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CSÁKVÁRY ORSOLYA – VESZPRÉMY LÁSZLÓ 

S ZÓ -  É S  S ZÓ L Á S M A G YA R Á ZA T OK 

Verbiás. Az 1566-os tatárjárást követően Bereg megyében nemcsak a magyar falvak 
újjáépítése fejeződött be, hanem 1570-ben a szentmiklósi uradalom területén új helységek is 
létrejöttek. Ezek közé tartozott Obláz, Dubrovica, Laturka, Almamező, Hribóc mellett 
Verbiás is (АНТОНIЙ ГОДИНКА, Як нашi духовникы проживали... Нïредьгаза, 2006: 141). 
Ez a helység közel fekszik a Vereckei-hágóhoz, így egyúttal határfalu is volt. A sokat emle-
getett emlékmű is Verbiás határában állott. „Verbjás annyit jelent mint füzes” (LEHOCZKY 

TIVADAR , Beregvármegye monographiája. Ungvár, 1881. 3: 798). Azaz a jellegzetes fájáról 
kapta nevét, de így hívják a rajta átfolyó patakot is (LEHOCZKY i. m. 1: 312). A község neve 
tehát ruszin névadással keletkezett. Azért is érdemes e faluval foglalkozni, mert a Verbiás 
mint családnév (és nem Verbiási!) a következő helységekben fordul elő: Asztély, Bereg-
szász, Dercen, Gát, Gút, Izsnyéte, Kígyós, Nagybereg és Munkács. Tudniillik a megye nyu-
gati részén a háborús események következtében elpusztult lakosságot a Verchovináról pótol-
ták. 1889-ben Verbiást, Hlubokapatakot és Petruszovicát egyesítették, és a Verbiás hang-
zásának megváltoztatásával a Verebes névvel tették magyarossá (MEZŐ ANDRÁS, Adatok a 
magyar hivatalos helységnévadáshoz. Nyíregyháza, 1982: 83). A két világháború között 
Verbjaž, mai ukrán neve: Bepб’яж, ruszinul: Вербяш. 

Vucskómező. Ezt a Máramaros megyei falucskát, mely Ökörmezőtől délre fekszik, a 
XVI. században alapították. 1548-ban Wochkow, Wochkovo néven fordul elő. Magyarul 
1600-ban Vuchkomezeo formában adatolják (GEORG HELLER, Comitatus Marmarosiensis. 
Comitatus Ugocsiensis. München, 1985: 152). Ez pedig nem más, mint Vucskovo pole név 
lefordítása. Varga János főszolgabíró, PESTY FRIGYES adatközlője 1864-ben Vucskovoje, il-
letve Vucskómező alakot hoz. Alapítását ő is a XVI. századra teszi. Még magyarázatra is 
vállalkozik: „elnevezéssét a nép monda szerént Vucskó (:szemecske:) vehette – miután igen 
kis szerü térségen kis számu lakossággal birt”. Az etimológiának csak az első része látszik 
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megfelelőnek. Az igaz, hogy a Vucskó ruszinul szemecskét, kis szemet jelent, de a névadás-
ban nem a közszó játszott szerepet. A Vucskó a ruszinban családnévként is adatolható. Így a 
helység a nevét egy Vucskó nevű kenéztől nyerhette. Az 1500-as években még inkább csak 
legelőhely volt egy-két házzal. Faluvá csak később, a XVII. század végére vált. A csehszlo-
vák időkben Vučkovoje, Vučkovo volt a neve, ruszinul: Вучковое, ma ukránul: Вучкове. Va-
lamennyi elnevezés megtartotta az eredeti jelentéstapadásos formáját. 

M IZSER LAJOS 

Perecseny. A Perecseny helységnév etimológiája megtalálható a Földrajzi nevek eti-
mológiai szótárában, úgy vélem azonban, hogy érdemes néhány megjegyzést fűzni a FNESz. 
magyarázatához. A szótárban közreadott eredeztetéshez ugyanis a szerző egy olyan történeti 
adatot vett alapul, amelynél időközben korábbi említés is napvilágot látott, de a település 
nevének középkori alakjai szintén módosítják a névről eddig leírtakat. 

Perecseny városi típusú település, járási központ a mai Kárpátalja északnyugati részén, 
Ungvártól északkeletre, az Ung folyó mellett. A FNESz. a település nevéről a következőket 
írja: „Az elsődleges Perecske névváltozat egy szláv *Prečьka ’haránt lévő hely’ átvétele. A 
Perecseny változat végződéscsere eredménye a Perőcsény, Szilágyperecsen-féle helységne-
vek hatására” (FNESz. 2: 334). KISS LAJOS a helységnév magyarázatához CSÁNKI által a 
XV. század elejéről hozott két helynévi adatot használja fel: 1419: Perechke, 1427: Pereczke 
(Cs. 1: 396). Maga CSÁNKI a két nevet csak bizonytalanul kapcsolja össze Perecseny hely-
séggel, de valószínűsíthetjük, hogy erre a településre vonatkoznak, mert az adott települést a 
tőle néhány kilométerrel délebbre található Nyevicke várának tartozékaként írja le. 

A helység nevének azonban nem ez a legkorábbi írásos említése. ENGEL PÁL 1985-ben 
ad közre egy összeírást a XIV. század végi Ung megyéből (ENGEL, Ung megye településvi-
szonyai és népessége a Zsigmond korban. Száz. 119. 1985: 941–1005). Ez az Ungvártól 
északra eső, ekkor még ritkán lakott vidék két legnagyobb lakott helyeként Nagybereznát és 
Perecsenyt említi, amely települések ENGEL szerint talán már az Árpád-korban is léteztek. 
Perecsenyt külön kiemeli: „úgy látszik, voltak magyar telepesei is, mert – szintén 1437-ben 
– a ruténokon kívül a keresztényeknek is volt itt fakápolnájuk” (ENGEL 982–3). Ennek elle-
nére a helységnév alapján feltételezhetjük, hogy a település alapítói szlávok voltak, a név 
ugyanis egyértelműen szláv eredetű. A szerző az összeírásból egy helyen említi konkrétan a 
település nevét: „1398: Item in villa Pereche magistri Ladislai” (ENGEL 999). A helység-
névnek tehát legkorábbi ismert formája: Pereche. Bár alakilag egybeesik az abaúji Perecse 
nevével – e település nevét KISS LAJOS Perecsenynél is említi, de a két helység nevét külön-
böző eredetűnek tartja –, ez az adat már egyértelműen Perecsenyre vonatkozik. 

A XVI–XVII. századi adóösszeírásokban (Conscriptiones portarum. 1538–1696. Ung 
vm. és Szabolcs vm. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár, Nyíregyháza, Mikrofilmtár, 
158. doboz) a település neve a következő alakokban fordul elő: 1543: Pereche, 1550: 
Peretze, Pereche, 1552: Pereche, 1553: Prechÿe, 1555: Perecche, 1557: Pereche, 1574: 
Perechÿe, 1625: Pereczie. A helységnevet tehát következetesen Perecse alakban jegyzik fel, 
épp ezért megkérdőjelezhetjük DEZSŐ LÁSZLÓ 1552-es Perecsen adatának hitelességét 
(DEZSŐ LÁSZLÓ, Очерки по истории закарпатских говоров. Bp., 1967. 364). 

A CSÁNKI által említett Perecske alakok párhuzamosan használt formák lehettek. A tör-
ténelmi Magyarország északkeleti részének kedvelt helynévképzője a -ka/-ke, amely szláv 


