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Muraköz helynevei. 
Muraköznek azt a darab földet hívják, mely a Mura és Dráva 

folyók összefolyásától nyugatra az osztrák határig terjed. Természe
tes határai észak, dél és kelet felől a két nagy folyó, nyugatra 
viszont Ausztria felé nyitva áll. Az egész három szögalakú terület 
jelenleg igen sűrűn lakott. Mivel a történelem folyamán három 
nyelvterület ütközőpontjában feküdt, a Muraköz településtörténete 
nem lehet egységes. Politikai hovatartozása is sök vitára adott 
alkalmat, melyek azon kérdés körül forogtak, vájjon a Muraköz 
Magyarországhoz, vagy Horvátországhoz tartozott-e jogosan. Ennek 
az eldöntése azonban nem nyelvészeti feladat. 

Ami a lakosság nyelvét illeti, bizonyos az, hogy magyarok és 
horvátok vegyesen laktak itt. Ezt mutatja az a tény is, hogy igen 
sok helynév már a legrégibb oklevelekben kettős formában fordul 
elő. Pl. 1226: predium Muterini . . . Otoc Ságét (WENZEL XI, 193), 
melyben a horvát ótok és a magyar sziget egymásnak pontos meg
felelői. Ezért a helynevek tárgyalásánál a horvát és magyar neve
ket sehol sem fogom szétválasztani. Okleveles adataink a XIII. 
századtól kezdődőleg vannak, de meglehetős gyéren. Az első oklevél, 
amely az akkori összes muraközi falvakat felsorolja, 1478-ból való. 
A falvak keletkezésének időrendjét az adatok gyér volta miatt nem 
lehet megállapítani. A helynevek feldolgozásánál tehát az időrendi 
szempont helyett inkább a jelentéstanit választottam, és e szerint 
csoportosítottam a neveket. A dolgozat végén pedig rövid nyelv
tani összefoglalásban a tárgyalt hangtani és főleg képzésbeli 
sajátságokat összegezem. A jelentéstani csoportosítás folytán világo
san láthatjuk a helynevek keletkezésének módját, vagyis azt, hogy 
a hely neve mennyiben áll összefüggésben a helyrajzi viszonyokkal, 
a vidék növény földrajzával vagy települési viszonyaival. A legtöbb 
hely természetesen pusztán átvette tulajdonosa nevét, s így legtöbb 
a személynévből keletkezett helynév. E szempontokat figyelembe 
véve a muraközi helyneveket több csoportba osztottam.1) 

l) A r ö v i d í t é s e k j e g y z é k e : BEDEKOVICH = Natale Solum Sancti 
Hieronymi stb. FRANCISCUS BEDEKOVICH 1752. — BlagayOkl. = A Blagay-család 
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I. 

Először foglalkozom azokkal a helynevekkel, melyek valamely 
fa vagy más növény nevéből származnak. Az ilyen helynévadáa 
valamennyi szláv nyelvben igen gyakori. A Muraköz nyelvi szempont
ból az ú. n. kaj-horvát területbe tartozik, mely sok tekintetben 
lényegesen eltér az irodalmi nyelvtől és különösen hangtanában sok 
hasonlóságot mutat a szlovénnal. Ezért nem az irodalmi szóalakokat 
fogom idézni, hanem BELLOSZTENECZ ós JAMBRESSICH szótáraiból a kaj-
horvát alakokat és csak a fontosabb eltéréseknél említem zárójel
ben az irodalmi szót. 

1. 1478: Bresst (CSÁNKI H Í , 39); 1501: Ecclesia sancti Stephani 
in Brezth vacat (Starine IV, 226); 1638: Brezth, Breszth (ZrOszt.); 
LIPBZKY: Podbrest cr. — Eredetére vö. kaj-h. brest 'ulmus; szilfa' 
BELL., JAMB. (ir. h. brijest, g. brijésta 'ulmus' HASz.). Az -ije- hang
csoport itt egy régibb -é-nek felel meg, mely a kaj.-h.-ban egyszerű 
e-vé fejlődött. A Brest =- Podbrest fejlődés annyiban figyelemre 

méltó, hogy a praepositiós összetételekben rendszerint még a gyüjtő-
névképző -tje is szerepel; pl. közönségesek az ilyen képzések: 
Zagorje = 'hegymeg', Primőrje = 'tengermellék', de előfordul, bár 
ritkábban, hogy a gyüjtőnévképző hiányzik, pl. Podbor 'fenyőalja', 
Podgor 'hegyalja'. Mindkét esetben az összetétel a mondatból vált 
ki és önállósult pod górom 'unter dem Berge'-féle syntagmából 
(vö. LESKIEN § 389). 

2. 1244/1390: villa . . . . Berzeuch . . . . apud fluuium eius-
dem ville . . . . ad supradictam terram Berzeuch . . . . (SMICIKLAS IV,. 

oklevéltára. Szerkesztették THALLÓCZY LAJOS és BARABÁS SAMU. Budapest, 1897. — 
EgyhtEml. = Egyháztörténelmi emlékek a magyar hitújítás korából. Szerkesztet
ték BUNYITAI V., RAPAICS R., KARÁCSONYI J . stb. I—V. Budapest, 1902—1912. — 

LASZOWSKI = Habsburski spomenici kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije 
uredio E. LASZOWSKI I—III. Zagreb. — LESKIEN = Grammatik der serbo-
kroatischen Sprache von A. LESKIEN 1914. — LtKözl. = Levéltári közlemények 
II, 124—31. 1. — Rad = F. MARETIÓ, 0 narodnim imenima i prezimenima u 
hrvata i srba. Rad jugosl. Ak. LXXXI, 81—147 és LXXX1I, 6 9 - 1 5 5 . — 
TKALCIC = Monumenta episcopatus Zagrabiensis. I—II. Zagrabiáe, 1873—1874. — 
VONDRÁK = Vergleichende slawische Grammatik von W. VONDRÁK. I—n. 
1906—8. — WENZEL = Árpádkori Új Okmánytár. Közzéteszi WENZEL GUSZTÁV 
I—XII. Pest, 1860—1873. — ZrinyiLt. = Zrínyi Miklós a szigetvári hős életére
vonatkozó levelek és okiratok. Közrebocsátotta BARABÁS SAMU I—II. Budapest, 
1898—1899. — ZrOszt. = Zrínyi Miklós és Péter osztályoslevele 1638-ból. — 
A többi rövidítésre 1. EtSz. 
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251); 1478: Brezowecz (CSÁNKI III, 39); LIPSZKY: Brezócz h., Brezo-
vecz cr. — Eredetére vö. kaj-h. brez 'betula; nyírfa' BELL., JAMB. 
(ir. h. bféza 'betula álba' HASz.). Ebből -ovz »*- -ov képzővel lett 
brezovz =~ brezov 'a nyírfáé', melyhez -tc> kicsinyítőképző járul, s a 
*brezov-icb alaknak a kaj-h.-ban szabályosan Brezovec felel meg. 
A Berzeuch alak magyar fejlemény. Az -ovbcb szóvég a magyarban 
szabályosan -ouc^-óc lesz. Ez az első szótagbeli palatális e hatása 
alatt -oc-re változott, s így Berzóc helyett (amely már hangátvetést 
is szenvedett Brezóc alakból), Berzóc áll. 

3. 1638: Breszie, Brezie (ZrOszt.); LIPSZKY: Brezje h. — 
Szintén a brez 'nyírfa' szóból származik -tje gyűjtőnévképzővel 
(vö. LESKIEN § 515). 

4. 1478: Bivkoivecz (CSÁNKI III, 40); 1638: Bukoucz (ZrOszt.); 
LIPSZKY: Bukovje h. — Eredetére vö. kaj-h. bukva 'fagus; bükkfa' (BELL.,. 
JAMB.). Ebből -ovbcb képzőbokorral a kaj-h.-ban szabályosan Buko-
vec lesz. A LIPSZKYHÓI előforduló alak -hje képzővel van alkotva. 
A v+bje hangcsoport között szabályosan nem fejlődik l epentheti-
cum, de mint másodlagos fejlemény előfordulhat. 

5. 1478: Dombra (CSÁNKI III, 47); 1537: inter possessiones . . . 
Legrad ac Dombro vocatas (LASZOWSKI II, 320); 1638: Alsó Domború 
(ZrOszt.); LIPSZKY: Dobravi (Dolnya- cr., Alsó-h.). Valószínűleg ehhez 
a birtokhoz tartozott 1446: Castellum Wydombo (!) in districtu 
Murakwz (CSÁNKI III, 17); 1451 kör.: Castellum Wydombro inter 
Murám et Drawam n o v i t e r e r e c t u m (uo.). 

6. 1478: Dobra (CSÁNKI III, 47); 1478: csáktornyai szerzetesek 
beiktatásakor mint királyi ember szerepel Martinus de Dobra 
(LtKözl. 1926:128); 1638: Felső v. Fölső Domború (ZrOszt.); 
LIPSZKY: Dobrava (Gornya- cr., Felső-h.). — Az 5—6. név eredéi e 
közös. Alapszavuk a kaj-h. dubrava 'silva maiorum arborum' (BELL.). 
Az -u- egy régibb q nasalis szabályos folytatása, melynek a kaj-h. 
egy részében a szlovén irodalmi nyelvhez hasonlóan o felel meg. 
Ateó-Domborií nevében még a denasalisálatlan alak szerepel; a 
településnek tehát igen réginek kell lennie. A horvátban a nasalis 
természetesen eltűnt és ez az alak kiszorította a magyaros forrná 
(1. LIPSZKY adatait). OBLAK a muraközi nyelvjárásról írt értekezésé
ben (Zbornik I.) éppen a XII. és XIII. századból származó, kaj-h. 
területre vonatkozó latin oklevelekben található (1134:) Dumbroa 
(vö. SMICIKLAS II, 42), (1193:) Dumborou, (1209:) Dumbouech, (1209:) 
Dumbro, (1227:) Dumbroa-íéle alakok alapján felteszi, hogy e 
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korban a nasalisok e nyelvterületen még megvoltak. Csakhogy 
ezek az adatok nem sokat bizonyítanak, mert magyaros alakokat 
őriztek meg, s lehetnek jóval korábbi átvételek a magyarban. Hogy 
e vidéken mekkora volt a magyar hatás, mutatja az is, hogy a 
horvát ós szlavón hiteles helyeken kiállított oklevelekben a birtok
határok majdnem mindig magyar fanevekkel vannak megjelölve. 

7. 1481: Gabernyk (CSÁNKI III, 54); LIPSZKY: Orabrovnik vei 
Qrabrovnak cr. — Eredetére vö. kaj-h. grab, graber 'carpinus: gyer-
tyánfa' (BELL., JAMB.). Ebből -tnik képzővel *graberhnik =~grabernik 
alakul. LIPSZKY adata -ovz- képzős: grabrovbnik =- grabrovnik, mely
nek az utolsó szótagbeli i-je a magyarban az előtte álló veláris 
magánhangzókhoz assimilálódott. Hasonló jelentésű helynév a 
magyarban is előfordul, pl. Alsólendva mellett is van Gyertyá
nos falu. 

8. 1478: Hrassan és egy másik falu Hraschan (CSÁNKI III, 59); 
1638: Villa Hraschan, Villa Hraschian és a másik Felső Hrachan, 
Felső Hraschina, Felső Hraschian. Valószínűleg e második lesz 
1533: in villa Hraschyna (LASZOWSKI II, 186); LIPSZKY: A\sö-Hrasán 
h., Doluye-Hraschanyi cr., Fe\sö-Hrasán h., Gcorny e-Hraschani cr. 

9. 1478: Hraschicz (CSÁNKI III, 62), Csáktornya és Stridó 
tartozékai sorában Vlczetinecz mellett sorolják fel; máshol nem 
fordul elő. — A 8—9. helynév eredetére vö. kaj-h. és ir. h. hrást 
'quercus; tölgyfa' (BELL., JAMB.). Ebből -janz képzővel ir. h. hras-
can, kaj-h. hrascan, -ina gyüjtőnévképzővel hrascina, ill. hrás-
cina, -ica kicsinyítő képzővel hraécica, ill. hrascica, szabályos alakula
tok.1) A LipszKY-nél előforduló Hraschani alak horvát többesszám. 

