
ADATOK ERDÉLY NÉHÁNY HELYSÉGNEVÉNEK 
MAGYARÁZATÁHOZ.

•Es giebt ein lebendigeres Zeugniss über die Völker, als 
Knochen, Waffen und Gráber und das sind ihre Sprachen.» A ré
gész és történész jól lehet fejét rázva olvassa Grimm Jakabnak, 
az etymologia nagy mesterének e mondását; de közelebbről vizs
gálva e szavakat, belátja mindketteje, hogy a nyelv sok esetben 
valóban biztosabb vezér a történetnél.

A nyelvben él — hogy Mommsen T. szavaival éljünk — az 
egyes népek története; benne leljük fel a népek technikai és er
kölcsi forradalmait, hol mint valami archívumban találja meg a 
fürkésző szem mindazt, mit egyebütt talán hasztalan keresne. 
E  levéltár képezi korunk egyik gazdag kincstárát, melyet kútfor- 
rás gyanánt használni, az új nemzedék nem mulaszthat el; főkép 
azon korra vonatkozólag nem, melyre nézye minden közvetlen 
hagyomány megszűnt: mert igaz ugyan, hogy ott, hol az irott tör
ténet fonala megszakad, hol a szóhagyomány is hiányzik — a 
ném a kő is megszólalhat, hogy tanúságot tehet a rom is, de hol 
ezek is megszűnnek, ott csakis az egyes szók és elnevezések lehet
nek kalauzaink. Ezek adják kezünkbe Ariadne fonalát, melynek 
segítségével gyakran járatlan útakon is biztosan haladhatunk.

A történész és etymologus jól ismeri az egyes szók, főleg a 
helységnevek sorsát; valamint azon nehézséget is, melylyel a vizs
gálónak — nevezetesen a bérezés Erdély helységneveinek meg
határozásánál — küzdenie kell. Jól tudja, hogy igen sok esetben 
a  leghíresebb onomatologus is tanács nélkül áll: hát még az ety
mologus ? ki korántsem érheti be a jelennel; mert a helységek ■— 
eredeti foglalkozásuk, gazdájuk, vagy őslakóik megváltozásával, 
nem ritkán nevüket is el változtatták.

A ki tehát az erdélyi helységnevek meghatározásánál csakis 
a jelenre támaszkodik, az előre is biztos lehet arról, hogy kuta
tása hiányos leend.

A helységnevek etymologiájánál tekintettel kell lennünk az 
összehasonlításon kívül a helység történetére, sőt akárhányszor a 
szomszéd községek múltjára i s : nem szabad továbbá számon kívül 
hagynunk a netaláni régi mondákat, regéket — bármi csekély ér- 
téküeknek lássanak is azok, mível akárhányszor csakis ezek képe
sek a vezérfonalat kezünkbe adni.
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16 VIZOLY Z.

Hogy minő változatasságokon megy keresztül az idők folytán 
az egyik, másik helység — mutatják a történet lapjai és számos 
helység: Oroszfalu, Olasztelke stb. története.

Tudjuk, hogy a helységek az új gazdával új népet, igen gyak
ran új nyelvet és vallást is szoktak cserélni: csőd ál kozhatni-e te
hát, ha e változások folytán a helység neve is megváltozik? Ve
gyük p. o. a mai Szász-Femest, Szász-Lónát (Kolozsm.) vagy Szász
falut (Háromszékm.). Tiszta magyarság, magyar vallás és ugyan- 
ily szokás jellemzi mindnyáját. Hát még a rókaprémes unitárius 
toroczkói székely ?

Yajjon ki merné e vendégszerető és takarékos néptől e 
tisztes nevet megtagadni ? De az ethnographus vizsgáló szemét 
mi sem kerüli ki; és ő első tekintetre is fölismeri, hogy e nép ősei, 
ép oly kevéssé látták a kopasz Hargitát, s ép oly kévésé ittak a 
székelyek áldozó poharából, mint a mai Wermeseherek meg Zsa- 
kunok. A történész még ennél is többet m ond; midőn azt állítja, 
hogy e nép oheros eponymos»-sza nemcsak a festői Székelykőn, 
hanem Flandria, vagy Eisenwürzel*) virányain is látta az öreg 
napot kelni. Annyi bizonyos, hogy ha az említett vagy a szász nép 
ősei közül — kik vendégszerető királyaink hívására a sívár par
tokat elhagyva — s a «Land voll Gold und Rebensaft* Kanaanjá* 
val főlcserélve — valamelyik főitámadna, hogy az csakhamar vísz- 
sza is kívánkoznék az örökbéke hazájába. De mit is keresne az 
új nemzedék közt, melynek nemcsak vallása, hanem nyelve is más, 
mint minő az ősöké vo lt!

