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BE  VEZETÉS  

A Magyar Tudományos Akadémia már 1903-ban elhatároz-

ta, hogy napirendre tüzi a hazai nemzetiségi dialek-

tusok kutatását, Az első felhivésra szinte valamennyi 

nemzetiség nyelvészei kezdtek foglalkozni a kitüzött 

feladattal, Elsősorban a hazai német nyelvjárások ke-

rültek a vizsgálódások középpontjába, Az első világ 

háboru kitöréséig több, mint 15 dolgozat készült el, 

Ennek a kiterjedt munkának a pesti és szegedi egyetem -

kiemelkedő professzorai /Schwarz Elemér, Bleier Jakab, 

Schmidt Henrik/ voltak a szellemi irányitói, Különösen 

Schmidt Henriknek köszönhet sokat a hazai germanisz-

tika az ezen.a téren kifejtett lankadatlan munkájáért, 

A század elején keletkezett munkák elsősorban a hazai 

német nyelvjárások hangtanát vették lúgé alá. A fő 

elv, amely 'az akkor kutatókat irányitotta az volt, 

hogy a falu-nyelvjárások hangtanának segitségével meg-

állapitsák az illető német települések németországi 

óhazáját, Ennek  az egyoldaluan meghatározott célkitü-

zésnek természetesen megvolt a maga árnyoldaaaő olyan 

feladatot tüztek ki maguk elé, amelyet eleve nem lehe-

tett az eseték döntő többségében megoldani, mert se- 

' hol Németország területén nem léteztek s nem léteznek 

olyan nyelvjiárások, mint Magyarország területén, Sehol 

sem fordult elő, hogy az óhazának egyetlen egy telepü-

léséből indult volna el valamennyi áttelepülni szándé-

kozó, Egy-egy magyarországi ujonnan alapitott község 

be számos német faluból indultak el az uj hazát kere-

sők. Tehát különböző nyelvjárásokat beszélő emberek 

telepedtek le hazánkban, Utána megkezdődött a nyelvi 

nivellálódás, amely azzal járt, hogy mindegyik nyelv-

járásból elmaradtak a többi dialektus számára ismeret-

len vagy alig használt jegyek, Igy kialakult tehát 

egy-egy olyan dialektus, amelyet sem Magyarországon, 



sem az óhazában sehol máshol nem beszélt senki, A 

Magyarországon élő németek több, mint 250 éven át meg 

őrizték régi nyelvüket,"A második világháboru utáni 

kitelepités következtében megbomlott a korábbi nyelvi 

'egység, Az Erdélyből és Bukovinából betelepült szé-

kelyek, illetve csángók természetesen nem értették az 

őslakók nyelvét, s a közös munkahelyeken ennek követ-

keztében kizárólag a magyar lett a kommunikációs esz-

köz,'Ez azután maga után vonta, hogy a német nyelv 

háttérbe szorult, A mai fiatal nemzédék legfeljebb 

csak ért már németül, beszélni csak elenyésző kis há-

nyada tud, Éppen ennek figyelembevételével kell rámu 

tatnunk mai dialektológusaink munkájának fontosságára, . 

Az 50-es évektől kezdődően láttak hozzá, hogy regiszt-

rálják, utána pedig modern metodusok alkalmazásával' 

feldolgozzák a ma még fellelhető anyagot, A budapesti 

nyelvészek közül Mollay Károly, Hutterer Miklós és 

Mannherz Károly, Szegeden pedig Márvány János alkal-

mazza a szóföldrajzi és nyelvszociológia módszereket 

dialektológiai munkásságukban, Mollay a Dunántul nyu-

gati részét, Hutterer és Mannherz a Magyar Középhegy - 

séget, Márvány pedig a Völgységet és Hegyhátot.válasz-

totta munkaterületének, Egy magyar nyelvészeti munka- 

közösség a 70-es évek második felében több dunántuli 

megye földrajzi nevét gyüjtötte össze és dolgozta fel 

lelkiismeretes precizitássál, Többek között Tolna me-

gye földrajzi nevei is szerepelnek rendszerező munká-

juk között, 1981-ben jelent meg a mü "Tolna megye föld-

rajzi nevei" cimen, Ennek a tüzetes münek az áttanul-

mányozása után szántam rá magam arra, hogy részben az 

itt fellelhető anyagra támaszkodva foglalkozzam a 

Tolna megyei német földrajzi nevekkel, 

A földrajzi nevek különösen alkalmasak'arra,'hogy év- ' 

ezredek kultúrájának emlékeit, nyelvi változatokat meg-' 



őrizzenek, Közismert! tény, hogy'több kihalt nyelv 

re, a földrajzi nevek szolgáltattak forrásanyagot.. 

Ugyanaz a név több esetben más-más helyen is előfor-

dulhat, s ez elősegiti a név azonositását, eredete 

körülményeinek feltárását, 

Kiinfulópontnak annak az 55 helységben előforduló né-

met földrajzi neveket vettük, melyek fonetikus 

/tr a nszkripciós/ átírása megtalálható a fent emlitett 

kötet 525-577, oldalán, A vizsgált 55 helység járá- 
.1 

sokra bontva a következő volt. 	. 

Tamási ,járás  

Belecska /"plqtska"/ 

Nagyszékely /"krűsskl"/ - 

Keszőhidegkut /"hira kűt ; 	hiva rkut "/ 

Udvari /"utvQ"/ . 

Pári /"póri "/ 

Szárazd / "saras "/  

Gyönk /"jink; jenk"/ 

Diásberény /"perin; pErin"/ 

Szakadát /"sakatl; sakatál"/ 

Varsád /"varsat"/ 

Paksi járás 

Németkér /"kir"/ 

Bikács /"vikat; vigats"/ 

Dunakömlőd /"kimlig"/ 

Györköny / "j q.rki9; j irki9; jE rkiry 



• Dombóvári járás  

Dúzs /"tusau"/  

Csibrák /"tsivrak"/ 

Kurd /"kurt "/  

Mucsi /"mutsirp mutsirya "/  

Bonyhádi járás  

Kalaznó /"kalas"/  

Hőgyész /"hetjes; hitjis"/  

Felsőnána /"falnána"/ 

Murga /"marks"/ 

Kéty / "kik "/  

Tevel /"téval; tévq.l"/  

Zomba / "sumps; sumba"/ 

Závod /"sávs  t  "/  

Kisdorog /"k1átorok"/ 

Lengyel /"lendl; lentl"/  

Kisvejke /"uryisvqka "/  

Nagyvejke /"taitvQka. "/ 
~  

Tabód /"távs t ; tabat"/ 

Bonyhádvarasd / "varas "/ 

Mucsfa /"mutsvQ; mutsva"/ 

Kakasd /"kokas"/  

Aparhant /"áprs un hant "/ 

Izmény /"ismi"/  

Györe / "j Qrkva"/  

Majos /"máia; májas "/  

Bonyhád /"ponhart; ponhat"/ 

Grábóc /"krávits"/ 

Nagymányok /"krősmnok"/ 

Máza  /"ms"/  

Váralja  



Kismányok /"klámánok"/ 

Mőcsény /"mqtska"/ 

Cikó /"tsikó"/ 

Bátaapáti /"apácfi"/ 

Mórágy./"márats; morats"/ 

Szekszárdi "árős 

Kistormás /"klátarmas; tarmas"/ 

Tolna /"tolnau;tulnau"/ 

Mözs /"mts"/ 

Szálka /"saka "/ 

Alsónána /"rátsnán"/ 

Várdomb /"vártum; vártom"/ 

Bátaszék /"pádasgk"/ 

Bár a legtöbb "német földrajzi névnek magyar megfele-

lője is van, de azokat nem dolgoztuk fel, csupán zá-

rójelben tüntetjük fel a német nevek mellett, 

Itt az a megfontolás vezérelt bennünket, hogy sok 

esetben hiányzott á magyar név, akkor pedig, amikor 

megvólt, többször a két nyelv névadásában aszinkróni 

tás állt fenn, 	 . 

P1, Bonyhád 	német:  tsuláfshaus magyar:  Jttörő- 

ház; Micsurin-ház, 

Hogy homogén anyagot nyerjünk, s az osztályozás amúgy 

sem könnyü feladatát egységes elvek alapján tudjuk 

elvégezni, a magyar névadást figyelmen kivül hagytuk,: 

A két nyelv névadásának összehasonlítása külön dolgo-

zat témája is lehetne, 

Az 55 helység nevének népi etimológiáját, falucsúfo-

lóit. kigyüjtöttük, rendszereztük és a nyelvjárási 

alakokat külön-külön magyarázzuk, Sajnos több falucsú-

foló keletkezésének körülményeit nem tudjuk, s igy 

l7 
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kielégítő magyarázatot sem tudunk adni ezek'jelen-

t'é-sére. Több helység falucsúfolóját nem jegyezték 

16, 'vagy ha lejegyezték is, a német nyelvü - változat 

hiányzik, Az 55 helység német nevének magyarázata' 

tudomásunk szerint ezideig még nem történt meg, A 

népi etimológia adalékul szolgálhat a német helység-' 

nevel< megfejtéséhez. 

Mintegy 1000 földrajzi név vizsgálatát végeztük el, 

Az anyagot két nagy fejezetbe süritettük bele, ame-

lyeknek címe: "Középületek, létesitmények; Hitvilág" 

Mindez egy nagy' munka kezdetét jelenti, Az 55 hely-

ség összes német földrajzi nevének teljes feldo,lgo 

zása csak részletekben valósitható meg, s mindez 

meghaladta volna dolgozatunk'keretét, Alapvető cé-

lunk volt egy réndszerezési elv kidolgozása, amely-

nek segitségével a munkát később továbbfolytathat- . 

jul<, Itt olyan távlatokra gondolunk, mint'Tolna me-

gye 108 helységében előforduló valamennyi német föld-

rajzi név teljes feldolgozása, . A német földrajzi név-

adás törvényszerüségeinek megállapitása.adott megyén 

belül, A funkcionális és nyelvi elemző módszert tar-

tottuk megfelelőnek a névanyag feldolgozásában, Á 

funkcionális felosztáshoz több ötletet meritettünk 

Mező András, Kázmér Miklós, Kuczy Károly, Inczefi Géza,. 

Crdögh Ferenc műveiből, 

A nyelvi elemzésnél a földrajzi nevek összetételét, 

. képzőrendszerét, a  nyelvi elemek eredetét, a nyelvjá-

rási alakok irodalmi nyelvi megfeleléseit, a'nyely 

járási változatokat, a tulajdonnevek osztályozását 

/személynevek 	helységnevek/ vizsgáltuk,. 

Egy-egy adott fogalomhoz kapcsolódó valamennyi nyelv-

járási alakot összegyüjtöttük, hogy legyen alapunk ' 
azok összevetésére, 	' 



Minden esetben feltüntettük, hogy az  adott . nyelvi 

változat milyen helységben található. E feldolgo-

zás megkönnyiti az adott földrajzi név gyors.kike 

resését. A tulajdonnevek külön osztályozása-révén az 

alábbi kategóriák jöttek létre: 

I,'Helységnevek 

II, Személynevek: 'Családi nevek 

Keresztnevek 

Ragadványnevek 

Becenevek 

E külön osztályozás segítséget nyujthat 'a régi-hely-. 

ségnevek éredetének kutatásához, de az eredményeket 

a történelemtudomány is hasznosíthatja. 

Személyneveknél pedig adalékul szolgálhat a névdi-

vat,megállapitásához, nevek gyakoriságának vizsgála-

tához, vagyis a személynév elemzésekhez, A tulajdon-

nevek nyelvjárási alakjait, például ,a keresztneve 

ket csoportosítottuk, s igy az összes fellelhető ' 

nyelvjárási változatot egymás mellett láthatjuk, ami 

alkalmas a nevek nyelvjárási térképénék összeállitá-

sához 

A köznevek és tulajdonnevek nyelvjárási változatai-

ról külön-külön térkép is készithető. A nevek jelen 

tésbeli funkciója alapján a "Középületek, létesitmé-: 

nyek" fejezetben az azonos rendeltetésü'neveket kü-

lön kategóriákba soroltuk, Igy egy csoportba került - 

az oktatás intézményeinek, a sportlétesitmények, ipa-. 

ri objektumok stb.. jelölésére szolgáló valamennyi 

.földrajzi név,'Az épületek nevei'viszont.megőrizték 

az egykori tulajdonosok családi és keresztneveit,. 

fellelhető annak a nyomai)is, hogy melyik épület mi-• 

lyen',funkciót töltött be régen. Az épületek nevével 



felmerülő kulturtörténeti vonatkozásokat is közöljük 

dolgozatunkban, A fogalmak magyarázatánál gyakran 

idéztünk a Magyar Nyelv Értelmező Szótárának anyagá-

ból, hogy pontosak legyenek meghatározásaink, Min-

dig külön jelöltük, és utaltunk arra, ha sajátos szó 

összetétellel, képzőkkel találkoztunk, de megjegyez 

'tük azokat az eseteket is, amikor'adott szavakat az 

irodalmi nyelvben már nem használják régies voltuk 

miatt, vagy jelentésükben teljesen eltér az irodalmi .  

normától, Figyelemmel kisértük azt a folyamatot is, 

amikor német elnevezésekbe magyar vagy.latin'elemek 

kerültek, 

Megvizsgáltuk a "Középületek, létesitmények" fejezet-

ben előforduló köz- és tulajdonnevek eredetét, A sza-

vakat eredetük szerint osztályoztuk, 

Külön alcsoportot képeznek a különböző.-eredetü., de 

ma már a magyar szókincs részét alkotó szavak, A vizs-

gálat során kiderült, hogy igen sok a latin, görög 

eredetű szó fordult elő ebben .a fejezetben,' 

Nem végeztünk vizsgálatot arra vonatkozóan, hogy mi 

lyen gyakorisággal fordulnak elő. a köz- - és'tulajdon 

nevek, és körülbelül hány szó variálódik -  e témakörön 

belül, Külön listát készitettünk, amely tartalmazza a 

fejezetben előforduló valamennyi földrajzi nevet, ,A 

nyelvjárási változat mellett feltüntetjük az irodalmi 

normának megfelelő átirást, a helységnevet, ahol az 

adott név szerepel, Igen sok esetben a hitvilág téma-

köréhez kapcsolódó szavak a mezőgazdasággal kapcsola-: 

tos szavakkal alkotnak összetételt, Itt igen nehéz . 

volt olyan egységes kategóriák felállitása, mint a 

"Középületek" fejezetnél, .Ezért volt szükséges olyan 

kulcsszavak keresése, melyek a hitvilághoz kapcsolód-

nak, Azonos alakú, nem a hitvilág témaköréhez. tartozó 

szavak is előfordultak, melyeket mégis e fejezetbe 

soroltunk /pl:  Kreuz/,, 



Itt sokkal több kulturtörténeti adatot találtunk,. 

Igen sok a  esetben a szentek neveihez külön magyaré - 

zatokat füztünk, A magyarázatok forrásait minden .  

.esetben feltüntettük, A nevekhez füződő magyaráza-

tokon kivül szükségesnek tartottuk, hogy rámutas-

sunk az európai kultúrában betöltött szerepükre, s 

azok magyarországi hatására, Sokszor kellett vissza-

nyúlnunk a bibliához, mivel a nevek erősen kötődtek 

a biblia történeteihez /"Emmaus.; Dreikreuz;' Ka.lvarien-

berg"/, 

Volt olyan fogalom is, melyre magyarázatot csupán a 

német szakirodalomban leltünk /"Betsáule; Bildstock"/, 

E fejezet alapos kidolgozását azért tartottuk fon-:  

tosnak, mivel a különböző vallásfelekezethez tarto 

zók . más-más dialektust beszéltek", A hitvilág konkrét 

rés elvont tárgyai, valamint a vallás gyakorlására 

`szolgáló épületek neveiből következtetni lehet arra, 

hogy az adott helységek milyen vallást gyakoroltak, 

Mindez a dialektusok feldolgozásának igen fontos  for-

rása lehet, Ebben a fejezetben is elemeztük 'a szavak 

eredetét, összetételét. , a végződéseket, A fejezet 

végén a földrajzi névanyagból'külön ki,gyüjtöttük,a 

helység, család, kereszt, ragadvány 'és becenevekét, 

Külön listán szerepel a fejezetben előforduló.összes 

névanyag, 

Ezúton szeretném köszönetemet nyilvánitani dr,Márvány 

János egyetemi docensnek, aki a témát adta, ösztön-:  

,zött munkám elvégzésében, s a felmerülő problémáim 

esetén mindig készségesen segitett,. 

Hasonló támogatást kaptam dr,Szabó József egyetemi 

docenstől, és dr,Békési Imre főiskolai tanártól, akik 

nélkül e munkát nem tudtam volna elkésziteni, 

• rl 
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Apé rhant : 	T: 3076 	. 	L: 1344, 

Magyar neve: Apar, Hant, Aparhant 

Német neve:. "ápra un hant" 

A hagyomány szerint valamikor a két község nevét té-

vedésből fölcserélték, és 1742-ben Mercy gróf álli 

totta vissza a régi elnevezést, amikor mindk ,ét1  hely-

ségbe Schwarczwald vidékéről németeket telepitett ide, 

A. két községet 1940-ban egyesitették Aparhant'néven. 

Bétaapáti: 	T: 3547 

Magyar neve: Apáti, Bétaapáti 

Német neve: 	"apácti 

L : 530 

A visszaemlékezések szerint a századfordulón.,változ-

tatták meg a község nevét Apátiról Bátaapátira, 

Bonyhád: 	T: 7499 

Magyar neve: Bonyhád 

• Német neve: 	"ponhart; ponhat" 

: 9358 

Pesty Frigyes a Perczel család bonyhádi levéltárában 

végzett kutatásokra hivatkozva közli az alábbi adato-

kat.; 

1660 	Bonih 'a 

1702 	Bonyha 

1723 	Bonyhád falu 

1743 	Bonyhád, 

Megemlit egy Mérges nevű folyót 1733-ból, amelyre sem 

későbbi adatokat, sem népi nevet nem találtunk,- 

A német elnevezésekbe analógiás uton került.az "r" 

"Szekszárd" mintájára.  Az analógiás utat'elősegitette 

a népetimológia is: a német "hart" /kemény/ szót érez 

te benne a nép. 
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Magyarázatok:  

A község nevét legtöbben egy Bonyha vagy Bonyhárd 

nevezetű vezérről eredeztetik, 	' 

A magyar őslakosság egy része azt tartja, hogy volt 

egy Banya nevü csárda a mostani .Béke szálló helyén, 

és ebből alakult: 

Banya > Banyád'> Bonyád 7 Bonyhád úton,: 	_ 

A német anyanyelvü lakosság körében az terjedt el, 

hogy az első betelepülők Bonn környékéről jöttek ide i  

a pusztaságra, mezőre /Heide/, a "Bonn in der Hád" 

szerkezetből idővel elmaradt az "in der", s kialakult 

a Bonn-Hád > Bonyhád név, 

Mások szerint az első német telepesek között vólt 

egy Bernhard és egy Riccs nevü család, Két különböző 

utcában /a mai Rákóczi és Dózsa György u./ . teleped-

tek meg, Egyikük nevéből a falu neve alakult, a má-

sikukéból'pedig egy falurésznek, Riccsnek a neve, 

- Ennek a magyarázatnak természetesen semmi történe-

ti alapja nincs, A "Riccs" a nyelvjárási "rits ". 

/rutschen = csúszni/ szóra vezethető vissza, Ebben 

az utcában ugyanis egykor csónakszerü lóvóntatású 

csúzdán vitték . a gyerekeket az esős évszakokban is 

.kolába, illetve templomba, /Dr,Márvány•J, szóbeli 

közlése alapján,/ 

Van olyan vélemény, hogy az első biró neve Pónhárt' 

volt, és ebből lett a község német neve, 

Él egy olyan monda, mely szerint élt itt a török hó- 

doltság idején egy Boniva revü juhász, akit a német 

telepesek már itt találtak és fölfogadtak tüzőrnek, 
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Az ő neve lett azután németesen ejtve a község neve 

"ponhat' 

Bonyhádhoz tartozik Börzsöny:  

Magyar neve: 	Börzsöny 

Német neve: 	"pgrsig" 

1927-ben egyesitették Bonyháddal,•A népi magyarázat 

szerint egy Berse nevü birtokosról kapta a nevét. A 

valóság az, hogy a középkorban "Burchan" néven sze 

repel, valószinüleg egy ilyen nevü földbirtokos után 

/Dr,Márvény J.  szóbeli közlése alapján/, 

Bonyhádhoz tartozik Ladomány:  

Magyar neve: 	Ladómány 

Német neve: 	"ládaura" 

1940-ben egyesitették Bonyháddal, 

Bonyhádvarasd: 	T: 1929 

Magyar neve: 	Bonyhádvarasd 

Német neve: 	"varas" 

L : 692 

'A helységnév nem tartalmazza, de a hagyomány szerint 

'eredeti neve csak Varasd volt. 1900 körül Tolnavarasd 

nevet kapott, 1904, április 15-e óta Bonyhádvarasd. 

Cikó: 	T: 3552 

Magyar neve: 	Cikó 

Német neve: 	"tsikő" 

L : 1502 

A'község nevét azzal magyarázzák, hogy amikor a. falut 

kezdték építeni ökrökkel huzatták ide a farönköket., 

és a hajtók igy biztatták 	ökröket: ".ci-kó! ci-kó! 

/Húzd meg! Húzd meg! "tsik-ó; tsik-ö"/, s ez rajta 
maradt a falun, 	 . 
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Felsőnána :   - 	T:  4920'  

Magyar neve: 	Felsőnána  

Német neve: 	".falsnána"  

L : 1361  

A hagyomány szerint a község eredeti ,  neve Királynána  

volt, de az ujratelepülés után már a mai nevet vette  

föl, mert volt egy Alsónána nevű szerb lakosú község  

is Tolna megye déli részén, /"ratsnan "/ Érdekes,  

hogy a magyar "felső" szóból a népetimológia német.  

hangalakot hozott létre:falsch /hamis/,  

Grábóc: 	• T: 2387  

Magyar neve: 	Grábóc  

Német neve: 	"kravits"  

L :  496  

Pesty közöl Grábovácz alákot is: "úgy hirlik, hogy  

azelőtt régente Grábovácznak hivták -'miután Ráczok  

lakták," A hagyomány szerint a község eredeti neve  

Garáb volt, s a mai Garáb-dülőben volt az eredeti he- 

lye, 	 .. 

Györe: 	T: 1966  

Magyar neve: 	Györe.  

Német neve: 	"j v.-4y -a"  

L : 837  

A népetimológia a "gyürü" szóból származtatja a köz  

ség nevét, A hagyomány szerint - ugyanis a Csárda-dülő-.  
ben volt a törököknek egy gyürü alakú lovardájuk, A • 

valóság: a német alak azt jelenti: Györébe,•Ez az el-

homályosult magyar alak német kiejtésü variánsa,,  

Hőgyész: 	T: 6471  

Magyar neve: 	Hőgyész  , 

Német neve: 	'"hOjes"  

L : 3199  

C~ 
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Izmény: 	T: 2349 

--- Magyar neve: 	Izminy 

Német neve: 	"ismi" 

L :  988 

A hagyomány szerint a török hódoltság alatt egy Iz 

mir nevű török birtokos tiszt után kapta a nevét. 