10. 1478: Kursouecz (CSÁNKI III, 75). CSÁNKI egynek veszi a 
mai Kursanec-ce\, mely 1638-ban Kursancz és Kussancz, LIPSZKY-

nél Kursanecz vei Kurssenecz cr. alakban fordul elő. Az egyezte
tést valószínűnek mutatja egy másik muraközi helynév hasonló 
kétalakúsága. 1496-ban turáni Fadan Kristóf a csáktornyai pálosok
nak Crisancz faluban egy kétkerekű murai malmot és piscinát 
adományoz (LtKözl. 1926:129), 1638-ban pedig „molendinum in 
iam fato fluuio mura Penes Krisouczecz aedificatum" van említve 
(ZrOszt.). E két adat egy helyre vonatkozik. — Kursovecz erede
tére vö. kaj-h. hruska 'pirus; körte, körtefa,' (BELL., JAMB.; ir. h. 

l) A kaj-h. nyelvjárás nem tesz különbséget a c és c hangok között. 
A c helyén mindig c áll. — A -jan képzőre vö. LESKIEN § 537. 
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kruska, krusa HASz.), mely utóbbi az eredeti alak, még kicsinyítő-
képző nélkül. Ebből -ovicb képzőbokorral Krusevtcb =- Krusevec 
volna a szabályos alak, de a muraközi nyelvjárásban a palatizált 
mássalhangzók után is az -ev~-ov alakpárból a veláris -ov áll, 
tehát KrusovbCb =- Krusovec.1) E hangtani jelenséggel gyakran fogunk 
még találkozni helyneveinkben, pl. Jursovec, Martinusovec stb.2) 
A Kursanecz, Kussancz, Kursancz alakváltozatok képzése krusa -f-
janz-\~bCb, melyből *Krusanec volna a várható alak, de a név a 
magyarba átkerülve első szótagjában metathesist szenvedett.3) 

11. 1448: Possessio Leskocz in dominio Strydo (CSÁNKI III, 
78 és LtKözl. 1926:127); LIPSZKY: Leszkovecz cr., Lészkócz h. pagus 
és Leszkovecz promontorium vicinum. A falu valószínűleg a hegy
től kapta a nevét. — Eredetére vö. kaj-h. leska 'corylus; mogyorófa' 
(BELL., JAMB. ; ir. h. lijéska 'corylus' HASz.). A kaj-h. alakból 
-ovbCb képzőbokorral LeskovbCb =- Leskovec szabályos.4) 

12. 1478: Orechowecz (CSÁNKI III, 88); 1533: Horechowycha 
(LASZOWSKI II, 185); 1638: Villa Orehovicza, Orehouicza (ZrOszt.); 
LIPSZKY: Orehovicza cr. — Eredetére vö. kaj-h. oreh 'nux; dió, 
diófa' (BELL., JAMB.). Ebből -ovbCb, ill. -ovica képzőbokrokkal Ore-
hovbCb =~ Orehovec és Orehovica szabályos kaj-h. alakok. 

13. 1478: Pratprochstan (CSÁNKI Hl, 96); 1638: villa Prapra-
chan, Praprochan. — Eredetére vö. kaj-h. praprut, paprut, preprut 
,filix; páfrány' (BELL., JAMB.). Ez utóbbinál 'filix' címszó alatt: 
praprut, paprut, preprut, Farnkraut, Erdőg bordája fü; szlovén 
práprot 'Farnkraut'. Képzése : -janz képzővel *praprot-janz >- Prapro-
can. Ugyanez a tő van meg e személynévben 1566: Praprotouitsch 
(ZrinyiLt. II, 493). . 

14. 1244/1390: terra Turnoa que est intra Drauam et Murám. 
Határjárásában Berzeuch és t e r r a M a g i s t r i M i c h a e l i s q u e 
L e d n ü c h e uocatur, azonkívül „ T u r n o a v i z e 8 szerepel; ebből 
megállapítható hogy a hely azonos az 1478-ban előforduló „Ternacz 
minus" nevű hellyel, melyet Gribin és Lapschin közt sorol föl az 

') A név jelentésére nézve vö. Szepes vármegyében 1522: Hrusso alio 
nomine Kerthwelijes (EgyhtEml. I, 64). 

2) E jelenség különben megvan a közép-bolgár nyelvemlékekben is. 
3) Hasonló esetek: 1256: terra Hursoa és aqua Hursoa (SMIŐIKLAS V, 46); 

1288: terra Hursouch (WENZEL IX, 490). 
*) Igen elterjedt helynév a horvát nyelvterületen; vö. pl. Várasd megyé

ben Leskovec (HASz.). 
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oklevél (Dl. 18143.). LiPszKYnél: Temovchak cr. pagus és Temovchak 
cr. promontorium. Valószínűleg e hellyel azonos 1257, 1264/1376: 
terra Zumbathel, Béla et Tornoua (Dl. 73., WENZEL XI, 535, CSÁNKI 

III, 112). 
15. 1478: Ternacz maius, melyet az oklevél Otthak és 

Chereczan között sorol fel (CSÁNKI III, 115); 1638: villa Ternoucz 
(ZrOszt.); LIPSZKY: Ternovecz cr. — A 14—5. név eredetére vö. 
kaj-h. trn 'spina; tövis' (BELL., JAMB.). Ebből -ovz képzővel Hrnovz =*-
trnav, nőnemben trnova. A Trnova alak a magyarba átkerülve, a 
v a két veláris magánhangzó között kiesett, a Dombroa -=^Dombrova-
féle átvett alakok írása legalább is erre mutat. A többi alakok 
képzése Trnovtcb^- Trnovec, Tmovtcb + jakz =*- Trnovc.dk}) A két 
Ternacz alak (1478.) fejlődésére hálással lehetett talán népetimológia 
alapján a kaj-h. trnac szó; vö. trnac (ternácz-nak írva) 'viridarium, 
pomarium, arbustum, arborétum, seu locus arboribus fructiferis 
consitus' (BELL.). 

1<>. 1478: Tersthinakh (CSÁNKI III, 115); 1638: villa Terszte-
nialeouecz, Terszteniakoucz (ZrOszt.). — Eredetére vö. kaj-h. trst 
'arundo, cana, frutex aquaticus, calamus; nád'. Ebből -enz képző
vel Hrstem > trsten 'arundineus, arundinaceus' (BELL.), majd az 
utóbbiból -jakz képzővel trstenjak lett, amely valószínűleg először 
mint személynév szerepelt, s csak később ment át a helyre és 
toldódott meg -ovbct kópzőbokorral.2) így lett Trstenjakovec. 

I I . 

A második csoportban azokkal a helynevekkel foglalkozomr 

melyek helyrajzi mozzanatok alapján keletkeztek, azaz a hely 
fekvéséről vagy a mellette folyó patakról kapta nevét. Majdnem 
szabályként lehet alkalmazni, hogy ha a hely és a mellette vagy 
rajta átfolyó víz azonos nevűek, akkor mindig a víz neve volt az 
eredeti, s ezt a telep egyszerűen átvette (MELICH: MNy. XII, 331). 

17. 1254, 1257/1376: Terra Béla (CSÁNKI III, 35); 1366—7: 
poss. Beelch, Belch (Belych) inter fluvius Draue et Műre (uo.); 

') A -jakz képző a muraközi helynevek, rét- és dűlőnevek képzésében 
igen nagy szerepet játszik, különösen ^-bCb-jakz =- cak és *-t>skjakz s^ scak kap
csolatban ; pl. Chiganschyak {Ciganscák), Strigovschiak (Strigovscak) szőlő-
hegynevek (ZrOszt.) vagy pl. Karlovchak, Fercnchak erdőnevek ;VBEDEKOVICH 198). 

2) Vö. pl. 1638: Michael Terszteniak (ZrOszt.). 
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1399: possessio Belch, alio nomine Béla . . . . intef fluvios Dráva 
et Mura (ZalaOkl. II, 297; CSÁNKI uo.); 1477: Bdecz (CSÁNKI uo.); 
1478: Stephanus Bekoych de Belycz csáktornyai szerzetesek birtokba
iktatásakor mint királyi ember szerepel (LtKözl. 1926:128); 1501: 
Belycz (Starine IV, 226); 1542 Belez (EgyhtEml. IV, 148); 1638: 
Bellicza (ZrOszt.); LIPSZKY: Belicza. — Eredetére nézve két felte
vés lehetséges. Vagy a magyar Béla névből származik vagy a kaj-h. 
bel 'albus, candidus; fehér' (BELL., JAMB.) melléknévből. Az első 
feltevés ellen szól az a tény, hogy a Muraközben az összes -a 
végű személynevekből származó helynevek képzése -intcb képző
bokorral történik (Bratisinec, Ogrisinec, Buzinec; ez az utóbbi csak 
később Buzovec), és így Béla személynévből *BelinbCb > *Belinec 
alakot várnánk. A bel melléknévből való származtatás mellett az 
szól, hogy e helység 1254-iki határjárásában ezt olvassuk: „cadit 
in aquam Béla . . . . pervenit ad portum aque Béla . . . ." és ezzel 
szemben áll: „cadit i n a q u a que c h o r n a m a l a k a (crna 
mlaka = fekete mocsár) dicitur". így igen valószínű, hogy a patak 
nevét a telep egyszerűen átvette. Képzése -hCh és -ica kicsinyítő 
képzőkkel történt, s így a helynév az oklevelekben váltakozva 
Belec és Belica alakban fordul elő. 

18. 1226: predium Muterini Bistrk (WENZEL XI, 193); 1478: 
Bistrycz (CSÁNKI III, 37); 1501: Johannes plebanus in Byztercz 
(Starine IV, 226). A hozzátartozó pataknév 1376-ban: „Zomor 
quam aqua Mura ex una parte et aqua Biztrich circumdat ex 
altéra." — Eredetére vö. kaj-h. bister, -tra, -tro (< bystrz) 'limpi-
dus, clarus, purus; tiszta, átlátszó' (BELL , JAMB.). Ebből -ica kicsinyítő 
képzővel *bystrz - j - ica > Bistrica. 

19. 1478: Globok (CSÁNKI III, 55); 1638: villa OloboJco (ZrOszt.); 
LIPSZKY: Globoko cr. — Eredetére vö. kaj-h. glubok 'profundus, 
altus; mély' (BELL., JAMB.). Aa -u- hang helyén eredetileg -q- nasalis 
állott, melynek reflexe az ir. h.-ban és a kaj-h. egy részében -u-, 
a szlovén irodalmi nyelvben és helyenként a kaj-h.-ban pedig -o-.1) 
A helynév valószínűleg ilyen összetételből vonódott el: globokpotok 
(vö. Várasd megyében 1371-ben Globokpotok SMICIKLAS XIV, 353); 
erre mutatna a legrégibb adat, míg a Globoko alak csak későbbi 
főnevesítés semleges alakból. 

l) Vö. pl. a Muraközben Dobra 1478-ban, mely egy eredeti *Dobrava 
alakra megy vissza. 
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20. 1478: Gibin (CSÁNKI III, 55); 1638: Gibina (ZrOszt.); 
LIPBZKY: Gibina; BEDEKOVICH: Gibina. Valószínű, hogy a három 
későbbi adat őrizte meg az eredeti alakot. — Eredetére vö. kaj-h. 
gib 'ruga; ránc, hajlás' (BELL.; ir. h. gib 'ruga, plictura' HASz.). 
Ebből -ina képzővel gibina szó jelentheti a folyó hajlását; meg
jegyzendő, hogy a hely közvetlenül a Mura mellett fekszik. 

21. 1478: Sabnyk (CBÁNKI III, 125); LIPBZKY: Sabnik cr., Zsab-
nik h. — Eredetére vö. kaj-h. Baba 'rana; béka'. Ebből -hnikz 
képzővel *zabbniTc6 > Zabtik; jelentése lehetett 'békás mocsár vagy 
patak'. Zaba 'béka' és riba 'hal' szók gyakran szerepelnek patak
nevekben.1) 

22. 1478: Gorichan (CSÁNKI III, 56); 1638: Gorichany, Gori-
chan (ZrOszt.); LIPSZKY: Gorichan cr., Gorichan h. 

23. LIPBZKY: Gorichicza cr., Gorichicza h. pagus és Gorichicza 
cr., Gorichicza h. promontorium. — A 22—3. név eredetére vö. 
kaj-h. gora 'mons; hegy' és -ica kicsinyítő képzővel gorica 'monti-
culus, collis' (BELL., JAMB.). Ebből -jam képzővel *goricjanz > gorican. 
A Gorichicza (olv. Goricica) alak kettős kicsinyítés gora > gorica > 
goricica. A magyarba átkerült Gorican alak -w-je palatalizálódott 
(vö. 1638: Gorichany). 

24. 1366: possessio Gluycha (CBÁNKI III, 55). Sem előbb, 
sem később az oklevelekben nem fordul elő. — Eredetére való
színűleg vö. kaj-h. glava 'caput; fej' (BELL., JAMB.). Ebből -ica 
képzővel glavica 'capitellum, capitulum; collis acclivis, clivus' (BELL.). 

25. 1478: Worhóblan (CSÁNKI III, 124); 1638: villa Verhoulian 
(ZrOszt.); LIPBZKY: Verhovlyan cr. — Eredetére vö. kaj-h. vrh 
'apex, vertex, cacuraen, culmen, fastigium; tető, hegytető' (BELL., 

JAMB.), amelyből -jam képzővel és az -l- epentheticum szabályos 
megjelenésével *vrh-ov-l-jam > Vrhovljan.2) 

26. 1478: Chereczan (CBÁNKI III,' 42); 1638: Chrechan,' Chre-
chon (így!); LIPBZKY: Chrechan cr., Csrecsán h. — Eredetére vö. 
kaj-h. eret 'silva paludosa' (BELL.). Ebből -janz képzővel *cret-janz^ 
Crecan szabályos kaj-h. alak (vö. a Hrascan névről mondottakat 

*) Vö. pl. 1201-ben a zágrábi káptalan birtokának határjárásában: . . . . 
ad riuum Siglensi qui influit riuum Xabiniza (SMIÖIKLAS III, 10); 1234-ben: 
uenit ad riuulum Bibnic . . . . Krapina környékén (WENZEL VI, 559). 

