikk..

IIIIII.. 22.. 
Ha már be fe jez tük az írá sos ada tok kal

va ló bí be lõ dést, hagy juk el író asz ta lun kat is, és
föld raj zos, ré gész meg ha dá sza ti (ezek eb ben az
eset ben is szo ro san kö tõd nek egy más hoz!) szem -
mel néz zünk kis sé szét Lövéte kör nyé kén.

OR BÁN Ba lázs AA SSzzéé kkeellyy fföölldd lleeiirráássaa ...
c. mû vé ben meg le he tõ sen ap ró lé ko san is mer tet
ma is meg lé võ, a Bar ca ság nyu ga ti ha tár vo na lá -
tól hel  lyel-köz zel meg sza ka dó, É-i irány ban
mint egy 80 km hos  szan, a Har gi ta köz pon ti
tömb jé nek DNy-i ol da lán hú zó dó töl tés vo nu la -
tot. De ez to vább, észa kabb ra, a Görgényi-
hegység Sán ci-fenn sík já ig kö vet he tõ. K-i (he -
lyen ként Ny-i) ol da lát (is) még ma is elég gé mély
(védõ)árok sze gé lye zi. A ve gyes al ko tó ele mû
töl tés ré szek a te rep ala ku lá sá tól füg get le nül fut -
nak he gyen-völ gyön, me re dek ol da la kon. KKaa kkaass--
ééss ÖÖrrddööggbboorroozzddaa,, PPoo ggáánnyy-- vvaaggyy ÖÖrr ddöögg áárrookk,,
TTüünn ddéé rreekk-- mmeegg ÓÓrrii áá ssookk--úútt jjaa,, iillll.. OOrr sszzáágg hhaa ttáárr
vvaaggyy FFee jjee ddeell mmii mméé ttaa né ven ne ve zik. A tõlünk (ti.
a szer zõn kí vül FERENCZI I. meg DÉ NES Ist -
vántól) is vé gig járt töl tés vo nu lat az Er délyt meg -
hó dí tó ma gyar ki rá lyi ha ta lomtól a 11. szá zad vé -
gén, vagy kö vet ke zõ kez de tén a ha tá rok va la me -
lyest tö ké le te sebb vé del mé re emel te tett, mész ha -
barc  csal kö tött kõ fa lú vá rak el sõ lép csõ jé nek a
sora KK--ii ol da la men tén hú zó dik. Ma gát a töl tés -
vo nu la tot a ki rály ság bel sõ gye pû vo na la ként
határoz(hat) tuk meg.

En nek a töl tés vo nu lat nak a ben nün ket ér -
dek lõ, meg-meg sza ka dó sza ka sza a Kis-
Homoród és a Vargyas köz ti víz vá lasz tó K-i ré -
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szén fut. A szá munk ra most je len tõ seb bé vá lt
tag ját PPoo ggáánnyy-- vagy ÖÖrr ddöögg áárrookk kkéénntt em le ge tik.
Elõbb ír tam volt: eemmee ttööll ttééss vvoo nnuu llaatt--sszzaa kkaasszz
„„bbeell ssõõ””,, nnyyuu ggaa ttii ooll ddaa llaa aallaatttt,, aann nnaakk kköözz vveett lleenn kköö --
zzee lléé bbeenn,, aa KKiiss--HHoommoorróódd mmaa iiss mmeegg llee hhee ttõõ sseenn vvaadd
vvööllggyy sszzaa kkaa sszzáá nnaakk aa ddéé llii vvéégg zzõõ ddéé sséé bbeenn rreejj ttõõ zziikk
LLöövvééttee. A tõlünk gye pû ség ként va ló azo no sí tá sá -
nak a bi zo nyí té ka ként föl so ra koz ta tott ada tok
kö zül szintén csak a ben nün ket most kö ze lebb rõl
érin tõ ket em lí tem meg: a kö zel ben (Kápol -
násfalu s tõ le K-re) há rom GGyyee ppûû ppaa ttaakk (egyi kõ -
jük a Kis-Homoród vi zét nö ve li, a Vargyasba fo -
lyó má sik ket tõ kö zül az egyik meg ép pen szur -
do kot vág va) mé lyí ti med rét a Láz fenn sík já ba.
A víz vá lasz tó LLöövvééttee fö löt ti össze szû kü lé sé nek a
ne ve: VVaass kkaa ppuu.. Alig va la mi vel len nebb ugyan en -
nek a víz vá lasz tó nak a Homoródalmás mel let ti (a
szur do kot vá gó, em lí tett GGyyee ppûû ppaa ttaakk tor ko la tá -
val szem be ni) kes ke nye dé sé nek a ne ve szin tén
VVaasskkaappuu.8