A bukovinai székely falucsúfolóban is utalást talé-

lunk a helység nevének magyarázatára: Gatyafalva, 

ami eredhet részben a község alakjáról, részben pe- .  

dig a névnek a román "izmana" "gatya" szóhoz való 

hasonlóságából,. 	, 

Kalaznó: 	T: 3200 

Magyar neve: 	Kalaznó • 

Német neve: 	"kalas" 

Kakasd: 	T:  3576 

Magyar neve: . 	Kakasd 

Német neve: 	"kokas" 

L :  612 

L : 1988 

Nevét egy 1436-ban kelt oklevél emliti, s ennek alap-

ján egy Kokas nevű köznemesi családdal hozzák kapcso-

latba. 

Kakasdhoz tartozik Belac':  

Magyar neve: 	Belac 

Német neve: 	"pglats" 

Első izben egy 1198-ban keltegyházi irat emliti, 

1937-ben egyesitették Kakasddal. 

Kisdoroq: 	T: 3445 

Magyar neve: 	Kisdorog 

Német neve: 	"torok" 

L : 1391 

• 



e 

- 15 

Kismányok: 	• T: 936 

Magyar neve: 	Kismányok _ 

Német neve: 	"k15manok" 

L : 664 

Kisvel ke :  

Magyar  neve:  

Német neve: 

T: 1960 

Kisvejke 

"uryis vqka" 

L : 617 

"Magyar Vejkének is neveztetik, mert 1740 években 

a körülfekvő Német ajkú lakósok között magyarok 61-  
tal telepitett meg, és Mercy volt birtokos által mind .  

nagy erdőség irtattvén, s osztatott ki használatra", 

/Pesty Frigyes/ 

Kéty: 	T 2848 

Magyar neve: 	Kéty 

Német neve: 	"kik "• 

L :  887 

Pesty szerint "hajdan a községnek Ketti volt az.el 

nevezése ", 

Lengyel: 	T: 3485 

Magyar neve: 	Lengyel 

Német neve: 	"lenti; lendl"• 
O 

L: 917 

a,/ Egyesek szerint elsőtelepesei lengyelek voltak. 

b,/ Mások szerint a földbirtokos neve volt valaha 
"Lengyel", 

Maos: 

Magyar neve: 

Német neve: 

T: 2525 

Maj os 

"mája; m5i2s" 

L : 1361 ' 

A helytörténeti kutatások ;ja község névadójának • "Moys 
nádort" tartják, akiről•az 1229/30 .évben készültek föl 
jegyzések, 	 • 
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Máza:  T:  1847  

Magyar neve: 	Máza  

Német neve: 	"mása"  

L : 1503  

  

Pesty szerint a község nevét egy 1235-ben kelt ado-  

mánylevélről idézi az 1721-ben készült püspöki láto-

gatási jegyzőkönyv /"visita"/, A hagyomány szerint  

a török hódoltság előtti község neve"Telek" volt, -  

Mórágy: 	T: 3062  

Magyar neve: 	Mórágy  

Német neve: 	"márats"  

L : 1059  

A község első pecsétjének fölirata: Dorf Morrazy -

sigillum, Levéltári adatok már a XVI,:századból ta-

lálhatók a községről, A német alak azért "márats",  

mert a hasonló hangzású hangalakot /rátsmárats/'al-

kalmazták erre a falura is,  

Mőcsény: 	T: 2122  

Magyar neve: 	Mőcsény  

Német neve: 	"mQtska"  

L :  609  

A falu nevének német változata "Rácsnecske" után kap-,  

• ta nevét; mivel a két falu neve hasonlóan cseng,  

Palatinca 1934-ben, Zsibrik 1959-ben került Mőcsényhez,  

Mucsfa :  

Magyar neve:  

'Német neve:  

T: 2219  

Mucsfa  

"mutsva; mutsvQ"  

L : 846  

Az öregek közül néhányan azt'tartják, hogy a község  

neve a török hódoltság idejéből való,.és egy török  

tisztnek, a falu birtokosának a neve volt,  

~ 

~ 
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Murga: 	T: 1771 

Magyar neve: 	Murga 

Német neve: 	"marka" 

L : 351 

Pesty Frigyes szerint: "Hagyományból annyi állit-

tatik, hogy jelen községünket bizonyos tábornagy 

Murgó birta volna, s ez után neveztetett volna el 

Murgá-nak", . 

Nagymányok: 	T: 1825 

Magyarneve: 	Nagymányok 

Német neve: 	"krósmdnok" 

L : 2971 

A község XVIII, század eleji keleti frank telepü-

lés. 

Nagyvejke:  

Magyar neve: 

Német neve: 

T: 1350 

Nagyve j ke 

"tait`svqka" 

L :  494 

Az a monda járja, hogy élt a környéken két Vejk ne-
vü testvér, akik nem tudták összeférni egymással, 

A kisebbik  is  alapított egy falut, az lett Kisvejke, 

a nagyobbik is, az pedig lett Nagyvejke, A község 

XVIII, század eleji német telepités, 

Tabód: 	T: 1879 

Magyar neve: Tabód 

Német neve: 	"távat.; tabat" 

L :  451 

A mult században egy ideig Bonyhádhoz tartozott, 

Tevel: 	T: 4388 

Magyar neve: 	Tevel 

Német neve: 	"téval; tévtl" 

L :  1961 
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1712-ben telepítette a községet jobbaházi Dőry 

László Baden környéki németekből. 1928-ban Kovácsi, 

amely addig önálló község volt,. egyesült 

 falu érdekessége, hogy lakói valóban svábok,  nem 

pedig rajnai frankok, mint a Tolna megyei némétek 

döntő többsége, 

Váralja: 	T: 3703 

Magyar 'neve: 	Váralja 

Német neve: 	"várol" 

L: 1608 

A török hódoltság előtt Kövesd környékén volt a te-

lepülés. A monda szerint az egyik basa hivésára te-

lepedtek át a földvár aljába, Az utolsó kinti lakó 

Jónás Pál volt, 

Závod: 	T. 2241 

Magyar neve: 	Závod 

Német neve: 	"sávat" 

L: 783 

Az első település, amelyet Zsigmond korában /1397-ben/ 

Zawath alakban jegyeztek föl egy okiratban, a török 

hódoltság alatt elpusztult .  A falu neve szláv erede-

tü: zavod = üzem, gyár. A németek érkezésekor való-

ban laktak is rácok a községben. 

Zomba: 	T: 8364 

Magyar neve: Zomba 

Német neve: "sumpa ; sumba" 

L: 2727 

A község eredeti neve Zomba volt, de 1940-ban Dőrypat-

lan községgel egyesítették, és neve ideiglenesen 

Dőryzomba lett, 1941-ben azonban már visszakapta az 

eredeti Zomba nevet, 
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Dombóvári - -járás  

Csibrák: 	T: 2552 

Magyar  neve:  Csibrák 

Német neve: 	"tsivrak" 

L :  486 

A hagyomány szerint a falu neve a következőképpen 

keletkezett: Régen a grófkisasszonyok a Bozótba, 

a Kapos kiöntött részére jártak fürödni, és egyszer 

az egyiket megcsipte a rák, mire fölkiáltott: csip 

_rák, és igy keletkezett a Csibrák név, A község ne-

vének német változatában megfigyelhető az inter-

vokális "b"-nek "v"-vé változott alakja, 

Dúzs:  T: 1975 

Magyar  neve: 	Dúzs 

Német neve: 	."tusau" 

L : 393 

A német hagyomány szerint a következőképpen kelet-

kezett a falu neve: Amikor a "svábok" 1712-ben csó-

nakkal közeledtek a falu határához, és meglátták a 

Kapos völgyéből a szép dombokat, egymást kérdezget-

ték, mondván: "tu sau!", Igy lett a "Nézd csak!"' 

j elentésü "tu sau"-ból Dúzs, 

Kurd: 	T: 5614 

Magyar neve: 	Kurd 

Német neve: 	"kurt" 

L : 1664 

A hagyomány szerint a falu Kurd vagy Kur basáról kap-

ta a nevét, 

Mások szerint a törökök nevezték el a falubelieket 

kurdoknak /"farkasoknak"/, mivel erősen védték a fa-

lut, 
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Pesty szerint a falu a török időkben, sőt még 

1 747-ben is Gardfalva volt, 

Mucsi:  

Magyar neve: 

Német neve: 

T: 4308 

Mucsi 

"mutsir3; mutsir'a" 

L: 933 

A hagyomány szerint a.falu neve személynévi erede-

tü, 
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Paksi - _járás  

Bikács: 	T: 6013 

Magyar neve: 	Bikács 

Német neve: 	"vIgats; vikats" 

L :  930 

Közigazgatásilag ide tartozik Kistápé is.  A monda 

szerint a Bikács nemzetségről nevezték el a közsé-

get.  

Dunakömlőd: 	T: 3706 

Magyar neve: 	Kömlőd 

Német neve:. 	"kimlig" 

L :  1474 

Pesty Frigyes szerint a község helyén a római ko-

lónia volt "Rippa alta" néven. 

Népetimológia: Dunai átkelőhely volt, amiből később 

kialakult a "Kemlőd" majd a 'Kömlőd " név. 

Györköny: 	T: 5481 	L: 1665 

Magyar neve: 	Györköny 	. 

Német neve: 	"jErkin; jvrkirj; jirki9" 

Németkér: 	T: 11303 

Magyar neve: 	Kér 

Német neve: 	"kir" 

L : 2409 
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Szekszárdi - Tárás 

Alsónána: 	T: 2274 

Magyar  neve: 	Né na 

Német neve: 	"rátsnána" 

L : 977 

A környék lakói a II, világháborúig Rácnánának ne-

vezték Alsónénét, Ez onnan ered, hogy az 1740-es 

években szerbek települtek a faluba, Ezek csak az 

I, világháború után települtek vissza Jugoszláviába. 

Bátaszék : 	T: 11014 

Magyar neve: 	Bétaszék 

Német neve: 	"pádasQk" 

L : 7167 

Kistormás: 	T: 2034 	L: 550 

Magyar neve: Tormás; Kistormás 

Német neve: "tarma s ; klátarmas " 

A község lakói iskolai tanulmányaikból ugy tudják, 

hogy a falut Árpád fejedelem Tormás nevű'fiáról ne-

vezték el, 	. 

Mözs: 	T: 4093 

Magyar neve: 	Mözs 

Német neve: 	"ms" 

L : 2561 

Pesty Frigyes szerint Mézpuszta; Méhészpuszta; Méz; 

Mezd; Mösd; Mesch; Mőss; Mős tót és német kiejtés-

sel; végre magyarosan Mőzs, 

I, Béla idejében, kinek kedves helye volt Szekszérd, 

Mézpusztának nevezték, 	. 
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Mások szerint pedig az annak idején Szekszárdon 

székelő Mezzed basától kapta a nevét, 

Szálka: 	T; 1713 

Magyar neve: 	Szálka 

Német neve: 	"saka" 

L :  582 

Pesty szerint a falu valamikor egy Zálka nevü pé-

csi püspöké volt, Róla nevezték el Zálkának, Ebből 

alakult a falu mai neve. 

Tolna: 	T: 8402 

Magyar neve: 	Tóna 

Német neve: 	"tulnau; tolnau" 

Várdomb: 	T: 1651 

Magyar neve: 	Várdomb 

Német neve: 	"vártom; vártum" 

L : 8622 

L : 1121 

A hagyomány szerint a falu arra a magaslatra, dombra 

települt, amelyen a római uralóm idején erőditmény, 

vár állott, Innen ered a falu neve. 
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Tamási - járás  

Belecska: 	T: 2503 

Magyar neve: 	Belecska 

Német neve: 	"py.ltska" 

L : 530 

Két részre oszlik a község: 	"Görbő"-re és Belecskára. 

Belecska régebbi neve Belez. 

Diósberény: 	T: 3085' 

Magyar neve: 	Börény 

Német  néve: 	"p£ rin" 

L : 775 

Neve állitólag onnan származik, hogy itt valamikor kü-

lönösen sok volt a diófa. 

Gyönk: 	T: 6628 

Magyar neve: 	Gyönk 

Német neve: 	"jink; jenk" 

L : 2428 

Keszőhideqkút: 	T: 1782 	L: 473 

Magyar neve: 	Hidegkút 

Német neve: 	"hivarkut ; hirakút ; hicakút" 

A falu közepén déli oldalán van egy forrás. Erről a 

kútról nyerte a helység a falu megalapitása előtt az 

erre járóktól a nevét. 

Nagyszékely: 	'T: 6381 

Magyar neve: 	Nagyszékely 

Német neve: 	"krússgkl" 

L :  1075 
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Póri: T: 2531 

Magyar neve: 	Pári 

Német neve: 	"póri" 

L : 1143 

  

A hagyomány szerint "Pári" nevü grófról kapta ne-

«vét 

A korábban Pártban lakó "ráczok" szétszórattak s 

leküzdésükre osztrák részről bizonyos Páár nevü ve-

zérőrnagy is müködött közre /Pesty Frigyes nyomán/. 

Szakadát: 	T: 1869 

Magyar neve: 	Szakadót 

Német neve: 	"sakatól; sakatl" 

L : 661 

Egyesek szerint a .Sagetal /mondavölgy/-ből szárma-

zik az elnevezés, mások szerint a Szach családról 

nevezték e1 .  A falu nevének végét a német népetimo-

lógia a "Tal" /völgy/ szóhoz kötötte, 

Szárazd: 	T: 1359 

Magyar  neve: 	Szárazd 

Német neve: 	"saras" 

L : 493 

Két neve él most: Szárács vagy Szarács és Szárazd, 

Udvari: 	T: 4812 

Magyar neve: 	Udvari 

Német neve: 	"utvQ" 

L : 981 

Pesty: 	a régi Székely család mintegy 40 csa- 

lád főből állott nemest telepített Udvariba ,,, a 

nemeseknek Kaszárnyát épi,ttetett - azért azon utza 



26 

minapig Kaszárnya utzának neveztetik - miért fő ne-

mes az egészet Udvarnak nevezte", 

Varséd: 	T: 3742 

Magyar neve: 	Varséd 

Német neve: 	"varsat" 

L: 804 

Népi magyarázat szerint a falu neve a "war Schad" 

/kár volt/ kifejezésből származik, 

Valamikor régen a varsédiak Kölesden túl tartózkod-

tak, és arról értesültek, hogy falujukat ellenség 

pusztitja, A sietve érkezők azonban senkit sem ta-

láltak és akkor hangzott el: "War Schad," 

Mások szerint az elsőként ide települők fakadtak ki 

igy, amikor a vizes ingoványos talajt meglátták, 

A helységnevek népi etimológiái adatul szolgálhatnak 

a nevek későbbi tudományos igényü feldolgozásához is, 

Itt csupán a rendszerezést tartottuk fő _feladatunk-

nak, A magyarázatok között fellelhető egy-két hite-

les történelmi forrás s régi helységnévi alak, mely 

alkalmas adalék lehet a nevek vizsgálatára, Utaláso-

kat találunk arra is, hogy milyen helységeket egye-

sítettek, s az egyesités milyen hatással volt a hely-

ségnév alakulására, A népi helységnévi magyarázatok 

közös jellemzője, hogy családnevek, török hadvezérek, 

magyar egyházi személyek, földesurak neveivel hozzák 

kapcsolatba a települések neveit. Sok esetben a népi 

magyarázat alapja hangalaki egybeesés, amihez aztán 

történetek füződnek, P1: Varsád - war Schad; 

Lengyel - Lengyel család vagy lengyelek, Továbbra is 
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Külön kategóriába kell sorolni a német és magyar 

-helységnévi elnevezéseket, Találunk itt egybeesé-

seket: magyar: "Varsád" német:"varsat" magyar: "Póri" 

német: "póri", de eltéréseket is magyar: "Kurd" né-

met: "kuo,rt", magyar: "Mucsi" német: "mutsi/-9"', ma-

gyar: "Györköny", német: "j-rkin", magyar: "Kömlőd", 

német: "kimlitr, sőt magyar-német elemek keveredését 

is, magyar:,"Tormás',"Kistormás", német: "klátarmas", 

magyar: "Nagyszékely" német: "krússekl". 

A helységnevek eredetének vizsgálatakor külön kelle-

ne elemezni a német nevek eredetét, Igy világosan 

lehetne kikövetkeztetni, hogy 'a német vagy a magyar 

földrajzi név volt-e az eredeti, s milyen kapcsolat 

áll fenn a két nyelv elnevezése között, Előfordulhat, 

hogy a két nyelv elnevezése között nincs összefüggés. 
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A falucsúfolók a népi humor jellegzetes megnyilvánu-

lásai, melyek adott területen élő emberek jellegze-

tes tulajdonságaira, szokásaira utalnak, Néhányuk 

keletkezéséhez történetek füződnek, 

Járásokra bontva közöljük a német tájnyelvi falucsú-

folókat. Felvettük felsorolásunkba azokat a falucsú-

folókat is, amelyekben magyar-németelemek kevered-

nek, Közöljük az irodalmi megfeleléseket, valamint az 

elnevezésekhez kapcsolódó történeteket, 

Bonyhádi ,járás  

Aparhant: 

"pralar" vagy "pralhants". Hans - Johannes becéző 

alakja. Johann, Johannes = dános, 

"Prahler Hans"= hencegő Jancsi 

Olyan történet forgott közszájon, mely szerint ki-

téglázták a rétet, hogy a vakond föl ne túrja, 

Bátaapáti• 

"klumpacsinálók": A környező falvakban ez a csúfneve, 

"Klumpe".= facipő 	. 

Bonyhád:  

"falasisar" 	die Falle = csapda 

der Scheisser = szaró 

Fallenscheisser = "csapdába szaró" 

Magyarázatát sokféleképpen lehet hallani, 

a,/ Valamikor az Óhegyen csapdát állitottak, és vala-

ki elvégezte fölöttea dolgát, 
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b,/ A macska bement valahol a kamrába, és az egér-

fogóra csinált. 

c./  Az "Ochsengásschen" nevü utcában volt egy ház, 

amelyet többen laktak, A padlásrészeket lécekkel 

választották el egymástól, de az egyik lakó a 

lécek közt átbújt a szomszéd padlására és lopkod-

ta onnan a kolbászt, Meg' akarták fogni, és a nyi-

las elé patkánycsapdát állitottak, A tolvaj ész- 

revette, bele akart bosszantásul csinálni, de 

túl közel guggolt, és a csapda elkapta a hátulját. 

d./ Az Óhegyen egy présházba betörtek a tetőn keresz-

tül, és a padlásról el akarták lopni a diót, meg 

más mi-ndent, amit találtak, Kijövet meglátták, 

hogy van egy föl ráll tott csapda, és meg akarták 

tréfálni a gazdát, Egyik tolvaj föléje guggolt a 

csapdának, de tul közel ért hozzá,.és a csapda el-

kapta a herezacskóját. A többiek elszaladtak, a 

póruljárt tolvajt pedig-megfogták. 

e./,A kémény füstölőjéből lopkodta Valaki a kolbászt, 

s azt akarták elfogni csapdával. Az eló"zőkhöz:ha-

sonló módon végződött a  dolog.  

"klumpások" = facipősök 

Mindenki klumpában járt az utcán esős és,havas idő-

ben, s külön klumpapiac is volt, 

"ponháti áti" 	"ponhartar adam" 

/Bonyháder Ádi, Bonyháder Adam/ = bonyhádi Ádám 

Az "Ádi becéző alakja az Ádám keresztnévnek. 

Ez a keresztnév nagyon gyakori a német katolikus la-

kosok között, 
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Bonyhádhoz tartozik Kisbörzsöny 

Neve a közhasználatban "Rongyi", 

a,/ Nem tartják csúfnévnek, s többen azt mondják, 

hogy nincs köze a "rongy" szóhoz, ami a szegény-

ségre utal, 

b,/ Mások szerint a falu képe volt elhagyatott, 

c,/ Van olyan vélemény is, hogy az ott lakó németek 

között sok "hüségmozgalmista" volt, akiket a 

"folkszbundosok" "rongyosoknak" csúfoltak, - Ez 

utóbbi feltevés természetesen nem helytálló, mi-

vel már a 30-as évek elején is "Rongyi"-ról be-

széltek, amikor még nem voltak ugynevezett "ron-

gyosok", 

Bonyhádva ra sd :  

"pónöháf ." 

C_ 
"késnudl" 

Bohne = a bab 

Hafen = a fazék 

Bohnenhafen = "babfazék" 

'túróstészta" 

Cikó:  

"tsikór hius" 	_ 	"cikói hiúz 

Egy nem létező hiúz tartotta rettegésben a 30-as 

években a falu lakosságát, 

"náinunnáits4ar" /Neunundneunziger/ _ "99-esek" 

Ennek nagyon sok magyarázata van, 
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a./ Éppen 99 telepes család alapította Cikót, 

b,/ Az 1848-as szabadságharc idején Cikónak száz em- 

bert kellett kiállítani a horvát támadás ellen, 

A biró maga vezette a csapatot, s Ozorára érve 

akárhogyan számolta az embereit, csak kilencven- 

kilencen voltak, mert magét nem számolta közéjük. 

c./ 1917 tavaszán olasz családokat szállásoltak el a 

községben, Este még 98 személyt vettek számba, de 

éjszaka született egy gyerek, igy kilencvenkilen-

cen lettek, 

d,,/ A falu utolsó házszáma 99 volt, 

Izmény:  

"rámlapa" 	tejfölös rongy 

Rahm = tejföl 

Lappen = rongy' 

Rahmlappen = tejfölös rongy 

A csúfnév magyarázatát a helybeliek nem tudták me6adni, 

"burundás", 	"burundások" 

Magyarázata nem ismert, 

Kaka sd:  

"Tyukurfalva", 	"Baktyukfalva", 	"Kokasd" 

A falu német neve: "kokas" 



32 

Kakasdhoz tartozik Belac:  

"p ,latsar kaspok" 	_ 	"belaci bakkecske" 

A nyelvjárási alakban "Geiss" főnevet találjuk. A 

nevet onnan kapták a falu lakói, hogy a szegény ka-

tolikus emberek sok kecskét tenyésztettek, 

Kéty:  

"ulats", 	"ulakor", 	"kétjar ulat" 

Valamennyi a bugylibicskára utal, Olyan történetek 

is élnek róluk, hogy agyonverték a zsebórát, és.szecs-

kával akartak egeret fogni 

Kisdoroq :  

"krautkóp" /Krautkopf/ 	= 	"káposztafej" 

Kismányok:  

"palaxraidar" /Wallachreiter/ _ "herélt'lovat lovagló" 

A szomszédos falvak ezzel a csúfnévvel emlitik Kismá-

nyokot, amelyhez történetek fűződnek, 

Majos:  

"slidaviksar" /Schlittenwichser/ ="szánkókenő" 

Egyszer, amikor nem akart csúszni a szánkó, megkenték 

kocsikenőccsel, Körülárkolták a hullámzó búzatáblát, 

hogy el ne szaladjon. 