*) A Worhóblan alak -6-je az 1478-as oklevél írássajátsága (vö. 1478: 
Ibanowecz ~ ma: Ivanovec, 1478: Bratischinecz ~ ma : Vratisinec). 
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és a jegyzetet), mely a magyarba átkerülve a szókezdő mással-
hangzócsoport feloldásával Cserecsán lett. A eret szó okleveleink
ben gyakran előfordul, pl. 1228: pervenit ad unum Cherét (TKALCIC 

I, 62); 1248: Chret (SMICIKLAS IV, 398 Körös megyében); sőt a szó 
a magyarba is átjött (vö. EtSz. I, 980). 

27. 1226: predium M ű t e r m i . . . Otoc Sciget (TKALCIC I, 56; 
WENZEL XI, 193); 1478: Otthak (CSÁNKI III, 90); 1549: possessió 
Athak vocata inter flumina Dravi et Murae, in comitatu Zaladiensi 
existens; 1550, 1563, 1564, 1567: mindig Athak alakban (ZrinyiLt. 
II, 248, 267, 418—9, 448, 461, 508—9); 1638: villa Ottók (ZrOsz.); 
LIPSZKY: Ottók. Közvetlenül a Dráva mellett Perlakhoz közel fek
szik. — Eredetére vö. kaj-h. ótok 'insula; sziget' (BELL., JAMB.). 

A magyarba átkerült név átment a magyar forkos =- farkas tipusú 
szók hangfejlődésén. A későbbi adatok az eredeti horvát alakot 
őrizték meg.1) 

28. 1244/1390: terra magistri Mychaelis que Lednuche uoca-
tur; az oklevél terra Turnoa és Berzeuch szomszédságában említi; 
1351: possessió Ledenycha inter Drawam et Murám existens (Zala-
Oki. I, 531); az oklevélen XV. századi kéztől származó megjegy
zés áll: Super venditione medietatis possessionis Ledeniche . . . 
(SMICIKLAS XII, 128). [Az 1244/1390. határjárás adatai alapján 
megállapítható, hogy Ledenica hely azonos a később, 1478-ban 
Michalowecz minus (CSÁNKI III, 82) és LIPSZKY-IIÓI Mali-Mihalyevecz 
cr., Kis-Mihályocz h. alakban felmerülő hellyel.] — Eredetének 
megfejtésére két lehetőség is kinálkozik. Alapszava lehet a kaj-h. 
ledina 'ager, pratum, arvum; szántóföld' (BELL., JAMB.). Ebből -ica 
kicsinyítő képzővel ledinica, értelme 'kis darab szántóföld', s ez a 
jelentés jól megfelelne a későbbi Michalowecz minus ós Kis-Mihályocz 
alakoknak."1) Másrészt összevethető a kaj-h. led 'glacies; jég' (BELL., 

JAMB.) szóval, melynek ilyen származékai lehetnek: ledven 'glaciális', 
ledvenica 'fossa glaciális' BELL. (ir. h. led, léden, melyből -ica 
kicsinyítő képzővel ledenica lenne, s ez mint helynév nem ritka; 

') Érdekes jelenség, hogy az ótok szó mint személynév is szerepel; pl. 
1239-ben Othok nevű birtokosról van szó (WENZEL VII, 8 7 - 88), 1240-ben Otak 
nevű jobbágy Dráva-menti birtokot ad el (HazaiOkm. VIII, 37). 

2) Nehézséget csak az támaszthat, hogy helynevünk mindig Ledenica 
alakban fordul elő, s a második -e- helyén soha sem áll -i-. De ezt az alakot 
már magyar fejleménynek foghatjuk fel, s ekkor az egybevetésnek semmi sem 
áll útjában. 
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vö. HASz.) A ledven ~ leden megfelelés azzal magyarázható, hogy 
a led szó eredetileg -ü- tövű (vö. VONDRÁK, AltkirchenslGram.2 

422), s így a kaj-h.-ban a továbbképzett alak még megőrizte az 
-ü- tő maradványát. 

29. 1259, 1264, 1268/1376: terra Polona WBNZEL XI, 463, 
Ő35; SMICIKLAS V, 478; Dl. 73.). Az oklevél adataiból nem állapít
ható meg, hogy hol feküdt. Talán azonos a később felmerülő 
Pawlynowcz, Paulinowecz hellyel (vö. ennél). — Eredetére vö. 
szlovén poljána 'Grefilde, Feldebene, Flachland', ir. h. poljána 
'planities; sík mező' (HASz.); BELL. és JAMB. szótáraiban nem for
dul elő mint kaj-h. szó. BELL.-nél campus címszó alatt polyana 
mint dalmát-horvát szó van megjelölve. 

30. 1478: Pelkenycz (CSÁNKI III, 93); 1638: villa Peklenicza 
(ZrOszt.); LIPBZKY : PeMenicza. — Eredetére vö. kaj-h. pekel, gen. 
pekla 'infernus, pix; pokol, szurok': péklen 'infernalis, piceus' 
(BELL.). Ebből kicsinyítő képzővel peklenica 'szurkos hely'. Peklenica 
eredetére rávilágít BEDEKOVICH következő megjegyzése: „ P e k l e n i c z a 
in monticulo sat alto ad ripam Murae situata, in cujus valle meri-
diem prospiciente extat in t e r r a f u l i g i n o s a f o n s a q u a e 
v i v a e sed a t r i c o l o r i s , qui aestivo tempore e scaturgine sua 
producit q u a n d a m p i n g u e d i n e m pariter n i g r i c a n t e m ; 
hanc populus circumvivus cölligit, utiturque ea ad currus inunguen-
dos quam optime serviente" (293). 

I I I , 

Az eddig tárgyalt helynevek mind valamely helyrajzi mozza
nat alapján keletkeztek. Most azokat a neveket veszem sorra, melyek 
valami emberi településre vagy ezzel kapcsolatban közlekedésre 
és kereskedésre vonatkoznak. 

31. 1478: Dwrischa (CSÁNKI III, 48); 1638: Dvorische (ZrOszt.); 
LIPBZKY: Dvorische cr., Dvoriscse ill. — Eredetére vö. kaj-h. dvor 
"aula, curia, area; udvar' (BELL., JAMB.). Ebből *iskje^ ir. h. -iste, 
kaj-h. isce képzővel dvorisce. Jelentése a kaj-horvátban ugyanaz, 
mint a dvor szóé (vö. BELL. dvor címszó alatt).5) 

') Az -iste —isce képző mindig valaminek a helyét jelöli, pl. növények 
nevével a szántóföldet, ahol azok teremnek, épület nevével pedig annak romját. 
Mivel a dvor szó udvarházat is jelent, így dvorisce jelentheti 'Ruine eines Hofes' 
fogalmat is (LESKIEN § 287). 



MURAKÖZ HELYNEVEI 413 

32. 1367: villa Tornu, Torn (CBINKI III, 118); 1458: judex 
de Twrnya (no.); 1478: Gewregh Fadan de Thwran (LtKözl. 1926: 
128); 1490: Turren, Thwren (CSÁNKI uo.) ; 1495 : Cristoferus Fadan 
de Turan (LtKözl. uo.); 1496: Turan (CSÁNKI UO.) ; 1501: Ambro-
sius plebanus sancti Martini in Thurren (Starine IV, 226); 1505: 
Thoren alio nomine Thwrn (CSÁNKI UO.) ; LIPSZKY : Potturen vei 
Poturen cr. — Eredetére vö. kaj-li. turen 'turris; torony' (BELL., 

JAMB.). A Turen =*• Podturen, ill. Poturen fejlődés hasonló, mint 
Brest^ Podbrest(vö. ennél). BEDEKovicH-nál Turnische (olv. Turnisce) 
alakban fordul elő (290); ez a turen alapszóból -isce képzővel 
hasonló képzés, mint dvor =- dvorisce. A helynév jelentése egyéb
ként világosan érthető BEDEKOVICH leírásából: „septentrionem versus 
progrediendum est ad ipsam Murae fluvii ripam, et post minus 
horae intervallum offerret se nobis ad r u d e r a v e t e r i s C a s t r i , 
Turnische vocitati, eiusdem nominis oppidum . . . . Quod castrum 
seu castellum Turnische concernit, illud mox post parochialem 
curiam in r u d e r i b u s s e p u l t u m jacet, e x t a n t tamen hodie-
dum v á l l a et f o s s a t a , intra quae consistebat." 

33. 1478: Michaele de Marhoff, muraközi köznemes (CSÁNKI 
III, 8 1 ; Dl. 18143.); 1638: villa Marof (ZrOszt.); LIPSZKY: Marof 
h. pagus. — Eredetére vö. kaj-h. marof (-= német meierhof) 'villa, 
colonicum, alodium ; major' (BELL., JAMB.), alakváltozata marov.1) 

34. 1458: Plebanus S. Marci Predialis circa Sanctum Marcum 
in Selnicsa (CSÁNKI III, 1C7); 1478: Zelnycz (uo.); 1512/1533: 
in ecclesia beati Marci evangeliste in Selniche fundata (LtKözl. 
1926: 130); 1638: villa Szelnicza, Zelnicza (ZrOszt.); LIPSZKY : 
Szelnicza cr. — Eredetére vö. kaj-h. seliti se 'migro, commigro; 
elköltözöm' (BELL.) és selo 'pagus, vicus; falu' (BELL, JAMB.). Ebből 
-tnica kópzőbokorral sel-bnica =- selnica 'település, lakott hely' jelen
téssel.2) 

35. 1478: Wéhschicz (CSÁNKI III, 123); BEDEKOVICH: Veschicza; 
LIPSZKY : Veschicza cr. — Eredetére valószínűleg összevethető a 
kaj-h. ves 'pagus; falu' (BELL., JAMB.) szóval, képzése azonban nem 
világos :'-ica kicsinyítő képzővel Vesica-féle alakot várnánk. 

:) A Zrínyiek osztályos levelében többször előfordul a szó 'major' jelen
tésben pl. Allodium maius veliki Marof, allodium Biuolzki Maroff. 

2) Selo alapszóból vö. még selni {*~=seh<m-{-jb) 'paganus, villanus' és 
selnik (*-c sefonih?,) 'jobagio, fundarius' szavakat (BELL.). 

Nyelvtudományi Közlemények XLVIII. &o 
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36. 1478: Hlápischin (CSÁNKI III, 61); 1638: Hlapichina, 
Hlapsina, Hlapshina (ZrOszt.); LIPBZKY : Hlapichina cr. vei Nove-
dvory cr., Neuhof g„ Újudvar h. — Eredete nem egészen világos. 
Annyi bizonyos, hogy összefügg a horvát hláp 'szolga, munkás' 
jelentésű szóval, melyből -tcb kicsinyítő képzővel a kaj-h.-ban hla-
pec lesz 'servus' jelentéssel (BELL.). EZ -ina gyüjtőnévkópzővel 
hlapcina 'jobbágytelep'-et jelenthetett, de erre az oklevelekben 
semmi utalást sem találtam. LIPBZKY adata mindenesetre arra mutat, 
hogy itt major-féle településre kell gondolnunk.1) 

37. 1547: Sellyer inter Dravam et Murám fluvios in comitatu 
zaladiensi (ZrinyiLt. II, 183). Az oklevél Gardynowcz, Deka-
nowcz, Novakovcz, Domassyncz helységekkel kapcsolatban sorolja 
fel; ezek pedig mind egy tájon feküsznek. Sem előbb, sem később 
sehol elő nem fordul. A névben valószínűleg a magyar zsellér 
'inquilinus' szó rejlik, és így egy zsellértelepről lenne szó, mely 
később eltűnt. A szónak nyelvtörténeti adatai lehetőnek mutatják 
e föltevést, sőt a NySz. sellyér (olv. zsejjér) alakra is idéz példát. 
Különben megvan a kaj-h.-ban is zeljar alakban, jelentése 'inqui
linus, incola' (BELL., JAMB.). 

38. 1505: promontorium Zazad (LtKözl. 1926: 130); 1523: 
promont. Zazad (uo. 131); 1638: villa Zaszad, Szazad, Zazad 
(ZrOszt.); LIPSZKY : Zaszad cr. pagus és promont. — Alapszava 
kaj-h. saditi 'planto, sero, plantas pono; ültetek' (BELL., JAMB.) ; 
sad 'fructus; gyümölcs'. Ebből za praepositiós összetétel zasad 
'plantaria, nova implantatio; ültetvény' (BELL., JAMB.).2) 

39. 1478: Raczkanysa (CSÁNKI III, 96); 1638: villa Racz-
chanisa, Raczhanisa, Racz Kanisa (ZrOszt.); LIPSZKY : Rasz-kris 
cr., Rácz-Kanisa h. Eredetének megmagyarázásánál aligha a magyar 
alakból kell kiindulni. A magyarok a horvátokat, különösen pedig 
a muraközi horvátokat sohasem hívták rácoknak, így tehát az a 
feltevés, hogy e falut a zalamegyei „ m a g y a r " Kanizsa-val szem
ben Rác-Kanizsá-n&k nevezték volna, egyáltalán nem valószínű. 
Ha LIPSZKY Raz-kriz adatához hozzávesszük a BEDEKovicH-nál elő
forduló Rafzkrifchak hegynevet (298), a név jelentése világosabb. 
A kaj-h.-ban ugyanis raskrizje (raz 'szót' + kriz 'kereszt') jelen-

*) Nyelvészeti szempontból nem lehet kielégítően megmagyarázni a 
Hlapichina alakban fellépő első t-t. 