Hasonló jelenséggel találkozunk más nemzeteknél i s ; sőt 
mondhatunk-e kedvezőbb választ a Hunyadmegyében fekvő Szt.- 
András, Szántóhalma,2) Cserna-Kereszturról és számos más elolá- 
hasodott községről ? Yajjon kíméletesebben bánt-e az idő e derék 
és jobb sorsa méltó székely néppel, mint a fönnebb említett erede
tileg szász községekkel. Nem vesztették-e el ezek is, ép úgy, mint 
amazok előbb eredeti vallásokat, később legszentebb kincsüket — 
nyelvüket ? A nép ez utóbb említett ereklyéjének elvesztésével a 
régi szép magyar helységnevek is egyre vesztek, vagy eloláhosod-

J) L. Orbán B. Székelyf. V. k. 200. 1.
2) A község kelyhe, mely 1716. évszámot viseli, s melyet az Úrva

csora osztáskor használt, ma is a dévai ev. ref. ekklezsia birtokában van.
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tak, m in t: Almoséin, Ciscedagu (Kecske(d)ága), Guraszáda, Gyalu- 
mare, Riu de Móra (Malomviz) és mások.

De idején levőnek tartjuk e kis kitérés után tárgyunkra a Hely
ségnevek történetére, illetőleg etymologiájára áttérni.

A legnagyobb, de egyszersmind legroszab etymologus — a 
nép. Ha nyelvének kútjába véletlenül valamely idegen szó kereke
dik, úgy az abban addig forgattatik, míg saját mezétől megfosztva
— a magy. ném. vagy illető nyelv jellegét föl nem veszi. Sajátsá
gos eljárás; de talán épen abban nyilatkozik a nép ereje legcsat
tanóbban, hogy az idegen elemet addig és addig köszörüli, rajta 
addig és addig változtat, míg azt, saját szülöttjéhez hasonlóvá át 
nem alakította.

Hogy minő erőszakot követ el a szón a nép ebbeli működé
sében, s hogy a félig vagy épen nem is értett szónak miképen törek
szik a maga felfogása szerint értelmet kölcsönözni, azt legjobban 
a tulajdon- vagy oly neveknél észlelhetjük, melyeknek kiejtése 
a népnek némi nehézséget okoz. íme néhány példa. Útcza nevek: 
Veselényi útcza: Wasserlenigasse; Házsongárd: Hasengarten 
(Kolozsv.), Varcagásutca: Schwarzgasse (N. Enyeden) stb.

Tulajdonnevek : Báró Czethal, Seethal; Perecz Mihály, 
Bretzenheim ; Csákány Juczi, Giacomuci; Vászon Pál, Weich- 
selbaum stb.

A népnek eféle etymologiájával igen sok helynévnél fogunk 
találkozni — főkép a vegyes nemzetiségű megyékben.

Nagy szerepet játszik — miként ezt szintén némely helység
névnél bővebben látni alkalmunk lesz — a nép etymologiájában a 
gúny is.

Egyelőre csak egy-két példát legyen szabad megemlítenünk. 
Bik(a) falvát még csak megértjük valahogy; de hogy mit jelent
sen a Szent-Gerlice, meg a Szent-Rontás (az első Udvarhelym. a 
két utóbbi Maros-Torda megyében), valóban nehezen lehet megér
teni ; főleg ha tekintetbe veszszük, hogy mind a három község népe 
tős gyökeres ev. ref. vallásu. A kulcsot azonban épen az utóbbi 
körülményben leljük meg. Egy alább következő kis széttekintés 
bővebb felvilágosítást ad e két névről.

De akadunk az érd. helyneveknél oly jelenségre is, hogy a 
nép a helység eredeti nevét veszni hagyta, s helyébe újat, de nem 
saját véréből valót, sem a szomszéd nemzettől kölcsönzöttet, ba-

PhUoIogiai Közlöny. VI. 1. 2
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18 VJZOLY Z.

nem egész idegent vett helyébe. Ily módon jn t a merőben szász 
Fetele e szép magyar hangzású névhez.

A felsoroltak után igen taláóan hasonlíthatnék össze sok 
helység nevét a forgalomban levő pénzzel, mely tudva levöleg 
addig és addig forog közkézen, míg elkopva és tökéletesen isme
retlenné válva már csak muzeumba való, hol eredetére — ép úgy, 
mint néhány helység ősi nevére csakis a szakértő ismerhet.

