
FÖLDIRATI ÉS HELY-NEVEK. 

I. 
Héjö, Sajó. 

A Névtelen a XXXI. fejezetben ezt írja : „Postea dux et sui 
principes egressi sünt de Zeremsu, et transnavigaverunt fluvium 
Souyou, in loco ubi fons Honrad descendit, et castra metati sünt 
juxta fluvium Htuyou usque ad Thisciam et usque ad Emeud, et 
permanserunt ibi per unum mensem. Ibi etiam dux dedit Bunger-
nec ; patri Borsu, terram magnam, a fluvio Topulucea usque ad flu
vium Souyou, quae nunc vocatur Miscoucy, et dedit ei castrum, 
quod dicitur Geuru, et illud Castrum filius suus Borsu cum suo 
Castro, quod dicitur Borsod, unum fecit Comitatum." — Szabó 
Károly (Béla király Névtelen jegyz. könyve a magyarok tetteiről, 
Pesten, 1860.) a fordítása alá tett jegyzetben, a Heuyou-t, melyet 
Hbjó-nak olvas, így magyarázza : „A Hbjó ma Héjö vize Borsodban 
a Sajóval egyenközüleg foly, s Tisza-Oszláron alul szakad a Ti
szába. A Héjö nevezet nem egyéb mint a hév vagy ho szavunk pa-
lóczos kiejtése. E folyó eredetét csakugyan a tapolczai hév víztől 
veszi." Tehát a Névtelen Heuyou-ja, és a Szabó Héjö-je nem volna 
egyéb, mint a hö vagy hév szónak palóczos kiejtése; tehát a palócz 
a hév vagy hő szót hejö-nek ejtette volna. 

Ez nem áll, mert a palócz kiejtés a hosszú magánhangzót 
ikeresíti, s a hé szót heu-nek ejti ugyan, de nem csinál két szótagot 
egy szótagból. Hogy ezt hajdan sem teszi vala, a következőkből 
tetszik ki. A Névtelennek hewjou szavában és a mai héjö-ben több 
van, mint csak a hé, vagy hév szó. Viszontag abban igaza van Sza
bónak, hogy az érdekelt folyó víz a tapolczai hév víztől veszi ere
detét. Tulajdonképon az, mi a forrásnál szláv nevű, a síkságon 



POLDIRATI NEVEK. 351 

magyar nevű; s az okleveles bizonyítéka annak, hogy a víznek 
forrása szláv vidéken volt (ha a mai tapolczai vidék nem volna is 
szláv, mire nem emlékszem világosan, ámbár miskolczi tanuló
koromban többször mulaték Tapolczán), ellenben annak alsóbb 
folyása magyarok közt terjed a Tiszáig. S így vala ez a Névtelen
nek idejében is, ki szokása szerint, a maga idejebeli ethnographiai 
és birtoklási viszonyokat Árpád idejébe teszi vissza és eredezteti. 

A hejö több a palóczos heu-né\. A palóczos heu-t a Névtelen 
is kiírja így: heu, s ha még you-t teszi hozzá, azért teszi, mert az ő 
idejében a folyónak neve bizonyosan heu-jou volt. A héjö folyó név
ben tehát öszszót találunk, hé-jó-t. Hogy pedig valóban ilyen ösz-
szó az, mutatja még Lipszky repertóriuma is, melyben még ké-jó 
is áll a már megváltozott hé-jö, hejö mellett. E változás, az ünnep 
példája szerint is, szokott változás. Valamint az ünnap-hól, a nyelv
tudat az összetételt elfelejtvén lassankint ünnep lett, úgj lett a hé~ 
/ó-ból is ugyan ezen okból, hé-jö, sőt hejö. 

A hé-jó, hé-jÖ öszszónak első részét értjük, az hé, hév : mit je
lenthet a másik rész, a jó, melyet Névtelenünk jon-nak. ír ? Ha te
kintetbe veszszük a többi öszszókat, melyekben a hév szó szerepel, 
p. o. hé-kút, hé-tó, hé-viz stb. ezekből is gyanítjuk, hogy a hé-jó-bstn 
a jó is értelmes szó lehet. S valóban az is, még pedig az ugor és 
finn nyelvekben honos jog, jag, jav, jd, ju szó, mely kis folyót je
lent. A Névtelennek írásából azt lehetne gyanítani, hogy e szó ná
lunk wjau} jav volt s ebből lett jó, melyet a Névtelen jow-nak írt. 
Ennek hm-jou-ja,, s korunk hé-jó-ja, meg hé-jö-je tehát annyi, mint 
hé-víz, hé-folyó. Ismét napfényre kerül egy közös ugor szó, s méltó, 
hogy tovább is nyomozzuk létét mi nálunk. 

Ha hé-jó (heu-you) öszszó, s annyit jelent, mint hé-víz : talán 
a Sajó is öszszó, s azt is értelmezhetjük'? A Sajó-t a Névtelen Sou-
you-n&k írja, mi, épen Névtelenünk következetes írása szerint, sav-
jó, saj-jó, vagy só-jó volna. S miután a jó-nak értelmét megtaláltuk, 
a sou-, sav-, saj- vagy só-nak értelmét is keressük. Mi volna a sou-
jó (só-jó), vagy saj-jó szó szerint *? Só-víz, mit Szabó Károly is meg
jegyzett már, idézett könyvének 23. lapján, azt vélvén, hogy „e 
folyó magyar neve nem egyéb, mint a só vagy sav szavunk nyúj
tott kiejtése." 