Úgy vé lem, hogy fej te ge té sem bõl ki vi -
lág lik: a föld raj zi s ha dá sza ti szem mel vizs gált
kör nye zet rõl al ko tott vé le ke dé sem és ré gé sze ti
meg fi gye lé se im meg nyug ta tó n vall ják LLöövvééttéé --
nek az egy ko ri gye pû ség be il lesz ke dé sét, szo ros
oda tar to zá sát. (Itt hí vom föl a fi gyel met LLöö --
vvééttéének a II. 1. be kez dés ben em lí tett LLõõvvéérr ka to -
na-föld raj zi el he lyez ke dé sé vel va ló nagy fo kú ha -
son ló sá gá ra.) AAllaa ppíí ttóóii ss fféérr ffii llaa kkóóii ppee ddiigg aa ttööbb bbii
aazzoo nnooss nnee vvûû ss ffeell aaddaa ttoott eell lláá ttootttt hheellyy sséé ggee kkéé ii hheezz
hhaa ssoonn llóó aann kkii rráá llyyii llöö vvéé sszzeekk vvooll ttaakk..

IIVV.. 
Vé ge ze tül tér jünk vis  sza az író asz tal hoz,

és for dul junk is mét a szak iro da lom nyúj tot ta
ada tok hoz. Ér de kes nek és ér de mes nek tar tom
ugyan is a llõõ igé re vo nat ko zó is me re te ink köz lé -
sét is. A kö vet ke zõ ket ol vas suk: „lõ 1220/1550:
»pristaldo Marco de vil la LLuuuueeuu« sz. hn. [...]
1221/1550: LLuueenn [  : LLuueeuu] sz. hn. [...] 1240 k.:
?LLeevvee sz. hn. [...] J.: 1. 1220/1550: ‘fegy ver bõl
lö ve dé ket rö pít, vagy lö ve dé ke ket fo lya ma to san
irá nyít va la ki re, va la mi re; schiessen,
beschiessen’ # [...] Õsi örök ség a finn ugor kor -
ból: vö. vog. lεu∩∩ ‘õ dob’, k. llääjjii ‘vet, dob; lõ’ [...]
zürj. V., Sz. llii∪∪ ii∩∩nnii∪∪ ‘lõ, le lõ; dob’; cser. KH. llüü••ee∩∩mm
‘ua.’; finn llyyööddää ‘üt, ver [...]. A finn ugor alap alak

++lleeββee-- le he tett. Az ere de ti ββ alap ján ma gya ráz ha -
tó a kü lön fé le nyel vi tö vek ma gán hang zó já nak a
fej lõ dé se. Úgy szin tén a ma gyar szó vv-tövûsége.
A va dá szat és a ha da ko zás tech ni ká já nak fej lõ dé -
sé vel ala kult ki a fel te he tõ en ere de ti ‘dob’ mel lett
a ‘lõ’ jelentés.”9

Meg ál la pít hat juk te hát, hogy nem egy -
sze rû en a ko ra be li kö rül mé nyek nek meg fe le lõ
ma gyar (és nem szláv) név adás sal ál lunk szem -
ben, ha nem a Lövéte hely ség ne vet finn ugor ere -
de tû szó ból ala kult hely ség név ként kell fel fog -
nunk.