') Képzésére nézve vö. a Brest =- Podbrest, Turen >-? Podturen alakokkal. 
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tése 'compitum; keresztút' (BELL., JAMB.). A Raz-kriz alak éppen 
olyan gyüjtőnévképző nélküli összetétel, mint pl. Ppdbrest, Pod-
turen, Zasad. A magyar Rác-Kanizsa alakot nem tudom máskép 
magyarázni, mint egy feltehető, de elő nem forduló *Razkrizina 
alakból népetimológiával keletkezett alakváltozatot.1) (Kanizsa ere
detére vö. MELICH : A honfoglaláskori Magyarország 130—136). 

40. 1264/1376: in Prelak, hospitibus de Prelaak (WENZEL XI, 
535 ; CSÁNKI III, 24 ; Dl. 73.); 1334 : inter Drauam et Murám Eccle-
sia . . . sancti Laürencii de Perlők (TKALCIC II, 96); 1357 : P o r t u s 
seu t r a n s i t u s Porloghriuy (CSÁNKI uo.); 1461: vadum in portu 
fluvii Drawe in vicinitate Perlak (uo.); 1478: Prilakh (uo.); 1501: 
Martinus plebanus in Prylak (Starine IV, 226); 1638: oppidum 
Perlak (ZrOszt.); LIPSZKY : Perlak h., Prelok cr. — Az oklevelek 
adataiból világos, hogy Perlak mellett a Dráván rév ( p o r t u s , 
t r a n s i t u s ) volt. A p o r t u s , t r a n s i t u s megjelölésnek a horvát 
területre vonatkozó oklevelekben értelmi megfelelője a horvát 
Prevlaka vagy Prelaka helynév. így pl. 1217-ben: „Prima méta 
térre supradicte Preulaca incipit . . . ab ipsa Zowa in loco qui 
vocatur t r a n s i t u s l e p r o s o r u m " (WENZEL XI, 145; TKALŐIŐ 1, 
37); 1334-ben: „possessio Prelaka vocata, ultra et citra Zauam, 
<5um p o r t u super Zauam" (TKALŐIŐ II, 44); 1349-ben: „pos-
sessionem in Prelaka, Ótok et Coznycha vocatam... Nec hoc pre-
termittimus, quod p o r t u s Z a u e in eadem possessione existens..." 
(SMIŐIKLAS XI, 520). A muraközi Perlak (̂ = Prelak) helynevet szintén 
ide sorolhatjuk. — Eredetükre vö. kaj-h. vleci, vlaciti 'traho ; húzok' 
{BELL., JAMB.). AZ ezzel összefüggő vlak eredetileg 'húzás'-t jelen
tett.2) Pre praepositioval összetóve pre-vlak 'áthúzás, átvontatás' 
jelentéssel a folyókon közlekedő kompot jelölte. 

41. 1232: quandam terram . . . nomine Wezmech a . . . regina 
Gysla donatam, que est inter Drawam et Murám citra portum 
Worosd (ZalaOklt. II, 643 ; SMICIKLAS III, 375); 1239: terram Vyz-
mich (WENZEL VII, 70), határjárásában a varasdi rév megint szere
pel (ad magnum portum Vorosdiensem); 1239: super destructione 
predij siti inter duos fluuios, Droaha videlicet et Zurathka nomine 

1) A ca-h.-ban egyébként a krizlna szó előfordul 'quadrivium' jelentés
ben, így a magyarázat nem olyan erőltetett, mint első pillantásra látszik. 

2) BELL. szótárában vlak 'rete, sagena, verriculum' a. m. 'húzóháló' ; vlaka • 
occa, rastrum, clathrum, pecten' a. m. 'borona'. A mai ir. h.-ban vlak a. m. 'vonat'. 

28' 
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Wyzmeth (WENZEL VII, 87); 1478: Wyssinecz (CSÍNKI III, 123). 
A régebbi adatok alakja kétségtelenné teszi, hogy az 1478-as ada
tot Vizinec-nek (és nem Visinec-nek) kell olvasni. — Ennek ere
detére vö. kaj-h. viza 'huso; Hausen; viza hal' (BELL., JAMB.).1} 

Ebből lett -intet képzőbokorral (az -inz nomen possessoris képző) 
*vizintcb =» Vizinec 'vizafogó hely' és 'halásztelep' jelentéssel.2) 
A Wizmeth, Wezmech-féle alakok magyar fejlemények a második 
nyílt szótagban levő magasnyelvállású magánhangzó kiesésével, fel
téve, hogy az -m- helyett nem -in- hangcsoportot kell olvasnunk 
az oklevélben. 

42. 1226: terra Nedeliche cum quinque villis (WENZEL VII, 
447; SMIŐIKLAS V, 47); 1367: poss Nedelycze inter fluv. Drawam 
et Murám (CSÁNKI III, 22); 1376/1384: vádit in Nedelcham (LtKözl. 
1925: 125; CSÁNKI UO.) ; 1474: oppidum Nedelicz (CSÁNKI uo.); 
1478: Nedelycz (uo.); 1498: Nedelcze Iricesima capitalis (uo.); 
1501: Benedictus plebanus ibidem in Nedehz (Starine IV, 225); 
1527: zu der Nedelitz (LABZOWSKI I, 38); 1533: Nedelche (uo. II, 
186); 1538 : Nedewcze et Warasd (Hrv. sab. sp. II, 206); 1542: 
Nedewche (EgyhtEml. IV, 148); 1638: oppidum Nedélicze (ZrOszt); 
LIPSZKY : Nedelicz vei Nedelische cr. — Eredetére vö. kaj-h. nedelja 
'dies dominicus; vasárnap' (BELL., JAMB.). A muraközi nyelvjárásban 
ú. n. középső (srednje) l-é fejlődött a palatális l; így az irodalmi 
polje, nedelja, zemlja, ponovljeno alakok helyett pole, nedela, zemla, 
ponovleno áll (OBLAK : Zbornik I, 51). A nedela alakból -ica kicsi-
nyítőkópzővel Nedelica lesz, és olyan helyet jelent, ahol vasárnap 
tartották a vásárokat3); -isce képzővel Nedelisce. 

43. 1376: Sredahel (Dl. 73.); 1458: opidum Zerdahel (CSÁNKI 

III, 25);. 1478: Zerdahel (uo.); 1501: Ambrosius plebanus sancti 
Martini in Zredysche (Starine IV. 225); 1638: Zerdahely, Zerdahel 

') Természetrajzi neve Acipenser huso LINNÉ. 
2) A viza ikrázáskor nemcsak a Dunába jöt t föl régebben, hanem ennek 

mellékfolyóiba is, az Oltba, Tiszába, Vágba stb. (vö. BREHM VIII, 436). 
3) Rávilágít erre egy 1592-ből való kaj-h. oklevél, mely e helyet N e-

d e l s k i v a r a s-nak ('vasárnapi város') írja (vö. HASz. VII, 816). Okleveleink
ben igen gyakori a hét valamely napjáról elnevezett hely, és a sokszor latinul 
odatett megjegyzés vagy a név lefordítása mutatja, hogy ott valóban azon a 
napon tartották a vásárokat, p l . : Csütörtök 'Quintoforum; a hét ötödik napjára, 
eső vásár' (vö. WBRTNEK MÓR : MNy. II, 122). Igen jellemző adat pl. 1537 : in. 
possessione Cheterthekhel aliter Thergoivschye vocata (LASZOWSKI II, 353). 
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(ZrOszt.); LIPSZKY : (Mura,-)Szerdahely h,, Szerdische cr.; BEDRKOVICH : 
Murszko Szredische, quod Hungarico idiomate Szerdahely dicitur. — 
Eredetére vö. kaj-h. sreda 'feria quarta, dies Mercurii; szerda7. 
Ebből -isce helyképzővel Sredisce olyan helyet jelöl, ahol szerdán 
szokták a vásárokat tartani. 

44. 1240: ad magnam viam que venit de loco Sabbati (SMI-
CIKLAS IV, 122); 1257, 1261/1376: terra Zumbathel (WENZEL X\, 535; 
Dl. 73 . ; CSÁNKI III, 112); 1367: possessio Zombath (CSÁNKI uo.); 
1478: Sabaria (CSÁNKI uo.); 1501: Valentinus plebanus de Sabbaria 
(Starine IV, 225); 1542: Zobothyeha (EgyhtEml. IV, 148); 1549: 
Paloth, Ywrysolch, Benkolch, Zobotycha (uo. V, 256); 1638: Zobo-
ticza, Zoboticze (ZrOszt.); Szobotieza LipszKY-nól is, aki a magyar 
alakot nem említi. — Magyarázatra a magyar alak nem szorul. 
A Sabaria alakot pedig a nép bizonyára nem használta, ez csak 
a tudákos oklevélíró etimológiája, a vasmegyei Szombathely 
városnak régi latin neve ugyanis valóban Sabaria. A horvát alakok 
eredetére vö. kaj-h. sobota 'sabbathum, dies sabbathi; szombat' 
(BELL., JAMB.). Ebből -ica képzővel Sobotica, melynek képzésére és 
jelentésére vö. a Nedelica és Sredisce neveket. 

45. 1366: possessio Torsycha (CSÁNKI III, 117); 1478: Thor-
chicz (uo.); 1638: villa Torchischia, Torchischja (ZrOszt.); LIPSZKY: 
Turchische. — Eredetére vö. kaj-h. tork (-^*vztorzkh) 'feria tertia, 
dies Mártis; kedd' (BELL., JAMB.). Képzése: -ica képzővel *tork-ica=^ 
Torcica, -isce képzővel *tork-isce >- Torcisce.1) 

IV. 

Számos hely kapta nevét a Muraközben templomáról. A név 
ilyenkor csupán a védőszent nevének átvétele, de előfordul, hogy 
$, helynév nem jelent többet, mint hogy azon a helyen templom 
vagy kápolna állott. 

46. 1478: Allterczen (CSÁNKI III, 28); az oklevél Dombra és 
Mihalovecz táján sorolja fel (Alsó-Domború és Alsó-Mihálovec), s 
ebből megállapítható, hogy azonos a később előforduló 1633 : Altarcz 

l) A Torsycha alak nem akadálya az egybevetésnek, az -s- betűnek 
«bben a korban lehet -cs- hangértéke. — LIPSZKY Turchische alakja valószínűleg 
a kaj-h. turcin Turcus; török' (BELL., JAMB.) szóhoz kapcsolódó népetimológia 
utján keletkezett. 
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aliter Szent Maria (ZrOszt.) helységgel. Ugyanitt: Parochia S. Yiti 
in Vidovec cum filiali in Altarecz. Világosan látható tehát, hogy az. 
Alsó Vidovec mellett fekvő kis községről van szó. BEDEKovicH-nál: 
S. Maria s i c a b E c c l e s i a filiali h o n o r i B e a t i s s i m a e V. M a-
r i a e e r e c t a , c u i a d j a c e t , n u n c u p a t u s (286). — A horvát 
alak eredetére vö. ka.j-h. oltár 'ara, oltare; oltár' (BELL., JANMB.). 
Ebből -bCb kicsinyítő képzővel *oltarbCb »~ Oltarec 'arula'.1) 

47. 1638: Czirkovlian, Czirkouljan, Csirkoulian (ZrOszt.), 
korábbi oklevelekben nem találtam ; LIPSZKY : Czirlcovlyán cr.; BEDE-
KovicH-nál: Czirlcovlyán in qua visitur E c c l e s i a filialis sat magna 
S. Laurentio erecta. — Alapszava a kaj-h. cirkva 'templum, ecclesia;: 
templom, egyház'. Ebből *-ov-janz =- -oviján képzővel Cirkovljan 
a. m. 'templomos hely'. 

48. 1376: ad viam, que de Sancto Georgio vádit ad claustrum 
predictum (Várhel) (LtKözl. 1926:125); 1549: Zentgerg (EgyhtEml. 
V, 256); LIPSZKY: Tüskés Szent György h., Sanctus Georgius in 
spinis lat., Sveti Juraj na ternyu cr. E név nem szorul magyarázatra. 

49. 1478: Zenth Marton (CSÁNKI III, 107); 1501: Elias ple-
banus sancti Martini superioris (Starine IV, 225); 1507: Mwra-
zenthmarton (CSÁNKI uo.); 1512 de Sancto Martino Superiori (LtKözl. 
1926:130); LIPSZKY : Szent-Márton. E falut máskép Pomorje-wok 
is hívták. BEDEKovicH-nál: ad S. Martinum in Pomorie quasi d:cereturr 
Ad r i p a m M u r a e f l u v i i seu cis Murám. — Képzése: po- prae-
positiÓ3 összetétel a Mura (muraközi Móra) folyónévvel és -tje-
gyüjtőnóvképzővel: *Pomort>je >• Pomorje. 

50. 1458: Plebanus S. Marci. Predialis circa Sanctum Marcum 
in Selnicza (CSÁNKI III, 107); 1478: Zenth Mark (uo.); 1501: ple
banus sancti Marci (Starine IV, 225); 1550: Zenthmarkozelnycza..^ 
inter Murum et Dravum in comitatu Zaladiensi (ZrinyiLt. II, 281). 
Az adatokból kitűnik, hogy a helyet magyarul Szent i¥árA>nak, 
horvátul Selnica-nok hívták, mely később kiszorította a magyar 
elnevezést. Selnica magyarázatát 1. föntebb. 