Tehát a mi Sajó folyónk só-vizet jelent-e ? Lássuk, mire ta
nítanak magok a helynevek? A Sajó felső részén, a gömöri tótság-
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ban, ott van két helység, Alsó-Sajó és Felső-Sajó, s ezt tótul slaná-
nak (niznj slaná, wisnj slaná, németül, Lipszky szerint is, Unter-
salz, Ober-salz), azaz sós-nak nevezik, maga a víz is Slaná, azaz 
sós. Tehát a Sajó-val is úgy vagyunk, mint a Héjö-vel; eredeténél, 
a tótok közt, tót nevét találjuk, alantabban a magyarok közt ma
gyar neve van. Előttünk pedig bizonyossá lesz, hogy a sajó szó 
eredetileg sav-jó vagy saj-jó volt, s hogy jelentése só-víz. Nem tu
dom, sós-e most is a Sajó-n&k forrása; de hajdanában bizonyosan 
az volt, mert ennek köszöni nevét. A dobsinaiak nevezete még ta-
nuságosabb. Ok Salza (Ober-Salza, Unter-Salza)-nak nevezik a két 
Sajót, mi tulajdonképen Salzah, vagy Salzach, azaz Salzbach (folyó-
és helynév). 

Ha a Sajó só-vizet jelent, talán másutt is találunk sajót, azaz 
sóvizet, hiszen elég só van Máramarosban és Erdélyben. S íme 
Máramarosban ott van Sajó folyó, s mollette Sajó Polyana és Sajó 
helységek; ez utolsónál a Sajó az Izába foly. Erdélyben is van 
Sajó folyó, mely Doboka megye keleti részéből, a Beszterczei, vagy 
Bisztriczi kerületen sietvén által, Belső Szolnokban a Szamossal 
egyesül. A folyó felső mellékén Kis-Sajó, Nagy-Sajó, tovább Sajó-
Keresztúr, Sajó-Sz.-András helységek vannak, s a hol a Szamosba 
foly, ott Sajó* Udvarhely van. Hogy itt is valóban a só a nevezetek 
alapja, mutatja a közel Só-falu is, a Sajóba siető Bisztritz vize 
mellett. 

A Hé-jö és Sajó nevti folyókon kivül még Köves Soma-jó és 
Soma-jó folyók vagy patakok vannak Erdélyben, melyek egyesülve 
a Marosba folynak Csomafalván alul. Vájjon a magyarországi Sió 
hasonlóképen Si-jó-e ? azt még nem mondhatom. De az világos, 
hogy a két Soma-jó folyónév is öszszó. E szerint a jó szó, mely 
folyót jelent, többszörösen fordul elő Magyar- és Erdélyországban. 

A szláv slana és a dobsinaiak német salza megczáfolhatatlan 
bizonyítéka, hogy a Sajó szóban saj, sau, azaz só rejlik. Tanúságos 
volna, ha ennek másutt is , a magyar emlékekben, akadnánk 
nyomára. 

A Névtelen a XVII. és XVIII. fejezetben a hegyaljai és bor
sodmegyei vidék elfoglalásáról szólván, ezt mondja : „Árpad verő 
dux et suinobiles, egressi de castroHung cum magnó gaudio, ultra 
monteni Turzol castra metati sünt in campo juxta fluvium Tucota, 
usque ad montem Zerenehe Ubi etiam dux Árpad et omnes sui 
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primates cum omni família sua . . . non paucos dies permanserunt, 
donec omnia lóca vicina sibi subjugaverunt, scilicet usque ad flu
vium Souyou et usque ad Castrum Salis. Et ibidem juxta Tocotam 
et infra silvas dux Árpad dedit terras multas diversorum locorum, 
cum suis habitatoribus Edunec et Edumernec" stb. Et dum radi-
cati essent, tunc communi consilio missus est Borsu cum valida 
mahu versus terram Polonorum, qui eonfmia regni conspíceret et 
obstaculis confirmaret usque ad montem Tatur, et in loco conve-
nienti castrum construeret, causa custodiae regni. Borsu verő ac-
cepta libertate egressus felici fortuna, collecta multitudine rustico-
rum, juxía fluvium Buldua castrum construxit, <juod vocatum est a 
populo illó Borsod, eo quod parvum fuerit." 

Szabó Károly a Turzol e's Tucota, Tocota szókat igen helye
sen Tarczal hegynek és Takta vízszakadéknak értelmezi; de abban 
nem egyezhetünk meg vele, hogy így folytatván : „és ott nem kis 
ideig maradának, míg minden velők szomszéd helyeket meghódí
tottak, tudniillik a Sajó vizéig és Sóoárig. És ugyan ott a Takta 
mellett és a Hegy alján" stb. — a Sóvdron a Sáros megyei Sóvárt érti. 
Mert a Névtelen a XVII. fejezetben a Hegyalján mulat, csak a 
XVIII. fejezetben küldi Bors-ot a lengyel határok felé a Tátráig; 
de előadásából értjük ki, hogy a milyen jól ismeri a Hegyalját, a 
Sajó vidékeit és a Mátra aljait, oly kevéssé ismeri az ország éjsza-
kiabb részeit. Ha ezeket is olyan jól ismerné mint amazokat, bi
zony nem a Boldva mellett épített várral erősítette volna meg a 
lengyel határokat, hanem feljebb ment volna erősségeket rakni. 
A Névtelen nem a sárosi Sóvárról beszéli e helyen, hol a Sajó és 
Hegyalja vidékein forog. A hol az éjszakiabb tartományokat érinti 
is, mint az itt idézett XVIII. fejezetben, vagy a XXXII-ben, hol 
ezt találjuk: „Deinde egressi venerunt usque ad fluvium Zogea, et 
castra metati sünt per crepidinem ejusdem fluminis a Thiscia 
usque ad silvam Mátra, et siíbjugaverunt sibi omnes habitatores 
terrae a Crisio usque ad fluvium Zogea et usque ad silvam Zepus", 
általános kifejezéseket használ s nagy terjedelmű tartományokat 
foglal össze, mint szokás ismeretlen vidékekről szólni. A XVII. fe
jezetben az usque ad fluvium Souyou et usque ad castrum salis 
szókon a Sajó folyót és a Sajó mellett lévő várat kell értenünk, a 
melyet só-várnak nevez. Van-e még nyoma valamely emlékben 
Sajó-várnak, vagy Sajó melletti Só-várnük, nem tudom : de a Név-
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telén idejében bizonyosan meg vala még ilyen nevttvár, mely csak
is a Sajó vizéről kapta nevét. Ez hát egyik nyoma volna annak, 
hogy a magyar nép is sefe-nak értette a Sajó-t. 