"tauvaprxdar" /Taubenbrater/ _ "galambsütő" 

mája sa r kukuk" /Majoser Kuckuck/ _ "majosi kakukk" 
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Máza:  

"•másar hun tsait" /Maser haben Zeit/ = "mázai ráérősek"  

Akkor kezdték vetni a búzát, mikor a másoké már arasz-
nyi volt.  

Mőcsény:  

"mtkar oksa" /Mőcsényer Ochsen/ = "mőcsényi ökrök"  

Még akkor is ökrökkel szántottak, amikor más község-

. ben már régen lovakat használtak erre a éélra.  

Mőcsényhez tartozik Zsibrik:  

"krős ővarér"  

"sivrQka r j asl"  

"nagy sütő"  

"zsibriki kelekótyák"  

Mucsfa:  

"krávla r" /Krabbler/ = 	"csúszkáló, mászkáló"  

Határa dimbes-dombos, s innen ered az elnevezés,, mert  

a hegyeket meg kell mászniuk. 	. 

Na qymány ok •  

"krakó p~ ndigor" /Krakenböndiger/ = "varjúidomitók"  

Nyelvjárási "krák" = varjú. Nyilvánvalóan hangutánzó  
szó.  

"pralar"/Prahler/ = "hencegő" 

"al'as" /alles/ 	= "minden"  

"san-san" 	= "izé"  

Az utóbbi alak nagyon valószinüleg a "Sache" /"izé",  

"dolog"/ többesszámú alakja, mivel a környéken igen  
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feltünő, ez a forma t  a csúfolás alapja lett. 

Na gyve  l<e :  

"kiklstoplr" /Kockelstopfer/ _ "kakastömő" 
0 

A falubeli emberekről mondták, hogy búcsúra megtöm-

tél< a kakasokat, 

Tevel:  

"mokili" 	_ 	"kövér, dagadt" ember. 

A nyelvjárási 	"dagadt", "kövér" származéka, 

Zomba:  

"klumpalait" 	_ 	"klumpás_ emberek" 

Valamikor facipőben jártak esős t  havas időben. 

"sump tánts1 mit to klumpa" 

/Die Zombaer tanzen in Klumpen/ _ /A zombaiak facipő-

ben%klumpában táncolnak./ 

Dombóvári járás  

Mucsi:  

"mutsinkrt" /< grad = város/ 

A községnek ez a gúnyneve .  

Paksi járás  

Németkér:  

"I<ira sunalqs2r" ' /Kérer Sonnelöscher/ _ "Németké-r-i 

napoltók" 

"h'kt`aplr" /Heckentapper/ 	"bozótba csoszogók"' 

A csúfnév a . szomszédos dunakömlődiektől ered, 
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Szekszá rdi járás  

Alsónána:  

" söfropar" /Schafrupfer/ = "birkakopasztók" 

'Egy nánai asszony nem nyírta a birkáit, hanem úgy 

tépte ki a gyapjukat, mint ahogy a libát szokta kopasz-

tani. 

M ö z s :  

"klumpások" 

Régen minden mözsi klumpában járt. 

"dákóvágók" 	Jelentése: "hímvessző" 

A szomszéd -faluk lakói nevezik igy a mözsieket, mert 

valamikor levágták egy paráznaférfi nemiszervét. 

Tamási  járás  

Diósberény:  

"tokosok", "kapcások", "klumpások" 

Ezéket á csúfneveket, a magyar ájkú szomszédos közsé-

gek adták a németeknek. 

Gyönk:  

"jinkar.mufl" /Gyönker "Maulvoll"/ = "gyönki falat" 

Egy gyönki gazda, aki a szekerén reggelizett, leej-

tett egy falatot a kerék alá, és a kocsi fölborult, 

Pári:  

"póri ésl" /Párier Esel/ _ "pári szamarasok" 

A falu aránylag szegény lakói közül többen tartottak 

szamarakat igásállatként. 
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Szakadót:  

"sakotálar náuta" /Szakadáter "Nauten"/ _ "szakadéti 

semmik" 

A szakadáti nyelvjárásban "nichts" jelentésben a más 

dialektusoknak teljesen idegenül csengő "náut" szó 

használatos, ez képezi a csúfolódás ,alapját, 

Szárazd:  

"tsivlhenkst" /Zwiebelhengst/ _ "hagymacsődör" 

Sokan termelik az izletes libahagymát, 

A'falucsúfolók összeállitásánál: Végh József, Ördög 

Ferenc, Papp László szerke sztésében megjelent "Tolna 

megye földrajzi nevei" Budapest 1981 cimü könyv ada-

taira támaszkodtunk, Célunk a rendszerezés mellett.a 

nyelvjárási alakók irodalmi német megfelelőinek köz 

lése,. Figyelemmel kisértük a magyar-német összetételű 

falucsúfolókat is. /"tsikőar hius" = cikói hiúz/ 

Ahol bizonytalanok voltunk az irodalmi német megfele-

lésekben,•ott azokat nem közöltük. 

Az általunk vizsgált 55 helységből 27 helyen jegyez-

tek fel olyan falucsúfolókat, amelyek német elemeket 

tartalmaztak. A falucsúfolókat is csoportositani le-

het, 

A facipő viseletére találtunk utalást: Diósberényben, 

Páriban, Mözsön, Zombán, Bonyhádon és Bátaapátiban, :  

Az állattenyésztés és a növénytermesztés szolgál a  

falucsúfoló alapjául.  

Alsónéna: 	"sőfropar" 

Nagyvejke: 	"kiklstopfa r" 
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Kisdorog: 	"kraut l<o p"  

Szárazd: 	"tsivlhenkst" 

Kakasd: 	"Tyukurfalva, Baktyukfalva, Kokasd" 

K'ismányok: 	"pálaxraidar" 
~ 

Pári : 	"pári ésl" 0  

• Az étkezést veszi célba a csúfoló:  

Gyönk: 	"jinkar mufl" 

Majos: 	"tauvapródar " 

Izmény: 	"rámlapa" 

Bonyhédvarasd: 	"pőnaháfa" 

"késnúdl" 

Zsibrik: 	"krós óvarér" 

A csúfoló alapja különböző emberi tulajdonságok:  

"náiunnáintsi ~ ar" /itt a véletlen 

is szerepet játszik/  

Nagymányok: 	"kráknpendiga r" 

Németkér:, 	"sunalgsa r" 

Zsibrik: 	. "sivrq,kar jasl" 

"sivrek .er jáslmán" 

Majos: 	"slidaviksa r"  

Lassúság:  

Máza:  

Németkér: -  

"másar hun tsait" 

"kia  ra hgkatbpa  r"  

Kapkodás:  

Belac:  

Dicsekvés:  

Aparhant: 

Nagymányok:  

"platsar késpok"  

"prala  r, pralhants "" 

"prala r"  

A butaság:  

Cikó:  
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Harácsolás:  

Nagymányok: 	"alts" 

Félénkség:  

Cikó: 	"t sikQa r hius" 

Feltünő hangalak: 

Nagymányok: 	"san—san" 

Kerésztnév gyakorisága alapján született a csúfoló;  

Bonyhád: 	"ponhartar Eti" 

A táj domborzata a csúfoló tárgya:  

. Mucsi: 	"kravlar, késkravlar" 

A csúfnév eredetére hem tudunk magyarázatot adni:  

Majos: 	"majaar kukuk" 

Izmény: 	"burundás, burundások" 

Csúfnév, melyre több magyarázat van: 

Bonyhád: 	"falais.ar" 



Középületek, 	l é t e s i t m é n y e k 
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Középületek, létesitmények  

A funkcionális felosztás alapján végeztük el a fel-

dolgozást, s igy 12 csoport alakult ki, mely a vizs-

gált 55 Tolna megyei helység középületeit, létesit- 

• ményeit foglalja magába, Kihagytuk ebből a felosztás-

ból "a pásztorház; '5 őszkunyhó", "istálló" és hason-

ló épületeket, melyek külterületen helyezkednek el, 

s részben az állattartás, részben a földművelés fo-

galomköréhez tartoznak, Ebből következik, hogy ebben 

a:fejezetben túlnyomórészt a belterületen elhelyez-

kedő épületek, létesitmények osztályozását végeztük 

el. Valamennyi esetben közöljük az irodalmi nyelvi 

alakot is. Kivételt képez az az eset, amikor a szó-

alakot nem tudtuk megfejteni. A fejezet végén ábécés 

sorrendben külön feltüntetjük a földrajzi nevekben 

előforduló családi, kereszt, bece, ragadványneveket, 

valamint a helységneveket, 

Szobor, emlékoszlop  

Cholerastein 

" k`olra s tá" /Cholerastein/ _ " Kolera-kü" Mácsény 

A 18,században világszerte több kolerajárvány pusz-

tított, E járványos fertőző betegség valósággal meg-

tizedelte a lakosságot„ Elmultával, a sikeres meg-

menekülés emlékére a lakosság fogadalomból emlékosz-

lopokat, kápolnákat emeltetett, melyek emlékeztettek 

és figyelmeztettek a betegség okozta pusztitásra, 

Ezt az oszlopot 1867. szeptember 10-én állitották,  

a járvány megszűnése emlékére. Érdekes, hogy e szó 

német nyelvi alakja csupán Zsibriken fordult elő. 

Zsibrik 1959 óta Mőcsényhez tartozik, 
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Emlékmű, Hősök szobra  

Heldendenkmal  

"tenkmól, hq.ldgtenkmől" /Denkmal, Heldendenkmal/ _ 
"Emlékmű, Hősök szobra 

Emlékműveket, hősök szobrát, az első világháborúban 

elesett katonák emlékére állítottak. Ilyen jellegü 

emlékművek, illetve emléktáblák szinte minden hely-

ségben megtalálhatók magyar és német lakta területen, 

Sport, gyakorlatozásra alkalmas terület 

Sportplatz,  Sp lel platz, Levente1p atz  

"sportplats" /Sportplatz/ . "Pálya, Fudbalpálya" 

Előfordulási helyei: Kis.mányok, Mucsfa, Kakasd, Tabód, 

Bonyhádvarasd, Kisdorog, Várdomb. 

A nyelvjárási alakok ennél a szónál megegyeznek az 

irodalmi nyelvvel, ami azt bizonyitja, hogy maga a 

szó keletkezésére nézve új, s a nyelvjárást beszélők 

az irodalmi alakot használják. 

"lv eLnteplats" /Leventeplatz/ _ "Fotbalpája" /Mucsi/ 

A "levente" főnév az egykori katonai előképzőnek szá-

mitó "leventeegyesület"-nek nyelvi emléke, 

Közlekedés  

Állomás 

Station  

v 
"statsjó /statsjőn" /Station/ _ "Állomás, Vasútállomás" 

A fenti két nyelvjárási változatot találtuk a vizsgált 

területünkön. 
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A főnév előfordulási helyei: Mőcsény, Bonyhád, Bikács, 

Mözs, Bátaszék, Kesző-

hidegkút. 

Mözsnél a vasútállomás hivatalos megnevezése 

"Tolna-Mözs". Ez az állomás a Bátaszék-Sárbogárd vasút-

vonalon található, amely észak-déli irányban szeli át 

Tolna megyét. 

A Baja-Bétaszék-Dombóvár vasútvonalon, mely a megye 

déli részén halad, kelet-nyugati irányba Bátaszék-Dom-

bóvár között, a vasútközlekedés 1873-ban indult meg, ,  

Pél ya,  szakasz  

St recke  

"stuka" /Strecke/ _ "Vasút" /Várdomb/ 

A bátaszék-sárbogárdi vasútvonal egy  szakasza.  

Sorompó  

Schranke 

"klá sranka" /Kleine Schranke/ = "Kis sorompó" /Kurd/ 

Alagút  

Tunnel  

"as tuna]." /Tunell/ _ "Alagut" /Mőcsény/ 

A nyelvjárási főnév érdekessége, hogy megőrizte közép-

felnémet nemét: semleges /szemben az ujfelnémet him-

nemmel/, 
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Őrház 

Wéchterhaus  

"váxtarhaus/vggtarhaus" /Wachterhaus/ _ "Őrház" 

A főnév előfordulási helyei: Kismányok, Cikó 

Bakterház  

Bakterhaus  

"páktarháus" /Bakterhaus/ _ "Bakterház", "Rózsai-őrház", 

"Raus-őrház" /Kurd/ 

Benzinkút 

Benzinbrunnen  

"pgntsi.npruna" /Benzinbrunnen/ _ "Benzinkút"/Bonyhád/ 

A német nyelvjárási változat a magyar "benzinkút" tü-

körforditása., 

Autóbuszmegálló 

Bushalteplatz  

"pushaltpiat s" /Busha:l.teplatz/ _ "Buszváró", 

"Külső-buszmgáló" /Kisdorog/ 

A fenti főnév.kétszer szerepel Kisdorogon, mint föld-

rajzi elnevezés. 	. 

Emberi lakóhelynek szolgáló épületek 

. Ház, házikó  

Haus, Hauschen  

/Bonyhád/ "tsüláfshaus" /Zulaufshaus/ Egykori "Zulauf" 

nevü tulajdonosa után. 



43 	- 

"króf2 pits-haus" /Grafenbitzhaus/ "Pitz" nevű tu-

lajdonosa után, aki a "grófi" ragadványnevet viselte,  

mert valamikor egy gróf tulajdona volt a régi uradal-

mi'épületek stílusát mutató ház,  

"rósahaus" /Rózsahaus/ Rózsa nevü tulajdonosa után,  

"stgfantshaus" /Stefanshaus/ Egykori tulajdonosának  

ragadványneve után,  

"saks-milar-haus" /Sachsenmüller/haus/ Egykori tulaj-

donosának családi és ragadványneve után,  

Mőcsény:  

"praini5haus" /Breininghaus/ Breining nevű egykori mó-

dos tulajdonosa után.  

Kurd:  

"pái~ rhaus" /Bayerhaus/ Bayer nevű egykori tulajdonosa  

után,  

Németkérő  

"matusqkhaus" /Matusekhaus/ Matusek nevü egykori tu-

lajdonosa után,  

Alsónána:  

"k%nrathaus" /Keinrathaus/ Keinrat nevű tulajdonosa  

után.  

Bétaszék:  

"estrai,arhaus" /Österreicherhaus/ Österreicher nevü  

egykori tulajdonosa után,  



44 

Várdomb  

"j -ulashaus" /Julashaus/ Egykori "Julius" keresztnevü 

tulajdonosáról, 

v. 
"jutarhaus", " spitsarhaus", "loti-néni-haus" 

/Judenhaus, Spitzerhaus, Lotti-néni-Haus/ 

A tulajdonos "zsidó" volt, "Spitzer" a volt tulajdo-

nos családi neve, "Lotti" a volt tulajdonos kereszt-

neve, 

"silarhaus" /Schillerhaus/ Schiller nevű tulajdonosá-

ról, 

Varsád:  

"trautm ánshaus" /Trautmannshaus/ Trautmann nevü tu-

lajdonosáról, 

A "Haus" szó családi névvel, keresztnévvel, ragadvány-

névvel, becenévvel alkot összetételt, 

Családi - nevek 

Kurd 	: 	"paiar" /Bayer/ 

Mőcsény: 	"prainirj" /Breining/ 

Alsónána: 	"k`nrat" /Keinrat/ 

Németkért 	"matus@k" /Matusek/ 

Bátaszék: 	"estrai ar" /Österreicher/ 

Bonyhád: 	"rósá" /Rózsa/ 

"rőza" 

Várdomb: 	"silar" /Schiller/ 
0 

Varsád : 	"trautman" /Trautmann/ 

Bonyhád: 	"tsúlaf" /Zulauf/ 

Várdomb: 	"spitsa r" /Spitzer/ 
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Keresztnevek  

Várdomb: "jula" /Jula, Julius/ 

Bonyhád :"stq,fan" /Stefan/ 

Ragadványnevek, + családi nevek  

Bonyhád: "salsa-milar" /Sachsenmüller/ 

Bonyhád : "I<röfa pits" /Graf Bitz/ 

Becenév  

Várdomb: "loti" /Lotti, Lotte/ 

,A "Rózsa" magyar családinév, A "Lotti" becenév a 

Charlotte keresztnév rövidített alakja, A "saks " 

ragadványnévben a "Sachs" szó van, amiből következ-

tetni lehet arra, hogy az illető háztulajdonos 

"Szászországból" jött Tolna megyébe, illetve szász 

származású. Az ilyen ragadványnevek néha ugy jönnek 

létre, hogy az após nevét teszik az olyan családnév 

elé, amelyből több is van a településben, 

Például: "hasa-ritsl" /Hessen-Ritzel/ Bonyhádon. 

Bonyhád: "tsigltsagl" /Zickzack, Zickelzackel/ 

"istókkrédl" /Istok-Gretel/ 

Bátapáti: "hgka tarf" /Heckendorf/ 

Györe: 'krősvalt, krósavalt" /Grosser Wald/ 

Itt családi nevek vagy ragadványnevek jelölik a ház 

fogalmát, A "tsigltsagl" ragadványnév a háztulajdo-

nos járására, esetleg életmódjára utalhat, Az 

"istőkkredl" ragadványnév a magyar "István" kereszt-

név becéző alakjából /Istók/ és a német Margareta, 

Margarete keresztnév kicsinyitőképzős becéző alakjá- 
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1361 /Gretel/ ál1, /Kálmán Béla 88; 25,1ap 60-61,1ap 

74,1ap/ 

Kakasd"tsofsmit" /Zoff Schmied/ 

"va^s tilar" /Weiss Tischler/ 

Az épületet a családi név és a tulajdonos szakmájának 

megnevezéséből alkotott összetétel jelöli, 

Zoff, Weiss /családi•nevek/ ' 

Schmied, Tischler /szakmák mégnevezése/ 

Bonyhád:"kgrxnarshaus" /Kirchnershaus/ 

"hántjá", "klirjlhaus" /Hangya, Klieglhaus/ 

"hántjá" = Hangya /szövetkezet/ 

Bonyhádvarasd "lQtst haus", "hiltsixaus" /Letztes Haus, 

Hülziges Haus/ 

Györe: "kálmárhaus" /Kalmarhaus/ 

Lengyel:"tsiglófa/téglahaus" /Ziegelofen, Téglahaus/ 

Dúzs: "rórhit.ahaisx" /Rohrhüttenháuschen/ 

Mucsi: "hvnhaus" /Herrenhaus/ 

Bonyhádon a "Arxnar", "kli9l" elnevezések családi ne-

veket jelölnek, 

A "hántjá" egykori Hangya nevü fogyasztási szövetke-

zet magyar jelölése, 

A Haus, Háuschen főnevek előtt állhat helyzetjelölő 

melléknév "ltst" /Bonyhádvarasd/, 

A "hilts" szó eredetére nem tudunk magyarázatot adni 

adatok hiányában, 
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A ház anyagára utaló főnév "tégla" /Lengyel/, ami  

latin eredetű szó. 

A kettős német elnevezés "tsiglőfa, téglahaus" /Len-

gyel/ közül az első elárulja, hogy a ház régebben  

téglagyárként müködött, 

A "rórhir haisxa" /Dúzs/ összetétele Rohr = nád 

Hütte = kunyhó Háuschen = házikó. 

A "hen" főnévi előtag arra utal, hogy a ház lakója 

- jelen esetben a pap - a falu leggazdagabb emberei  

közé tartozott, 

Udvarház, kúria  

Hof  

Gyönk: "kévágös hóf" /Kővágós Hof/ ="Kővágó-kastéj" Major  

Az összetétel előtagja a "Kővágó" családi név, aki a  

kastély utolsó tulajdonosa volt.  

Kastély  

Kastell  

Bonyhád: "pgrtsls kasteil" /Perczelskastell/ = "Percül-kú-

ria  

"p ~rtsl kast é~l" /Perczel-kastell/ _ "Percl-kas-

téj", "Leánykollégium," "Leánykols",  

c 	
i 
 

Kakasd : "kasul" /Kastell/ ="Kastéj"  

Kisdorog:"sigas kastel" /Zsigas Kastell/ ="Dőri-kastéj"  

ung,Zsiga = Siegmund  

Lengyel; "slos/kastgl" /Schloss, Kastell/ = "Kastél,  

Szakiskola"  
c 	1  

' "alt kastql" /Altes Kastell/ ."Öreg kastél,  

Ovoda", 
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C 	I 
Tabód .  "kastW /Kastell/ _ "Kastéj"  

Tevei: "maizlkastql" /Meiselkastell/ = "Mejzel - kastéj",. 

"Téesz iroda, "Mühej ek",  
Váralja: "kastl" /Kastell/ 

Bikács:  
~  

"kastg.l" /Kastell/ ="Kasté"  

"I<astAl" /Kastell/ _ "Kastéj "  

Tolna: 	"kárai-kastql" /Garay-kastell/ ="Esztéká, 

Garai-kastéj", "Garai-kastél", 

"grnast kast0l" /Ernstkastell/ = "Ernő-kastéj",• 
"Krausz-ház", "Bölcsőde", 

"sandorkastgl" /Sándorkastell/ = "Fiser-ház" 

"ftatitskastgl", "rudolfi s a kastél"  
~ 	 C  

/Fteti
f  
4s-kastel,l:, Rudolfisches Kastell/ _ "Sándor  

doktor háza, "Festetics-kastél",  

c  
Belecska "kastql" /Kastell/ = "Kastéj "  

Gyönl<; 	"hq.rtsqks.k`astél" /Herzogskastell/ =  

"Sulkovszki-kastéj"  

Keszőhidegkút'"ka st é lk árt2" /Kastellgarten/ = "Kas-

téjkert"  

Varsád: "kastél" /Kastell/ = "Kastéj"  

A "kastél" főnév családi és vezetéknevekkel alkot ösz-

szetételt, de sokszor egymagában áll, Tulajdonosaik a  

környék gazdag földbirtokosai voltak,  

Családnevek  

Bonyhád' 	"p.rts1" /Perczel/ 

"ptrts1" /Perczel/ 
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Tolna "festatits" /Festetics/ 

"kara.i" /Garay/ 

Nem tudjuk besorolni adatok hiányában  

Tevel: 	"maizl" /Meisel/ 

Vezetéknevek  

Kisdorog: 	"siga" /Zsiga; Dőry Zsigmond/ 

Tolna 
	

"eirnast" /Ernst ;  Festetics Ernő/ 

• "ándor" /Sándor; Festetics Sándor/ 

"rudolf" /Rudolf; Festetics Rudolf/ 

Gyönkön a "htrtskkskastél" a Schulkovszky család tu-

lajdona volt, Bikácson a "k`ast41" a Perczel családé, 

Keszőhidegkúton a "kastélkart " Horhy uraságé, Len- 

gyelben az "alt kastt,l" pedig az Apponyi családé, 
c 

Bikácson a "kasql" a nép szerint régen török templom 

volt,  

Lengyelben a "slos/kastl" az 1800-as évek elején 

épült klasszicista stilusban, 

A Garay családból került ki Garay dános /1812_ 53/=kö1-

tő a "Konc" és "Az obsitos" szerzője. A költő rokonai 

Tolnán laktak, 

A Festetics család az ország leggazdagabb földbirto-

kosai közé tartozott, Festetics György gróf /1755-1819/ 

1797-ben életre hozza Európa egyik legelső gazdasági 

iskoláját, a keszthelyi Georgikont, 1814-tői haláláig 

évenként megrendezte a Helicon néven ismert ünnepsége-

ket kiváló tudósok és irók részvételével, 

A Perczel családból vált híressé Perczel Mór honvéd-

tábornok /1811-99/ és annak nővére, Etelka, Vörösmarty 

Mihály ifjúkori ideálja, 



50  - 

Kaszárnya, laktanya  

Kaserne  

Tolna . 	"alda kasira" /Alte Kaserne/ ="Gimnézium,  

Öreg-laktanya, Öreg-kaszárnya" 

"napa kasra" /Neue Kaserne/ = "Laktanya, 

Uj-laktanya, Tüzérlaktanya", 

Szálka:  
v 	1 	°  
"santárkaz ~ rn" /Gendarmkaserne/ = "Posta" 

A tolnai "alda kaséra" 1870 körül az ulánusok, ké-

sőbb pedig a 13-as huszárok laktanyája volt, a "nai  

kaser " pedig 1945-ig tüzérlaktanya, 

A "santar' szó a magyarba a németből, a németbe pe-

dig.a franciából került.  