Ki ismerne rá — hogy csak nehány példát említsünk, a mai 
Saragossában az egykori hatalmas Caesarea Augustára, és ki 
merné állítaní, hogy Dunquerque (Dünkirchen) őseinek ereiben 
nem gall, hanem Ármin vére buzogott? Avagy ki tudná Szász
város német elnevezését hamarjába defineální és ki merné állítani, 
hogy a Broos név Szt. Ambrus egyházatya nevével függ össze ? *)

Dolgozatunkban készakarva választottuk ez alkalommal 
fökép a hajdani «Szász- és Székelyföld* néhány helységét; neve
zetesen azokat, melyek nemcsak etymologiai, hanem talán egyéb 
tekintetből is szolgáltathatnak új, eddig fői nem dolgozott adatokat. 
Az egyes, talán száraz etym. adatainkat, részint a helyszínén 
gyűjtött, részint egyéb hiteles kútforrásokból merített mondákkal 
vagy regékkel kisértük helyen — helyenkint. Tettük ezt annyival 
inkább, mivel ezen sokszor jelentéktelennek látszó, hogy ne mond
juk mostoha gyermekei a történelemnek — ez esetben igen sok 
helyütt jó szolgálatot tesznek.

Agyagfalva; Udvarhelym. A székely nemzet történetében 
nevezetes szerepet játszott több versen. Nevét közhiedelem szerint 
onnan nyerte volna, hogy agyagos talajon fekszik.2)

Al-Dóboly; Háromszékm. Nevét következőleg magyarázza a 
hagyomány. Ha ellenség fenyegette Háromszék virányait, s ha az 
alulról jött — az aldobolyiak tartoztak a lármadobot verni, s a 
szomszéd helységeket fegyverre szólítani; ha pedig Csik felől jött, 
akkor a feldobolyiak dolga volt ezt tenni. Ebbeli szolgálatukért 
némi kiváltságokban is részesültek.

Apáca; Brassóm. Nem. Geist; rom. Apatia; lat. Monacha.

1) Az erdő szélén állott a középkorban a Jolianniták társháza és 
temploma, mely St. Ambrosius tiszteletére épült. A templomba menő falu
siak rendesen így szóltak: gelien wir zum heil. Ambrosius — Ambrosi — 
szásfc kiejtéssel — Broosi. Innen a mai Broos.

2) A székelyföld leírása I. köt. 35.1.
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Á magyar lutheránusoktól lakott szép község, Csere J. bölcsé
szünk születési helye, — már a középkorban hatalmas község 
gyanánt szerepel. Nevét egy hajdan itt állott apácazárdától 
nyerte,1) melynek utolsó romjai alig 20 éve, hogy a mindent 
megsemmisítő idő viharainak estek áldozatul.

Apátfalva ; N.-Kiiküllfím. Szászközség, néni. Abtsdorf, szász. 
Apestérf, rom. Apsdorf. Tulajdonát képezte az 1477-ben megszűnt 
kerzi cisteri apátságnak. Wolff J .2) szerint a cistercitáknak kö
szöni alapítását. Innen neve is.

Arapatak; Háromszékm. Magy.-rom. község. Nem. Arendorf, 
rom. Arpiták. Wolff német eredetűnek vallja, és Honter J. térké
pére hivatkozik, melyen Armdorfként szerepel.

Balástelke; A. Fehérm. Néni. Blasenclorf, rom. Bleschel. 
A «telek», «fáya», sőt talán a «szeg» kifejezések is mint «Csató- 
Vidrát-Genye9zeg» stb. egyenlők Erdélyben a «falú» jelentéssel. 
Neve világos.

Balázsfalva, A. Fehérm. Néni. Blasendorf, sz. Bluasenderf, 
rom. Blasch. Rom. városka és székhelye a g. kath. érseknek. 
Újabb nevét Herhord fiának, Blasius Comesnek köszöni, kiről egy 
1313-ki okmány tesz legelőször említést. A középkorban «Villa 
Herbordi* név alatt szerepel; még Z9Ígmond király — mikép 
Wolff J. állítja, barothi Cserei Balázsnak nem ajándékozza. «Do- 
minium hoc cum tredecim Fagis Rex Bungaricse Sigismundus 
Blasio Cserei quod vitám ipsius in proelio Nicodemo deciarat* — 
ír  Benkő J .8) ide vonatkozólag. De tartozhatott e helység egy 
előbbi talán szász eredetű Blasius birtokához is.

Berény; Hunyadm. Ném. Barendorf, rom. Beriu. Marienburg 
Geographiájában majd Birndorf, majd Lammdorfnak nevezi; 
utóbbi néven találhatni tankönyvekben is. Ez esetben a «bárány# 
szóval függne össze ;■ Wolff Berino ném. családnévvel hozza össze
köttetésbe. Szerinte Jász-Berény környékét is németek lakták. 
A helység nevének magyarázata meglehetős nehéz; nézetünk 
szerint legvalószínűbb a «Bárén*-bői való származtatás.