Ennél világosabb nyomát találom az 1067 körüli oklevélben. 
(Árpádkori Új Okmánytár I. 24—27. 1.), mely a zaztyi apátság 
megalapítását beszélli el, s a mely oklevél becses adalék a Névte
len tudósításainak helyes megitélésére. A zaztyi apátság adomá
nyainak egyik része a Scenholm, Egur folyó vidékem iratik le, má
sik része a Szabolcs várának határaitól fogva VencselW, Timár, 
Rakamaz és több vidékén, az oklevél szavaival : „et ibi Tiza cedit 
mihi per omnia a Nogewrem (Nagyörem ?) incipiente ab utraque 
parte usque dum cadit ad Budrug. Do et terram in Bekech cum 
duodecim mansionibus libertinorum et cum duobus aratris et man-
sionibus servorum. Marchia mater incipit ab oriente cum Zakaria 
usque ad acervum Sumug, tendens ad trés valles, inde ad villám 
Cosme usque ad salsatas aquas." 

Oklevelünk Scenholm-a, a Névtelen Zenuholmu-j&v&l azonos, 
a mai Szíhalom, mit az Egur vize is bizonyít. A zaztyi apátság ezen 
nyugati birtokai többi közt így határoztatnak meg : „ad rivulum 
nomine Egur, inde ad molendinum Geru, a quo ad ejusdem derű 
aquam, et pervenit ad locum inundantis aque. Inde ad puteum Bis-
senorum-, et tendit ad viam positam in transversum, per quam veni-
tur ad sepulturas Bissenorum" stb. Ma is Besenyő helység van Szí-
halomtól délre Mezö-Tárkányon túl. — Az apátság keleti birtokai 
sok helyen vannak, a Tiszán túli Vencsellötől fogva Bekecsig és 
„usque ad salsatas aquas.u Az előszámlált helyek közt van Chaba-
rakusa — Csaba-rákos, Nywyg (Nyék ?), Ladán stb., ma Sajó-Lád, 
Puszta-Rákos és Ládháza helységek és puszta egy sorban vannak. 
Egy szóval a helységek nevei a Sajó mellékére mutatnak, a mi a 
nsalsatae aquae" nevezeten a Sajó vizét érthetjük. De ha ezt nem 
lehetne is értenünk, legalább a Névtelennek Sajó melletti „Castrum 
Salis"-a meg van igazolva. Mindössze pedig az világos: a Sajó szó
szerinti értelme, hogy só-víz, a magyar nép tudatában is megvolt*). 

*) Biedermann „Die ungar. Ruthenen stb." (Zweiter Theil, I. Heft. Inns
bruck 1867.) a Névtelen Castrum salis-át a Szalánczi vtír-nak véli, mely a Hernád 
és Tapoly völgyei közti hegyháton volt. Hogy ott sót nyertek vala, igen valószínű, 
úgymond. A vár alján sóforrás van, melyet a nép só-kút-nsik nevez ; Szilvás újfalu 
és Szécs Keresztúr közt só mutatkozik, s a közel Regéczen királyi sóraktár vala, 
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A Sajó, még a Névtelennek írása szerint is, eredetileg sav-jó, 
saj-jó j s a saj> sav annyi mint só. De magával a só szóval is több 
Öszszó fordul elő mint helynév, teszem nálunk Sóvár • Erdélyben 
Só/aha Doboka megyében, Alsó és Felső Só-falva Udvarhelyszék
ben, Só-várad Marosszékben, Só-patak Alsó Fehérben stb. Még 
több a sós szóval szerkesztett hely- és földirati név, p. o. Sós-Har-
tyán Nógrádban, Sós-kút Fehérben és Vasban, Sós-Lehota Nógrád
ban, Sós-Újfalu falvak Sárosban és Ugocsában, Sós-Verzike Bara
nyában, Sós-tó, egy tó, Csongrádban stb. Erdélyben, Sós-Sz.-Márton, 
németül Martinssalz, Tordában, Sós-patak faluk Tordában és Ma
rosszékben, Sós-mezö Belső Szolnokban. Ezen nevek mind világos 
értelműek. 

A szláv szol (só) is előfordul, jelesen három megye névben : 
Bels'ó-Szolnok, Kozép-Szolnok és KülsÖ-Szolnok-h&n, ez utolsó Heves 
megyével van egyesülve, s fő helye az ide közel lévő Szolnok 
városa. 

A saj, vagy sav, só és szol szókból szerkesztett nevek okvetet
lenül etlmographiai jelentésűek is. A szolnak név szlávokra emlé
keztet : akármily nyelvűek is a mostani lakosok, a szolnok helynév 
csak szlávoktól származhatik. Lehet, hogy a nyomozás ki nem ta
lálhatja többé, hogy mikor keletkeztek a szolnok nevek : de akár 
megvoltak már a magyarok megszállása előtt, akár azután lettek, 
szlávoknak köszönik eredetöket. 

A só, sós szókkal lett öszszók eredetét, természet szerint, azon ma
gyar népnek kell tulaj doni tnunk, a melytől való a mai magyar nyelv. 

mit I I . András, 1222 : 25. bizonyít („Item Sales in medio Eegni non teneantur, 
nisi lantum in Zabolch, et Eegécz et Confiniis"). A Névtelennek leírása szerint 
a Castrum Salis-t Szerencs közelében kell keresnünk, mert a Sárosi Sóvár egy 
napjáró földnél messzebb van oda. Lásd az 58. lapot. — Az 1067 körül kelt zaztyi 
alapító levél szerint is ott lehet keresnünk a salsatae aquae t. „Do et terram in 
Bekech, cum duodecim mansionibus libertinorum" stb. lásd feljebb. Ha Bekecsről 
Gesztelyre megyünk, Csillag-Harangod és Gesztely közt Haraszt van, s Haraszton 
túl, éj szak-nyugat felé Puszta Sóstóra érünk, nem messze a Hernádtól. Gesztely, 
Onga és Zsolcza közel vannak egymáshoz ; az első a Hernád, a második a Bárso
nyos vagy Kis-Hernád, s a harmadik a Sajó mellett. Valamivel feljebb találjuk 
egyik Újfalut a Hernád mellett, másik Újfalut a Bársonyos vagy Kis-Hernád, és 
Sajó-Pálfalut a Sajó mellett. A „salsatae aquae"-t tehát ha nem szabad is a Sa
jóban keresnünk, de megtaláljuk Puszta-Sóstó és Újfalu vidékén, s a Névtelen
nek „Castrum Salis"-a is okvetetlen ott kereshető. 