Épület megnevezése 

Kirschental  

Cikó: 	"kerstála" /Kirschental/ = "Valtr-villa"  

Az épületet Walter Ádám tanitó épittette 1923-ban,  

Lehetséges, hogy a német elnevezés a tájra vonatkozik, 

Az épület a "Cseresznye völgyben" helyezkedett el,  

Épület megnevezése  

Wilde  Birne  

Lengyel'. 	"vild 	pir" /Wilde Birne/ =."Cigányház"  

1900 körül épült az épület a cigányok részére, de már  

lebontották, A német elnevezés forrása nem ismert szá-

mukra, 

Épület megnevezése 

Loch 

"kglalox" /Köhlerloch/ ="Kőler -ház"  Bátaszék: 
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Szakadát 

tél ep" 

"tsijainarlox" /Zigeunerloch/ = "Cigány- 

A "kel lox" földrajzi név Köhier szikvizgyáros nevét 

tartalmazza, aki a ház tulajdonosa volt, a házban pe-

dig a jómódu parasztok köre müködött, 

Épület megnevezése .  

Lusthaus 

Bonyhádvarasd "lusthaus" /Lusthaus/ ="Nyaraló, Fila-

góri" 

A plébániához tartozó présház volt, 

Épület megnevezése  

Tunertiskisch  

Németkért 	"tunrtiskis" /Tunertiskisch/ 

Az épület Tuner Ferenc tulajdona volt, A földrajzi név 

előtagja a Tuner családi nevet tartalmazza. 

Palota, vár  

Schloss  

Hőgyész: 	"krós kslos" /Grosses Geschloss/ _ "Kas- 

tél, Nagy kastél". 

"klan  k slos" /Kleines Geschloss/ _ "Kis 

kastél" 

A "kros", "klan" melléknevek megkülönböztető szerepet 
v 

töltenek be, A "krós kslos" az Apponyi családé volt, 
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Ipari létesitmények  

Élelmiszeripar  

Pálinkafőzde  

Branntweinbrennerei 

Alsónána: 	"p randváprecnarái" /Branntweinbrennerei/= 

"Szeszfőzde, Pálinkafőző" 

Varsád 

"Pálinkafőzde" 

"prandavai.prenarái" /Branntweinbrennerei/= 

Pálinkafőzde  

Branntweinhütte  

Mözs : 

linkafőzde" 

"prandavaihita" /Branntweinhütte/ = "Pá- 

Nagyszékely: "prantváihta" /Branntweinhütte/ _ "Pá - 

linkafőző" 

Szeszfőzde  

Schnapsbrennerei  

Bonyhád 

"Szeszfőzde" 

"snapsprenarái" /Schnapsbrennerei/ 

Pálinkafőzde  

Schnapshaus  

Györköny: 	"snapshaus" /Schnapshaus/ _ "Pálinkafőzde" 

Az alsónánai szeszfőzdét "prandváiprgnarái"'a század-

forduló táján építették, A "haus", "hita", "hgt" a 

gyártás helyét jelöli, 

A "snaps" és "prandavai", "prantvai" főnevek szinonimák,. 
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Sörfőzde 

Bráuhaus  

Bonyhád 	"práihaus" /Bráuhaus/ _ "Kajzer-kocsma, 

Ezüstkalász, Bútorbót, Uj tanácsház" 

Tolna: "praihaus" /Brauhaus/ = "Sörház" 

Tolnán sörfőző üzem müködött, Bonyhádon pedig csap-

szék, A tolnai üzem ma már nem müködik, a Duna part-

ján helyezkedett el, s ez az egyetlen német földraj-

zi név vizsgált területünkön, amely a sörgyártásra 

utal, 

Jégverem  

Eisqrube  

Kéty 
	"aiskrűv .z" /Eisgrube/ ='"Dégverém" 

Régen a télen vágott jég nyári tárolására lefedhető 

- vermeket használtak, Mind üzemekben, mind a háztar-

tásban elterjedt volt, 

Magtár  

Máktár 

Várdomb:' 	"magtár" /Máktár/ ="Magtár" 

"Máktár" = ung, /"Kornspeicher"/ 

A nyelvjárási alak a magyar "magtár" szó átvétele, 

Gabonatárolásra használták, Az uradalom területén he-

lyezkedett el, 

Magtár, csür  

Granariberq  

.Tolna: 	' ranárip ,rk" /Granariberg/ = ''Granári- domb" 

latin: "granarium" = Speicher" 
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Az összetétel első tagja latin eredeti szó. 

-Lásd: "gránum, i"= mag, szem 

"gran a rium, ii" = magtár, csür 

Az épület a múlt század elejétől magtár volt, 

A "Berg" szó a nagyságára utal, Szintén nagybirtok-

hoz tartozott, 

Malom 

Mühle  

Kalaznó: 	"mil" /Mühle/ ="Malom" 

Györköny: 	"mil" /Mühle/ _ "Malom" 

Mözs: 	"mil" /Mühle/ = "Mözsi malom" 

Nagyszékely' "mil" /Mühle/ = "Malom" 

Szakadót: 	"mil" /Mühle/ _ "Malom" 

A nagyszékelyi malom a Reinhard testvéreké volt, 

E malmok többsége ma már nem müködik, illetve lebon-

tották /például: Kalaznó/, vagy más funkciót tölt be, 

Györkönyön az egykori malom jelenleg a tsz javitómü-

helye. 

Kakasd: . 	"patimil" /Bátimühle/ = "Páti-malom, 

székely:"Prémusz-malom" 

Varsád: 	"varsatar mil" /Varsóder Mühle/ = 

"Varsádi- malom" 

A "mil" főnév itt helységnevekkel alkot összetételt, 

A Kakasdon található "patimil" a középkori Bát község 

helyén volt vizimalom, s megőrizte a község nevét, 

A "varsat r mil" földrajzi elnevezés "Varsád" hely- 

ségnevet tartalmazza, 

Bonyhád: 	"arvanaz3m1l" /Urbanuser Mühle/ = Or- 

bán-malom", "Rájn és Kláb", székely: "Klópék", 
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Kakasd: 	"frantsamil" /Franzenmühle/ = "Franc-malma" 

A - fenti példák azt mutatják, hogy a "mil" főnév ke-

resztnevekkel is alkothat összetételt. /Urban, Franz/. 

Bonyhádon az "arvánazamil" két malom volt egy tető 

alatt, s a két molnára Rein és Kláb nevet viselte. 

Bonyhád: 	• 	"jugksmil, rot mil" /Jungsmühle, Rote 

Mühle/ _ "Jung- malom, Sultéjsz- malom, székely: Junk-ta-

nya" 

Cikó: 	"érQtsmil, valtmil" /Ehretsmühle, Wald- 

mühle/ _ "Éret-malom, Banga tanya".  

"posnjaksmil" /Bosnyéksmühle/ _ "Bos-

nyák-malom, Palásti tanya".  

Kakasd: 	"snaidarmil" /Schneidermühle/ _ "Snej- 

der- malom, székely:  Zsák-malom". 

Kisvejke: 	"rosmil" /Rosmühle/ = Roz-malom" 

Majos: 	"kaimarsmil" /Geimersmühle/ _ "Gejmer-ma- 

lom", "Art-malom","Cser.gő-tanya". 

Mőcsényt 	"srekmil" /Schreksmühle/ = "Rosz-malom". 

Tevel : 	" spatsam:ili" /Spatzenmühle/ _ "Veréb-ma- 
lom". 

Mucsi: 	"asmantsmél" /Assmannsmühle/ _ "Tyukház" 

"fatlsml" /Fadlsmühle/ 

"hatvágnarmél" /Hartwagnermühle/ 

"mél jános sal mél" /Méhl János seine 

Mühle/ _ "Éva-tanya ". 

"pausmél" /Pauschmühle/ 

"rumplasmél" /Rumplersmühle/ 

"spiltsmél" /Spielsmühle/ 
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Alsónána 

-Lajvérmühle/ 

Szálka 
nyosház" 

Wassermühle/ 

"pölonmil, lavirmil" /Pohlonmühle, 

"hipnarsmil" /Hübnersmühle/ = "Patká- 

"sustarmil, vasarmil" /Schustermühle, 

Tolna 	"prukarmil" /Bruckermühle/ _ "Malom, 

Brukkr-malom", 

.Gyönk; 	"Icut rur-Ism 1, saras -a mil" /Gutrungs- 

mühle, Szárazder Mühle/ _ "Gerenyási malom", 

A malmok nevében gyakran megtalálható az egykori tu-

lajdonosok családi neve, 

Helységn év a malom nevében  

Alsónána: 	"lavirmil" /Lajvérmühle/ 

"lavir" Pesty Frigyes szerint a XVIII, 

században magyar falu volt .  Most lakott hely, puszta 

Bétaszék határában, 

Gyönk: 	"sarasa mil" /Szárazder Mühle/ 

A földrajzi név a szomszéd falu Szárazd nevét tar-

talmazza, Valószinüleg a szárazdi határ közelében volt 

a malom, 

Egyéb elnevezések  

Bonyhádon a "rőt mil" elnevezés bizonyára a'malom 

szinére utalhat .  

Cikón a "valtmil" elnevezés arra vonatkozhat, hogy a 

malom erdőben  volt.  
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Szálkán a "vasar mil" név arra  mutat,  hogy a malom 

vi zienergiával müködött, 

Bonyhád: "nai mil" /Neue Mühle/ 

Györe : "ebars mil" /Oberste Mühle/ = "Főső malom" 

"unars mil" /Unterste Mühle/ = "Asó- malom" 

Hőgyész:"krős mil" /Grosse Mühle/ _ "Malom" 

Majos: 	"klá mil" /Kleine Mühle/ _ "Kis-malom, 

Rans- malom, Zöldbéka ". 

Tabód! 	"klá mil, maurar mil" /Kleine Mühle, Maurer- 

mühle/ = "Kismalom" 

Tevel: 	"alt mil" /Alte Mühle/ = "Ó- malom" 

"nai mil" /Neue Mühle/ ="Uj- malom" 

Györköny: "kláni mil" /Kleinmühle/ = "Kis-malom" 

Udvari: "klá mil" /Kleine Mühle/ = "Kis-malom" 

A "mil" főnév melléknevekkel és határozószókkal alkot 

összetételt, Az•előforduló melléknevek: "alt, neu, 

klein, gross, unter, ober", 

A melléknevek antonim párt alkotnak, Tevelen a két 

melléknévi jelző megkülönböztetésül szolgál, és az 

épületek korára vonatkozik /alt mil - nai mil/, 

A Hklein-gross melléknevek a malmok nagyságát, az 

h
unterst", obers határozószók pedig' az épületek hely-

zetét jelölik az adott helységben, 

Györe "ebars mil", - "unars mil", 

A györei "ébars mil"-ről már a XIV,században emlités 
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esik, akkor került a pécsi püspök tulajdonába, 1821-től 

a-Ledneczki családé, 1903-ban átalakitották henger-

malommá, 1951 óta nem működik, 

A tabódi "kla mil" onnan kapta a nevét, hogy az el-

ső molnárja állitólag alacsony termetü volt, 	. 

Bonyhád 	• 	"fuksmil" /Fuchsmühle/ _ "Róka-malom, 

székely: "Siller-tanya" 

"fitskgmil" /Ficzkómühle/ _ "Fickó malom, 

Fricsi-malom" 

K"tampmil" /Dampfmühle/ = "Gőzmalom, 

Terményforgalmi", 

Kakasd: 	"elamil" /Öhlermühle/ _ "Olajmalom" 

Meg kell emlitenünk . , hogy a német falvakban nagyon rit-

kán lehetett olajmalmokat találni, 

"hvsaf/ts/mil" /Herrschaftsmühle/ _ 

"Urasági malom, székely: Lovinusz-malom" 

"paprikamil" /Paprikamühle/ _ "Paprika- 

malom" 

"rátsmil" /Raizmühle/ ="Rácmalom, szé-

kely: Kecskés-malom"., 

Alsónána 	"tampfmil" /Dampfmühle/ _ "Régi-gőzmalom, 

Rúl- féle - malom ", 

Bátaszék: 	"tampfmil" /Dampfmühle/ _ "Malom" 

"svcivamil" /Schwabenmühle/ _ "Sváb-malom" 

Várdomb 	"rosmil" /Rossmühle/ _ "Kosut utca" 

Pári 

lom" 

A malmok nevéből ki lehet 'következtetni e  hogy a község, 

vagy az uraság tulajdonát ké ezte-e,'/Pári "kmámil" 

Kakasd "h,rsaf/ts/mil"/, 

"kmámil" /Gemeindemühle/ _ "Községi ma- 
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Az üzemeltetés módjára utal:  /"tampfmil" Bátaszék, 

--Alsónána, Bonyhád "támpmil"/, Egykor lóerővel haj-

tották a malmokat. Ennek nyelvi emlékét őrzi Vár-

dombon a "rosmil". 

Névadó lehetett egy vadállat neve is .  

Ember is viselhette e nevet, Adatok hiányában erre 

pontos választ nem tudunk adni /Bonyhád: "fuksmil"/, 

A "fitskq" szónál a nyelvjárás átvette a magyar ala- 

kot, s saját kiejtési normáihoz igazította, A "fitskg-

mil" földrajzi név előtagja, olyan falusi fiatalembe-

rekre utal, akik régen ebbe a malomba jártak szórakoz-

ni, táncolni, 

Névadó lehet a feldolgozásra került termék, azaz a  

malom profilja;  

Kakasd: 	"éta mil" /Öhlermühle/, Olajütő volt, de a 

név ragadványnevet takar .  

Lásd összevetésképpen Mucsi:"élamelas kipltx" 

/Öhlermüllersgippelchen/ 

Kakasd 	"paprikamil" /Paprikamühle/ 

A malom körn ékén élő nemzetise • illetve az őrletni. 

_járó emberek nemzetisége is szerepet játszhat a név-

adásban,  

Kakasd: 	"ratsmil" /Raizmühle/ 

A kakasdi malom környékén régen rácok laktak, 

Bátaszék: 	" svQvamil" /Schwabenmühle/ 

Pesty Frigyes szerint Bátaszéken ez a malom onnan kap-

ta nevét, hogy a szomszéd nánai, mórágyi és apáti sváb 

lakosok többnyire ide jártak őrletni. 

Bonyhád: 	"rédarsmil" /Redersmühle/ = "Réder-malom, 

Maj'6r malom, Gazdakör, Csányi kocsma, Késdobáló, Bics-

kanyitogató 

"sreLksmil" /Schrecksmühle/ = "Srekk-malom, 

Rossz-malom". 
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"sustarmil" /Schustermühle/ _ "r=rőlih-malom" 

"pekarsmil/ /Beckersmühle/ = "Bekkár-malom;' 

Bonyhádvarasd:"tumpami1"/"pétlmil" /Stumpfenmühle,- 

- 'Bettelmühle/ _ "Hármastanya". 

Bát aapáti: 	"vepartsm31" /Weppertsmühle/ 

"lovesar mil" /Lovasermühle/ 

"kentslarsmil" /Genzlersmühle/ 

"petsmil" /Betzmühle/ 

. "rugkamil" /Rungenmühle/ _ "Seffe. r- malom, 

Seffér- tanya" 

"rotarmil" /Rottermühle/ _ "Kón-bót, 

Erhart-bót, Dekman-bót", 

Cikó: 	. "studarsmil" /Studersmühle/ ="Studer-ma- 

lom, Puskás-tanya", 	. 

Kakasd : 

darálója", 

" s rőtmil" /Schrotmühle/ = székely:"Vejsz 

• Majos : 	"filtsirjarsmil" /Filzingersmühle/ _ "Loc-ma- 

lom, Gortva-tanya" 

"paltsmil" /Balzmühle/ _ "Borbéj tanya", 

Mőcsényt 	"kraitsarmil" /Kreuzermühle/ _ "Krajcár-ma- 
.. 

lom", 

Tabód: 	"láulimil" /Laulimühle/ _ "Lauli-malom, 

Mucsi: 	"perkarsmé1" /Bergersmühle/ 

Mivel igen kevés adat állt rendelkezésünkre, igy a 

fenti malomnevek közül csak egy-kettő etimológiai 

elemzését merjük itt közölni, A "rédar" szó családi 
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nevet takar /Bonyhád/. 

Bonyhádon a "srkksmil" a mőcsényi "sreikmil" analó-

giájának hatására arra enged következtetni, hogy 

a "srkk" szó családi név. Ugyanigy családi neveket 

jelöl Bonyhádon a "sustarmil", "plkarsmil" föld-

rajzi nevek előtagjai. 

Bonyhádvarasdon a nyelvjárási "Stumbe" /kiejtve: 

"Stumpe"/ az irodalmi nyelvben "Strunk"-ót jelent. 

A szó az erdőirtás nyelvi emléke. 

Bátaapátin a "rotmil" földrajzi név előtagjának meg-

fejtéséhez a földrajzi névanyagban hasonló elnevezéseket 

kerestünk. 	 . 

Závodon van "rotor" /Rotte/n//, anartalp rota" /Andert-

halbrotten/ földrájzi név. 

A malmot kiirtott erdő helyén épithették. 

A többi malomnév megfejtése további kutatásokat igé-

nyel. 

55 Tolna megyei helységben 69 malomnevet találtunk, 

ebből 24 vizimalom. 

A vizienergia felhasználása malmok hajtására tehát 

fontos szerepet töltött be .  Az egykori vizimalmok le-

lőhelyei: Alsónána, Bátaapáti /4/, Bátaszék, Bonyhád, 

:Györe, Bonyhádvarasd, Kakasd /2/, Mőcsény /2/, Mucsi 

/4/, Pári, Szálka /2/, Tevel /2/, Udvari, Varsád,' 

A gőzenergia felhasználásával három malmot müködtet-

tek /Alsónána, Bátaszék, Bonyhád/, lóerővel pedig egy 

malmot hajtottak meg /Várdomb/. A többi malom meghaj-

tásával kapcsolatban nincs adatunk. A malmok nagy szá-

ma vizsgált területünkön a virágzó gazdag malomipar 

bizonyítékai. A legtöbb német malomnév Bonyhádon ta-

lálható, összesen 10. 

x A zárójelbe tett számok a malmok számát jelölik. 
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A következő táblázat azokat a helységeket - számsze- 

.rnt 27-et - tünteti fel, ahol voltak német malomne- 

vek, A helységek melletti számok a malmok számát 

lölik, 

je- 

1 ,7 Alsónána 2 15,/ Mőcsény 	2 

2, 7 Bétaapáti 6 16,7 Mözs 	1 

3 ,7 Bátaszék 2 17,7 Mucsi 	8 

4,/ Bonyhád 10 18,/ Nagyszékely 	1 

5./ Bonyhádvarasd 1 19,7 Pári 	1 

6.7 Cikó 3 20,/ Szálka 	2 

7,/ Gyönk 1 21,/ Szakadát 	1 

8,/ Györe 2 22,/ Tabód 	2 

.9 ,7 Györköny . 2 23,/ Tevel 	3 

10,7 Hőgyész 1 24,/ Tolna 	1 

11,7 Kalaznó 1 25,7 Udvari 	1 .  

12,/ Kakasd 8 26.7 Varsád 	1 

13,/ Kisvejke 1 27,7 Várdomb 	1 

14,7 Majos 4 

A táblázatból jól kivehető, hová 	koncentrálódott a 

malomipar, Majdnem minden második falunak volt egy 

malma, 

Présház  

Presshaus  

Várdomb: 	"hirikstprkshaus" /Hirigstpresshaus/ 

"Iaroltspr'shaus" /Karolspresshaus/ 

"Vili tanya, Sóház", 

Az első összetételben a Hirigst család nevét találjuk, . 

aki a présház tulajdonosa volt, Az a történet járta 

róluk, hogy az 1900-as években Antónia nevü leányká-

jukat elrabolták, Sohasem került elő, 
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A második összetétel előtagja egy vezetéknevet rejt, 

Feltételezésünk szerint a "Karola" női nevet, 

Ez a présház valamikor dézsmapince volt, ahol az el-

szállitásig a begyüjtött bort tárolták, 

Egy időben itt lehetett terményért sót cserélni, 

Sóház  

Salzhaus  

Bétaszék : 	"saltshaus" /Salzhaus/ = "Sóház " 

A mult században itt rakták le 'a  sószállitmányokat, 

Az épület a só tárolására szolgált, ahonnan.aztán a fo-

gyasztóhoz került, 

Váqóhid 

Schlachtbrücke  

v 
Tolna 1 	"slaxtpruka" /Schláchtbrücke/ = "Vágóhid" 

Várdomb : 	"slaxtpruka" /Schlachtbrücke/ = "Vágóhid" 

Vágóhid  

Schlagbrücke  

v 
Bonyhád:• 	"sláxprik"/"pruka" /schlagbrütke/ = Vá- 

góhid 

Varsád 	"sláprik" /Schlagbrücke/ ="Vágóhid" 

Bátaszék: 	" sláxpruka" /Schlagbrücke/ _ "Végóhid, 

Közvágóhid" 

Vágóhid  

Schlagbank  

Nagyszékely: 	"slaparjk" /Schlagbank/ = "Vágóhid" 
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A "vágóhid" német nyelvjárási változatait vizsgált 

területünkön hat helységben találtuk meg, Tolna me-

gye életében tehát a húsfeldolgozó'ipar jelentős 

szerepet tölt be, 
A bétaszéki vágóhidat 1940-ben kezdték épiteni, s a 

háború miatt csak a felszabadulás után készült el .  