Berve; A. Fehérm. Ném. Blutroth, rom. Berginu. A közép
korban Villa Benvini név alatt fordul elő. Az ófn. m in  «barát*

J) Benkő J. Milkovia II. köt. 227.1.
*) Wolff J. Deutsche Ortsnamen in Siebenbürgen. Henri. 1879.
*) Transilv. II. k. 235. L

2*
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2 0 VIZOLY Z.

szó több tulajdon- és helységnévben maradt fenn, u. m. Ervin, 
Malvin, Heltvin stbben. A község alapítójának neve Bervin lehetett 
és innen származhatott a magy. Berve is. De sajátságos az, hogy 
az idő folytán elveszett régi név helyébe mikép került a németben 
a «Blutroth» elnevezés.

Besenyő; B.-Naszódm. Ném. Heidendorf, sz. Heidenderf, rom. 
Besineu. A középkorbeli okmányaiban villa paganica-nok nevezte
tik. A Besenyő név értelmezését honi és külföldi írók nyomán 
sokkal jobban ismerhetik e lapok t. olvasói, hogysem egy szóval 
is megemlíteni e helytt szükséges volna. De nem hagyhatjuk szó 
nélkül Wolff J. e tárgyra vonatkozó nézetét, ki Teleki József, 
Hunfalvy Pál és más búvárok és tudósok nézetével szemben 
mégis csak «Heide# (kopár, pusztáival vélie helység nevét kima
gyarázhatni.

Bibarczfalva ; Udvarh. m. Benkő J. Tibárcztól származtatja, 
kinek itt vára volt volna. Az ő okoskodása szerint Tiburczból ép 
úgy lehetett «Bibarcz», mint a Szt. Máriából «Szemeria».

Bogács; K. Kükidlöm. Ném. Bugschdorf, sz. Bögeschterf, rom. 
Bogatcs és nem Bogatia, mint Kollerffy írja. A jó borairól neve
zetes szász község neve a XIII. században is Bogács volt, akkor 
még magyarok lakták. A szó etymonját tekintve, igen valószínű 
azonban, hogy az első telepítvényesek szlávok lehettek: erre vall 
a «bog» szí. tő is.

Bogáth (Maros) : Maros-Tordm. Nevét megtaláljuk a török 
nyelvben, hol tudvalevőleg «szorost» jelent, még pedig víz és hegy 
által képezett szorost. A helység fekvése meg is felel e magya
rázatnak.

Bongárd; Szebenm. Ném. Baumgarten, rom. Bangard. Nem 
egyéb a német név elferdítésénél. Ehhez hasonló ferdítésekkel 
lépten-nyomon találkozhatunk. így válik a Zuckmantelből: Czik- 
m ántor; Waldheidenből: Válthid ; W eingartenből: Yingárd stb. 
Hasonló módon alakítnak a társnemzetek is. így lesz a magyar 
Borberekből, már Honter J. idejében borprig sat.

Bőién; Háromszékm. A helységnév eredete sokkal világosabb 
hogysem magyarázatra szorúlna. Nem is annyira e végett, hanem 
inkább azért, — hogy Wolff. J-nak «Blumendorf» alatt mondott 
nézetét némileg helyre igazítsuk — szabadjon egy-két szót kocz- 
káztatnunk. Szerzőnk a már többször idézett és nagy kritikai appa
rátussal dolgozott munkájában következőképen szól e helységről.
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• Blumendorf 1532 in Hont. Karte, soll nach Korrespl. 1105 das 
von den Burzenlánder Sachsen genannte Bölön im Miklósvárer 
Filialstuhl sein».*) Igaz ugyan, hogy Honter földabroszán előfor
dul; de nem szabadott volna W-nak figyelem nélkül hagynia, Fab- 
ritius K. e községre vonatkozó szavait. Utóbbi iró szerint Blumen- 
dorf helysébe, Sepsiszékben merőben ismeretlen.2)

Bözödújfalu Udvarli. m. A székely szombatosok mai fészkét 
Lóczfalvának hítták egykor. Mai neve következő mondával áll 
összeköttetésben. Az említett falú a mainál fönnebb feküdt a völgy
ben ; honnan a természeti és egyéb csapásoktól sokat szenvedett 
falú lakói alább költöztek a szép, zöld lapályra, melynek látására 
örömükben így kiáltottak volna föl «Be zöld, be zöld !» Innen — 
székelyes kifejezéssel — a mai Bözöd! '

Csehédfalva; Udvarit, m. Néveredetét a nyikómentiek követ
kezőleg magyarázzák. A Firtes várát lakó fejedelem cselédei a vár 
aljában laktak, hol teleppé válva később a mai Cseliédfalvát alapí
tották.

Cserefalva ; Maros-Tdm. Nevét a jó dohán}árol és kiváló 
szép lányairól nevezetes takaros falú a közelében levő egykori szép 
csereerdőktől nyerte.