23* 
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Ellenben a hé-jó, saj-jó (sa-jó), $ovia-jó-té\e hely- és földirati 
nevek nem származhatnak attól a magyar néptől, a mely a hé-víz, 
hé-kút, sós-kút, só-falva, sós-mezö-íé\e neveket alkotta, hanem más
tól, régibb bár rokon nyelvű, néptől. 

Általában nyelvészeti és történelmi igazság az, hogy a hely
es földirati nevek a mostani és a múlt idők különböző lakosságá
nak emlékezetei. Ha értjük az illető hely- és földirati nevet, azt is 
tudjuk, miféle nyelvű néptől származik az, mert a név arról tejszen 
tanúbizonyságot. Az új megszálló nép vagy meghagyja a régi ne
veket, vagy megváltoztatja 5 a hely- és földirati nevek mind a ket
tőről tanúskodnak. A kitűnő nagy folyók, hegyek, tavak, városok 
stb. neveit rendesen az új nép nem változtatja meg: annál köny-
nyebben átkereszteli a kisebb tárgyak neveit, a melyek reá hatnak, 
s melyek körül tengődik. Az Aranyos folyó-név a magyar néptől 
származik: a Körös név nem attól való, mert már régibb időkben 
ismeretes valaaChrysius, Kris, miből a magyarnyelv keres-t csinált, 
s ezt körössé magyarosította. A patak szó szláv, de azt a magyar 
nép magáévá tévén, a Sáros-patak csak olyan magyar név, mint a 
Sár-rét. De azon nyelvű népen kivül, melynél a víz, folyó, patak 
szók divatoznak vala, olyannak is kellett lenni, mely a folyó és víz 
helyett inkább a jó szóval élt. Tanúságunk van tehát a hely- és 
földirati nevekben arról, hogy a mai magyarság nem egy, hanem 
több nyelvjárásu népből alakúit. 

A köz felfogás nálunk a magyart az egész világon oly egye
dül állónak hiszi, mint a kohi-núr-t, s legott a hunt, besenyőt stb. 
olyan magyarnak véli, hogy Atilla, ha élne, bizonyosan reggeli 
kávéja mellett a „Népzászlójá"-ban gyönyörködnék s a demokrata 
körben szónokolhatna. Ez a felfogás nem felel meg a történelmi 
valónak. 

Á mai magyarság Gvvotmafióq, rokon népek öszvesége. A tör
téneti adatok a kabarok egyesüléséről, a besenyők, kunok ide tele
pítéséről beszéllenek. Bár mennyire rokon törzsek is azok, egy 
nyelvjárásuak bajosan voltak; ezt hirdeti a mai magyar nyelv is, 
a melyben most p. o. a víz, folyó, patak szók divatoznak, de a mely
ben hajdan a jó szó is folyót, kis folyót jelent vala, mint azt a hé-jó, 
sa-jó folyó víznevek bizonyítják. A jó szó ugor-finn szó; a finnben 
joki, jo'en, a lappban jokka,jog'a», az osztjákban jeaga, a vogul-
ban já, a szirjánben ju, a régi magyarban jav, jaj, jau, jou. 
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Nálunk e szó melyik nyelvjárásnak volt sajátja, azt, ha lehet, csak 
is a helynevekből lehetne meghatározni. 

A Sajó mellett, nem messze Miskolcztól, ott van Besenyő és 
Szirma-Besenyő, s a zaztyi apátság oklevelében többször fordulnak 
elő a bisseni, p. o. puteus bissenorum, sepulturae bissenorum, equi-
tes bisseni; „et ibi sunthungari" mondja egy helyütt, megakarván 
különböztetni azoktól, a kik nem hungari. Az erdélyi Sajó közelé
ben is, a beszterczei kerületben, Besenyő van, németül Heidendörf. 
Ezekből azt merem gyanítani, hogy a jó szó a besenyőktől szár
mazik. S az erdélyi helynevek még a szónak eredetibb alakját is 
sejtetik velem. Ugyanis ott a Kis- és Nagy-Sajót németül Schogen-
nak nevezik. E schogen szó nem sajó-t, hanem inkább sajog-ot föl
tételez, minél fogva a Sajó név ott hajdanta saj-jog lehetett. A jog 
szó pedig tökéletesen &joki,joh, jog alakokhoz illenék, s og szint
úgy mint au, aj} jau, jaj oka az tf-nak (jau, jav = j ó ; jog, jou 

Hát Máramarosban is besenyőket keressünk-e a máramarosi 
Sajó kedviért? Se Jerney(„A magyarországi besenyőkről", a Tud. 
Társ. Evk. V. kötetében; — Keleti utazásában), se Wenzel („Kri
tikai fejtegetések Máramaros megye történetéhez", Magy. Akad. 
Értesítő. 1857), ki egyébiránt Máramaros régi történeteire nem is 
terjeszkedik, nem szól ottani besenyőkről: de azért a máramarosi 
Sajó név is csak olyan néptől származhatik, melytől az erdélyi 
és gömör-borsodi Sajóké való. Mert a mai hely- és földirati nevek 
a régi lakosok emlékezetét hirdetik. Azonban némi nyomára vezet 
a besenyőknek Máramarosban is a következő. A már idézett Bie-
dermann, könyvének 55. lapján, némely orosz nemesek származá
sát hozván elő, az egyikről azt állítja, hogy nem helyesen származ
tatják Thomizoba-tó\, kit a magyar középkori krónikások szerint 
Taksony fejdelem Máramarosban, az Iza és Tisza összefolyásánál, 
Szigeth és Farkasrév táján megtelepíte. „Hogy, így folytatja Bieder-
mann, a Tomay-Aga család, mely Borsán lakik Máramarosban, 
magát Thonuzobától származottnak adja ki, bizonyos, s a megyei 
közgyűlés 1763-ban hitelesíté is e származást." Tehát a márama
rosi vélemény tud besenyő telepítésről; Thonuzoba, a Névtelen sze
rint is besenyő volt. „Et in eodem tempore de terra Bissenorum ve--
nit quidam miles, de ducali progenie, cujus nomen fűit Thonuzoba, 
páter Urcund, a quo descendit genus Thomoy, cui dux Tocsun dedit 
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terram habitandi in partibus Kemey usque ad Thisciam, ubi nunc 
est portus Obad." Anonym. LVII. De ezen Obad, mint Szabó Ká
roly megjegyzi, Abád helység Külső Szolnokban, melyhez közel 
Puszta-Tomaj van, Kún-Hegyes és Madaras között. Biedermann pe
dig nem nevezi meg azokat a középkori magyar krónikásokat, a 
kik Thonuzobát Máramarosba telepítik. Be kell tehát ez úttal érni 
a máramarosmegyei véleménynyel, mely ottani besenyőkről tud, s 
melyet az ottani Sajó folyó név megerősít. 