51. 1203: super terram beati Michaelis, qua inter Murám et 
Dravam consistit (SMIŐIKLAS III, 35); 1367: Sanctus Michael (CSÁNKS 
III, 108); 1478: Zenth Mihal (uo.); 1638: Parochia S. Michaelis 

*) Ilyen származású a zalamegyei Oltárc helynév, mely az oklevelekben,, 
pl. 1239-ben Oltarch alakban fordnl elö (CSÁNKI III, 87). 
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in Szent Michály (ZrOszt.); LIPSZKY : Szent-Mihály. Magyarázatra 
nem szorul. 

52. 1478: Zentwyd (CSÁNKI III, 110). Két ilyen nevű helység 
tartozott ekkor Csáktornyához, az egyik ma Alsó- Vidovec, a másik 
Felső-Vidovec; 1638: villa Szent Vid, Szent Vyd és a másik villa 
Felső Vidocz. A magyar alak itt is előbb jelenik meg; a hor
vát később kiszorította, úgy hogy ma mindkét községet Vidovec-uek 
hívják. — Alapszavuk kaj-h. Vid (-= lat. Vitus BELL.) védőszent 
neve. Ebből -ovbCb képzőbokorral *VidovbCb =*• Vidovec. 

V. 

A legtöbb hely természetesen birtokosáról kapta a nevét. Mivel 
a Muraközben vegyesen laktak magyarok és horvátok, a személy
nevekből képzett helynevek igen nagy tarkaságot mutatnak. Talá
lunk A) ősrégi horvát névből (pl. Bogdán), B) keresztény kereszt
névből vagy annak horvát vagy magyar becéző alakjából, G) régi 
magyar vagy a magyarban használatos szn.-ből származó helyneveket. 
Ezeket külön-külön csoportokban fogom tárgyalni. 

A) Horvát személynevekből való helynevek: 
53. 1478: Bogdanowecz (CSÁNKI III, 38); BEDEKOVICH : Bogda-

novecz; LIPSZKY : Bogdanovecz. — Eredetére vö. h. Bogdán 'a deo 
datus' (Rad. 8 1 : l l l ) 1 ) szn. Ebből -ovbCb képzőbokorral *BogdanovbCb 
>- Bogdanovec. 

54. 1478: Brathianecz (CSÁNKI III, 39); 1638: Brachiancz, 
Brachancz. (ZrOszt.); LIPSZKY: Bratyanecz h., Bratjanecz cr. allo-
dium; — ezenkívül 1638-ban egy szerdahelyi jobbágy Bra-
tyanschak (ZrOszt.). A h. brat 'fráter' szóhoz tartozik. — Képzé
sére az 1478-as adat vet világot, mely mutatja, hogy nem a 
*-jan% s- -jan képzővel van dolgunk, hanem az *-ijanz ^ -ijan kép
zővel, mellyel először Bratijan szn. képződött, s csak később lett 
a kiejtésben Bratjan, ill. Bracan. Hasonló képzésű szn.-ek a hor
vátban: Dobrijan, Milijan (Rad 82 :114), a lengyelben: Tworzyjan, 
Oolijan (TASZYCKI § 72.). A helynév képzése *BratijanbCb =>- Bratijanec. 

55.. 1478: Radianecz (CSÁNKI III, 96); 1638: villa Radiancz 
(ZrOszt.). — Alapszava a h. rad 'libens' szónak az előbbihez 

') A személynevek tárgyalásánál kénytelen vagyok a horvát irodalmi 
alakokat idézni, mivel sem BELL., sem JAMB. szótárába nincsenek felvéve. 
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hasonló képzéssel keletkezett Badijan szn.-i származéka. Ebből 
-bCb képzővel lett *BadijanbCb *- Badijanec hn. 

5(>. 1458/1464: possessio Brattysincz (CSÁNKI III, 39); 1478: 
Bratischinecz (uo.); 1638: Wratissnicz, Wratinsicz (ZrOszt.); LIPSZKY : 
Vratisinecz; BEDEKOVICH : Vratissineez. — Mivel az oklevelek néha 
a muraközi helynevekben a -b-t és a -v-t összecserélik, illetőleg a 
kiejtésbeli -v- helyett -b-t írnak (pl. Vorhoblan, Ibanovecz), nem 
lehet eldönteni, melyik volt esetünkben az eredeti alak, de mind
kettő megmagyarázható. Alapszava lehet a h. brat 'fráter' szóra 
visszamenő -is a képzős Bratisa szn. (Rad 82 :118—9; MIKL. 18, 
37, 45). Ebből lehetett -inbCb képzőbokorral *BratisinbCb >- Brati-
sinec hn. De feltehető az is, hogy az alapszó Vratisa szn. (-iia 
képzős becéző alak Vratislav-hóY), melyből ugyancsak -inbCb képző
bokorral *VratisinbCb =*• Vratisinec alakult. A későbbi adatok arra 
mutatnak, hogy valószínűbb ez utóbbi magyarázat. 

57. 1478: Ogrischinecz (CSÁNKI III, 87); 1638: Ugrishnicz, 
Wugrisinez (ZrOszt.). —Vö. *ggrz 'hungarus', mely az ir. h.-ban ugar, 
ill. -in képzővel ugrin alakban van meg, a kaj-h.-ban pedig vuger. 
vugrin 'Hunnus, Pannonius, Hungarus; magyar' (BELL., JAMB.). A régi 
g nasalis reflexe ugyanis a kaj-h. legnagyobb részében -u-, mely 
a szó elején v- előtétet kap. A vuger, ill. ugar alapszóból -isa 
képzővel Vugrisa, ill. Ugrisa igen gyakori szn.1) Ebből -inbCb képző
bokorral *VugrisinbCb =>» Vugrisinec olyan képzés, mint Vratisa ~ 
Vratisinec. 

58. 1478 : Dragislawecz (CSÁNKI III, 48); LIPSZKY : Dragoszlavecz 
cr. — Eredetére vö. h. Dragislav, Dragoslav szn. Ebből *Dragi(o)-
slavwb =- Dragi(oJslavec (vö. HASz. II, 747). 

59. 1366: Desernecz (CSÁNKI 111,48); 1478: Drasiniewecz (u. o.); 
1638 : Drasimercz, Drasimerczy (ZrOszt.); LIPSZKY : Drasimerecz cr. 
vei Dersimerecz. — Alapszava Drzimir szn. (VÍIKL. 75), ill. ennek 
-inja (H* -ynja képzős becéző alakja: Drzinja). A Drzimir 
(esetleg Drzimer, vö. MIKL. 75) szn.-bői -bCb képzővel *DrzimirbCb >~ 
Drzimirec, a Drzinja-bó\ pedig -evbCb képzőbokorral *DrzinjevbCb =-
Drzinjevec. 

60. 1478: Drastkovecz (CSÁNKI III, 48); LIPSZKY: Draskóez h., 
Drasskovécz cr. — Eredetére vö. h. drag 'carus', melyből -bko-

J) Vö. pl. 1201 : Vogriza (SMICIKLAS III, 9); 1255 : Vogrysa (SMIÖIKLAS 
IV, 610). 
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kicsinyítő képzővel *Drag-bko =- *Drahko =~ Drazko, ill. Drasko igen 
közönséges és régi szn. Ebből -ovbCb képzőbokorral *'DraskovbCb =-

61. 1478: Plestkoivecz (CSÁNKI III, 95); 1638: villa Plezkoucz 
{ZrOszt.); ma: Pleskovec. — Eredetére vö. kaj-h. ples 'calvities, 
calvitium ; kopaszság' (BELL., JAMB.) : -bko képzővel Plesbko >- Plesko 
szn. Ebből -ovbCb képzőbokorral *PleskovbCb^ Pleskovec. 

62. 1549 : Pribyzlach, Zentmyhal, Syskolch (EgyhtEml. V, 256); 
LIPSZKY: Siskovecz cr.1) — Eredetére vö. h. Síso csúfnév (IV.-BROZ): 

-bko kicsinyítő képzővel *Sisbko =- Sisko becézőnév.) Ebből -ovbCb 
képzőbokorral *8iskovbcb =~ Siskovec. 

63. 1481: poss. ZlaÜikowych (CSÁNKI III, 125). CSÁNKI szerint 
a Muraközben fekhetett. Sem előbb, sem később forrásaimban nincs 
nyoma. — Eredetére vö. kaj-h. zlat 'aureus; aranyos' (BELL., JAMB.): 

-bko képzővel *Zlatbko =- Zlatko szn. Ebből -ovr>-\--ié (kaj-h. -ic 
patronym.) képzőbokorral Zlatkovié (Ír. h. Zlatkovié). 

64. 1259/1376: terram Nedelk{Wwmh XI, 463 ; SMIŐIKLAS V, 
142). Az oklevél adataiból nem lehet megállapítani, hogy hol feküdt. 
Nem lehetetlen, hogy a később Nedelica alakban fellépő helynév 
egyik alakváltozata.3) Mint személynév összevethető az ir.-h. Né-
djeljko, muraközi Nedélko névvel, mely a kaj-h. nedelja 'dies domi-
nica' közszóból való -bko képzős becézőnév (vö. MIKL. 81). 

65. 1478: Drusilowecz (CSÁNKI III, 48); 1638: Drusiloucz 
(ZrOszt.). — Eredetére vö. h. Druzilo szn., mely -ilo képzővel 
Dobrodrug-féle szn.-nek becéző alakja (Rad 82:115). A helynév 
képzése *DruzilovbCb >- Druzilovec. 

66. 1244: Petrina földe határjárásánál a Muraközben „vádit 
ad terram Damasa contra aquilonem et conterminatur térre Damasa" 
(WENZEL VII, 185); 1349: possessio Damasa vocata inter fluvios 
Dra (!) et Mura vocatos in comitatu Zaladiensi (SMIŐIKLAS XI, 545 ; 
ZalaOkl. I, 486). Az utóbbi oklevél hátán egy XV. századi kéztől 
származó megjegyzés: „Possessio Damasa seu Domasyncz" (SMI
ŐIKLAS XI, 545); 1478: Domassinecz (CSÁNKI III, 47); LIPSZKY : 
Domassinecz cr. — Az eredetibb vocalismust a horvát alakok őrizték 

1) Hasonló származású egy muraközi ember neve 1638-ban: Georgius 
Schiskouich (ZrOszt.). 

3) Hasonló származású Sisoje, Sismanin (Rad 81:112). 
3) KOBABINSZKY térképén pl. Peklenica Pehelnik alakban fordul elő. 



422 HADE0V1CS LÁSZLÓ 

meg, így a család eredeti neve Domasa; a magyar Damasa alak 
hasonulás eredménye. Valószínűleg összefügg a szl. domz 'domüV 
szóval, melyből -as\ -asa képzővel Domas, Domása szn. (vö. MIKL. 
17 és 57).r) A helynév -intcb képzőbokorral alakult: *DomasinhCh >-
Domasinec. 

67. 1478: Gardenowecz (CBÁNKI III, 55); 1490: Kardonocz 
(uo.); talán erre a helyre vonatkozik a csáktornyai pálosok egy 
birtokba való beiktatásánál szereplő tanú neve : ;; Valentinus Repych 
de Gerdmoivcz", melyben az -m-betű csak elírás, mert alább: 
„Valentinus R. de Gardynowcz* (LtKözl. 1926:128); 1638: villa 
Gerdinoucz, Gardinoucz (ZrOszt.); LIPSZKY: Gardinócz h., Gardino-
vecz cr. — Alapszava mindenesetre szn.; erre mutat az -ovéc^ -ovba> 
végzet. Valószínű etynionnak kínálkozik az ir. h. grd~keiyh. grd 
'superbus, terribilis, deformis, turpis' (HASz., BELL.) szóból képzett 
Grdin szn. (vö. HASz. III, 401). A Grdin szn. felfogható a 
Grdislav és Grdimir szn.-ek becéző alakjaként is (vö. HASz. III, 
401 — 2).B) A helynév képzése *GrzdinovbCb =- Grdinovec, mely a 
magyarba átkerülve, Gerdinovec, ill. Gardinovec, tovább fejlődve 
pedig Gardinóc alakot mutat a szókezdő mássalhangzótorlódás fel
oldásával. 

68. 1478: Kralowecz (CSÁNKÍ III, 75). Két ilyen nevű hely is 
előfordul Csáktornya tartozékai közt: 1638: A. Kraliocz (ZrOszt.), 
a másik fe\s&-Kraliouecz, Kraliocz, Kraljocz (uo.); LIPSZKY: Alsó-
Kralócz h., Do\nyi-Kralyevecz cr., Feteő-Kralócz h., Govnyi-Kralye-
vecz cr. — Eredetükre vö. kaj-h. Jcralj 'rex; király' (BELL., JAMB.). 

Ebből -ow>Cb képzőbokorral *KraljevbCb =~ Kraljevec lenne, de mivel 
a muraközi nyelvjárásban az -Ij- hang elvesztette palatalizáltsá-
gát, a szabályos alak Kralovec (vö. a Nedelica névnél mondot
takat). 

69. 1366: possessio Porbozlouhaza (CSÁNKÍ III, 96); 1478:: 
Pribislaivecz (uo.); 1549: Pribyzlach (EgyhtEml. V, 256); 1638: villa 
Pribizlaucz (ZrOszt.); LIPSZKY: Pribiszlavecz cr. — Eredetére vö. 
h. Pribislav szn. (Rad 81:126), mely a magyarba átkerülve hasonlá 

') Felfogható mint a Domamir, Domaslav, Dómarad becéző alakja (vö. 
TASZYCKI 35, 49). 