Darlócz (K. Kit küllőin. és nem Darlac, mint Kollerffy irja.) 
Ném. Darles; Hont-nél darlas, rom. Darloc. Szász-rom. község. 
Magyar neve hasonlóan keletkezett, mint a Darócz-é.

Darócz ; Udvarh. megye. Ném. és sz. Draas; Holttérnél drausz, 
rom. Drassit. Az egykori Szászföld határhelysége, vagy mikép Fröh
lich nyomán Benkő mondja: «da das teutsche Yater unser ein 
Ende hat#. — Az egykor jus gladiivel biró jelentékeny és hatal
mas város, ma napság egyszerű falúvá degradálódott. Hogy azon
ban egykor népes lehetett, tanúsítja a maga nemében egyedül álló 
gyönyörű temploma. Magyar néveredetére sehogy sem akadhatunk, 
de fölvehetjük, hogy nem egyéb, mint egyszerű elferdítése a német 
Darausznak, melyből a magyar elnevezés a székely szomszédok 
előtt ismeretes darócz mintájára igen könnyen keletkezhetett. 
A mit Benkő e falu nevéről ír, azt valónak aligha vehetjük. Igaz 
hogy Borsod- és más megyében is fekszik ily nevű helység; de ez 
mitsem gyengíti föltevésünket; főleg, ha tekintetbe veszszük, hogy

*) D. Ortsnaui. in Siebenbg.
*) Érd. H. J. által koszit, térk. 18. 1.
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már II. András levelében* is mint Terra Darauss szerepel.1) Utób* 
biból igen könnyen származhatott mai magyar neve is.

Dános ; N. Kiiküllöin. Ném. Dunncsdorf sz.- terf, rom. Danei. 
Honter J. dunersdorfnak nevezi. Egy 1431-ből való okmányban 
Dansdorf, egy 1508-ben Danysdorf alakban fordul elő. Wolf helye
sen jegyzi meg, hogy a Benkő J. idevonatkozó S. Dionysiiféle 
magyarázata a) teljesen alaptalan, s hogy a mai elnevezés csakis 
az ősökkel beköltözött Danó-ió\ származhatik. A magyar és a rom. 
elnevezés, mint első tekintetre látszik, a németből ered.

Dolmány; Szeben. m„ Ném. Thalheim. H-nél dalmen, rom. 
Daia. Szászoktól és románoktól lakott község, melynek magy. 
neve nem más mint a német Thalheim elferdítése.

Ebesfalva (Erzsébetváros) K. Küküllöm. Ném. Elisabethstadt, 
sz. Eppésdorf, rom. Ibasfaleu. Az eredetileg szabad szász falut m ára 
14. század végén a nemes Apa (Apa — Abafi) család birtokában 
találjuk. Az Apafiakról a Bethlenek öröklik, kik közül Gábor a köz
séget, a hozzátartozó uradalmakkal együtt az örményeknek adja el 
örökáron. Az időközben (1790) sz. kir. várossá emelkedett helység 
nevét többféleképen magyarázzák. — Vannak, kik az «ebes» (ebek
ben gazdag) szóból származtatják, s azt állítják, hogy a királyok 
caniferijei laktak volna itt. Mások tisztán szász elemet látnak 
benne. Utóbbi talán helyesebb is; főkép ha a várost mindenünnen 
környező szász községeket tekintjük, s ha rá gondolunk arra, hogy 
az «Eppe» «Eppo» tulajdonnév úgy a szászoknál, mint a németek
nél ma sem tartozik a ritkaságok közé.

Enlaka ; Udvarh. m. E helység neve szintén különböző ala
kokban fordúl elő. így olvashatni régi okmányokban — mint a 
pápai regestrumokban — majd Jand — majd Yban, majd meg Jan- 
lakának. Később Jenlaka és Jenőlaka alakban találkozunk vele; 
mely utóbbiból Orbán B. azt következteti, hogy itt a Jenő-ág tele
pedett volna meg legelőször, s hogy ettől nyerte volna a helység is 
nevét 8).

Etzel és Acél; N. Küküllöm. Ném. Hezeldorf; Hont. heezel. sz. 
Hdzeldorf. rom. Ocel. Xévcredete világosan a német Hezelre vall.

Földvár; Brassóm. Ném. Marienburg. Hont. Mergenburg, rom.

*) Benkő J . Trans. I. r. 41-9. 1.
*) Milkov. II. 241. 1.
B) Szókelyf. I. k. 123. 1.
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Feldiora. A 13-ik században székhelye volt az ide telepedett német 
lovagrendnek. Az «Erdenburg» jeg y k o r hatalmas vár romjai fölött 
mai nap az enyészet szántja barázdáit; a lovagok kihaltak, a Bol
dogasszonynak szentelt Marienkirche-ből luth. templom lett.