A várdombi és a tolnai vágóhidak ma mér nem müködnek, 

Faipar  

Fakereskedés  

Holzhandlunq  

Bonyhád: 

lep, Tüzép", 

"holtshántlu9" /Holzhandlung/ _ "Fate- 

- 
 "holtshandlurr /Holzhandlung/ _ "Máj r-fé- 

le-fatelep, Lénér-féle-fatelep, Tüzép", 

Bátaszék: 	"holtshandluo" /Holzhandlung/ _ "Stándli- 

-féle-fatelep". 

Tolna 	"holtsplats, holtshandlurj" /Holzplatz, 

Holzhandlung/ = "Stern-telep, Fatér", 

Fatelep  

Holzplatz 

Tolna 

telep" 

A nyelvjárási alakok megfelelnek az, irodalmi alakok-

nak, Bétaszéken a két német földrajzi név teljesen azo-

nos, Vajon mi szolgált megkülönböztetésül? 

A fakereskedések tüzifát vagy faipari féltermékeket 

árusítottak, a fatelepeken pedig fát raktároztak, vagy 

a kitermelt fát dolgozták fel,' 

"holtsplats" /Holzplatz/ _ "Rozmájér-fa- 
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A fakereskedéseknek ma a Tüzép-telepek felelnek meg, 

Tolnán "Rosmayer" nevünek volt fatelepe a múlt szá-

zad második felében, 

Fürésztelep  

Sagewerl<  
0 

Szálka: 	"segavQrit " /Sögewerk/ _ "Fürésztelep" 

Egykori gőzmeghajtású fürészüzem volt, amely fürész-

-árut állitott elő,. 

Épitőipar  

Üveg_qyá r  

Glashütte  

Mőcsény: 	"klöshita"./Glashütte/ = "Üveghuta" 

Bétaapáti: 	"kl shita" /Glashütte/ _ "Üveghuta" 

A két helységben kisebb üveggyárak müködtek, A német 

földrajzi nevek megőrizték emléküket, Mőcsényben egy 

szántó terület van a helyén, Bátaapátin pedig lakott 

terület, 

MészégetL<emence/ 

Kalkof en  

Rátaapáti: "kalicóva" /Kalkofen/ = "Mészégető" 

Váralja 	"kalicöva" /Kalkof en/ _ "Mészkeménce" 

Egykori mészégetőkre utalnak ezek a nevek, ahol je-

lenleg dombos, erdős szántóterület huzódík, 

Téglaé,getőfkemence/,  Téglagyár  

ZieRelofen  

Aparhant: 	"tsiglőfa" /Ziegelofen/ _ "Téglagyár" 
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Bonyhád : 	"tsiglőfa, ri g , stokóva" /Stockofen, 

Ziegelofen, Ring/ = "Hessér-téglagyár" 

"tsiglöva" /Ziegelofen/ = "Krausz-tégla-

gyár, Téglagyár, Épittőipari-kőtéesz", 

Hőgyész: 	"tsiglőfa" /Ziegelofen/ = "Téglagyár" 

4 

Izmény : 	"tsiglőfa" /Ziegelofen/ = "Kis-téglagyár, 

székely: Fődes gödör". 

Kisdorog: 	"tsiglöva" /Ziegelofen/ = "Téglagyár" 

Mucsfa.: 	"tsiglőfa" /Ziegelofen/ = "Téglagyár". 

Zomba : 	"tsiglőfa" /Ziegelofen/ =' Téglagyár" 

Dúzs: 	"tsiglőfa" /Ziegelofen/ = "Uj-szöllők" 

Mucsi: 	"tsiglouva" /Ziegelofen/ = "Téglaégető" 

Bikács: 	"tsiglő/fa/" /Ziegelofen/ = "Téglaégető" 

"tsiglő, tsiglöfa" /Ziegelofen/ = "Vité- 

zi-dülő" 

Németkér'. 	"tsiglöva" /Ziegelpfen/ = "Téglaégetii" 

Alsónána: 	"tsiglőfa" /Ziegelofen/ = . "Téglaégető" 

Tolna: 	"tsiglőfa" /Ziegelofen/ _ "Téglaégető, 

Téglakemence" 

Gyönk. 	"tsiglöva" /Ziegelofen/ = "Téglaház" 

Keszőhidegkút:"tsixlőva" /Ziegelofen/ = "Téglagyár" 

Varsád: 	"tsiglöva" /Ziegelofen/ = "Téglagyár" 

A megyében nagy számban előforduló 'téglagyár allitotta 

elő a házépitéshez szükséges téglát. Több gyárnak a 

nevét csupán a földrajzi elnevezések őrizték meg, 
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Az alsónánai téglagyárat 1850-ben létesitették, 

_Bonyhádon .  a "tsiglőva, ri9, stokóva" már nem üze-

mel, csupán az épület révén a neve él tovább, 

Az izményi gyár 1920 körül szünt meg, régi helyét 

egy gödör jelzi, éppúgy mint Bikácson /"tsiglő/fa/"/ , 

Keszőhidegkúton lakott terület van az egykori tégla-

gyár helyén, 

Duzson és Mucsfán erdős terülét található, Bikácson, 

Mucsin és Németkéren pedig szántó van azon a helyen, 

ahol a volt téglaégetők álltak, 

Téglaégető/kemence/, Téglagyár 

Ziegelhaus, Ziegelhütte  

Pári: 	"tsiglhaus, tsiglhita" /Ziegelhaus, 

Ziegelhütte/ 

A téglagyár kb, 1930-ig müködött, A Ziegelo.fen és 

Ziegelhütte szinonimák, 

Té q laéTető/kemence/, Té g lagyár 

Zie g elofen  

Dúzs 	"telq.kr krőva,  alt 	tsiglöf2" /Dellácker- 

graben, Alter Ziegelofen/ 

Az egykori téglagyár helyén ma erdős terület talál-

hatö, 

Téglaégető/kemence /, Téglagyár 

Ziegelofen  

Bonyhád: 	"/aus/ tsiglőva" /Ausch-Ziegelofen/ _ 
"Áus-téglagyár" 

Az összetétel tartalmazza a téglagyár tulajdonosának 

családi nevét,.A gyárnak "Ausch" nevü izraelita tu-

lajdonosa volt, aki szombatonként ugy üzemeltette, 

hogy egy-egy napra eladta az üzemvezetőjének, Ma már 
nem müködik, 	 . 
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Téglaégető/kemence/,  Téglagyár  

Gauser  

Bátaszék -. 	"kauzar" /Gauser/ = "Nyéki-dűlő, Gauser" 

A téglagyár /"Ziegelofen"/-szó elmarad, s csupán a 

tulajdonos családi neve helyettesit-i a fogalmat, 

Ma a helyén beépitett terület van, A két világháború 

között volt itt téglagyár, tulajdonosát "Gauser"-nek 

hivták, Rossz minőségi gyártmányai nem voltak verseny-

képesek, ezért megszűnt, 

Gyár  

Fabrik 

Élelmiszeripar  

Bonyhád 	"esigfaprik" /Essigfabrik/,= "Ecetgyár, 

Zinger-féle-ecetgyár, Rongytelep, Mé-telep", 

"esqfaprik" /Essigfabrik/ _ "Ecetgyár" 

Az utóbbi gyár 1944-ig üzemelt, - . már lebontották, 

Bonyhád: 	"késfaprik/Ká sfabrik/ _ "Terményforgalmi" 
Az épület régebben tejbegyüjtő és kazeingyár volt, 

Textilipar  

• 

Tolna: 	"lumbafabrik" /Lumpenfabrik/ _ "Tksztil- 

gyár, Szőnyeggyár" 

A német neve onnan származik, hogy egykor textilhulla-

dékot dolgoztak fel szőnyegnek, 

"saidafabrik" /Seidenfabrik/ = "Sejém-

gyár, Selemgyár, Selyemgyár" 

A gyárat Bezerédj Pál épittette 1898-ban, A hagyomány 

szerint itt állt valamikor a tolnai vár, Itt volt a 

városháza is, 	 . 
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Épitőipar  

Nagyszékely' "mirkovitsfaprik" /Mirkovitsfabrik/=. 

"Katolikus templom" 
A "Mirkovits" családi név, A Templom épületet "Mir-

kovits" nevü vette meg cementüzemnek, majd egy ideig 

magtár is volt, 

Fémipar  

Bonyhád'. 	"gmai.lfaprik" /Emailfabrik/ = "Zománc- 

gyár" 

A.Lampart Zománcipari Müvek bonyhádi gyáregysége, 

Lampart Müvek: 1886-ban Magyar Fém és Lámpaárugyár 

részvénytársaság /Lampart/ néven alapított vállalat, 

Szórakozással kapcsolatos épületek 

Kaszinó  

Kasino  

Bonyhád: 	"kasinarkárta" /Kasinogarten/ 	"Kaszinó- 

kert, Kertmozi", 

Tolna: 	"kasina" /Kasino/ = "Áruház, Kisáru- 

ház, Bank,  Kaszinó", 

A tolnai kaszinó valamikor a község jobbmódú emberei-

nek és az értelmiségnek a találkozó helye volt, 

Nyilvánosház 

Kupplerei  

Bonyhád 	 "kupla rai, rot  l ámpa " /Kupplerei, 
Rote Lampe/ = "Nyilvánosház" 
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Vendéglő, kocsma  

Wirtshaus  

' Bátaapáti: 	"vq.rtshaus" /Wirtshaus/ _ "Zingr-féle.-ház"- 

Györe ; 	"virtshaus" /Wirtshaus/ _ "Községi-kocsma" 

Kisdorog: 	"kkft, veirtshaus" /Gescháft, Wirtshaus/ _ 

"Bót, Kocsma, Presszó", 

Máza: 	"virtshaus" /Wirtshaus/ 	"Kocsma" 

Tabód:  

"Bót, Kocsma"  

"ksft, vetrtshaus" /Gescháft, Wirtshaus/  _ 
Alsónána: 	"virtshaus" /Wirtshaus/ 	"Kulturház,  

Zéll'ér-kocsma",  

Kistormás: 	"veLrtshaus" /Wirtshaus/ _ "Kiskocsma"  

Tolna: 	"prl rhaus, vqrtshaus" /Perlerha'us,  

Wirtshaus/ _ "P ~rl .6r-ház, Kék gatya, Épittő kátéész",  

Várdomb: 	"vvrtshaus" /Wirtshaus/ = "Kocsma"  

Dúzs:  

Kulturotthon",  "vkrtshaus" /Wirtshaus/ _ "Kocsma,'Mozi,  
Ebben a csoportban a "vgrtshaus" szó egymagában áll,  

A "pQrlarhaus" összetétel előtagja a "Perler" családi  

nevet foglalja magába, A kocsmát "Perler" nevü tégla-

gyáros tartotta fenn,  

Várdombon a "vet rtshaus" a domb tetejére épült, oda,  

ahol a hagyomány szerint  a' római erőd állott, Felma-

radványokat, római sírokat és edényeket találtak  itt. 

Ezekben a vendéglátóüzemekben ital mellett meleg éte-

leket is szolgáltak fel,  
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Bonyhád 	"krós vy. rtshaus" /Grosses Wirtshaus/  _ 
'Erdős-szóló, Oroszlán-szóló, Aranyoroszlán,  

Béke-szóló, Béke",  
Hőgyész: 	"krős vq.rtshaus" /Grosses Wirtshaus/  _ 
"Milos-féle-nagyvendéglő".  

Kisdorog: 	"krós vertshaus, kind rkart " /Grosses  

Wirtshaus, Kindergarten/ _ "Ovoda",  

Rátaszék: 	"krős ve,r,tshaus" /Grosses Wirtshaus/  _ 
"Gali-ház, Gali-kocsma, Nagykocsma  

Kistormás: 	"krús vq.rtshaus" /Grosses Wirtshaus/  _ 
"Nagykocsma",  

~ 

Mözs : 	"tqrkis ve.rtshaizl" /Türkisches Wirts-  

háusel/ _ "Török csárda", 

Diósberény: 	"kló vQrtshaus" /Kleines Wirtshaus/ 

"Kiskocsma, Krémár-kocsma" 

"krős vq.rtshaus" /Grosses Wirtshaus/ _ 

"Nagykocsma, Községi kocsma", 

Gyönk 
	

"krós vertshaus" /Grosses Wirtshaus/ _ 

"Nagykocsma", 

Szakadát: . 	"k1á vgrtshaus" /Kleines Wirtshaus/ = 

"Szepi-kocsma". 

A "Wirtshaus"-szó melléknevekkel alkot összetételt,  

melyek megkülönböztető szerepet töltenek be, /gross,  

klein, türkisch/,  

A gross-klein melléknevek antonim párt alkotnak,  

Diósberény: 	"k1á vetrtshaus" - "krős ve,rtshaus",  

Kisdorogon a kettős név "krös ve~rtshaus", "kind'arkárta" 

arra utal, hogy a kocsma megszünt és helyén óvoda 

müködik, Az épület az 1930-as évek elején volt  kocsma.  
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Bátaszéken a "krős vQrtshaus" az alapitványi urada-

lom épülete volt, A XVIII,-XIX,század fordulóján  

épitették, A XIX,század első felében itt volt az-

Arany Nap szálloda, később nagykocsma, lett,  

Mözsön a csárda helyén dombos szántóterület talál-

ható, Az egykori vendéglő emlékét a földrajzi név.  

őrizte meg. Pesty Frigyes szerint az a domb, amelyen  

a csárda állt, kunhalom volt, vagy a római út őrzé-

sére állított-halmok maradványa, A "terki" .  mellék-

név az egykori török hódoltság emlékét idézi,  

.Bonyhád: 	"krilvkrt shaus" /Grillwirtshaus/  

"Rájszky kocsma, Gril kocsma",  

A vendéglő egykori tulajdonosa Grill volt,  

"lQntj.Qlsvertshaus" /Lengyelswirtshaus/ =  

"Lengyel száloda, Pósta",  

Kakasd: 	"hartn ~stávertshaus" /Hartensteinwirtshaus/ =  

"Hártistán korcsumája"  

"tsofpindarsvertshaus" /Zoffbinderwirts-

haus/ = "Cof-kocsma, Gejsz-kocsma, székely: Kerekes  

kocsmája, székely: Pál Andris Antika kocsmája, Kultur-

ház",  

Majos:  

kocsma",  

"volfvertshaus" /Wolfwirtshaus/ = "Volf  

Tabód: 	"pauman-vertshaus" /Baumann-Wirtshaus/ =  

"Bauman-kocsma",  

Kurd: 	"vargavertshaus" /Varga-Wirtshaus/ =  

"Varga-kocsma, Szöllőhegyi-kocsma, Tiktoll-kocsma,  

Martinka-ház",  

Varsád' 	"klainvertshaus" /Kleinwirtshaus/  

A kocsma Klein nevü tulajdonosa után kapta nevét, kü-

lönben "klá" nevet vette volna fel a nyelvjárásban,  
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"vaisvertshaus" /Weisswirtshaus/ = 

"Vájsz-kocsma" 

"trautmansvgrtshaus" /Trautmannwirtshaus/, 

Itt a "Wirtshaus" szó, és a tulajdonosok családi neve 

alkot összetételt, 

Családinevek  

Bonyhád' 	"kril" /Grill/ 

"leentjl" /Lengyel/ 

Kakasd 	"hartnstá" /Hartenstein/ 

"tsofpindar" /Zoffbinder/ 

Majos " 
	

"volf" /Wolf/ 

Tabód ' 	"pauman" /Baumann/ 

Kurd • 	"varga" /Varga/ 

Varsád' 	"kla i n" /Klein/ 

"vais" /Weiss/ 

"trautman" /Trautmann/ 

Bonyhádon a "krilvgrtshaus" tulajdonosa először 

Rájszky Jenő, majd Grill Zoltán volt, 

A kakasdi "hartnstávgrtshaus"-t a Hartenstein család 

müködtett,e 1800-tól 1947-ig, tehát több generáción 

át, 

A bonyhádi "lgntjalsvQrtshaus" a századforduló táján 

volt a "Lengyel" család tulajdonában, 

Itt volt a tüzoltóegyesület helyisége is, 

Tabódon a "pauman-vkrtshaus" /Baumann-Wirtshaus/ 

1940 óta már nem kocsma, 

A családi nevet úgy találtuk meg, hogy a "Baumann" 

névvel szerepelt egy másik földrajzi név is - párhu-

zamos névadás - "paurnans kraits" ugyanebben a helység- 

ben, 
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Hel y ségnevei<  

Bonyhád: 	"pQrsirpr vgrtshaus" /Berschinger Wirts- 

haus/ = "Kocsma, Börzsönyi-kocsma",  
Börzsönnyel kapcsolatban meg szeretnénk emliteni, hogy 

az itténi Perczel kúriában nevelősködött az 1820-as évek 

elején a fiatal Vörösmarty, 

Bonyhád: 	"kartuspusta, krukpusta, pgrsiQar vtrts- 

haus" /Kardos-pussta, Krugpussta, Berschinger Wirts-

haus/ = "Kardos-puszta, Krug-puszta,  Hegyi-kocsma".  
A"Kardos" főnevet "kartus"-nak ejtik a német parasz-

tok, hozzá-igazítva a szót saját kiejtési szabályaik-

hoz,  
"pgrsig" helységnév, magyar megfelelője 

"Börzsöny", Börzsönyt 1927-ben egyesítették Bonyháddal.  
"kartus" és "kruk" a volt tulajdonosok családi nevei. 

Németkér: 	"smukvetrtshaus" /Schmuckwirtshaus/  _ 
"Smuk-kocsma",  
A "smuk" szó a kocsma egykori tulajdonosának ragadvány-

neve, A kocsma Németkér utolsó háza.volt, s itt húzó- 

dott Tolna és Fejér megye határa, A ragadványnév  yaló- 
szinülég a tulajdonos csempésztevékenységével függ ösz-

sze ,  

Bonyhád 	"hqlvir /Helbig/ _ "Hélbig-kocsma" 

Bátaszék:  

Károlin",  

"karolin" /Karolin/ = "Kl ~ resa-kocsma, 

Tolna : 	"poldi" /Poldi/ _ "Csányi-kocsma, Nesze- 

picsa-csárda",  

A vendéglő fogalmát csupán a tulajdonos  családi  neve,  

vagy keresztneve  1e1zi ,  
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"hglvic" /családi név/ 

"károlin" /keresztnév/ magyar: "Karolin" 

német: 	"Karoline" . 

A "poldi" a német "Leopold" keresztnév becéző alak-

ja, /Ladó János  122, 185-186, lap/ 

Bonyhád: 	"pfafapiglar, sort" /Pfeffenbüchler, 

Schorsch/ = "Kispipa, Vérn' r- kocsma ", 

A tulajdonos családi neve és külön a keresztneve e-

löli a vendéglő fogalmát,  

Ugy látszik a két nevet külön-külön is használójától 

függően, alkalmazták, 

Az épületben 1945-ig volt kocsma, Tulajdonosa magya-

rosan Pfeifenbüchler György, németül pedig Pfaffen-

büchler Georg, A "Schorsch" a Georg becéző alakja. 

Tevel: 	"kintar-sepi-krősvirtshaus" /Günter-Seppi- 

-Grosswirtshaus/ _ "Ződke'rszt, Gyógyszrtár, Patika", 

Az épület vendéglőként már nem müködik, 

A "virtshaus" szó két keresztnévvel, valamint jelzői 

melléknévvel alkot összetételt, 

Az első keresztnév "kintsr" = Günt/h/er, 

A "sepi" a " Joseph" becéző alakja, /Ladó János 122, 

175, lap/ 

Bonyhád: 	"na velt tsur pukli-nni" /Neue Welt zur • 
Bückli - Nani/ = "Pukli-Néni, Gébert-kocsma, Trak-

tor-csárda, Müm-iskola, Szakmunkásképző, Iparisuli", 

A vendéglőt lebontották, A "néni" az Anna keresztnév 

becéző alakja, /Ladó János  122, 24,1ap/ 

A "pukli" /Buckel/ valószinüleg ragadványnév, vagy a 

tulajdonos tényleg púpos volt, 

Tolna: 	"kréna pám" /Grüner Baum/ ="Bétai ven- 

déglő , Muszáj-baszni-csárda", 
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A vendéglő cégére szolgált a német elnevezés alap-

jául,  

A cégér zöld fa volt, Egy rossz hirü kocsma állt itt,  

s főként a közeli laktanya katonái látogatták,  

Bonyhád: . 	"spárniksvQrtshaus" /Sparnichtswirts- 

haus/ _ "B'étyár-kocsma",  

Tevel: 
	

"ny.ktars" /Nacktarsch/  

Alsónána: 	 "maus, stősmicnet" /Mauss, Stossmich-.  

nicht/ = "Máz",  

Vagy különálló asszociativ nevekkel, vagy pedig  

asszociativ név°és a "vertshaus" főnév összetételé-

vel jelölik a vendéglő fogalmát.,  

"sprniksvgrtshaus" = "Spare nichts Wirtshaus"  

Ma már lakóház, s a kocsma nem működik,  

Sobri Jóska is látogatta a néphit szerint,  

"neiktars" ="Nackter Arsch /csupasz fe- 

nék/,  

Valaha kocsma volt, ma lakatlan, Nevét állitólag azért  

kapta, mert a betérők még a nadrágjukat is elitták itt,  

"stösmixnet" = "Stoss miéh nicht"  

Egykor útmenti csárda volt, Az elnevezés erre utal,  

Bonyhád: 	"koralekvqrtshaus, unartarfar vertshaus"  

/Goralekwirtshaus, Unterdorfer Wirtshaus/ = "Koralek  

kocsma, FaIfer-kocsma"  

Régebbi tulajdonosa Koralek Henrik volt,  

"markvQ,rtshaus" /Marktwirtshaus/ =  

" ~rzséb~ t liget"  

Az egykori vásártér szélén álló kocsmáról van szó.  

"kmávgrtshaus" /Gemeindewirtshaus/ =  Szakadát:  

"Nagykocsma"  
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Bonyhádon az "unartárfarvQrtshaus" nevét onnan kap-

ta, hogy valamikor az alsóvárosiak jártak ide csak, 

és. ha .a felsővárosiak közül valaki betévedt, azt meg-

verték, 

A "markvtrtshaus" Bonyhádon hires kirándulóhely volt, 

mivel ideális környezetben nyolc holdnyi liget és 

szőlős közepén terült el, melyet a község bérbeadott 

négy-négy esztendőre, 

Szakadáton a "kmávQrtshaus" a falu legnagyobb kocsmá-

ja volt, 

Bonyhád: 	"hrnskap%riq" /Herrensgebirg/ _ "Apacel- 

lér-kocsma, Rózsadombi  kocsma". 	. 

Egykori tulajdonosaik értelmiségiek /Herren = urak/ és 

jómódú polgárok voltak, 

Izmény: 	"pgltsket" /Pelzkette/ _ "Pörkölődi-csár- 

da, székely: Pérk'élődi-gödrök", 	- 

A német nevekről nem ismerhető fel, hogy vendéglőkre 

vonatkoznak, 

A '"p4ltsket" csárda helyén most beomlott pincék, épü-

letmaradványok találhatók.  