II. 

Szin-va, Zagy-va stb. 

Gömörben, Borsodban, Zemplénben, Hevesben több kis fo
lyót találunk, melynek nevezetében va szótag van. Gort-va, mely 
a Rimába foly, Bold-va, mely a Sajóval egyesül, a Miskolczon át
folyó Szin-va, Zemplénben Bós-va, Tolcs-va, a Hevesi Zagy-va, to
vábbá Komáromban a Dunába folyó Zsit-va; Dunántúl Sopron
ban Ik-va, Veszprémben Bit-va, Zalában és Vasban Lend-va stb. 
A Névtelenben a Zagyvát Zogea-, a Boldvát Buldua-, a Tolcsvát 
Tulsuoa-, a Zsitvát Zytua-naik találjuk. 

De folyó neveken kivül is fordul elő a va szótag, különösen 
ebben : morotva, mi álló vizet jelent, de gyalmos tavat is, mint azt 
Kresznerics az 1660-ban nyomtatott magyar Verbőcziből idézi; a 
morotva szóból lesz morotvás, morotrásodik. A szó jelentésének 
felvilágosítására legyen felhozva Szalárdi.-bó\ (Nemzeti Könyvtár, 
Szalárdi, 76. 1.) : „Nagy armadát még a Tisza jegén által szállítván, 
azt a falun kivül napkelet felől a Tisza morotvájá-tól fogva éj
szakra erős sánczba vitte"; Szejjsi Czombor Márton utazásából (154. 
1.): „Amsterdanum vagyon helyheztetve az német Oceanus tenger
nek Tia nevö morotüája mellett." Ez az úgynevezett Zuider-See. 

A morotva szót szláv szónak vélhetnők = mrtvá (voda. t. \.) holt 
(víz) ; mrtvi, mrtvá, mrtvuo = mortuus, mortua, mortuum. Nem tu
dom, ellene szól-e az, mit a vogulból tanultam. Azon vizet t. i., a 
melyben jég alatt ismegél a hal, jelp w/í-nek nevezi a vogul, s azt, 
mellyben a hal nem élhet meg a jég alatt, káli vit-uok = halál-víz
nek. Különösen a lassan folyó Obi-nak az a baja, hogy vize a 
j ég alatt megbüzhödik sok helyütt, s abban eldöglik a hal. Ez ka-
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li vit, oroszul mrtva. Már a magyar morotva nem jár avval a bajjal, 
hogy benne eldöglik a hal, különben Szepsi Czombor nem nevezte vol
na morotvának a Zuyder-See-t, s morotva nem is lehetne gyalmos tó. 
Régólta halas pedig a morotva, mert az 1211 -ki oklevélben, a mely
ben II. András a tihanyi apátság jószágait megerősíti, ezt olvas
suk: „ín praedio Mortuapiscatores hi sünt. , következnek a nevek, 
azután : „his connumeratis sciendum est, quibus metis terra prae-
dicti praedii scilicet Mortua eonfirmetur. Prima méta est super sta-
gnum, quod vocatur Mortua" stb. Látjuk, hogy a Mortva (vagyis 
mai kiejtéssel morotvaí) halastó, mert halászok lakják. Ugyan ebben 
az oklevélben olvassuk : „Inde verő tendit versus oceidentem ad 
Veyrmurthouua, quod stagnum tam in aquis quam in terris seu in 
arundinetis . . . . totaliter est Ecclesiae" (Árpádkori Uj Okmánytár 
I. 115. és 117. lapj.). Ha helyesen van közölve a szöveg, az utolsó 
szót, fejir-mnrtó-va-naik kellene olvasni. De talán az is csak fejér-
mortva. 

Mellőzvén tehát a morotva szót, melynek ua-ja szláv gram
matikai végzet volna, a felhozott folyónevek (Gort-va, Bold-va, 
Szin-va, Bós-va, Tolcs-va, Zagy-va, Zsit-va, Ik-va, Bit-va, Lend-va 
stb.) uá-ját még sem lehet grammatikai végzetnek tartani; an
nak jelentését keressük. Csalatkozunk-e, ha eme folyó-neveket is 
öszszóknak véljük ? Nincs ugyan módom ezen öszszók első tagjait 
(Górt-, Bold-, Szin-, Bós-, Tolcs-, Zagy-, Zsit-, Bit-, Lend- stb.) ér
telmeznem, de másik tagjok, a va-nak értelmezésére hasonlóképen 
egy ugor szó ajánlkozik, a szirján va: mely vizet jelent, s mely 
igen számos folyónévben előfordul. így az éjszaki Urálon innen a 
szirjánek földjén vannak: As-va (oroszul Chidmor) Ez-va (or. Wi-
cegda), Iz-va (or. Izma), Jaj-va, Jem-va, Koj-va, Kol-va} Kos-va, 
Lem-va> Lis-va, Mil-va, Sej-va, Us-va, Vil-va7 azaz Asz vize, Ez vize 
stb. Kol-va különösen hal-víz. Az éjszaki Urálon túl a vogulok 
földjén vannak: három Sos-va, az éjszaki vagy nagy, a keleti, s a 
déli vagy kis Sos-va; a két Loz-va; azután Lob-va, Sig-va, Sin-va, 
mely épen azonos a miskolczi Szinvá-v&\. Ezeknek saját vogul ne
veik vannak ugyan ; de a vogulokról az első hír a kereskedő szir
jánek által jutván az oroszokhoz, a szirján nevek a geographiába 
is bejutottak. A vogul folyó-nevek, mint itt láttuk, já (magyar jó) 
szóval vannak összetéve, p.o. Ol's-já Olysz vize, Palm-já darázs
víz, a Pelim-folyó, Pecer-já Pecser-víz, mely az oroszban is meg-