2) Talán ez a grd tő rejlik a szerémmegyei Gardanowcz, Oerdanocz 
(-= * Gndanovbcb) és a valkómegyei Gerdowcz, Gardocz (-*=•* GndovbCb) hely
nevekben is (vö. CSÁNKÍ II, 245 és 311). 
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fejlődést mutat, mint pristav =-porosztó}) A horvát alak képzése 
*PribislavbCb *•= Pribislavec. 

70. 1478: Strahoninecz (CSÁNKI III, 113); 1638: villa Ztraho-
nincz (ZrOszt.); LIPSZKY: Sztrahoninecz cr. Valószínűleg e helységre 
vonatkozik a következő adat 1232-ből: „Noverint universi quod 
Strochona in nostra constitutus presencia asseruit, quod de t e r r a 
s u a q u a n d a m p a r t é m et silvam Comiti Hoholt. . . vendidisset" 
(WENZEL VI, 514). — Eredetére vö. kaj-h. strah 'timor, terror; 
félelem' (BELL., JAMB.): -on%, -ónja képzővel Strahon, Sirahonja 
szn. (vö. VONDRÁK II, 423). Ez utóbbiból -intch képzőbokorral: 
* StrahonjinbCh =- *Strahonjinec, Strahoninec. 

71. l&§7:Nouakoue2 (CSÁNKI III, B9); 1476: Nowahowecz (uo.); 
1490: Nowakowycz (uo,); 1547: possessio Nowakowcz inter Dravam 
et Murám fluvios (ZrinyiLt. II. 183); 1638: villa Nouakoucz (ZrOszt.); 
LIPBZKY: Novakovecz. — Eredetére vö. kaj-h. nov 'novus; új ' : -akz 
képzővel kaj-h. novak 'tiro, novitius; új vitéz, új zsoldos, újonnan 
valamit tanuló, mesterség tanuló inas' (BELL., JAMB.). Mint szn. Novak 
igen közönséges. Belőle -ovbCb képzőbokorral *NovakovhCb =~ Nova-
kovec. 

72. 1478: Pusthakowecz, Pustakowecz két különböző helység 
(CSÁNKI III, 96); 1533: in villa Pwzthakowcz, de nem lehet eldön
teni, melyik a kettő közül (LASZOWSKI II, 185); 1638: villa Puszta-
kouecz, Pusztakoucz és a másik villa Felső Puztakoueez (ZrOszt.); 
LIPSZKY: Ahő-Pusztakovecz h., Fel&ő-Pusztakóvecz h. — Eredetére 
vö. kaj-h. pust 'desertus' (BELL.): -akz képzővel Pustak szn. Ebből 
-ovbCb képzőbokorral *Pustakovt>eb >- Pustakovec}) 

73. 1478: Wlkanowecz (CSÁNKI III, 124). — Eredetére vö. 
kaj-h. vuk 'lupus; farkas' (BELL., JAMB.). AZ ~U- helyén régen -7-
állt (óegyhszl. vhkz). Az -am képzős Vukan (^Vhkanz) szn. úgy 
fogható fel, mint valamely Vuk- összetételű szn. becéző alakja. 
Hasonló képzésű szn.-ek Grdan, Krilan, Milán stb. (VONDRÁK I, 
415). A helynév képzése -ovtcb képzőbokorral *VhkanovbCb ^ Vuka-
novec. 

74. 1478 : Wlczetinecz (CSÁNKI III, 124). Alapszava a kaj-h. 
vuk (-= vhkz) 'lupus' szóhoz tartozó -eta (-= eta) kicsinyítő képzős 

J) Átmeneti alakokat mutat egy valkómegyei helynév 1336-ban Pribuzlou-
telek és Pribizlouiheleké (CSÁNKI II, 345). 

2) Az -ovec vég világosan mutatja, hogy itt csak személynévről lehet szó.. 
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Vuceta (-= Vhceta) szn. (MIKL. 12). Ebből -intet képzővel *Vhce-
tinhCh ==~ Vucetinec. 

75. 1478 : Kwczetinecz (CSÁNKI III, 75). — Az előbbi hely
névhez hasonló alakulat. A kucka 'canis' (BELL.) szóval függ össze 
mint -eta (-= eta) képzős származék a Kuceta szn. Ebből való -intet 
képzőbokorral *Kucüintct *• Kucetinec hn. 

76. 1478: Stanotinecz (Dl. 18143. és CSÁNKI III, 113), amit 
CSÁNKI Scanocinecz-nek olvas, de összevetve a későbbi előfordulá
sokkal a helyes olvasás csak Stanotinecz lehet (az oklevél írásá
ban ugyanis a t és c betűket alig lehet megkülönböztetni); 1638: 
Ztanetnich (ZrOszt.); LIPSZKY : Sztanetinecz pagus és Sztanetinecz 
promont. — Alapszava a Stanislav szn.-bői származó, -eta képzővel 
képzett Staneta becézőnév. Képzése -intet képzőbokorral *Stane-
tintet >- Stanetinec. 

B) Számos olyan helynév van a Muraközben, mely keresztény 
személynévből, vagy annak horvát vagy magyar becéző alakjából 
keletkezett. Mivel a becézőnevek minden nyelvben rendkívül vál
tozatosak, néha alig lehet az eredeti keresztnévvel való kapcsolatukra 
ráismerni; így igen nagy figyelmet kell fordítani a horvát személy
nevek, főleg pedig becézőnevek képzésmódjára. 

77. 1298: duas particulas térre. . . Benezygy et Béla nuncu-
patas (WENZEL X, 326). Máshol nem fordul elő. — A név első része 
kétségtelenül a Bene szn., mely becéző alak a Benedictus-bö\ (vö. 
HASz. I, 131). A második fele valószínűleg a magyar szeg szónak 
birtokos személyragos alakja. A név olvasása tehát Beneszigi 
lenne, mai nyelven Beneszege.1) 

78.1478: Benkowecz (CSÁNKI III, 35); 1549: Benkolch {EgyhtEml 
Y, 256); 1638: villa Benkocz (ZrOszt.); LIPSZKY : Benkovecz cr. — 
Eredetére vö. h. Benko szn., mely a Benedictus becéző alakja (Rad 
82 :144). Ebből *Benkovtct ^ Benkovec, mely mint helynév az egész 
horvát nyelvterületen igen elterjedt (HASz. I, 233). 

79. 1478: Domkowecz (CBÁNKI III, 47); 1638: villa Donkoucz 
(ZrOszt.). — Alapszava a magyar -k kicsinyítő képzős Domk, Dónk 
becézőnév Dominicusböl.2) Képzése *Domkovtct =- Domkovec, Don-

1) A szeg szó, leszámítva egy 1265-ből származó bizonytalan olvasású 
adatot, csak 1350-ben jelenik meg először az oklevelekben személynévvel kap
csolatban (vö. OklSz.). Ez természetesen nem jelenti azt, hogy előbb már 
basonló vonatkozásban nem szerepelhetett volna. 

2) Képzésére nézve vö. MELICH : MNy. X, 150. 
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kovec 1333-ban említi egyik oklevél, hogy Róbert Károly magyar 
király „nobili magistro Donch filio Dominici comiti de Zolio" Stridó 
és Csáktornya birtokok helyett Komárom megyében ad birtokokat 
(SMIŐIKLAS X, 109). E Doncs ^ Dancs név szintén a Dominicus 
becéző alakja. Mivel többször előfordul, hogy egy személynek két 
becézőneve is használatos, feltehető, hogy Donkovec hely ettől a 
birtokostól kapta nevét. 

80. 1478: Gerkoioecz (CSÁNKI III, 68); LIPSZKY : Gerkavecz cr, 
promontorium. — Alapszava valószínűleg a -k képzős magyar 
Gyürk =*- Györk szn. (vö. MELICH : MNy. X, 150), mely a horvátba 
hanghelyettesítéssel Gerk alakban ment át.1) Képzés *Gerkov-bCb =~ 
Gerkovec hn. 

81. 1478: Gyurkowecz (CSÁNKI III, 58); 1638: villa Juriouecz 
(ZrOszt.); LIPSZKY: Jurócz h., Jurovecz cr. Igen valószínű, hogy 
azonos a Stridótól északkeletre eső Jurkoveccel (CSÁNKI UO.). — 
Eredetére vö. h. Djurko szn., mely a Georgius becézőalakja és h. 
Juraj, g. Jurja (-* Georgius), melynek becéző alakja Jurko. Kép
zése *DjurkovbCb v. Jurkov-bCt =~ Djurkovec, ill. Jurkovec hn. 

82. 1367 : Juahonouch (CSÁNKI III, 63); 1478: Ibanowecz (uo.); 
1533: Iwanoivch (LASZOWSZKI II, 185); 1638: Iuanoucz, Iuanocz 
(ZrOszt.); LIPSZKY : Ivanócz h., Ivanovecz cr. — Eredetére vö. h. 
Iván szn. (-= Johannes). Ebből szabályosan *IvanovbCb=~ Ivanovechn. 

83. 1478: Jivrsawecz (CSÁNKI III, 65) és egy másik hely ugyan
akkor Jwrsowecz (uo.); 1549: Paloth, Jwrysolch, Benkolch, Zobo-
tycha (EgyhtEml. V, 256). Az elsőt az 1478-as oklevél Gorichan 
és Hemischowecz között sorolja fel, a másikat Benkowecz és Paw-
lowecz közt; így az 1549-es adat is ez utóbbira vonatkozik, mely 
1638-ban Jurchiuchecz alakban (ZrOszt.), LiPszKY-nél Jurcsócz h. és 
Jurcheveez cr. alakban fordul elő, míg az első valószínűleg a Tüskés 
Szent Györggyel azonos. — Mindkét helynév eredetére vö. h. Jursa, 
Jurisa szn., mely a Juraj (-= Georgius) szn. -bsa, ill. -isa képzős 
becéző alakja (vö. Rad 82 : 151; HASz.).2) Képzésük szabályosan 
*JursevbCb, ill. *JurisevbCb >- Jursevec, ill. Jurisevec volna, de a 
muraközi nyelvjárásban az -ov~-ev alakpár közül palatális mással-

*) A g ~ gy megfelelésre vö. magyar gyémánt, horvát nyelvjárási gemant 
(BELL.). 

3) Ezt igen világosan mutatja a következő adat 1486-ból: „Georgius Jursa 
dictus iudex generationis de Werchowyna" (BlagayOkl. 413). 
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hangzó után is -ov áll,1) s így Jursovec, ül. Jurisovec alakoka 
kapunk. 

84. 1367: Crystanoch (CSÁNKI 111, 75); 1478: Cristanowecz 
'(uo.); 1638: Christanocz,Kristanoucz, Ghrisztanoucz (ZrOszt.); LIPSZKY: 
Kristanócz h., Kristanovecz cr. — Eredetére vö. lat. Christianus 
szn., melyből a magyar Keresztély, Kerestély szn. is lett. Okleve
leinkben a latin alak mint szn. elég gyakran előfordul.2) A helynév 
képzése * KristanovbCb »~ *Kristanovec. 

85. 1376: possessio Morfartfeulde (Dl. 73.); 1376: villám 
Morfartfalua (uo.); 1459: possessio Marhattowcz (CSÁNKI III, 81); 
1478: Maratocz (uo.); 1638: Marhatoucz, Markatoucz (ZrOszt.); 
LIPSZKY : Merhatovecz cr. — Alapszava az oklevelekben gyakran 
előforduló Merhard, Morhard, Marhard szn. A -d helyett -t is áll
hat. A horvátba átment névben az -rt hangcsoportból az -r- kiesett. 
A helynév magyar alakját teljesen kiszorította később a horvát alak. 
JEnnek a képzése *Ma(e)rhatovwb =»- Ma(e)rhatovec.'i) 

86. 1478: Martinstowecz (CSÁNKI III, 81); 1638: Martinuszovcz, 
Martinufiocz (ZrOszt.); LIPSZKY : Martinossovec cr. — Eredetére vö. 
lat. Martinus szn., mely a horvátba Martinus ejtéssel ment át 
(vö. HASz. VI, 490).4) Képzése a muraközi nyeljárás ismert saját
sága szerint *MartinusovbCb =- Martinusovec. Az 1478-as Martin
stowecz második -í-je olyanféle anorganikus fejlődés, mint pl. 
Oslfi ^ Ostfi. 

87. 1376/1384: pervenit ad magoam viam que de Mazkuth 
vádit in Nedelcham (LtKözl. 1926:125); 1467 : Fredericus Lam-
berger a királytól adományul nyert Maskowecz nevű birtokát a csák
tornyai pálos szerzeteseknek adományozza (uo. 127), CSÁNKI ez adatot 
Moskowecz-nek olvassa (III, 81); 1478: poss. Maskowcz (CSÁNKI III, 
81); 1558: Machkowcz et Senkowcz in districtu. . . fluviorum 
üravae et Mwrae (ZrinyiLt. II, 380); LIPSZKY: Macskócz h., Mach-

x) Ezzel a jelenséggel még több más helynévnél is találkozunk. 
3) Vö. pl. 1225-ben Christianus horvát ember neve (WENZKL XI, 180). 
3) Marhard mint személynév pl. 1290: Paulus Petrus et Morhardus 

<HazaiOkm. VIII, 290); 1297: Johannes filius Morhardi (uo. VII, 259); 1300: 
e t aliis cognatis Merhardo, Cristiano et Nioolao (uo. VIII, 415). Mint helynév 
pl. 1255: Scentkut, Merharth, Sumbotfolua (HazaiOkl. 27); 1347 : possessiones 
howp et Marcharth vocatas (HazaiOkm. VII, 403). 