Bonyhád: 	"krinolinvkrtshaus, pgntsvetrtshaus" 

/Krinolinenwirtshaus, Benzwirtshaus/ = "I<rinolin, 
Benc-kocsma,"- Egykori tulajdonosa Bencz Henrik volt, 

"spisveLrtshaus" /Spiesswirtshaus/ _ 
"Spisz-kocsma, Halász, Négycsöcsü; 

Egykori tulajdonosa Spiess Gyula volt, 

Kakasd: 	"holtsarvq.rtshaus" /Holzerwirtshaus/ _ 
"Holzer - kocsma, Strajher-kocsma, Presszó".  

.Kismányok: 	"házatárdQ, l plavQrtshaus" /Hasentscharda, 

Lepplerwirtshaus/ ="Nyul-csárda". 	. 
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Mőcsény: 	"serpveirtshaus" /Schenkwirtshaus/ _ 
"Senk kocsma, Tanács, Tanácsháza". 

Závod: 	"tsuqlvetrtshaus" /Zungelwirtshaus/ _ 
• 	

• 
"Gungel-kocsma, Prsszó", 

Tolna: 	"silirrgvqrtshaus" /Schillingwirtshaus/ = 

"Siling-kocsma, Fehér-hajó", 

Kevés adat birtokában az elnevezések eredetére leg-

feljebb csak következtetni tudunk, Mindegyik össze-

tételben megtalálható a "vgrtshaus" szó, Kismányokon 

viszont a "tsárdQ" szó szerepel, 

A tolnai "silirjgvrtsháus"-t leginkább hajósok láto- 

gatták, 

Bonyhádon a "krinolinvertshaus", pq .ntsvQrtshaus" hi 

res kirándulóhely volt, Ugyancsak Bonyhádon a 

"spisvertshaus" jelenleg italbolt,, Az 1950-es évek-

ben halászcsárda volt. 

Kismányokon a "házat sá rdQ", 1Qplavertshaus" ma lakó-
ház, 1880 körül a betyárok kiirtották az egész házné-

pet, tulajdonost családostul, csak egy cselédlány me-

nekült meg, aki az egyik betyár szeretője volt, és az 

a padláson a búzába bujtatta el, Ő vezette nyomra ; a 

zsandárokat, 

Igazgatási e g ységek, hivatálok  

Városi kerületi elől - áróság• 	•árősi hivatal Bi- 

róság  

. Bezirksamt  

Bonyhád: 

Járásbiróság" 

"patsirksámt" /Bezirksamt/ ="Biróság, 
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Pénzügyőrség, finánclaktanya  

Finanzen  

Tolna: 	"finántsa/finántsn" /Finanzen/ = "Fi- 

nánc-laktanya" 

A német "finántsa, finántsn" főnév jelentésválto-

zással került a magyar nyelvbe. 

A magyar "finánc" szó a népies, bizalmas stilusré-

teghez tartozik. 

Községháza, tanácsháza  

Gemeindehaus  

Bonyhád: 	"varushaus, kamaindahaus, parönashaus" 

/ Városhaus, Gemeindehaus, Baroneshaus/ = "Községhá-

za, Tanácsháza, Régi tanácsház", 

Érdekes, hogy a' német telepesek a magyar "város" 

szóból képezték a megfelelő hangalakot. 

Hőg.yész:. 	"kmréhaus, kamaindahaus" /Gemeindehaus/ = 

"Községház, Tanácsház". 

Kakasd: 

Tanácsháza", 

"kmáhaus" /Gemeindehaus/ = "Községháza, 

Majos: 	"kmáhaus, kamaindahaus" /Gemeindehaus/ = 

"Községház, Tanács". 

Máza: 	"kmáhaus" /Gemeindehaus/ = "Községházá, 

Tanácsháza, Tanács". 

Nagymányok: 

"Tanácsház ". 

"kmáhaus, kamaidahaus" /Gemeindehaus/ = 
A 

Nagyvejke: 	"kmenahaus" /Gemeindehaus/ = "Biróház, 

Tanácsház", 
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Tabód: 	"kmáhaus, kmaindahaus" /Gemeindehaus/ _ 

"Községháza, Tanácsház", 

Váralja: 	"kamaindahaus,•kmáhaus" /Gemeindehaus/ _ 

"Községház, Tanácsház", 

Zomba: 	"k/a/máhaus, kamaindahaus" /Gemeindehaus/ 

"Községháza, Tanácsház ", 

Kurd: 

ségház", 

"kmáhaus" /Gemeindehaus/ _ "Tanácsház, Köz- 

Muosi.: 	"kmauhaus" /Gemeindehaus/ = "Tanácsház". 

A diftongizáló Mucsiban a nyelvjárási "a"-ból "au"• 

kettőshangzó lett, 

Györköny: 

Dunakömlőd: 

háza". 

"kmáhaus /Gemeindehaus/. 

"kmáhaus" /Gemeindehaus/ _ "Régi-község 

Alsónána: "kmáhaus" /Gemeindehaus/ _ "Tanácsház, 

Községház". 	. 

Bétaszék: "kmáhaus, kmaindahaus, varishaus" /Gemeinde-  
haus, -Városhaus/ _ "Tanácsháza, Községháza", 

Mözs: 

Szálka: 

"kmáhaus" /Gemeindéhaus/ _ "Tanácsház ", 

"kmáhaus" /Gemeindehaus/ _ "Tanácsház ", 

Tolna: 	"kmáhaus, kmaindahaus, vQrtshaus" /Gemeinde 

haus, Wirtshaus/ _ "Tanácsháza, Községház", 

,- 
Várdomb: 	"kmáhaus" /Gemeindehaus/ _ "Tanácsház", 

Belecska: "kmáhaus" /Gemeindehaus/ _ "Tanácsház", 

Diósbérény: "kmáhaus" /Gemeindehaus/ "Községház, 

Tanácsház"; Tanácsház"; 	 . 
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Keszőhidegkút: 

ház, Tanácsház" 

'kmánahaus" /Gemeindehaus/ _ "Község- 

Nagyszékely: 'kamán-ahaus' ' /Gemeindehaus/ _ "Köz- 

ségház, Tanácsház", 

Pári: 	"kmáhaus" /Gemeindehaus/ _ "Tanácsház ", 

Szakadát: 	"km5haus" /Gemeindehaus/ ="Községhá- 

za, Tanácsháza", 

Szárazd: 	"kmáhaus" /Gemeindehaus/ _ "Tanácsház", 

Udvari: 

Tanácsház", 

"kmáhaus" /Gemeindehaus/ _ "Községház, 

Varsád: 	"kmihaus" /Gemeindehaus/ _ "Községház", 

Bonyhádon 3 német elnevezést találúnk ugyanazon épü-

letre, Az első elnevezés "varushaus" előtagja "város" 

magyar, szó, Bonyhád korábban város volt, s erre utal 

a név, 

A "parönashaus"megjelölés azt jelzi, hogy az épület 

a múlt században még állitólag a Jósika báróké volt. 

Kakasdon a "kmáhaus" épületében . a községház, majd ta-

nácsház 1812-ben kezdett működni, 

Nagyvejkén ma mér csupán tanácsi kirendeltség van, 

Györkönyön a "kmáhaus" épülete, amely 1910-ben köz-

ségháza céljára épült, jelenleg felső tagozatú álta-

lános iskola, 

Bátaszéken a községháza épülete régi uradalmi kastély 

volt, Itt lakott Rosenberg, a nag.ymalom'tulajdonosa, 

valamint Leperdpuszta és egyéb teréziánumi uradalom 

bérlője 1929-ig, Ettől kezdve községháza, Itt két 

párhuzamos elnevezést is találunk, A "varishaus" elő-

tagja a magyar "város" szó, amely alapján a földrajzi 

név adója a helységet városnak tartja, 
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Tolnán a községháza épülete 1906-ban épült, A másik 

-_régebbi - német neve onnan származik, hogy a helyén 

előtte egy nagy kocsma, beszálló vendéglő állt, 

Várdombon a tanácsháza épületét 1870-ben a Köh1 csa-

lád adta el a községnek, Akkor alakult a jegyzőség. 

1970 óta a Bátaszéki Nagyközségi Közös Tanács Várdom-. 

bi Kirendeltsége, 

A különböző nyelvjárási alakokban gyakran találkozunk 

a szinkópa jelenségével, /Márvány János, 133, 43,1ap/ 

kmá, kména Gemeinde 

Iroda, hivatal  

Kanzlei  

Mucsi: 	"té•q.s-kants7.ai " /TSZ-Kanzlei/ = "Tsz,-iro- .. 
da" , 

Az összetétel előtagja, magyar rövidítés, 

Tsz.  = termelőszövetkezet, 

ung, TSZ = LPG 

A "kantslái" főnév a mai német nyelvben-a  régies szó-

kincshez tartozik, 

Városháza  

Rathaus  

Györköny: 	"ráthaus" /Rathaus/ 

Az épület eredetileg a község legmódosabb gazdájának 

volt a lakóháza, 

A "ráthaus" földrajzi nevet, csupán Györkönyön talál-

tuk az 55 vizsgált helység közül, 

Adóhivatal  

Steueramt  

Bonyhád: 	"staiaramt" /Steueramt/ _ "Adóhivatal, 

Járási Tanács, Járási Hivatal", 

1945 előtt volt adóhivatal, 
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Dézsmaház 

Vámozihaus 

Tolna; 	"vámőzihaus" /Vámozihaus/ _ "Dézsmaház" 

Az összetétel előtagja magyar szó, 

vám = Maut, A dézsmaház a múlt század végén még állt, 

s ide kellett leadni a szőlő után járó dézsmát, Ma 

csak a  romjai - vannak  meg, 

Városház  

Városhaus  

Tevel: 	"varashaus" /Városhaus/ _ "Városház, Köz- 

ségház, Ovoda", • 

Az összetett szó első tagja magyar főnév, város = 

Stadt, Az épület 1968-ig községháza, illetőleg ta-

nácsháza volt, azóta óvoda, 

Szervezetei<  

Egyesület ,  Társulat 
Gesellschaft . 

Bátaszék: 	"hűt'íátksglsaft" /Hutweidegesellschaft/ _ 
"Társulat", 

A legeltetési társulat irodája, 

Egyesülés, társulat  

korporáció 	. 
Korporation  

Bonyhád: 	"korparatsjő"./Korporation/ _ "Örm é lház, 
Ipartestület, Hangya, Zománcgyári kulturház", 

Q 	 I 

Bátaszék: 	"korparatsjőn" /Korporation/ = "Ipar, 

A két világháború között a helyi ipartestület székháza 

volt,  
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Bonyhádon a "korpratsjő' 1  most kulturház és óvoda, 

.B:taszéken a '"k`orparatsjőn" épülete az ipartestület 

székháza volt, ma a KIOSZ székháza, Az ipartestület 

a kisiparosok érdekvédelmi szerve volt régen, mely-

nek helyére a KIOSZ lépett, 

Egyesület 

Verein  

Tevel: 	"handverkafarain" /Handwerkerverein/ = 

"Iparoskör, Kulturház", 

Bétaszék: "jirjklirjksfraint" /Jünglingsverein/ _ 
"Müller-héz, Német Kör, Magyar Kör". 

Bonyhádvarasd: "lgzafraln" /Leseverein/ = "Tanács, 

Tanácsház", 

Nagyszékely: "lésfrai" /Leseverein/ = "Ásó iskola, 

Kis iskola", 

Bátaszék: 	"maurasf/a/rain, maurasfraint" /Maurers- 

verein/ = "Gál Kati néni ", 

Bonyhád: "milicfrain" /Milchverein/ = "Csarnok", 

Kakasd: 	"sé•naiclar mili/c/farain" /Schöneichler 

Milchverein/ = "Szép-tölgyesi-tejcsarnok", 

Bonyhád: "milicfráin" /Milchverein/ _ "Tejcsarnok", 

Kakasd: 	"miliWfarain" /Milchverein/ = "Sajgyár, 

székely: Tejcsarnok", 

Majos: 	"milicfrain" /Milchverein/ = "Vajgyár, 

Tejüzem, Gumigyár". 

Tabód: 

Alsónána: 
Kisbolt", 

"milWrain" /Milchverein/ = "Tejcsarnok", 

"milicfrain" /Milchverein/ = "Felső -bolt, 
7 	n 
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Bátaszék: 

csarnok", 

Szálka:  

Párthejiség",  

Bátaszék: 

"Szovj6tház", 

ler-kocsma", 

"milicfraint" /Milchverein/ = "Tej- 
~ 	 n  

"milicfrain" /Milchverein/ _ "Pártház,  

"slapaf/a/rain" /Schlappenverein/ _ 

"tsimarfarain" /Zimmerverein/ _ "Pil- 

Tevelen a "handverkafarain" iparoskör volt, 

Bátaszéken a "j il]kliqksfraint" német müvelődési kör  

is volt, sőt egy időben a német ifjusági szervezet  

székháza. 

Bonyhádvarasdon a "l zafraln" régen olvasókör volt, 

Nagyszékelyen a "lésafra" helyén az általános isko-

la alsó tagozata kapott helyet, s jelenleg a 4 Május 1  

Ruhagyár részlege müködik, 

Bátaszéken a "maurasf/a/rain" a kőművesek egyesüle - 

tének a találkozóhelye volt.  

Bonyhádon a "milicfráin" száz éve működő tejcsarnok.  

Kakasdon a "sénaixlar mili//fara pi n" az 1930-as évek-

ben nagy sajtgyár volt, 

Majoson a "mili cf ~ rain" 1963-ig tejfeldolgozó üzem  

volt, utána gumijavitó,  

Alsónánán a "milicfrain" helyén vegyesbolt van, amely  

a falu északi részén található.  

Bétaszéken a "milicfraint" Roth Ferenc véméndi szü- 
3  

letésü bátaszéki lakos családi házé, illetve tej-

gyüjtő, és feldolgozó telepe volt, Ma lakóház,  

Bátaszéken a"slapaf/a/rain" német név a törpebirtokos 

parasztok egyesületét jelöli, amely a két világháború  

között itt működött, Az összetétel első tagja a német  

lakosság tipikus papucsviseletére utal,  

Bétaszéken a "tsimarfarain" az ácsok egyesületének  

találkozóhelye volt, 
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Itt jöttek össze va ssár és'ünnepnap, A szakmai fiatal-

jai: tanoncok, segédek itt tartották zenés-táncos 

összejöveteleiket, 

Egészségügy 

Gyógyszertá r, Patika 

Apotheke  

Bonyhád: "nai apt .6l<" / Neue  Apotheke/ _ "Patika ". 

Bátaszék: 	"ap-atél<a" /Apotheke/ _ "Patika ", 

Gyönk: 	"apatél" /Apotheke/ _ "Patika, Gyógy- 

sz .6rtár", 

Bátaszéken az "apatéka" "Szentháromság gyógyszertár" 

néven egykor Pongrácz Lajos gyógyszerész, a Sárközi 

Takarékbank igazgatója, országgyülési képviselő, tu-

lajdona volt, Ma is gyógyszertár, 

Jellemző, hogy az "Apotheke" főnévnek két variánsa van 

munkaterületünkön, Az "-e" végü alak kizárólag kato-

likus községekben fordul elő, mig a rag nélküli vál - , 

tozat a protestáns településekre jellemző, 

Járványkórház  

Cholerahaus  

Bonyhád: 	"I<ol/a/rahaus" /Cholerahaus/ _ "Járvány- 

kórház, Petőfi tsz," 

A 19.századi sialyos járványos betegség emlékét idézi 

az elnevezés, Az épület járványkórház volt. 

Orvos  

Doktor  

Kisdorog: 	"toi<tar" /Doktor/ _ "Orvosi réndélő", 
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Vöröskereszt  

Rotes Kreuz  

Lengyel: 	"rótkraits" /Rotes Kreuz/ _ "Polgári 

Kör, Olvasókör, Egészségház'. 

Kórház  

Spital 

Bonyhád: 	"alt spitQl" /Altes Spital/ _ "Ispitál, 

Régi-kórház", 

1780-ban alapított "Irgalmas Szamaritánus" kórház 

volt, Most iskola, 

Kereskedelem 

Hússzék  

Fleischbank  

Bétaszék: 	"larentsflaispar)k" /Lorenzfleischbank/ _ 
"Moniglihus szék, Monigli - husszék", 

Kistormás: "flaispajk" /Fleischbank/ = "Mészárszék; 

Bétaszéken a "larentsflaispank" összetétel előtagja 

keresztnév, Régen Mohnigl Lőrinc hentesüzlete volt, 

ma az ÁFÉSZ húsboltja. A német elnevezés a tulajdonos 

keresztnevét őrizte meg, 

Kistormáson a "flaisparp" az ÁFÉSZ időszakos húskimé- 

rője, 

Üzlet, bolt  

Gescháft  

Bonyhád: 	"tavidavits/kft/" /Davidovics/geschöft/ 

"Davidovics-bót, Efemesz, Ábécé", 
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Majos: 	•"tsülaufkkft /Zulaufgescháft/ = "Bót", 

Váralja: 	"pklstaints" /Perlstein/ 	"Zsidó bót", 

Bonyhádon a "tavidavit s/k seft/"földrajzi név előtag-
ja feltételezhetően szláv apai nevet tartalmaz, 

Majoson a "tsülaufkhft" összetétel előtagja családi .  

név, Feltételezésünk alapja a párhuzamos földrajzi 

névadás. 	 - 

Bonyhádon és Kétyen találtunk a "Zulauf" névvel föld-

rajzi elnevezéseket, 

Váralján a "p,lstalnts" Perlstein nevű izraelita ke-

reskedő boltja volt, 

Kakasd: 	"jutakseLft" /Jud-Geschöft/ _ "Zsidó  bótja". 

A "juta" előtag a volt tulajdonos ragadványneve, 

Györköny: 	"s övri kkft" /Oberes Geschöft/ _ "Felső 

bolt" 

"s undri kskft" /Unteres Geschöft/  

bolt, Kati-bolt", 

Az "undri", "ővri" melléknevek helyzetjelölő szerepet 

töltenek be, Az "undri" a falu déli részét jelöli, az 

"ővri" pedig az északi részét, 

Bolt, üzlet  

Gewölbe  

Kurd: 	"hgrpstkve.lp" /Herbstgewölbe/ _ "Herbszt-bót, 

Bába néni háza", 

"kapinjakveilp" /Kapinya-Gewölbe/ _ "Kapinya- 

bót" 

"vurmkveilp, judakv‘lp" /Wurmgewölbe, 

Judengewölbe/ _ "Vurm-bót", 

Nagyszékely: "mirkovitska velm" /Mirkovits-Gewölbe/ = 
"Mirkovics-bót", 
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Szakadát: 	"raitsis kavqlp" /Reitzisgewölbe/ _ 
"Rejci-üzlet" 

"tokars kavelp" /Stockersgewölbe/ _ 
"Stokk .6r üzlet", 

Varsád: 	"laknarkavtlm" /Lacknergewölbe/, 

"milarkavQlm" /Müllergewölbe/, 

A "Gewölbe" főnév családi nevekkel alkot összeté-

telt, Jellemző, hogy a ."Gewölbe" főnév csak néhány 

községre jellemző, ezek elsősorban protestánsok, 

Családi nevek  
.  

Kurd: "hgrpst" /Herbst/ 

"kapinj a" /Kapin.ya/ 

"vurm" /Wurm/ 

Nagyszékely: "mirkovits" /Mirkovits/ 

Szakadát: , 	"raitsi" /Reitzi/ 

"stokar" /Stocker/ 

Varsád: 	"laknar" /Lackner/ 

"milar" /Müller/, 

Ezek a boltok nagy része ma már boltként nem mükö-

dik, csupán az emlékezet őrizte meg őket, 

Varsádon 'a "milarkavg,lm" kivételesen ma is bolt, 

Kurdon a "vurmkvelp" ma fodrászműhely; a "hgrpstkv0lp" 

épületében pedig a bábaasszony lakik, 

Nagyszékelyen a "mirkovitskavelm" jelenleg kulturház, 

Varsádon a "laknarkaveLlm" tanácsháza, 

Szakadát: 	"tislars kavO_p" /Tischlers Gewölbe/ _ 

"Krémár-üzlet", . 

A "Gewölb" szó tehát egy olyan főnévvel alkot ösz-

szetételt, amely egy szakmát jelöl, Az elnevezés alap-

ja az üzlet volt tulajdonosa "Krémer" nevü, korábban 

asztalos volt, 
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Mázsaház, mérlegház 

Waaae 

Bonyhád: 	"vőxhaizi, vóxhaus" /Waagháusi, 

Waaghaus/ _ "Mérlegház", 

A hivatalos mérlegelés csak itt történt  egykor.  

Majos: 

Mérlegház", 

"vo/x/haus" /Waaghaus/ _ "Mázsaház, 

Mucsfa: 	"kmviga" /Gemeindewaage/ = "Községi-mér- 

leg" 

A "haizi" kicsinyitőképzős alak, 

Cédulaház  

Zettelhaus 

Tolna: 	"tsetlhaus" /Zettelhaus/ _ "Cédulaház", 

A "tsetlhaus"•a magyar "cédulaház" tükörfordítása, 

Ebben az épületben állitották ki, illetve kezelték 

1950-ig, vásárok alkalmávai,a járlatleveleket, 

Oktatási, müvelődési célra használt épületek 

Gimnázium 

Gymnasium 

Bonyhád: 

Gimi". 

"kimnázium" /Gymnasium/ . = "Gimnázium, 

"altkimnsium" /Altes Gymnasium/ _ 'Greg-

-gimnázium, Öre g -keri", 
A "kimnasium" régen evangélikus egyházi főgimnázium 

O 

. volt, most Petőfi Sándor Állami Gimnázium, 

Az "altkimnasium" régebben az algimnázium /n6gy o,z-

tállyal/, később kereskedelmi középiskola volt, ma a 

Perczel Mór Közgazdasági Technikum régi épülete, 
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Diákotthon  

Internat  

i 
Bonyhád: 	"nai intarnát" /Neues Internat/ = "Kolé ~s,  ,,  
Fiukoles, Balogda",  

Óvoda  

Kindergarten  

Majos: 	"kinarkárta" /Kindergarten/ = "Plébánia,  

Óvoda",  

A régi plébániát többször átépítették,  

Kulturház  

Kulturhaus  

Mivel irodalmi alakot vett át a nyelvjárás, igy a nyelv-

járási alakok megegyeznek az irodalmival,  

A főnév előfordulási helyei: Kisdorog, Lengyel, Györ-

köny, Várdomb, Diósberény, Gyönk, Keszőhidegkút, Sza-

kadót,  

Iskola  

Schule  

Dúzs: 	"sül, kmáhaus" /Schule, Gemeindehaus/ = 

"Iskola, Tanács, Tanácsház". 