360 HU2ÍFALV.Y PÁL. 

tartja nevét, így Pecsora; Mdn-jdMány vize/ a melyről a vogulok 
magokat Mdny-nép-nek (mdú-cij nevezik. Egyébiránt a vogulok és 
osztjákok a nagy folyók mellékvizeit ujjak-nak nevezik. Tant, lajt, 
osztjákul tanát az uj j ; innen az éjszaki nagy Szoszva, mely leg
több vizet önt az Obi-ba Tojt vagy Taut ,* de a déli nagy folyó is, 
mely a déli Szoszvából, a két Lozvából és Pelimböl lesz, Taut, 
mely az oroszban is megtartja nevét, így: Tavda. Legnagyobb ujja 
az Ob'í-nak az Irtis, melyet az osztjákok Tanát neveznek *). 

Azonban lehet-e csak képzelni is, hogy a magyar folyó-ne-
vekben találtató va egy volna az említett szirján va (víz) szóval ? 
Lehet, mert tudva van, hogy a magyar nyelv az ugor nyelvek 
egyike, tehát a szirján, vogul, osztják nyelvek még közelebbi ro
kona, mintsem a finn nyelveké. Az imént fejtegetett jó ellen, hogy 
az a szirján/w-val azonos, alig támaszthatni kifogást; de ha elfogad
juk a^V-nak értelmezését, miszerint he-jő, sa-jó eredetileg, s a Név
telennek írása szerint is hév-jó, sav-jó, azaz hé-víz, só-víz volt: el
fogadhatjuk a va-nak értelmezését is, miszerint p. o. Zagy-va annyi, 
mint Zagy vize. 

Azt mondhatná valaki: ha már Zagyva annyit jelent: Zagy 
vize, miért mondja a magyar: Zagyva-folyó vagy Zagyva-víz ? azaz, 
miért tűri el vagy épen kívánja meg a nyelv a folyó és víz szót 
ezen neveknél ? A feleletet reá az ünnep-nap adja meg. 

Nyomósabb kifogás lehetne az, hogy a va-nak víz jelentésére 
nem mutatok fel hasonlót, mint felmutattam a Sajó értelmére. De 
mutathatok arra is valamit. A Lendvd-t a németek Lim-bach-n&k, 
a Felső-Lendvát, Alsó-Lendvát Ober-Limbach, Unter-Limbach-nak 
nevezik. A lim-bach szó nyilván Und (lend)-bach helyett van, s ez 
azt bizonyítja, hogy mikor a két nyelvű nép az egy folyónál talál-
kozék, mindenike a maga nyelvén fejezé ki azt; tehát a német 
lind-bach a magyar lind-va-nak fordítása, vagy viszontag. Ha a 
dobsinai salz-a a sav-jó-nak helyes fordítása: miért volna a vas
megyebeli német lind-bach a lind-va-nak rósz fordítása ? Azt pedig 
nem is lehet gondolni, hogy a lindva csak a német lind-bach -nak 
elferdítése volna; mert a bach szót a magyar kiejtés soha és sehol 

*) Ezt a tanát szót a Névtelen és Kézai Dérit szavában ismerem föl, minél 
ogva dentu-moger irtisi magyar, J)entu maga az Irtis folyó lévén. Lásd : Vogul 
öld és nép, 340. 1. 
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nem változtatná el va-vá, hanem inkább pak-ká (limbach limpak, 
de soha sem lind-va). Minthogy a va szó, mely az ugorságban úgy 
honos mint a jó, ju a magyar nyelvben is lehetséges ; s minthogy a 
lim-bach német szó a lind-va-t tökéletesen meg is magyarázza : bát
ran állítom, hogy a va szó, mely vizet jelent, nálunk is ez értelem
ben divatozott. 

De a magyarság melyik ágában ? Ha a mai palóczok és gö
csei ek külön ágát teszik vala a magyar népnek, ennek tulajdoníta
nám a v a szót, ámbár az illető folyó-nevek olyan helyen is fordulnak 
élő, a hol ma göcseieket és palóezokat nem találunk. 

T o l d a t . 
Berettyó (Berek-jó), Si-jó, Táp-jó. 

Az íróra nézve talán nem dicséretes, ha figyelmeztetni kell 
arra, hogy a mit ö először gondol felhozni, azt már előbb más hozta 
fel; mert tudnia kellene, a mit mások írtak, hogy tudományosko-
dásunkban a folytonosság, s az evvel járó haladás ne hiányozzék: 
ámde arra nézve, a mit kitaláltunk, nem árt a figyelmeztetés, hogy 
azt már más is kitalálta, mert az azt bizonyítja, hogy helyesen ma
gyarázzuk az adott tényeket, minthogy ezekből más is ugyan azt 
értette ki. Azon pedig csak örülni lehet, ha észrevételeink mások 
észrevételeihez csatlakozhatnak, mert az is azt bizonyítja, hogy 
nem tévedünk. 

Mátyás Flórián arra figyelmeztete, hogy már Sándor István 
értelmezte a Héjö, Sajó neveket, s hogy ezekhez a Berettyó is tar
tozik, melynek eredeti szó-alakja berek-jó, azaz, kitalált magyará
zatunk szerint, berek-víz, berek-folyó. Pesty Frigyes pedig a Sajóra 
vonatkozó okleveli bizonyságot szolgáltata, mely hasonlóképen ide 
tartozik. Ezen új útmutatások szerint indult meg az újabban foly
tatott nyomozás, melynek eredményét e toldatban közlöm. Kezdem 
a Pesty Frigyestől vett tudósíttassál. 