VV.. 
Fej te ge té se im bi zony sá ga sze rint a

LLöövvééttee név a gye pû ség men ti ki rá lyi lö vé szek
em lé két õr zõ, õsi finn ugor szó ból kép zett hely -
ség név. EEzzeekk aallaapp jjáánn nneemm ffoo ggaadd hhaa ttóó eell sszzlláávv sszzee --
mmééllyy nnéé vvii sszzáárr mmaazz ttaa ttáá ssaa ss bbee oosszz ttáá ssaa,, hhaa nneemm ((ggyyee --
ppûû vvéé ddeell mmii ffeell aaddaa ttoo kkaatt eell lláá ttootttt)) ffoogg llaall kkoo zzáásstt jjee llöö llõõ
mmaa ggyyaarr LLõõvvéérr,, LLöö vvéé rreekk,, --llõõddöökk,, llöö vvõõkk,, ÕÕrröökk
hheellyy sséégg nnee vveekk kköö zzéé kkeellll bbee ssoo rrooll nnuunnkk.. Lé te s így
ér tel me zett, egy szer smind a ki in du lá si ma gya rá -
zat hoz ké pest a tör té nel mi fel té te lek nek meg fe le -
lõ je len té sû vé vált ne ve pe dig hat ha tó san tá mo -
gat ja a 11. szá zad vé ge – 13. szá zad ele je kö zé rõl
ke lte zett gye pû bel sõ vo na lá ról ko ráb ban al ko tott
vé le mé nyün ket.
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(1972), 305-312. és tér kép. Gye pû rõl rész le te sen ld. TAGÁNYI K.: GGyyee --
ppûû ééss ggyyee ppûû eell vvee.. == MMaa ggyyaarr NNyyeellvv IX. (1913), 97-104, 145-152, 201-206,
254-266; GYÖRFFY I.: AA ffeekkeetteekköörröössvvööllggyyii mmaa ggyyaarr ssáágg ttee llee ppüü lléé ssee.. ==
FFöölldd rraajj zzii KKöözz llee mméé nnyyeekk.. XLI. (1913), 451-552, kk. 464-488; FO DOR F.:
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AAddaa ttookk aa mmaa ggyyaarr ggyyee ppûûkk fföölldd rraajj zzáá hhoozz.. == HHaadd ttöörr ttéé nneell mmii KKöözz llee mméé nnyyeekk..
XXXVII. (1936), 113-144. Ezek alap ján va ló meg ha tá ro zá sát ld. BÁRTH
J.: GGyyee ppûû == MMaa ggyyaarr NNéépp rraajj zzii LLee xxii kkoonn.. II. (ORTUTAY Gy. fõszerk.) Bu -
da pest 1979. 342. – Eb bõl idé zem a kö vet ke zõ ket: „mes ter sé ge sen meg -
épí tett kö zép ko ri országvédõ ha tár [...]. Le he tett árok, sö vény, föld há -
nyás. Ké szül he tett fel hal mo zott kõ bõl, fá ból. Leg gya ko ribb volt a fa tor -
lasz. A be ha to lás ra al kal mas he lye ken , fõ leg völ gyek ben épült gye pûk
egy sé ges lán co la tot al kot tak az or szág kö rül. A ki ve ze tõ uta kon or szá gos
ka puk ál lot tak. Eze ket sok szor az irá nyuk ban le võ szom széd nép rõl ne -
vez ték el. [...] Je löl het ték õket a kör nyé kü kön ál ló vá ros ne vé vel vagy
anya guk kal is. Pl. Kõ ka pu, Vas ka pu (ezesetben nyil ván va ló an in kább
erõs sé gé re s nem anya gá ra vo nat ko zik jel zõ je – FG.) stb. A gye pûk mel -
lett, kü lö nö sen az át já ró he lyek tá jé kán ha tár õr né pek él tek. Ezek em lé két
az Õr, Strá zsa stb. hely ség ne vek õr zik. [...] A ko ra kö zép kor ban a ha tá rok
gye pû vel va ló õr zé se Eu ró pa-szer te el ter jedt volt.”

9. AA mmaa ggyyaarr nnyyeellvv ttöörr ttéé nnee ttii--eettii mmoo llóó ggii aaii sszzóó ttáá rraa.. II. (BENKÕ L. fõ szerk.)
Bu da pest, 1970. 792

CCoonnttrriibbuuþþiiii llaa oorriiggiinneeaa 
ttooppoonniimmuulluuii LLöövvééttee 
((LLuueettaa,, jjuudd.. HHaarrgghhiittaa))
(Rezumat)

Autorul nu acceptã etimologia toponimu-
lui Lövéte-Lueta expusã de KNIEZSA I. ºi KISS
L., dupã care acest nume de localitate derivã din
nume de persoane slave, cu un înþeles de ‘vânat’
sau ‘leu’. Pe baza unor analogii din Ardeal ºi din
vestul Ungariei (medievale), a unor date arhivis-
tice, a unor observaþii arheologice, precum ºi
geografice, respectiv topografice, autorul întã -
reºte ºi susþine pãrerea lui G. KISCH. KISCH
considerã cã acest toponim derivã din limba
maghiarã, din verbul llõõ ((ttrraaggee)) + sufixul maghiar
--ééttee.. Autorul doreºte sã concretizeze cã acest
verb es te un cuvânt strãvechi fino-ugric. Topo ni -
mul trimite la ocupaþia locuitorilor locali   tã        þii,
es te vorba de fapt de un fost sãlaº al grãnicerilor
de la prisãcile Ungariei evului mediu timpuriu.

DDaattaa CCoonncceerrnniinngg tthhee OOrriiggiinn ooff
tthhee NNaammee LLöövvééttee 
((LLuueettaa,, HHaarrgghhiittaa CCoouunnttyy))
(Abstract)

The author does not agree with the idea
of I. KNIEZSA and L. KISS that the origin of the
name of the village Lövéte is Slavic (meaning
‘hunting’ or ‘lion’). He supports the opinion of
G. KISCH: this is a Hungarian name with

Transylvanian and Western Hungarian analogies
from the Middle Ages, deriving from the
Hungarian verb „llõõ" (‘to shoot’) with the suffix -
ééttee for places, and can in no case be a word of
Slavic origin. This verb is in fact of an ancient
Finno-Ugric origin. The place name designates a
trade. The inhabitants of the village were in the
Middle Ages border guards on these parts of the
country. 

62