Dunakömlőd: "sűl, krózi sül" /Schule, Grosse Schule/ =  

"Öreg iskola",  

A "sül" főnév a nyelvjárásokban egységes, mivel köl-

csönzés az irodalmi nyelvből,,  

Az alábbi helységekben a "ül" főnév magában fordul  

elő: Bonyhád, Nagyvejke, Tabód, Dúzs, Kurd, Dunaköm-

lőd, Kistormás, Szálka, Nagyszékely,  

Bonyhádon a " sül"  épületébe csak alsótagozatosak•járnak,  

Dúzson egy épületben volt az iskola és a tanácsház, s  

innen a kettős elnevezés,  
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Szálkán a "sűl" elnevezésen a régi iskolát értették. 

Nagyszékelyen a "saul" az államositás előtt reformá-

tus iskola volt, 

Kakasd: 	"p%latsar sűl" /Belacer Schule/ _ "B .élaci 

iskola, székely: Bélaci óvoda 

Az épület 1960-ig iskola volt, azóta óvoda. A földraj-

zi név "Belac" helységnevet tartalmazza, Belac külön 

község volt, Első izben 1198-ban kelt egyházi irat em-

liti. A török hódoltság idején ez is elnéptelenedett, 

néhány rác család lakott csak a kokovicsi részben, majd 

németek költöztek ide is, 1767-ben 41 család lakta, 

1937-ben egyesitették Kakasddal, 

Kurd: 	"suntaxhaus, suntaxsúl" /Sonntaghaus, 

Sonntagschule/ _ "Kis iskola,'Szontág-ház". 

Az összetételek előtagja családi nevet tartalmaz. Ez a 

kisebbik általános iskolaáJban a házban van, melynek 

tulajdonosa "Sonntag" nevű volt, Az iskola neve megőriz-

te a volt háztulajdonos családi nevét. Névátmenet más 

főnévi összetétellel„ "suntax"-"haus", q 1". 

Kismányok: 	"sulhaus" /Schulhaus/ _ "Öreg iskola", 

Varsád: 	"sűlhaus" /Schulhaus/ 	"Régi iskola". 

A "s-6l" főnév az "alt" melléknévvel együtt szerepel az 
alábbi helységekben: Aparhant, Bonyhádvarasd, Cikó, Ma-

jos, Máza, Mözs, 

A "sű1" főnév a "nai" melléknévvel együtt szerepel az 

alábbi helységekben: Aparhant, Bonyhádvarasd, Cikó, 

Lengyel, Majos, Máza, Györköny, Dunakömlőd, Alsónána, 

Mözs, Tolna, 

Aparhanton, Bonyhádvarasdon, Cikón, Majoson, Mázán és 

Mözsön az "alte Schule" mellett találtunk "neue Schule" 

összetételeket, 

Az új 	azért kapta az "új" jelzőt, mivel később 

építették vagy korszerüsitették. 



Kisdorog: 

Várdomb: 

"óbar sül" /Obere Schule/ _ "Főső iskola". 

sú1" /Obere Schule/ _ "Felső iskola ", "óva r 
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Mözsön:az "alt sűl" régen katolikus iskola volt, 

Majoson: a "nai .; sú1" épületét magánházból alakitot- 

ták át, 

Mázán: a "nai sűl" 1961-ben épült, 

Györkönyön: a "naii sül" épületében az általános is-

kola alsó tagozata müködik, 1964-ben építették újjá, 

Dunakönlődön: a "nZii sül" az újabb iskolaépület neve. 

Alsónána: a "naia s51" épületében a körzete'sitésig 

az általános iskola felső tagozata kapott helyet, 

Mözs: a "nái' 1 " épületét a második világháború után 

építették, 

Tolna: a "naixa sűl" épülete a II,számú általános is-

kola, 

Tolna: a másik "naixa sül" a központi általános isko-

la. 1931-ben épült, A többitől abban különbözik, hogy 

emeletes, . 

Mint láthatjuk Tolnán a két iskola német elnevezése 

azonos, 

Kakasd: 	"unar sül, splül" /Untere Schule ; 

Spielschule/ _ "Ásó iskola, székely: Sárga iskola", 

Várdomb: 	"undar sül" /Untere Schule/ _ "Alsó is- 

kola, Öreg iskola", 

Az "ober"-"unter" melléknevek antonim párt alkotnak, 

és az épület helyzetét jelölik adott településen belül, 

Az "unter" melléknév déli irányt,' az  "ober" melléknév 

pedig északi irányt. 

,Várdomb: az "over sül" az általános iskola két épüle-

téből az északabbra eső, Az "undar sül" a falualsó, 

déli részén található, srégebbi mint a felső iskola, 

1770-ben épült, majd leégett, 1389-ben ujjáépitették, 

Felekezeti iskola volt, 
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v-- v- 
Kakasdon a másik német elnevezés "spil su l" arra utal, 

hogy régen az épületben óvoda müködött, 

Kisdorogon az "őbsr sűl" irodája a község legrégibb 

épülete, 1790 előtt épült, s kántorlakás volt. 

Kakasd: 	"krös sűl" /Grosse Schule/ _ "Nagy iskola, 

Feccer iskola". 

Az iskola 1850-ben épült. 

Váralja: 

iskola",  

"urjris sűl" /Ungarische Schule/ _ "Magyar 

Bonyhádvarasd: "folkspunthaus, sűltaits" /Volksbundhaus, 

Deutsche Schule/ _ "Német. iskola, Kulturház", 

Váralja: 

kola 

V v_ 
"taits sul" /Deutsche Schule/ = "Német is- 

Alsónána: 	"rátsasül" /Raizenschule/ _ "Zaji-féle-ház, 

Szerb iskola", 

-Bétaszék: 	"rats2 sűl" /Raizenschule/ _ "Rác iskola", 

Szálka: 	"rátsa sűl" /Raizenschule/ _ "Orvosi 4"endelő, 

Rác iskola". 

A vegyes lakosságú községekben, a különböző nemzetisé-

geknek megvoltak a maguk iskolái, A rácok görögkeleti 

vallásúak voltak, s ez is fontos indok volt, hogy gyer-

mekeiket külön iskolába járassák. Mindez egyik bizonyi-

téka annak, hogy a nemzetiségi elkülönülés a békés egy-

másmellett élés ellenére megvolt, 

Alsónánán, Bétaszéken és Szálkán az első világháború 

után is működtek szerb iskolák, 

Bátaszéken a "rátsasül" - ba 1929- ben már csak négy gyer-

mek járt. Ma lakóház, 

Basch Ferenc náci eszméket valló csoportja 1936-ban meg 

alakitotta a "Volksdeutsche Kameradschaft" nevü szerve-

zetet, amely  1938-ban felvette a "Volksbund" nevet, 

/Bán Péter 16, 1030-31,1ap/ 
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A "Volksbundhaus" Bonyhádvarasdon ennek a szervezet-

nek volt helyi székháza,  

Különféle szükségleteket kielégitő, a lakosság  

szolgálatában álló létesitmények  

Szegényház  

Armutshaus  

Tolna: 	"Qrmútshaus" /Armutshaus/ _ "Szgényház"  

Az intézmény az 1940-es évek végéig működött.  

Fürdő, Strand  

Bad  

Bátaszék: 	"pát" /Bad/ _ "Strand"  

A felszabadulás után épült a vásártér helyén, Először  

tisztasági fürdő volt, jelenleg strandfürdő, nyáron  

üzemelő medencékkel,  

Tűzoltószertár  

Feuerhaus  

Bonyhád: 	"faia rhaus" /Feuerhaus/  

"fairhaizi" /Feuerháusi/ = "Tüzóttósz6rtár,•  

Tüzóttóság ".,  

A "fai rhaus"-t lebontották, 1874-ben alakult, s a  

Tüzoltó Egyesület fecskendőháza volt.  

Tűzoltószertár  

Spritzenhaus  

Kakasd: 	"sprits/h/aizl" /Spritz/en/háusel/ _ 
~  

"B6laci-tüzótósz6rtár"  

"spritsbhaizl" /Spritz/en/háusel!  _ 
"Tüzótósz6rtár", 	 ' 
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Mucsfa: 	"spritsahaus" /Spritzenhaus/ _ "Tüzóttó- 

-ráktár" 

Mucsfán a "sprits'3haus"-t már nem használják, 

Kakasdon a "sprits/h/aiz1" _ "B .61aci-tüzótósz6rtár" 

1935-ig volt használatban, 

Tüzoltószertár  

Feuerwehrhaus  

Kisdorog: 
	"faia rvrhausli" /Feuerwehrhausli/ = 

"Tüzoltószértár", 

Tüzoltószertár  

Feuerspritze  

Majos: 	"faiarsprits" /Feuerspritze/ _ "Szertár, 

Tüzóttóház" 

Az épület régen volt tüzoltószertár, most daráló. 

Tüzoltószertár 

Feuerspritzschuppen  

Kistormás: 	"faiarspritssopa" /Feuerspritzschuppen/ _ 
"Tüzojtósz6rtár", 

Tüzoltószertár  

Feuerwehrschuppen 

Lengyel: 	"faiary'qr sopa" /Feuerwehrschuppen/ _ 
"Szirtár ", 

Tüzoltószertár volt, ma lakóház,. 

Tűzoltószertár  

Feuerwerker  

Tolna: 	"faiarvgrga" /Feuerwerker/ _ "Tüzoltó- 

szértár, Tüzoltólaktanya, Leventeotthon", 
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Összefoglalóan megállapitható, hogy a vizsgált terü-

letén a "tüzoltószertárra" bőséges szókincset használ-

tak, 

Posta  

Post  

Mucsi: 	"Roust" /Post/ _ "Posta" 

Várdomb: 	"post" /Post/ _ "Posta" 

"post, kmáhaus, folkspunthaus" /Post, 

Gemei'ndehaus, Volksbundhaus/ _ "Pósta" 

A "post" főnév irodalmi kölcsönzés a nyelvjárásokban, 

s ezért egységes, s teljesen azonos az irodalmi alakkal, 

Ettől eltérést Mucsin találtunk, 

Rátaszéken a "post" a teréziánumi uradalom gazdasági 

épülete volt, A posta 1920-ban vette át, 

Várdombon három német nevet is találunk az épületre, 

Itt volt az első községháza "kmahaus", Az 1870-es ével< 

elején átvette a posta, 1942-43-ban a "folkspunthaus" 

a Volksbund helyi szervezetének székháza, A felszabadu-

lás után végleg postahivatal, 

Posta  

Postamt . 

Majos: 	"postamt" /Postamt/ _ "Posta, Kulturház" 

Régebben az épület magánház volt, 

Posta  

Posthaus  

Keszőhidegkút: "posthaus" /Posthaus/ _ "Posta", 
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Takarékpénztár  

Sparl<asse  

Bonyhád: 	" sparkasa" /Sparkasse/ _ "Boros-bank  

Hitelszövetkzet"  

Banképület volt,  de lebontották,•  

Viztorony  

Wasserturm  

Bonyhád:  "vasarturam" /Wasserturm/ _ "Viztorony"  

Tolna: 	"vas rturm" /Wasserturm/ _ "Viztorony"  

Bonyhádon a "vasartur m"-ot lebontották. Azóta persze  

új tornyok épültek,  

Tolnán a "vasarturm" az 1960-as évek elején épült.  

Családi nevek  

"aus"  
"asman"  

"pauman"  

"pái -ar"  

"pg,l<ar"  
" tsűlauf"  

"tsűlf"  

"t sofpind-ar"  
"tsof"  
"éreLt"  
"estraicar"  

"pfafapixla r"  

"fátl"  
"fqstatits"  
"I<ár á .  i"  

"I<auzar"  
"hatvágnar"  

"h e~lvis"  

/Ausch/  

/Assmann/  

/Baumann/  

/Bayer/  

/Becker/  

/Zulauf/  

/Zulauf/  
/Zoffbinder/  

/Zof  f/  

/Ehret/  

/Österreicher/  
/Pfaffenbüchler/  

/Fadl/  

/Festetics/  

/Garay/  

/Gauser/  

/Hartwagner/  

/Helbig/  

Bonyhád  

Mucsi  

Tabód  

Kurd  

Bonyhád  

Majos  

Bonyhád  

Kakasd  

Kakasd  

Cikó  

Bátaszék  

Bonyhád  

Mucsi  

Tolna  

Tolna  

Bétaszék  

Mucsi  

Bonyhád  
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"hirikst" 	/Hirigst/ 	Várdomb 

"hartnstá" 	/Hartenstein/ 	Kakasd 

"hqkatarf" 	/Heckendorf/ 	Bétaapáti 

"hgrpst" 	/Herbst/ 	Kurd 

"hipnar" 	/Hübner/ 	Szálka 

"jurák" 	/Dung/ 	Bonyhád 

"kaimar" 	/Geimer/ 	Majos 

"kapinja" 	/Kapinya/ 	Kurd 

"kartus" 	/Kardos/ 	Bonyhád 

"kruk" 	/Krug/ 	Bonyhád 
t 

"keLnrat " 	/Keinrat/ 	Alsónána 

"klain" 	/Klein/ 	Varsád 

"414" 	/Köhler/ 	Bátaszék . 

"kévágö" 	/Kővágó/ 	Gyönk 

"kril" 	/Grill/ - 	Bonyhád 

"krösvalt" 	/Grosser Wald/ 	.Györe 

"kutruQ" 	/Gutrung/ 	Gyönk 

"lqntjgl". 	/Lengyel/ 	Bonyhád 

"laknar" 	/Lackner/ 	. Varsád 

"matusq.k" 	/Matusek/ 	Németkér 

"mél" 	/Méhl/ 	Mucsi 

"mirkovits" 	/Mirkovits/ 	Nagyszékely 

"mirkovits" 	/Mirkovits/ 	Nagyszékely 

"mily r" 	/Müller/ 	Bonyhád 

"milar" 	/Müller/ 	Varsád 

"paus" 	/Pausch/ 	Mucsi 

"pertsl" 	/Perzel/ 	. Bonyhád 

"pgrtsl" 	/Perzel/ 	Bonyhád 

"pglsta'nts" . /Perlstein/ 	Váralja 

"perla r" 	/Perler/ 	Tolna 

"pits" 	/Bitz/ 	Bonyhád 

"pölon" 	/Pohlon/ 	Alsónána 

"posnjak" 	/Bosnyák/ 	Cikó 

"prainirJ" 	/Breining/ 	Mőcsény 

"prukar". 	/Bruker/' 	Tolna 

nrédar" 	/Reder/ 	Bonyhád 
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"raitsi" 	/Reitzi/ 	Szakadót 

"rőzá" 	/Rózsa/ 	Bonyhád 

"ros" 	/Roz/ 	Kisvejke 

"rumpla" 	/Rumpler/ 	Mucsi 

" silar" 	/Schiller/ 	Várdomb 

" snaidar" 	/Schneider/ 	Kakasd 

"spatsa" 	/Spatzen/ 	Tevel 

" s pil" 	/Spiel/ 	Mucsi 

"spitsar" 	/Spitzer/ 	Várdomb 

"rtk" 	/Schreck/ 	Mőcsény 

" srgk" 	/Schreck/ 	Bonyhád 

"stokar" 	/Stocker/ 	Szakadót 

"sustar" 	/Schuster/ 	Szálka 

"sustar" 	/Schuster/ 	Bonyhád 

"suntax" 	/Sonntag/ 	Kurd 

"trautman" 	/Trautmann/ 	Varsád 

"trautman" 	/Trautmann/ 	Varsád 

"tunar" 	/Tuner/ 	Németkér 

"varga" 	/Varga/ 	. Kurd 

"vacs" 	/Weiss/ 	Varsád 

"vacs" 	/Weiss/ 	Kakasd 

"volf" 	/Wolf/ 	Majos 

"vurm" 	/Wurm/ 	Kurd. 

A lista tartalmazza a "Középületek, létesitmények" 

fejezetben a német földrajzi nevekben található vala-

mennyi családnevet, 

"hq.lvix" /Bonyhád/ ismert, és ma is használt német csa-

ládi név, 

"pq,rtsl" /Bonyhád/, A Perczel család neve a magyar 

történelemből ismert, A családnak Tolna megyében vol-

tak birtokaik, 

"pauman" /Tabód/..Tabódon találtunk egy másik földraj-

zi nevet is, amelyben ugyanezen család neve szerepel, 

/"paumans kraits"/ 

"War" /Bonyhád/ Kalaznón leltünk egy nevet, mely a 



"loti" 
	

/Lotti, Lotte/ 

Charlotte 

"nini" 
	

/Nanni/ 

Anna 

"poldi" 	/Poldi/ 

Leopold 

Várdomb 

Bonyhád 

Tolna 
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"Becker" családra utal. /"p,karkavglprintja"/ 

"rédar" /Bonyhád/, Tabódon létezik a "rédarfqlt" . 

földrajzi név és Lengyelben a "rédarkraits", melyet 

a Reder család állittatott. 

Mindazon családi nevek, melyekre forrásaink nem vol-

tak, egyedülálló földrajzi nevekként fordultak elő,. 

s etimológiájuk bizonytalannak látszott, nem került 

be listánkba, 

Keresztnevek  

"arvánaza" 	/Urban/ 

"vrnast" 	/Ernst/ 

"frants" 	/Franz/ 

"kintar" 	/Gunter/ 

/Günt/h/er/ 

"larents" 	/Lore'nz/ 

"jula" 	/Oyla/ 

/Julius/ 

"karol" 	/Karola/ 

"karolin" 	/Karoline/ 

"j5no" 	/János/ 

" undor" 	/Sándor/ 

"siga" 	/Zsiga = Siegmund/ 

"stgfán" 	/Stefan/ 

"rudolf" 	/Rudolf/ 

Bonyhád 

Tolna . 

Kakasd 

Tevel 

Bátaszék 

Várdomb 

Várdomb 

Bétaszék 

Mucsi 

Tolna 

Kisdorog 

Bonyhád 

Tolna 

Becenevek  
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" sorz" 

"sepi" 

/Schorsch/ 

Georg 

/Seppi/ 

Joseph 

Bonyhád 

Tevel 

Az itt közölt lista a "Középületek-létesitmények" fe-

jezetben a földrajzi nevekben előforduló valamennyi 

kereszt és becenevet tartalmazza. A becenevek mellett 

feltüntetjük azokat a keresztneveket is, amelyekből 

az adott beceneveket képezték, 

Raqadványnevek  

"tsigltsagl" /Zickzack/ 

/Zickelzackel/ 

Bonyhád 

"i stokkréd1 " 	/Istok - Gret/e/1/ Bonyhád 

István Margarete 

"ju ta" /Jud/ 	Kakasd 

Pejorativ értelemben használják.. 

"smuk" 	/Schmuck/ 	Németkér 

. "saksamils r" 	/Sachse Müller/ 	Bonyhád 

"élamil" 	/Öhlermühle/ 	Kakasd 

Helységnevek  

"pglats" 

"lavir" 

"pát" 

"pgrsiu" 

"senáiql" 

"sara" 

"varsa t" 

/Belac/ 

/Lajvér/ 

/Bát/ 

/Bersching/ 

/Börzsöny/ 

/Schöneichel/ 

/Szárazd/ 

/Varsád/ 

Kakasd 

Alsónána 

Kakasd 

Bonyhád 

Kakasd 

Gyönk 

Varsád 

A "Középületek-létesitmények" fejezet földrajzi nevei-

ben  előforduló valamennyi ragadvány és helységnevet kö-

zöljük, s mellette feltüntetjük az.irodalmi német.nyelvü 

alakokat. 



Etimológiai 	magyarázatok  
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A Közé•ületek-létesitmén ek fe'ezetben elő- 

_ forduló földrajzi nevek etimológiai vizsgá- 

lata  

A középületek, létesítmények fejezetben előforduló  
német földrajzi nevek etimológiai vizsgálatát elvégez-

tük, Az azonos eredetű szavakat külön egységekbe fog-

laltuk, Először a tulajdonneveket csoportositottuk,  

majd a közneveket,  

'Tulajdonnevek vizsgálata  

Keresztnevek  

'Germán eredetü keresztnevek  

Ernstkastell/"qrn-stkastetl"/ = "Ernő-kastéj, Krausz-ház,  

Bölcsőde" Tolna  

Rudolfische  Kastell /"rudolfisa  I<ast4.l''/ _ "Sándor dok- 
tor háza, Festetics-kastél" Tolna  

Günter-Seppi-Grosswirtshaus /"kintlr-sepi-krósvirtshaus"/=  

"Ződk ~részt, Gyógyszertár, Patika" Tevel  

Zsigas  Kastell /"sigaskastql"/ _ "Dőri-kastéj" Kisdorog  

Zsiga = Siegmund  

Görög eredetű keresztnevek  

V 	C  

Sándorkastell  /"sandorkastel"/ _ "Fiser-ház" Tolna 

Sándor = Alexander 

Stefanshaus  /"st,fántshaus"/ Bonyhád  

A német falvakban gyakran előfordul, hogy olyan csalá-

dok neve elé, amelyből több van ugyanabban a községben, 

ragadványnevekkel történik a megkülönböztetés, Igy Bör-

zsönyben négy "Péter" nevü család volt, Az egyiket kö-

zülük a "Stefan" /=Péter/`'ragadványnévvel'látták el,  
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Latin eredetü keresztnevek 

Franzenmühle  /"frantsamil"/ = "Franc malma" Kakasd 

Julashaus,  /"julashaus"/ = "Téesz-iroda" Várdomb 

Karolin  /"Karol a"/ = "Klresa-kocsma" Bátaszék 

Lorenzfleischbank  /"lárentsflaispar)k"/ _ "Monigli 

hus szék, Monigli-huszszék" Bátaszék 

Urbanuser  Mühle /"arvnazamil."/ = "0rbán=malom, Rájn 

és Kláb" Bonyhád 

Héber eredetű  keresztnév  

János  seine Willie /"jános sai mé1"/ = "Éva-tanya" Mucsi 

A Középületek e  létesitmények fejezetben elő- 

forduló becenevek  etimoló  iq á.ja  

Germán eredetű  

Poldi  /"poldi"/ _ "Csányi kocsma; Neszepicsa-csárda" 

Tolna 

Poldi - Leopold 

Görög eredetű  

Schorsch  "sorz"/ = "Kispipa, Varn .ar- kocsma" Bonyhád 

Schorsch - Georg 

Latin eredetü  

Lotti- néni.- Haus /"loti- néni-haus"/ Várdomb 

Lotti, Lotte -'Charlotte 

Héber eredetű 

Neue Welt zur Buckli - .Nanni  Pinai velt tsur pukli-nőni"/= 

Pukli Náni, Gébert-kocsma, Traktor-csárda, Müm - iskola, 

Szakmunkásképző, Ipari-suli" Bonyhád 

Nanni - Anna 
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Günter - Seppi  - Grosswirtshaus /"I<int9r-sepi-I<rősvirtshaus,"/ 

Seppi - Joseph  

Keresztnevek a  ragadványnévben  

Istók - Gretel /"istőkkrd1"/ 	Bonyhád 

Istok - István 

Gretel - Margarete 

Görög eredeti  

Istók 	- 	István 

Szanszkrit vagy babilon 

ere:detd 

Gretel - 	Margarete 

Néhány családi név 

Görö eredetű  

Tunertiskisch /"tunartiskis"/ Németkér 

Hindi eredetű 

Laci<nergewölbe  /"laknarkevftlm"/ Varsád 

Latin eredeti  

Bayérhaus /"pkarhaus"/ = "Csoport, Téeszcsé, 

Bájj6r-ház" Kurd 

Österreicherhaus /"estr.aiprhaus"/ _ "Ösztráger-ház" 

BátaszéI< 

Grillwirtshaus /"krilvvrtshaus"/ = "Rájszi kocsma, 

Gril-kocsma" Bonyhád 

Perlerhaus /"pgrlarhaus"/ _ "Pérlér-ház, Kék gatya, 

Épittő kátéesz" Tolna . 