4) A név különösen patronymikonban igen gyakori ; pl. 1486: Jacobo 
Martinosewieh de Bogochin (KeglevicOkmt. 28); 1504 : Stepano Marthynosewyth 
(HorvVéghOkmt. 19); 1513: Johannis Martinusewyeh (FrangepánLt. II, 260). 
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kovecz cr. — Eredetére vö. h. Masko szn., mely a Marho becéző 
alakja (vö. HASz. VI, 513). Ebből *MaskovbCh >~ Maskovec hn. 

88. 1478: Michalowecz, Michalowecz maius, Michalowecz minus, 
három különböző helység (CSÁNKI III, 82); 1638: Alsó Mihaliocz, 
Mihaliouecz, Felső Nagy Mihalocz, Mihalyocz, Mihaloacz (ZrOszt.); 
LIPSZKY : Dolnyi-Mihalyevecz cr., Alsó-Mihályocz h., Qomyi-Mihály e-
vec cr., Felső-Mihályocz h. — A helynév eredetét a magyar Mihály 
szn.-től veszi, mely Mihál nyelvjárási alakban a horvátba is átment 
(vö. HASz. VI, 647). Képzése * MihalovbCb ^ Mihalovec. Okleveleink 
adatai alapján nem lehet megállapítani, hogy a három helység 
közül melyik keletkezett előbb s melyik kapta nevét a másiktól, de 
az is feltehető, hogy mind a három az oklevelekben többször elő
forduló „Michaelis magister" birtoka volt.1) 

89. 1490: Mychlowycz (CSÁNKI III, 82); 1505 : Mykowczy (uo.); 
LIPSZKY : Miklófa h., Miklowecz cr.; HASz.: Miklavec. — Alapja a 
h. Miklav (-= lat. Nicolaus) szn. Ebből *MiklavhCb ^ Miklavec hasonló 
képzés, mint Pribislav ~ Pribislavec. 

90. 1366: possessio Palouch (CSÁNKI II, 92); 1478: Paulo-
wecz (uo.); 1549: Paloth (EgyhtEml. V, 256); 1638: Pallocz, Pau-
locz, Pauloucz (egy hely) (ZrOszt.); LIPSZKY Palovecz cr. — Alap
szava a kaj-h. Pavel g. Pavla szn. (-= lat. Paulus). Ebből *PavlovbCb>~ 
Pavlovec. A Paloth, Palovecz-féle alakok magyar fejlemények, melyek
ben du ==- á fejlődés ment végbe, mint pl. ebben: Saul =- Sál, pl. 
Vasmegyében Körmendtől nem messze (vö. CSÁNKI MNy. II, 386). 

91. 1458: Pawlynowcz (CSÁNKI III, 92); 1478: Paulinowecz 
(uo.); 1638: villa Pallinovcz, Palinoucz, Paulinoucz (ZrOszt.); 
LIPSZKY : Pallinovecz vei Palinovecz. — Eredetére vö. h. Pavlina 
szn., mely a Pavao szn. nagyító alakja.2) Képzése *PavlinovbCb =*-
Pavlinovec A magyarba átment név -au- kettőshangzójának sorsa 
ugyanaz lett, mint a Pavlovec =- Pálovec névben. 

*) 1236: accessimus ad t e r r a m M a g i s t r i M i c h a e l i s s i t a m 
i n t e r D r a u a m et Murám (WENZEL VI, 23); az oklevél semmi köze
lebbit sem mond a birtok fekvéséről. 1244/1390. évi Várasd felől induló határ
járásban : „cadit in Drauam et ultra aquam t e n e t m e t a s cum M a g i s t r o 
Mich a e le" (SMICIKLAS IV, 251). 

2) Hogy milyen gazdag egy-egy szn.-ből származó becéző név-család, 
mutatja a következő felsorolás: Páva, Pavao, Pave, Pavlak, Pavle, Pavles, 
Pavlina, Pavlisa, Pavo (Zbornik za narodni zivöt i obicaji juznih slavena XXI, 
2: 358). 



428 HADROVICS LÁSZLÓ 

92. 1376: Senkuth (LtKözl. 1926: 125), Varhel határjárásá
ban fordul elő; 1420: poss. Sinkolch in continua vicinitate claustri 
fratrum heremitarum prope castrum . . . . Tschakentornia (CSÁNKI III, 
102); 1478: Senkoivcz (uo.); 1559 : Senlowcz (ZrinyiLt. II, 380); 
LIPSZKY: Senkovecz cr. — Eredetére vö. h. Sinko szn., mely becéző-
alak a h. Simun szn.-bői. A hn. képzése *'SinbkovbCb =- Sínkovec. 

93. 13.66: Stephanouch (CSÁNKI III, 102); 1478: Steffanecz 
(uo.); 1638: Alsó, felső, Nagy Stejfancz (ZrOszt.); LIPSZKY : Steffa-
nyecz (Kis-h.. Mali-cr.), Steffanyecz (Nagy-h., Veliki-cr). — Erede
tére vö. h. Stefan szn. (-= lat. Stephanus). Ebből -bCb képzővel,, 
ill. -ovbCb képzőbokorral *StefanbCb =- titefanec, ill. *StefanovbCb =-
Stefanovec hn. 

C) A megfejtett helynevek közül utolsó helyen tárgyalom azo
kat, melyeknél a képzés alapjául régi magyar vagy a magyarban 
használatos személynév szolgált. 

94. 1376 : Buzadtornya (Dl. 73.)*); 1638 : Buzincz, Buznicz 
(ZrOszt.); LIPSZKY : Buzovecz. — A magyar alak a Búza magyar 
szn. -d kicsinyítő képzős alakja. A horvát alakokból ítélve, úgy
látszik, mindkét alak (Búza ~ Búzád) használatos volt.-) A horvát 
alakok képzése -inbCb, ill. -ovbCb képzőbokorral: *BuzinbCb, =- Buzi-
nec, *BuzovbCb *~ Buzovec. 

95. 1333 : Castrum Chaakthornya, Chakthornya (CSÁNKI III, 9) ; 
1350, 1351, 1356: hasonló alakban vagy lényegtelen helyesírási 
különbséggel. 1368/1376: Paradych alio nomine Chaktornya (Dl. 73. ; 
CSÁNKI UO.). Német oklevelekben vagy német hatást mutató latin 
oklevelekben alakja: 1457, 1460, 1461: Tschakenturn vagy Tscha-
katurn (CSÁNKI UO.). A horvát alak első előfordulása 1539: Chakocz 
(ZrinyiLt. I, 5). A Csák család a XIII. században vezetőszerepet 
játszott a Muraközben, különösen egyik tagja, Csák Demeter, aki 
szlavón bán és zalai ispán is volt. A helyet, mely később a Mura
köz főhelye lett, valószínűleg ő alapította, A horvát alak képzése 
*Cak-ovbCb =- Cakovec. A Chakocz alak már magyar fejlemény. 

a) 1215/1376-i oklevélben szó van Buzad-vó\, aki a Muraközben birtokot 
vásárolt (Dl. 73.; SMICIKLAS III, 139) ; 1259/1376 : Buzad fia Lanchret kap bir
tokot a Muraközben. Az ő nevével kapcsolatos az 1376 : Lanchrettornya, mely 
sem előbb, sem később nem fordul elő. 

2) Hasonló kétalakúságot mutat az a zalamegyei község, mely 1365-ben 
Buzadzjget, 1483-ban Buzazjgeihe alakban fordul elő (CSÁNKI III, 8\ 
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96. 1244: Petrina eladja Tristan comesnek Varatra nevű bir
tokát és ennek határjárásában „redit ad terram ipsius Tristani et 
conterrainatur térre euisdem" (WENZEL VII, 185); 1376: Terestyen-
tornya (Dl. 73.); valószínűleg ennek felel meg 1478: Terschan 
(CSÁNKI III, 115). A helynév a Tristan szn.-et őrizte meg, mely a 
magyarba átkerülve szabályosan Terestyén lett. Horvát alaknak 
*Tristanovec-íé\e nevet várnánk, tekintve, hogy az eddigi szn.-ből 
keletkezett helynevek kivétel nélkül vagy -tcb képzővel vagy -ovbCb 
képzőbokorral voltak képezve. A Terschan alak valószínűleg azért 
maradt meg, mert feltűnően hasonlít a horvát trst 'nád' szóból 
képzett *trst-jam =~ trscan kaj-h. alakhoz. Hasonló hozzá a Mura
közben Hrascan. 

97. 1478: Henischowecz (CSÁNKI III, 60); LIPSZKY : Hemusócz 
h„ Hemussevecz cr. — Alapszava valószínűleg az okleveleinkben 
gyakran előforduló Hemus, Heimus, Heymus szn.1) Képzése: 
*Hemus-ovbCb ^ Hemusovec, í 11. ir. h. Hemusevac (vö. HASz. III, 590). 

98. 1478: Hwdostan (CSÁNKI III, 62), melynek az olvasása 
lehet Hwdossan is, mivel az oklevél írásában a kettős hosszú ff 
betűt igen könnyen össze lehet téveszteni az ft betűcsoporttal 
(ugyanilyen betűvel van írva Domaffinecz is, amit pedig sehogy 
sem lehet -sí-vel olvasni); 1638: Hodossan, Hudossan (ZrOszt.); 
LIPSZKY: Hodossan h. — Eredetére vö. magyar Hódos, Hódos 
(OklSz.) szn., melynek jelentése 'reich an bibertieren', s mint patak
és ároknév is előfordul. Ez a horvát -jan (-< -jan%) képzővel ellátva 
* Hódos-jan ^ Hódosán hn. 

99. 1478: Conceldol (CSÁNKI III, 73); 1638: Konczov del 
(ZrOszt.); LIPSZKY: Konczovdol cr.; HASz.: Koncovcak. — A Con
celdol alakban az első -l- valószínűleg az oklevélíró elírása. A bir
tokos neve (ismeretlen eredetű) Konc, ebből Koncovdol 'Konc völgye'. 
Az újabb Koncovcak képzése *KoncovbCb-jakz =- Koncovcak, mint 
Trnovcak. 

x) Vö. 1233 : cum Itemero et Heymus (HazaiOkmt. VII, 22); 1245 : Kara-
chinus filius Heimus (uo. VIII, 48); 1265/1360: a Karachyno et Hemone filys 
Hemus (uo. VI, 136), akik Belmura (a mai Muraszombat) birtokon való osztoz
kodásban szerepelnek, s mivel ez igen közel fekszik a Muraközhöz, feltehető 
hogy itt is voltak birtokaik. A muraközi Kracinovec helynév megerősíti ezt a 
feltevést. A Hemus név valószínű olvasása: Hémüs, erre mutat a horvát Hemi-
sovec alak. 

Nyelvtudományi Közlemények XLVIII. 29 
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100. 1478: Krachinoivecz (CSÁNKI III, 74); 1638: Krachinoucz 
(ZrOszt.); LIPSZKY : Krachinovecz cr., Kracsinovec h. — Alapszava 
az okleveleinkben gyakran előforduló Krachinus, Crachynus, Kara-
chinus szn.1) Képzése *KracinovbCb =- Kracinovec. 

101. 1478: Oporovecz (CSÁNKI III, 88); 1638: Opporoucz, 
Opporovcz (ZrOszt.); LIPSZKY: Oporovecz cr., Opporotocz. h. — Ere
detére vö. Opor >- Apor családnév. Ebből *OporovbCb >- Oporovec 
hn. Hasonló eredetű a szlavóniai Oporovac hu. (erre nézve vö. 
TKALŐIŐ II, 117). 

102. 1478: Otthowecz (CSÁNKI III, 90); máshol nem találom. — 
Eredetére vö. talán Ot =- At ismeretlen eredetű szn., mely mint 
helynév is előfordul.2) Képzése *OtovbCb »- Otovec hn. 

A következő helyneveknél nem lehet eldönteni, hogy az alapul 
szolgáló szó szn. volt-e, vagy csak a birtokosok hivatali minősé
gét jelentette: 

103. 1478: Dekanowecz (CSÁNKI III, 45); 1490: Tectoncz, 
Tectonocz (uo.); 1638: Dekanocz, Dekanoucz, Dokanocz (ZrOszt.); 
LIPSZKY: Dekanovecz. — Eredetére vö. kaj-h. dekán 'decanus' (BELL., 

JAMB.). Ebből *DekanovbCb =- Dekanovec hn. Az 1490-es Tectonocz 
alakhoz hasonló furcsa fejlődés az ugyanabból az oklevélből való 
Kordonocz -< Oardinovec. 

104. 1481: Safaryeivaivez (CSÁNKI III, 99); LIPSZKY : Safarszko 
cr. — Eredetére vö. kaj-h. safar (BELL. saffar alatt) 'dispensator, 
promus, penarius; sáfár' és kaj-h. ves 'pagus; falu' (vö. BELL. 
pagus alatt). Safarjevaves nem más, mint 'Sáfár-falva'. A mai 
Safarsko képzése *8afartsko =^ Safarsko. 