IV. Béla királynak, Dobrában kelt 1260-dik évbeli levelében, 
a melyben Frangepan Fridriknek és Bertalannak, a tatárjáráskor 
szerzett érdemeikért, a vinodoli kerületet adományozza, e szavak 
fordulnak elő; „Cum nos in confligendo cum tartaris in campo Su, 
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ut ab iisdem totaliter victi et confusi fuerimus." (Kukuljevics, Jura 
R. Croatiae, I. köt. 71. lapján). — Rogerius így írja le a csatahelyet, 
a melyről az mlített oklevél szól : „Et quum ad quandam aquam, 
quae Soyo dieitur, et non multum longe de Agriensi civitate fluit, 
et intra Tieium pervenissent, post aquae transitum, qui fiebat per 
pontem, castra metati sünt, et steterunt, ponentes in ponté custodes, 
qui noctis vigilias custodirent. Tartari quidem, post transitum ejus-
dem paludis, circa aquam se in planitie posuerunt." Thomas ar-
chidiaconus, ki 1200—68 élvén, kortársa vala Rogeriusnak (Hi
stória Salonitana, Cap. XXXVII. lásd Katona V. 942.), azt írja, 
hogy a király a Tiszáig nyomult elö a visszavonuló tatárok után, 
s a Tiszát átúsztatván, a Sajóhoz érkezek. „Quem, a Tiszát érti, 
transnatantes laeti jam et velut hostiles turmas extra sua confinia 
propellentes venerunt usque ad aliam aquam, quae vocatur Sajó." 
Universa verő multitudo Tartarorum castra posuerat ultra aquam 
illám in locis abditis inter condensas silvas, unde non totaliter, sed 
inepte ab Ungaris conspici poterant. Videntes autem Ungari, ho-
stilia agmina ultra fluvium descendisse, castra metati sünt citra. . . 
. . . Tunc Bath, major dux Tartarici exercitus, in quendam collem 
conscendens, speculatus est diligenter omnem dispositionem exerci
tus Ungarorum Tunc eadem nocte universis legionibus suo more 
dispositis, jussit aggredi pontem, qui inter utramque fluminis ripam 
distentus, non multum ab Ungarorum castris distabat," s így megró
nának a magyar tábort. Se Rogerius, se Thomas nem valának a csa
tahelyen, ők azt hallomásból írák le. Mind ketten egyaránt tudják, 
hogy a magyar sereg egy folyón kelvén által, melyet Rogerius Sa
jónak, Thomas pedig Tiszának nevez, úgy szállá táborba. A Pest felöl 
nyomuló seregnek nem lehet átkelnie a Tiszán, hogy a Sajóhoz ér
kezzék, mint Thomas hiszi; tehát Rogerius előadása helyesebb, 
mely szerint a magyar sereg a Sajón kelvén által szállá táborba. De 
Rogerius azt mondja, hogy hídon ménének által azon, Thomas meg 
átúsztatja a sereget, s a hidat a másik vízre helyezi, mely amaz szerint 
mocsár, ez szerint folyó, a Sajó. Mind két előadásból világos, hogy 
a magyar sereg vízközön táborozzék, vagy két folyó közt, vagy 
egy folyó meg egy mocsár közt. Minthogy az egyező előadások sze
rint a magyar sereg egy folyón kelt által, mielőtt táborba szállt, s 
az a folyó csak a Sajó lehet; tehát a csatahelyet nem kell a Sajón 
innen keresni, a Mohi pusztán, mint Pethő Gergely a XVII. század-



PÖLDIRATT NEVEK. 3 6 3 

ban, lásd Katona V. 941., hanem a Sajón túl. A hely kitalálására a 
híd vezethet, a melynek nyomát a Sajó Hidvég nevű helységben ta
lálom fel, mely a Hernád mellett van közel a Sajóba szakadásához. 
Ez a Sajó-Hernád köz bizonyosan mocsárosabb volt 1241 tájban 
mint most; a hídon inkább hosszú töltést lehet érteni, a melyen hi
dak is vannak, hogy elfolyhasson a víz. Ezen a töltésen, melyet a 
magyarok nem őriznek vala jól, tőrének be a tatárok az alvó ma
gyar táborba. 

De bár kétes legyen a csatahely, az bizonyos, hogy a Sajó
nál volt. A Béla király oklevelében, a melyet Kukuljevics közöl, a 
csatahelyet in „Camyo Sutl valónak mondja. Pesty Fridrik azt véli 
már, hogy ez annyi, mint Campus-Ső = Só-mező, s hogy ebben is 
a Sajónak sós voltát találjuk kifejezve. A su szó inkább lehet sou 
(só), mintsem sajó, s annyiban ezen tanúság is azt mondja nekünk, 
hogy a Névtelennek itt idézett castrum salis-át a Sajó alsó mellé
kén, nem pedig Sárosban kell keresni. 

Sándor István, a „Sokféle" nyolczadik darabjában (Győrött 
1801) a „Ritus explorandae veritatis per judicium ferri candentis"-
ben előforduló nevek mai kiejtését találgatja, s a 24. lapon ezt írja 
többi közt: „Beruciou, Beruchyou, vagy inkább Berutiou, Beruthou, 
Beruttyó, most Berettyó vize. Praedium Letha juxta Beruciou nem 
más, hanem a mostani Nagy-Léta közel a Berettyóhoz. Abbas de Be
ruchyou pedig a Berettyó partján való Szentjóbi apátur, vagy in
kább a Sz. István jobb kezének apátura." — Tudjuk, hogy a nagy
váradi tüzes vas-itéletek jegyzőkönyvét az 1201—1235 évekből, 
legelőször Kolosváratt 1550-ben nyomtatták, azután 1737-ben Bél 
Mátyás adá ki az apparátus ad históriám Hungariae-ben; végre 
1849-ben Endlicher is közié a Rerum Hungaricarum Monumenta-
ban. Ebből a 166. és 345-ki Ítélet tartozik ide. Az elsőben ezt ol
vassuk Endlichernél: Butha de Beruchyon impeciit dominum Cochi 
de villa Degust pro decem marcis, judice Teku abbate de Beru
chyou, pristaldo Tárca." A kolosvári kiadásban van: Bathu de Be-
ruchjon (sic!). A 345-ki Ítéletben olvassuk Endlichernél: „Talis 
facta est conventio, quod predium nomine Letha juxta Beruciou de-
derunt fratri suo de Gyopol*) stb." A kolosvári kiadásban is így 