Hadrév ; Rom. Hiderevu. Aranyos-Tordam. Nevét a népety- 
mologia szerint onnan nyerte volnar mivel a csatába menő ősök itt 
szálltak át a Maroson.

Hodos; Maros Tm. Az úgynevezett «Szentföld#2) legneveze
tesebb községe. Nevét a nép 'szerint onnan nyerte, hogy régen isza
pos hely lóvén, ott sok hóda (Stockente) tartózkodott; innen hódas 
és némi módosítással a mai Hódos.

Hatolyka; Háromszékm. Néveredetét onnan származtatja a nép, 
hogy oda, hol mai nap a falu fekszik, legelőször pásztorok teleped
tek le, kik a bő legelőkön — nyájaik számára hat akajkát (kis 
színforma épület) építettek. Ebből lett volna a falu neve Hatakojka, 
összevonva Hatojka.

Hondái; Huny a dm., német? sen Hondal. A ma csaknem kizáró
lag románoktól lakott községet német bányászok alapították. Ezt 
bizonyítja a helység magy-német-román elnevezése is. Vizsgáljuk 
egy kissé közelebbről. Az alapszó etymonja dől, dal, tá l; mi nem 
egyéb, az úfn. Thal-nál. A határozóban is rá ismerünk, — ha nem 
is oly könnyen, mint az alapszónál — az etymonra — bár dativusi 
alakkal — a hochra : azaz mintha így mondanók, im vagy zurn 
hochen, hohen és contractio folytán — hohn Thal» vagyis népie
sen ; das Dorf im Hoch-thal (Hondal).

Höltevény; Brassóm. Ném. Helsdorf. Honter Jánosnál Hclczdorf. 
rom. Heltia. A helységnevek sorsát alig mutatja példa csattanób
ban, mint a száz Höltevény. Minő jó magy. hangzású szó, mintha 
csak az Alföldön született volna. Egy kis széttekintés azonban csak 
ham ar más nézetre terel bennünket. Hogy ném. községgel ném. 
eredetű telepítővel van dolgunk — kétséget alig szenved, erre mu
tat a nép nyelve, viselete, szokása — mindene. De honnan szár
mazik a mai magy. elnevezése, melynek rokonságát, gyökét hasz
talan keressük a mai ném. nyelvben, mert az sehogy sem egyez-

1) Ez volt a regényesen fekvő község legrégibb neve.
*) Szentföldnek nevezi a marosszéki székely azon községeket, melyek 

az országúttól félreesve a Nyárád mentén feküsznek, s liová a reform, 
nem terjedhetett.
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tethetö meg a Helsdorffal. Az ősökhez kell tehát fordulnunk, azok
hoz, kik nyelvkincsüket jobban megtudták őrizni, hogy sem a szép 
hangzású Hildwín-dorf-ját Helsdorffá elferdíteni hagyták volna. A 
középkorban kell tehát a mai Höltevény elnevezését keresnünk, 
hol meg is találjuk. Sajátságos, hogy őseink a helység eredeti nevét 
majdnem minden csonkítás nélkül megőrizték, míg az őslakók és 
utódaik arról tökéletesen megfeledkeztek. Az ó. és kfn. win alakja 
az úfn. nyelvből mint önálló főnév teljen kiveszett, s csakis némely 
tulajdonnevekben — mint Ervin. Bald (u, w) in, Malwin stb. — 
maradt meg.

Jás falva; Udvarhm. Nevét a székely rabonbánok itt lakó 
kitűnő ijjászaitól nyerte.

Kanta ; Háromszékm. Tulajdonképeni nevén Alsó-Volál. Első 
és ismeretesebb nevét a kantárkészítéstől nyerte. Utóbbi neve ide
gen, még pedig horvát eredetre m utat és annyit jelent m int: 
••falu.*)1) Idegen eredetű ősökre mutat a K. Vásárhely közvetlen 
közelében lévő Oroszfalü, Karathna és más helység is; de bizo
nyítja fökép Alsó-Volál, melynek új voltát öreg emberek, kik arra 
is emlékeznek, hogy a mai csinos Kanta helyén, alig 60—70 évvel 
ezelőtt a minorita barátok kaszáltattak — élő tanú gyanánt is
bizonyítottak.

Kimpulnyáy ; Huni/adm. Azon helységek egyike, hol az útas 
erőteljes székely typussal és ugyanilyen öltözettel biró néppel ta 
lálkozik; a nélkül, hogy a faluban az «Isten áldjon# szavakat va
laki megértené. Az idők viszontagságai előbb nyelvét, később val
lását felejtették el e jobb sorsot érdemelt néppel; elannyira, hogy 
a mai nemzedék el sem hiszi többé, hogy falujának a neve is csak 
azon réven jutott az oláh elnevezéshez, m intő maga: öntudatlanul. 
A nagy Hunyadiak korában «Nyakmezeu» név alatt említtetik 
előbb mint prrcdium — később mint önálló falu 2). így vált a 
Nyakmező-ből a mai Cimpului Neag-féle monstrum, mi a rom. 
értelmezők szerint Neag mezejét jelentene.