Három helynévben az alapszó népnév: 
105. 1478 : Tschehowecz (Dl. 18143.; CSÁNKI Eschehovecznek 

olvassa; a név első betűje az oklevélben majdnem olvashatatlan); 
LIPSZKY : Chehovecz cr., Csehovecz h. — Eredetére vö. kaj-h. ceh 
'Bohemus' (BELL., JAMB.). Ebből *CehovbCb =- Cehovec. 

106. 1478: Lohowecz (CSÁNKI III, 79); 1638:' Lohoucz, Lo-
koucz (ZrOszt.); LIPSZKY: Lohovecz cr., Lohócz h. — Alapja talán 
a kaj-h. leh Tolonus' (BELL., JAMB.). Ebből *LehovbCb >- *Lehovec 

') Vö. a Hemusovec hn.-nél mondottakat. A Kracin-ra nézve vö. MELICH, 
SzlJöv. I, 2: 115. 

2) Vö. pl. 1297: Athlyk filius Oth (HazaiOkm. VI, 426); 1456 : in quo-
dam predio Ath alio nomine Nagandrashaza (ZalaOkm. II, 567). 
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lenne az eredeti alak, és csak a magyarba átkerülve ment át magán
hangzóilleszkedésen. 

107. 1478: Tottowecz (CBANKI III, 117); 1533: in villa Tothowth 
(LASZOWSKI III, 185); 1638: Tottoucz (ZrOszt.); LIPSZKY : Tottovecz 
cr. — Eredetére vö. magyar tót, mely mint szn. igen gyakori. 
Ebből a kaj-h.-ban *TotovbCb » Totovec hn. 

VI. 

Végül felsorolom azokat a helyneveket, melyeknél akár az 
okleveles adatok elégtelensége miatt, akár a fennmaradt alakoknak 
egymástól való lényeges eltérése miatt nem lehet biztos etymont 
adni. 

108. 1549: Cheztauch (EgyhtEml. V, 256); LIPSZKY: Cseszt-
janecz h., Chesztjanecz cr.; HASz.: Cestanec. — A hn. összekap
csolása akár kaj-h. cest 'densus, spissus', akár cesta 'via, iter' 
(BELL.) szavakkal bizonytalan. 

109. 1478: Doweczericz (CSÁNKI III, 47); 1533 : in villa Dewe-
•cherch (LASZOWSKI Habs. II, 186); 1638: Deuerchecz, Deuecherczy 
(ZrOszt.). — Aligha a kaj-h. vecer 'vesper' szóval van kapcsolat
ban. Valószínűbb még, hogy az okleveleinkben gyakran előforduló 
Devecser szn. szolgált a képzés alapjául. 

110. 1490: Herkodyncz (CSÁNKI H Í , 61); 1505: Zerkethyncz 
<(uo.); LIPSZKY : Ferketincz h., FerJcetinecz cr. — A három külön
böző alak közül talán legvalószínűbb LIPSZKY adata. A Zerkethyncz 
alak csak elírás lehet Ferkethyncz helyett. így magyarázható lenne 
•egy Ferketa szn.-bői, mely a magyarból átvett kaj-h. Ferenc szn. 
Ferko alakjának -eta képzős becéző alakja (vö. Rad 8 2 : 105,145). 

111. 1478: Herukanoiuecz (CSÁNKI III, 61); 1638: Ferkanocz, 
JFerkanoucz (ZrOszt.); talán azonos LIPSZKY : Hernyakovchina cr. — 
Eredete ismeretlen, bár végzete szn.-bői való származásra mutat. 

112. BEDEKOVTOH : oppidum Kotoriba; LIPSZKY : Kottori vei Kotori 
-aut Kottoriba cr. Eredete ismeretlen.1) 

113. 1478: Lopachicz (CSÁNKI III, 79), amit Lopathicz-wak is 
lehet olvasni, mert a -th- és -eh- betűcsoportok az oklevél írásában 
igen könnyen összetéveszthetők ; 1501: Lopathycz (Starine IV, 225); 

J) Valószínű, hogy a Kotoriba alak az eredeti és ebből a magyar Kotori 
alak csak a rágósnak érzett szóból való elvonás. Máskép MNy. XXIII, 540. 

29* 
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1638: Lopatnicz (ZrOszt.); LIPSZKY : Lopatineez cr. — Jelentéstani 
szempontból igen nehéz összekapcsolni az ir. h. löpata, kaj-h. lopata 
'pala; lapát' (HASz., BELL., JAMB.) vagy kaj-h. lopatica 'scapula; 
váll, lapocka' (BELL., JAMB.) szókkal, bár MIKL. idéz néhány hasonló
helynevet (köztük Lopatinec-et is). 

114. 1478: Lapsehin (CSÁNKI III, 77); LIPSZKY : Lapsina. — 
Eredete ismeretlen. 

115. 1478: Othkinethinecz (CSÁNKI III, 90); talán azonos ezzel 
az 1448/1484: Leskocz falu határainak megállapításánál szereplő 
„ante villám nostram WoclcmetJctynezJci" adat (LtKözl. 1926:127), 
erősen hibás írásban. — A végzete szn.-ből való származásra mutat. 
A hely ma nincs meg. 

116. 1478: Pretetinecz (CSÁNKI II, 96); 1638: Pretetincz, Pre-
tetnicz, Preterincz (ZrOszt.); LIPSZKY : Alsó-, Dolnyi-Pretetinecz, Felső-r 

Qxomyi-Pretetinecz. — Végződése mindenesetre szn.-i alapra mutat. 
Talán gondolni lehet a h. Petreta szn.-re (Rad 82:105), úgyhogy 
az első szótagban a kaj-h.-ban nietathesis állt volna be.1) Képzése 
*Petretintcb > *Petretinec > Pretetinec. Hogy ez a feltevés valószínű, 
mutatja e helynév 1533-ban előforduló alakja : „in villa Petherynch". 
Az oklevél megmondja, hogy Csáktornya tartozékáról van szó, más 
hasonlónevű hely pedig nincs a Muraközben; az adat tehát csak 
Pretetinec-re vonatkozhat (LASZOWSKI II, 186). 

117. 1271: castrum Strigo (CSÁNKI IN, 16); 1333: castra 
nostra Stridw et Chaaktornya nominata inter fliivios Dráva et Mura 
habita . . . supradictis castris Strigoiv et Chaaktornya (AnjouOkm. 
III, 31); 1334: Ecclesia. . . sancte Marié Magdalene de Strigo 
(TKALÖIC II, 96). Előfordul Oztrogou, Oztrogoiv, Iztragow, Trygaw 
változatokban is (CSÁNKI III, 16 és 118). — Eredete ismeretlen. 
Ma: Stridó. 

118. 1478: Swchin (CSÁNKI III, 114). Máshol nem találom.— 
Lehet, hogy a kaj-h. suh 'aridus, siccus, macer; száraz, sovány' 
(BELL., JAMB.) rejlik benne, de az -in végzet inkább szn.-i eredetre 
mutat. Az adat olvasása sem biztos (Suhin?, Sucin?, Sucin?). 

119. 1478: StrwpJcotvcz (CSÁNKI III, 102); LIPSZKY : Sztrukovecz 
h., StruJcovec ill. — Ha LIPSZKY adata mutatja az eredeti forniátr 

és az 1478-as alakban a -p- csak anorganikusán befurakodott hang, 

x) Hasonló hangjelenség az Alsólendva környékén élő vendek nyelvében, 
a terpentin =- trepetin alakulás. 
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akkor eredetére talán vó\ kaj-h. struk 'stipula, culmus; gabona 
szára' (BELL., JAMB.). Ebből *StrulwvbCb > Strukovec hn. 

120. 1478: Turpkowecz (CSÁNKI III, 118); LIPSZKY : Tupkovecz. 
— Vö. talán kaj-h. tup 'hebes, retusus, obtusus, stupidus; tompa, 
•ostoba': -bko képzővel *Tupbko =- Tupko szn. Ebből *Tup/bkovbCb =-
Tupkovec helynév alakult. 

121. 1549: Kezepsew Wllaryc, Alsó Wllaryc (EgyhtEml. 
V, 526); LIPSZKY: Vullaria cr. —Eredetére vö. a következő adatot: 
„in villa Zenthwydh (a Muraközben!) Petrus Wlyar". E szn. ere
dete azonban nem világos. Lehet, hogy összefügg a kaj-h. ölje, 
ülje 'oleum' (BELL., JAMB.) szóval, és egy ebből való uljar jelentése 
'olajjal foglalkozó ember' volna. 

122. 1367: possessio Zalamoch (CSÁNKI III, 102); máshol nem 
találom. — Talán a kaj-h. slama 'stramen; szalma' (BELL., JAMB.) 
rejlik benne. 

* 

Az itt feldolgozott 122 helynév közül 107-nek az eredete 
kielégítően megmagyarázható; a többi 15-nól az alapszó nem vilá
gos, bár ezek közül is néhánynál következtetni lehet a végződésből 
a szn.-i eredetre. Ezeket az eseteket eldöntetlenül hagytam. Ere
detükre nézve a helynevek túlnyomó része horvát, magyar csak 
16 van, de ezek közül is néhánynál egyidejűleg vagy valamivel 
később megjelenik a horvát elnevezés is, pl. Otoc Sciget (27.), 
Porbozlouhaza ~ Pribislawecz (69.)- Temploma védőszentjéről öt 
helyet neveztek magyarul: Szentgyörgy (48.), Szentmárk (50.), 
Szentmárton (49.), Szentmihály (51.), Szentvid (52.). A többi magyar 
helynév a hét napjairól elnevezett vásároshelyek: Szerdahely (43.), 
Szombathely (44.), vagy magyar telepek Zsellér (37.), Benezygy (77.), 
Morfartfölde (85.), Buzádtornya (94.), Csáktornya (95.), Lanchret-
tornya (94.), Terestyentomya (96.). 

A horvát helynevek legnagyobb része is személynévi eredetű. 
Összetett személynevek : Bogdán (53.), Drzimir (59.), Dragislav (58.), 
Pribislav (62.). A képzővel alakultak igen nagy tarkaságot mutatnak. 
Képzők szerint: -anz : Vukan (73.) | -akz : Novak (71.), Pustak 
(72.) | -asa : Domasa (65.) | -eta : Kuceta (75.), Petreta? (116.), 
Staneta (76.), Vuceta (74.) | -ilo : Druzilo (65.) | -ina : Pavlina 
(91.) | -ijanz : Bratijan (54.), Radijan (55.) | -is a : Vratisa (56.), 
Bratisa? (56.), Ogrisa (57.) | -bsa : Jursa (83.) | -bko : Drasko 
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(60.), Djurko (81.), Masko (87.), Nedelko (64.), Plesko (61.), Sinko 
(92.), Sisko (62.), Zlatko (63.) | -ónja : Strahonja (70.). 

A helynevek részint közszóból, részint szn.-ből származnak. 
Képző nélkül szerepelnek: Olobok (19.), Marof (33.), Ótok (27.), 
Poljana (29.). Praepositiós Összetételben: Podbrest (1.), Podturen 
(32.), PreZaA; (40.), Razkriz (39.), ^asad (38.). Legtöbb a képzővel 
származtatott helynév. Képzők szerint: -ica, tnica : Belica (17.),. 
Bistrica (18.), Gluycha (24.), Goricica (23.), Rrascica (9.), Zecte-
wica (28.), Nedelica (42.), Peklenica (30.), Selnica (34.), Sobotica 
(44.), Torcica (45.), Vescica (35.) | -isce : Dvorisce (31.), Sredisce 
(43.), Turnisce (42.) | -* c *, -o u * c Í>, -intet : Brezovec (2.), i?w-
&owc (4.), Kursanec (10.), Leskovec (11.), Orehovec (12.), Trnovec 
(15.), Vizinec (41.) | Benkovec (76.), Bogdanovec (53.), Bratijane? 
(54.), Buzovec, Buzinec (94.), Cakovec (95.), Domasinec (66.), Dora-
íroí;ec (79.), Dragislavec (58.), Draskovec (60.), Druzilovec (65.),. 
Drzimerec, Drazimerec (59.), Djurkovec (81-), Gardinovec (67.), Öer-
&oi?ec (80.), Hemusovec (97.), Ivanovec (82.), Kracinovec (100.), 
Kralovec (68.), Kucelinec (75.), Jursovec (83.), Kristanovec (84.), 
Martinusovec (86.), Maskovec (87.), Merhatovec (85-), Mihalovec (88.), 
Miklavec (89.), Novakovec (71-), Palovec (90.), Pavlinovec (91.), PZe-
skovec (61), Pribislavec (69.), Pustakovec (72.), Radijanec (55.), &a-

v'. v. v 

netinec (76.), Strahoninec (70.), Sinkovec (92.), Siskovec (62.), Stefano-
vec (93.), Fiífoyec (52), Vucetinec (74.), FM^aíioyec (73.), Dekanovec 
(103.); Ce/iovec (105.), £O/KWCC (106.), Tofcwec (107.) | -tnik%: Gra-
brovnik (7.), Zabnik (21.) | -injakz: Trsíinjak(16.) | -•iwa: Gibina 
(20.), Hlapcina (36.) | -janv, -ovljanz: Hrasöan (8.), Crecan 
(26.), Gorican (22.), Prayroöan (13.), Cirkovljan (47.), Vrhovljan 
(25.), Hódosán (98.) | -fe^'e: Brezje (3.), Bukovje (4), Pomorje 
(49.) | -ova, -ava: Trnova (14.), Dubrava (5—6). 