*) Ma Gyapoly puszta, a Berettyó mellett, Kis-Marja és Félegyháza közt. 
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ál l : „praedium nomine Letha juxta Berueiou." Ezekből világos, 
hogy a név Beruc-jou, vagy Bernch-yon, s hogy a kolosvári kiadás
ban is a „Butha de Beruch-jon" helyett Butha de Beruch-#ou-tkell 
olvasni. 

A beruch, vagy beruc á mai kiejtés és írás szerint berök, be
rek (berek); beruch- vagy beruc-you tehát berek-jó, berek víz, be
rek folyó, ma berettyó. Mint berék-jó-ból lett berettyó (a tt nem szük
ségből való), úgy a török bekjár-ból, mi nőtelent jelent, betyár lett 
nálunk, azaz a kj hangok tj (ty) hangokká változtak. Az „abbas 
de Beruch-you" tehát berekjói azaz berettyói apát, a mai Szent Jóbi 
apátság, melyet hajdan szent jog-n&k neveztek vala. 

S Mátyás Flórián még a Codex Diplomaticus-nak is két he
lyére figyelmeztete, a melyekben a berekys szó nyilván hibásan áll 
berekyou helyett. A Cod. Dipl. I. 486. lapján ezen czím alatt: A. Ch. 
1094. vestigium abbatiae dexterae S. Stephani a Ladislao R. H. 
fundatae, ezt olvassuk: in quo universa bona monasterii Berekys 
continentur. — A Cod. Dipl. X. V. 570. lapján a nagyváradi kápta
lan birtokait így számlálja elő: „item possessionum seu villarum 
Gyan, Roht, Kegyel, Barakon, Bikád, Nyárszegh, Zekthelek, Chehi, 
Abráhámháza, Tamási penes Berekys Kikecs appellatarum in co-
mitatu Bihariensi existentium." A Tamási penes Berekys a mai Pap-
Tamási a Berettyó mellett; a berekys szó tehát itt is ott is Berek
you helyett áll. A hiba pedig úgy fejthető meg, hogy a berek-yow 
ou-ját s-nek vevék a másolók. 

Kétségen kivül áll, hogy a mai berettyó folyó-név berék-jó-
ból lett; a, jó szó, mely folyót jelent, ebben is előfordul. 

S ezt már Sándor István kísérlé megfejteni a Sokféle tizen
egyedik darabjának 28. lapján, a hol ezeket írja: „Hévjó most he-
jö. Ez a vizünk folyik Borsodban s a Tiszába omlik. A régi neve 
talán attól eredett, hogy nem oly könnyen fagy be *). így a Tapol-
cza vizének neve is a tót Teplitzából származott, mely a tótoknál 
annyi, mint hév-víz. Hogy pedig a jó nálunk hajdan annyit tett, 
mint folyó, annak elhívésére ezek az okaim: mert a vogulok is a 
folyóvizet yo-nak nevezik; mert a lappoknál is jók és jókká annyi 

*) Fényes Elek is, Magyarország leírása II. Kész, Pesten, 1847. a 244. la
pon ezt írja : „Patakjai közöl különösen említést érdemel a Héjő patakja, mely a 
tapolczai hévvíz völgyéből jővén, soha be nem fagy és gyárakra igen alkalmatos.' 
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mint patak; mert az észteknél is joggi folyóvizet teszen; mert eme 
folyóvizeinknek a neveik is onnan eredhettek, úgymint: Sajó, haj
dan Sovjó, azaz só-folyó, só folyója, só vize, talán a só-hordástól; 
Tápjó, azaz tápláló víz, táplálás vize ; talán a halaktól vagy rá
koktól. Sijó.u 

íme Sándor már 1808-ban az említett nevekben öszszókat 
ismerttől, s helyesen magyarázá meg a jó szót. A voguloknál ugyan, 
azon szövegek szerint, a melyeket értünk, a kis folyóba nem jó, de 
a szirjáneknél és permieknél az jv, mely nagyon közel áll a mai 
magyar jó, régi ^'on-hoz. Az említett öszszók első részét talán nem 
sikerül még értelmeznünk; bizonyos a hé, hév, só, saj, berek (he-jó, 
saj-jó, berék-jó) szók jelentése: de bizonytalan a táp-é (táp-jó) a 
si-é (si jó). De azért bátran tehetjük a Si-jó-t, Táp jót is, mint olyan 
folyóneveket, a melyekben a jó előfordul. 

A sijójelentését maga Sándor (Toldalék a Magyar Szókönyv
höz, Bécsben, 1808. a 334. lapon) „canalis, effluvium" szókkal fe
jezi k i ; Fogarasi a Magyar-német szótárában csak annyit mond, 
hogy Sijó „ein bach." De Mátyás Flórián úgy tudja, hogy a ma
lom siója azon zsilip, melyen a vizet eleresztik, ha nem kell a ma
lomnak. — A sió-t bátran így taglaljuk : sijó. 

A jó szót tehát megtaláltuk eddig a hé-jó, saj-jó, somajó, si
jó, táp-jó, berék-jó folyónevekben, a melyek azután sok helynevek
ben is előfordulnak, mint: Sió-fok, Berettyó- Újfalu; Tápio-Sz.-György, 
Felső Tápió-Ság, Alsó Tápió-Ság, Tápió-Bicske, Tápió-Szele stb. így 
a Héjtf, Sajó számos helynevekben találtatik, melyek némelyét fel 
is hoztuk. 

HUNFALVY PÁL. 