Köprcz; Háromszékm. Benkö J. kopasz szóval hozza összeköt
tetésbe, a nélkül, hogy bővebben indokolná. Valószínűbb, hogy 
nevét mint sok más község, alapítójától nyerte. Baj van Köpeczen

1) Nyelvőr III. k. 292. 1.
2) Dr. Fekete F. A magyarság és oláh incolatus Huuyatlban ez. czikk.
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érd. közm. vagy teljesen: Baj van Köpeczen és Barothon igazítják. 
(L. érd. közmondások.)

Lúd vég ; Kolozsm. Ném. Liulicigsdorf, rom Lúgig. A mai magy. 
rom. néptől lakott falut hajdanában kizárólag szászok lakták. Innen 
az elnevezés is.

Luka/alva ; Maros-Tordam. Nevét egy idetelepült szent életű 
remetétől származtatja, ki Lukács évang. tiszteletére kápolnát 
emelt, melynek közelében később többen letelepedtek. így keletke
zett Lukács-, később rövidítés következtében a mai Lukafalva.

Mi kész ásza ; K. Kii küllőm. Ném. Feigendorf. rom. Nyikesasu. 
Román-magy. község. Hogy a helységet sem magyarok, sem romá
nok, hanem szászok alapították, kitűnik Dr. Teutsch G. szavaiból, 
ki erre vonatkozólag következőleg szól: «Mit dem letzten siich- 
sisch-evang. Pfarrer gieng 1796 dér letzte Sachse aus Feigendorf 
von dannen.# De kitűnik ez a mai magy. román elnevezésnek alap
szavából is, mely szó a középkorban Mykezazó alakban fordul elő. 
H a az elnevezést, főkép a határozót, tovább vizsgáljuk, önkényte
lenül ráakadunk — miként ezt Wolff J. «Mückendorf» alatt említi, 
egy régi szász családnak tulajdonnevére, aMügge, Mückere. E név
től tehát, s nem a «Mike»> szótól kell a mai «Mikeszásza» elneve
zést származtatnunk.

Mese ; N. Küküllöm. Ném. Moschendort) sz. Mrsclienderf; rom. 
Moschna. A kerzi apátság feloszlásával a n.-szebeni prépostra szállt. 
Nevét valószínűleg az «Esche»-töl nyerte. Ebből vált prostliesis 
útján a «Mesche», és később a magy. Mese. is.

Morgonda; N. Küküllöm. Ném. Mergeln, rom. Mergutidal. 
Hont. térképén mergentbal alakban fordul elő. Ebből keletkezett 
némi elhagyással a mai magy. elnevezés is.

Oláh-Tyúkos. N. Küküllöm. Ném. Walach. Teke* ; rom. Gai- 
nár. A mai magyar elnevezés a rom. gaina- (tyúk)-ból ered ; és így 
azt hinné az ember, hogy rom. eke szántott itt legelőször, s hogy az 
elnevezés talán a helység nagy számú tyúkaitól eredne. Kissé tü 
zetesebb körültekintés azonban meggyőz bennünket az említett 
származtatás alaptalanságáról. A helység a középkorban Chonradi 
villa, egy 1487. évi okmányban pedig magy. Korláthtelke név alatt 
említtetik.1) A magy. elnevezés tehát nem egyéb mint a Conradnak 
(Conratb) elferdítése. Különös, hogy a szászok a magyaroktól gyár-

Wolf. Deutsche Ortsuainen. II. k. 17. 1.
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tott elnevezést — bár meglehetősen elferdítve ;— fogadták el. A 
Hünnerdorf, melyre némely tankönyvben akadunk, sehogy sem 
kaphatott lábra.

Petele; M. Tordam. Ném. Birk,rom. Petyela. A jó magyar 
hangzású helységet ma is szászok lakják. Magyar nevét hasztalan 
iparkodunk nyelvkincsünk bői kimagyarázni; de megtaláljuk, ha 
rágondolunk a XV. és XVI. sz. latin izálni szerető szokására. így 
válik a nyirfaerdeivel büszkélkedő német Birkből a latin betulára 
való fordítás után a mai Petele, mely név a helység ősnevét hát
térbe szo^tva, úgy a nyilvános, mint a magánéletben nemcsak a 
magyaroknál, hanem a szászoknál is általános használatúvá vált.

Rozsonda ; Szebenm. Ném. Roseln. A magy. etymonjára rá
akadunk, ha Honter térképét vizsgáljuk, hol rosental néven fordúl 
elő, miből a nép Rozsondát faragott.

Száldobos ; Udcarhelym. E helységnév eredeténél is számos 
értelmezésre akadunk. Benkő J. Szent Sebaldustól származtatja: 
m ígK állay :A  nemes székelynemzet eredete czímű munkájában 
azt mondja, hogy Száldobosban laktak hajdan azon dobosok, kik 
vész idején a vidék népét összedobolták. Az említett értelmezésnél 
helyesebbnek látszik az, melyet Orbán B. ad, midőn idevonatkozó-
lag következőleg í r : » ................  hogy a Fülén felül feküdt Dobó
nevű falut a tatárok feldúlván, annak lakói a mai Száldobos helyére 
szálltak le, s innen a Szálldobó név, melyhez könnyen hozzánőhe
tett a vég s betű.» *)

Szászfalu; Háromszékm. A helységet szászok alapították, 
kiket Zsigmond király hívat be a Bárczaságról, s kiket a brassói 
dékán jurisdictiója alá helyez. Az első telepítvényesek azonban 
nemsokára visszatértek, s így került a helység a székelyek bir
tokába.

Szelistye; Szebenm. Ném. Grabemlorj\ rom. Seliste. A jelenleg 
tisztán románoktól lakott nagy és gazdag község alapítói kétség
kívül szlávok voltak. Miklosich habitativ, teritoriummal magya
rázza az ószl. seliste szót. Ebből ered a mai neve.

Szemeria; Háromszékm. Nevét B*jnkü J. az elrontott Szent- 
Máriától származtatja. Hogy itt már a XIII. sz-ban jelentékeny 
község lehetett, kitűnik a régi dézsmalajtsromokból is. Ezek egyike 
szerint, Ladislaus Sacerdos de villa Sanctae-Mariae 6 bannalist

1) Székf. I. k. 223. 1.
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fizet 1332-re. Az 1567-ki regestrumokban már mint Zemerya 
Bzerepel. l)

Szengyel; (Erdő) M. Tordam. rom. Simdeser de Mures. A Me
zőség legnevezetesebb falvainak egyike. Nevét a szent jeltől szár
maztatják — a keresztvitézekkel hozván azt kapcsolatba. I tt  állott 
a hagyomány szerint a mai Kereszthegyen a Kereszteseknek — a 
szentkereszt tiszteletére emelt pompáB temploma; s ez lett volna 
a szent jel, mely a helység nevében máig is fennmaradt.

Szenterzsebet; Szebenm. Ném. Hammersdorf, rom. Gusteritia. 
Nevét egy a szebeni régi várfal közelében 1300 körül épült és Szt. 
Erzsébetnek szentelt templomtól nyerte. A Nagyszebenből Szt. 
Erzsébet felé vezető útczát ma is Erszébetútczának nevezik. A rom. 
elnevezés gnstora : gyík, szláv ősökre vall. Ma napság szászok 
lakják.

Szent-Gericze (Gerlicze) ; M. Tordam. A jó boráról és dohá
nyáról ismert község elnevezésénél akaratlanúl is azt kérdi az 
o lvasó: Vájjon mikor és ki kanonizálhatta a kizárólag ev. ref. Ger- 
liczét Szentté ? Említettük, hogy a helységnevek elkeresztelésénél 
akárhányszor nagy szerepe van a nép gúnyának is. Ezt találjuk a 
Szent-G. elkeresztelésénél is. A község neve a reformatio előtt,
• Szent-Lélek* alakban fordul elő. Az új vallás befogadásával azon
ban megváltozott a Szent-Lélek tiszteletére szentelt templom és 
vele együtt a község neve i s : vagyis a nép a tőszó jelképét a ga
lambot Gerliczének kezdette nevezgetni, nem törődve vele, hogy 
vájjon a logika törvényei ezerint jár-e el, vagy sem.

Szent-Háromság, a népnyelven Szent-Rontás. M. Tordam. E 
név eredetére következőket találunk Orbán B -nál: A falu az 1567. 
évi regestrumában már Zent Orontásneven 10 kapuval fordúl elő. 
Ebből keletkezett a reformatio elterjedésével gúnynévként a Szent 
Bontás, mely magát a legszigorúbb rendeletek daczára is, mint az 
1764. kormánysz. volt, e század elejéig is fenntartotta; sőt a nép 
ma is így nevezi.

Ujszékely; Udvarhelym. Régi neve Fíztelek volt és fölebb 
feküdt; de mivel a gyakori áradásoktól sokat kellett szenvednie, 
lakói beljebb telepedtek, a telepít vényt pedig Újfalunak — Új szé
kelynek nevezték. V iz o l y  Z .

*) Székf. III. k. 30. 1.
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