Schustermühle /"sustarm11"/ Szálka 
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Szláv eredetű  

Kapinya-Gewölbe /"kapinj2kvQlp"/ _ "Kapinya-bót" Kurd 

Matusekhaus  /"matusekhaus"/ _ "Három-ház" Németkér 

Mirkovits -Gewölbe /"mirkovitskavq.lm"/ ="Mirkovics-bót" 

Nagyszékely 

A teljesség igénye nélkül csoportositottuk a családi 

neveket, 

Helységnevek a földrajzi nevekben  

Bátimühle /"pátimil"/ = "Báti malom, székely: Pré-

musz malom" Kakasd 

"Bát" középkori helységnév, 

Belacer  Schule /"pglatsar sül"/ _ "Bélaci iskola, 

Bélaci óvoda" Kakasd. 

"Belac" elpusztult régi község neve. 

Lajvérmühle /"lavirmil"/ Alsónána 

"Lajvér" egykori különálló település neve, A helység 

név a német eredetű "Lauwer" személynévből keletkezett, 

Börzsönyer  /"Berschinger"/ Wirtshaus /"pgrsiiar vyrts-

haus"/ Bonyhád 

Egykori település neve, A helységnév "Burchan" közép-

kori családnév után keletkezett, 

Schöneichel  /"se54i.il"/ = "Szép tölgyes" 

Lakott hely, Az elnevezés alapja, hogy 1836-ig tölgy-

erdő volt a környéken, A település az irtás helyén ke-

letkezett, 

Szárazder  Mühle /"sarasar mil"/ _ "Gerenyási-malom" 

Gyönk 

A név a magyar "száraz" melléknévből keletkezett "-d" 

kicsinyitő képzővel, 

Varsader  Mühle /"varsátar mil"/ _ "Varsédi malom" 

A személynévként is alkalmazott magyar "varsa" vessző-

ből font tölcsér alakú hálóeszköz főnév "-d" képzős 

származéka, 
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Földrajzi  köznevek 

Arab eredetű  

Benzinbrunnen  /"pentsinpruna"/ = "Benzinkut" Bonyhád 

Germán eredetű , 

Baroneshaus  /"parönashaus"/ Bonyhád 

Emailfabrik  /"emailfaprik"/ = "Zománcgyár" Bonyhád 

Görög eredetű 

Apothek  /"apaték"/ _ "Patika" Bátaszék 

Bezirksamt  /"patsirksámt"/ _ "Biróság, Járásbiróság" 

Bonyhád 

Gymnasium  /"kimnzium"/ _ "Gimnázium, Gimi" Bonyhád 

Cholerastein  /"kolratá"/ _ "Kolra-kü" Mőcsény 

Kirschental  /"kctrstála "/ _ "Valtér-villa" Cikó 

Rote Lampe  /"röt lámpa "/ _ "Nyilvánosház" Bonyhád 

Sportplatz  /"sportplats"/ _ "Sportpálya, Fudbalpálya" 

Kismányok 
Schule  /"sűl"/ _ "Börzsönyi iskola" Bonyhád 

Weisstischler  /"vaistislar"/ _ "Vejsz asztalos, szé-

kely: Vejszné bótja" Kakasd 
Zettelhaus  /"tsetlhaus"/ _ "Cédulaház" Tolna 

Kelta  ered"etü  

Steueramt /"staiaramt"/ _ "Adóhivatal, járási Tanács, 

Járási Hivatal" Bonyhád 

Tunnel  /"tun4l"/ _ "Alagút" Mőcsény 	. 

Olasz hadifoglyok épitették az I,világháború idején. 

Latin eredetű  

Wilde Birne  /"vilda pir"/ _ "Cigányház" Lengyel 

Doktor  /"toktar"/ _ ';Orvosi rendelő" Kisdorog 
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Essigfabrik /"esiOaprik"/ _ "Ecetgyár, Zinger-féle  

esetgyár, Rongytelep, Mé-telep" Bonyhád  

K~ sefabrik /"Ikésfaprik"/ = "Terményforgalmi" Bonyhád  

Finanzen /"finántsa, finantsn"/ _'"Finánc laktanya"  

Tolna  

Granariberg/"kranáripgrk"/ = "Granári domb" Tolna  

latin granarium = magtár  

Kalkofen/"kalicőva"/ = "Mészégető" Bétaapáti  

Alte Kaserne /"alt kas@r "/.= "Gimnázium, Öreg lakta-

nya, Öreg-kaszárnya" Tolna  

Sparkasse  /" spar kasa"/ = "Boros-bank, Hitelszövetke-

zet" Bonyhád  

Kasinogarten /"kasinarkárta"/ = "Kaszinókert, Kertmozi"  

Bonyhád  
C 	1  

Ernstkastell /"%rnastkast'l"/ = "Ernő-kastély, Krausz-

-ház, Bölcsőde" Tolna  

TSZ-Kanzlei /"te-q,s-kantslai"/ = "TSZ-iroda" Mucsi  

Pelzkette /"pgltsket"/ = "Pörkölődi-csárda, székely  

Perkélődi-gödrök" Izmény  

Korporation /"korparatsjőn"/ = "Ipartestület" Bétaszék  

Neues Internat /"nai intarnát"/ = "Kols, Fiukoles,  

Balogda" Bonyhád /Tréfás elnevezés "Balogh" nevü igaz-

gató után./  

Krinoline /"krinolin"/ = "Krinolin" Bonyhád  

/Régen a cselédlányok tánchelye volt./  

Kulturhaus /"kultürhaus"/ = "Kulturotthon" Kisdorog  

Markwirtshaus /"markvq,rtshaus"/ = "Erzsébét-liget"  

Bonyhád  

Maurersverein /"maurasf/a/rain, maurasfraint"/ =  

"Gál-Kati-néni" Bétaszék  

Rossmühle /"rosmil"/ = "Kosut•utca" Várdomb  

Post /"post"/ = "Pósta" Gyönk  

Gendarmkasernev 	
- 

/"santar l<a zrn"/ = "Pósta" Szálka  

Hirigstpresshaus /"hirikstprq,shaus"/ Vérdomb  

Raizenschule /"ráts2461"/= "Rác iskola" Bétaszék  

Sachsenmüller/haus/ /"saksamilar/haus/"/ Bonyhád  
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Seidenfabrik  /"sa^dafabrik"/ = "Sejémgyár, Selém-

gyár, Selyemgyár" Tolna 

Sportplatz  /"sportplats"/ _ "Fotbalpája" Várdomb, 

Altes Spital  /"alt spitgl"/ _ "Ispitál, Régi-kórház" 

Bonyhád 

Station  /"tatsjőn"/ _ "Álomás" Bátaszék 

Wasserturm /"vasarturm"/ _ "Viztorony" Tolna 

Zieqelofen  /"tsiglöfa"/ _ "Téglagyár" Aparhant, 

Héber eredetű 

Juden Gesch6ft /"jutaksQft"/ _ "Zsidó bótja" Kakasd 

Szanszkrit eredetü  

Paprikamühle  /"paprikamil"/ _ "Paprikamalom" Kakasd 

Vitatott eredetü főnevek  

"Grafenbitzerhaus" /"krőfapitsahaus"/ _ "Gróf Picc, 

székely: Bicc-ház, székely: Potápi" Bonyhád 

A német "Pitz" tulajdonos előtt grófi épület volt 

"Ziqeunerloch"  /"tsijainarlox"/'= "Cigánytelep" Sza-

kadát 

Különböző eredetü főnevek  

Listánkba felvettünk olyan főneveket is, melyek megta-

lálhatók a magyar szókincsben. 

Perzsa eredetü  

Hasentscharda /"házatsárdcQ"/ = "Nyul csárda" Kismányok 

Leventeplatz  /"letvkntqplats"/ _ "Levente tér" Mucsi 

Vámózihaus /"vámözihaus"/ = "pézsmaház" Tolna 



- 	110 	NO 

Szerb-horvát erédetü  

Bósnyáksmühle /"posnjaksmil"/ = "Bosnyák malom, Pa-

lásti tanya" Cikó 

Iráni eredetd 

Városhaus /"varushaus"/ _ "Községháza, Tanácsháza, 

Régi tanácsház" Bonyhád 

A németek a magyar "város" szó nyelvjárási variánsát 

vették alapul a "városháza" elnevezéshez, 



A 	k ö z é p ü 1 e t e tr k , 	lét  e s i t m é n y e k 

fejezetben 	előforduló 	szavak  

1 i s t.á j a 



A középületek ,  létesitmények fejezetben előfor- 

duló német földrajzi nevek telies listála 

A nyelvjárási alakok-mellett közöljük, az irodalmi 

német átirásokat, 

Az összeállitást: "Tolna megye földrajzi nevei„ Végh 

József, Ördög Ferenc, Papp László' szerkesztése Buda-

pest,'1981 cimü könyv alapján végeztük el, A német 

nevek sorrendje követi a dolgozat tematikus felosz-

tását, A jegyzék 445 német földrajzi nevet tartalmaz, 

Szobor. emlékoszlo 

"k`olratá" 	"Cholerastein" /"Kolera-kü"/ Mőcsény 

"t erjkmöl " 	"Denkmal" /"§zobor, €mlékm ú "/Mőcsény 
"h%ldatvpmQl" 	"Heldendenkmal" /"Hősi emlékmű"/ Tabód 

"hgldnt4r3kmöl" 	"Heldendenkmal" /"Hősi emlékmű"/ Györe 

"hgldaterlkmól" 	"Heldendenkmal" /",Hősi emlékmű"/ Kisdorog 

Mivel a "Denkmal" /szobor, emlékmű/ újfelnémet kölcsön-

szóként került a nyelvjárásokba, szinte teljes mérték-

ben változatlan és ugyanabban a formában került át a 

különböző nyelvjárásokba,. Mindössze  két változást fi-

gyelhetünk meg a nyelvjárási és az irodalmi alak kö-

zött: a szóeleji zöngés "d" hang helyett annak zöngét-

len párját ejtik, Az újfelnémet "a"-t pedig a nyelvjá-

rási "ö"-val helyettesitették. 

"terjkmől", Hősi emlékművet többek között a következő. 

német falvakban találhatunk: Máza, Majos, Bétaapáti, 

Kismányok, Tabód, Györe, Kisdorog, Dúzs, Gyönk, 

Sport, gyakorlatozásra alkalmas terület  

"portplats", . 	"Sportplatz" /"sportpálya, fud- 

balpálya"/ 	 . 

A "Sportplatz" szóval kapcsolatban a fent említetteket 

tudjuk megállapitani, 
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A "Sportplatz" szót a következő falvakban regiszt-. 

ráltuk: Kismányok, Mucsfa; Kakasd, Tabód, Bonyhád-  

va.rasd, Kisdorogr•Várdomb. 

" spilplats" 	"Spielplatz" /' é . a , 	portpá:l. ,• a 
Tahód 

"lt?vgntgplats" 	"Leventeplatz" /"Levente tér"/ Mucsi 

Az utóbbi főnév az egykori katonai előképzőnek szá-

mitó "leventeegyesület"-nek nyelvi emléke, 

Közlekedés 

"statsjón" 	"Station" /"Álomős"/ Bétaszék• 

"klá statsjő" 	"Kleine Station" /"Kis-álomás"/ 

Bonyhád 

A "Station" főnév ugyancsák újfelnémet kölcsönszó, 

• igy szinte változatlanul került át a nyelvjárásokba, 

Két variáns található munkaterületünkön: "statsjón" 

és "statsjő", Az utóbbi tulajdonképpen az igazi nyelv 

járási alak, mert nazalizálta a szóvégi dentálist, 

A szó előfordulási helyei: Mőcsény, Bonyhád, Bikács, 

Mözs, Bétaszék, Keszőhidegkút, 

"strq.ks" 	"Strecke" /"Vasút"/ Várdomb 

"k15 srarig" 	"Kleine Schranke" /"Ifis-sorompó"/ 

Kurd 

"tunél" 	"Tunnel" /"' slagút "/. Mőcsény 

"vaxtarhaus" 	"Wéchterhaus" /"Bakterház, bfietes 

ó=► k+á 2 Kisw, 	0k 

A "Wéchterhaus" szó Kismányokon és Cikón fordul elő, 

"paktarhaus" 	"Baktérhaus" /"Rózsai-őrház, Raus-őr- 

ház, bakterház"/ Kurd 

"pentsinpruna" 	"Benzinbrunnen" /"Benzinkút",' Bonyhád 

"pushaltplats" 	"Bushalteplatz" 

- A "Bushalteplatz" szó Kisdorogon kétszer szerepel, 
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Emberi lakóhelynek szolgáló épületek  

"ts51f/s/haus" 	"Zuláufshaus" /"Uttörőház, Mi- 

csurin-ház"/ Bonyhád 

"krőfapitsahaus" 	"Grafenbitzerhaus" /"Gróf Picc, 

székely: Bicc-ház, székely: Potápi"/ Bonyhád 

"•rőzáhaus" 	"Rózsahius" /"Rózsa-ház"/ Bonyhád 

"stgfántshaus" 	"Stefanshaus" 	.Bonyhád 

"saksamila r/haus/" "Sachsenmüller/haus/" Bonyhád 

"prainirlhaus'•" . 	 "Breininghaus"/"Brejning-ház"/ 

Mőcsény 

"páarhaus" • 	"Bayerhaus" /"Csoport: Téeszcsé, 

Béjjér-ház"/ Kurd 

"viatshaus" 	"Wirtshaus" /"Kocsma"/ Mucsi - 

"matu 1skhaus" 	"Matusekhaus" /"Három-ház"/ Német- 

kér 

"kVrathaus" 	"Keinrathaus" /"Malom-ház, Tyuk- 

ház, Kej nrát-féle-ház"/ Alsónána 

"estrasarhaus" 	"Österreicherhaus" /"Ösztrágér-ház"/ 

Bétaszék 

"julashaus" 	"Julashaus" /"Téesz-iroda"/ Várdomb 

"jutarhaus, spitsarhaus, loti-néni-haus" 	"3udenhaus, 

Spitzerhaus, Lotti-néni-Haus" Várdomb 

"silarhaus" 	"Schillerhaus" Várdomb 

"trautmanshaus" 	"Trautmannshaus" /"Csöpögő, 

Don-kanyari-kocsma"/ Varsád 

"tsigltsagl" 	"Zickelzackel" Bonyhád 

"istőkkrédl" 	"Istok-Gretel" Bonyhád 

"h'k•atarf" 	"Heckendorf" Bétaapáti 

"krösvalt, krősavalt" 	"Grosser Wald" Györe 

"tsofsmit" 	"Zoffschmiede" /"Cof kovács, 

székely: Huker kovács, székely: Muszáj-kovácsmühej"/ 

Kakasd 

"vaistislar" 	"Weisstischler" /"Vejsz asztalos, 

székely: Vejszné bótja"/ Kakasd 



"Zsigas-Kastell" /"Dőri-kastéj"/  

"Altes Kastell"  "'Dreg kastél, 

"Meiselkastell"  /"Mejz61-kastéj,  
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"kkrxnarshaus" 	"Kirchnershaus" /"Sullér-ház, 

Prásszsr-ház, Régi-kórház"/ Bonyhád 

"hántjá, kliQlhaus" "Hangya, Klieglhaus" /"Arany  

Sas patika, Hangya"/ Bonyhád 

lettst haus, hiltsipus" 	"Letztes Haus, Hülziges  

Haus" /"Utkaparó-ház"/ Bonyhádvarasd 

"kálmárhaus" 	"Kalmarhaus" /"Kalmár-ház"/ 

Györe 

"tsiglófa/téglahaus" "Ziegelofen,•Téglahaus" /"Tégla-

ház, Stupa-féle-téglaház"/ Lengyel 

"rőrhitahaisxa" 	"Rohrhüttenhöuschen" /"Rór-hidi- 

-vadászház"/ Dúzs 

"henhaus" 

"kévágós hőf" 

Major"/ Gyönk  

A "Haus" főnév a nyelvjárásokban,égységes képet mu-

tat, A következő helységekben fordult elő összetétel-

lel vagy összetétel nélkül; Bonyhád, Mőcsény, Kurd,  

Mucsi, Németkér,'Alsónána, Bátaszék, Vérdomb, Varséd, 

Bonyhá.dvarasd, Györe, Lengyel, Dúzs, Mucsi, 

"Herrenhaus" /"Plébénia"/ Mucsi 

"Kővágós Hof" /"Kővágó-kastéj, 

"pQrtsls k astel"  

Bonyhád 

"pQrts1kastel" 

"Perczelskastell" /"Percül-kúria"/  

"Perczel-kastell" /"Perc6l-kas- 

téj, Lénykollégium, Lánykolé•s"/ Bonyhád  

"sigaskaste1"  

Kisdorog  

"alt kasté .l"  

Óvoda"/ Lengyel 

"maizlkastW  

Téesz-iroda, Mühejék"/ Tevel 

"I<árá i-I<ást ~l" 	"Garay-kastell" /"Esztéká, Ga-  
rai-kastéj, Garai-kastél"/ Tolna  

"qrnastkastql" 	"Ernstkastell" / "Ernő-kastéj,  
Krausz-ház, Bölcsöde"/ Tolna 
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" sandorkastl" 	."Sándorkastell" /"Fiser-ház"/  

Tolna  
"feis tatitsl<a stgl, rudolfisal<astl" 	"Festetics-kas- 

tell, Rudolfisches Kastell" /"Sándor doktor háza,  

Festetics-kastél"/ Tolna  

"hy. rtse_kskastW 	"Herzogskastell" /"Sulkovszki- 

-kastéj "/ Gyönk  

"kástélkárta" 	"Kastellgarten" /"Kastéjkert"/  

.Keszőhidegkút  

A "Kastell" főnevet, melynek nyelvjárási alakjai meg-

egyeznek, itt az összetételek miatt soroltuk fel.  

Előfordulási helyei: Bonyhád, Kakasd, Kisdorog, Len-

gyel, Tabód, Tevel, Váralja, Bikács, Tolna, Belecska,  

Gyönk, Készőhidegkút, Varsád,  

_  
"alda kasgra" 	"Alte Kaserne" /"Gimnázium,  

Öreg-laktanya, Öreg-kaszárnya"/ Tolna  

"nai .3 kaséra" 	"Neue Kaserne" /"Laktanya,  

Uj-laktanya, Tüzérlaktanya"/ Tolna  

" santarkazkrn" 	"Gendarmkaserne" /"Pósta"/ Szálka  

A "Kaserne" szó két nyelvjárási változatát Tolnán és  

Szálkán találtuk, 	 . 

"I<e~r stála" 	"Kirschental" ./ "Valter- villa"/  
Cikó  
"vilda pir" 	"Wilde Birne" / "Cigányház"/ Len-  
gyel  
"4lalox" 	"Köhlerloch" /"Kőler- ház"/  
Bétaszék  

"tsija ~ n a rlox" 	"Zigeunerloch" / "Cigánytelep"/  
Szakadát  

"lusthaus" 	"Lusthaus" / "Nyaraló, Filagóri"/  
Bonyhádvarasd  

"krős'kslos" 	"G 'rosses Geschloss" /"Kastél,  
Nagy-kastél"/ Hőgyész 	 . 



"Branntweinhütte" 

"Branntweinhütte" 

/"Pálinka- 

/"Pálinka- 

"Schnapsbrennerei" /"Szeszfőz- 

"Schnapshaus" / "Pálinkafőzde "/ 
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"klán kslos" 
	

"Kleines Geschloss" /"Kis-kas- 

tél"/ Hőgyész 

"tunartiskis" 
	

"Tunertiskisch" Németkér 

Ipari létesitmények 

"prandv5iprgnar5A" 	"Branntweinbrennerei" /"Szesz- 

főzde, Pálinkafőző"/ Alsónána 

"prandavaiprenarái" 
	

"Branntweinbrennerei" /"Pálinka- 

főzde"/ Varsád 

"prandavaihita H 

főzde"/ Mözs 

"prantváingta" 

főző"/ Nagyszékely 

"snapspren`2rái" 

de"/ Bonyhád 

"snapshaus" 

Györköny 

"práihaus" 	"Bruhaus" /"Kajzér-kocsma, 

Ezüstkalász, Butorbót"/ Bonyhád 

"praihaus" 	"Bráuhaus" /"Sörház"/ Tolna 

A "Branntwein" nyelvjárási változatai: "prandvá1" 

/Alsónána/ "prandavai" /Varsád, Mözs/ "prantvá3" 

/Nagyszékely/, A"Brennerei" szó a nyelvjárásokban 

megközelitőleg azonos, /Varsád, Alsónána, Bonyhád/, 

A "Hütten változatai "hit" . /Mözs/ "hkta" /Nagyszé-

kely/ 	. 

A "Schnaps" szó teljesen azonos./Bonyhád, Györköny/ 

a két helység. nyelvjárásában. 

A "Bráu" szóra példát Bonyhádon és Tolnán találtunk, 

Az alakok megegyeznek, 

"aiskrúva" 
	

"Eisgrube" /"Gégverm"/ Kéty 

"mgktár" 
	

"Magtár" /"Magtár"/ Várdomb 

-"kranaripetrk" 
	

"Granariberg" /"Granári-domb"/ 

Tolna 
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"pátimil" 	"Bátimühle" /"Báti malom, szé- 

kely: Prémusz-malom"/ Kakasd 

"varsatar mil" 	"Varsóder Mühle" /"Varsádi-malom"/ 

Varsád 

"arvánazamil" 	"Urbanuser Mühle" /"Orbán-malom, 

_Rájn és Kláb, székely: Klópék"/ Bonyhád 

"frantssmil" 	"Franzenmühle" /"Franc malma"/ 

Kakasd 

"rőt mil, juiksmil" 	"Rote .Mühle, Jungsmühle" 

/"Jung-malom, Sultéjsz-malom, székely: Junk-tanya"/ 

Bonyhád 

"valtmil, 'rqtsmil" 	"Waldmühle, Ehretsmühle" /"Eret-ma- 

lom, Banga-tanya"/ Cikó 

"posnjaksmil" 	"Bosnyáksmühle" /"Bosnyák-malom, 

Palásti-tanya"/ Cikó 

"snaidarmil" 	"Schneidermühle" /"Snejde'r-malom,_ 

székely: Zsók-malom"/ Kakasd 

"rosmil" 	"Rossmühle" /"Roz-malom"/ Kisvejke 

"kaimarsmil" 	. 	"Geimersmühle" /"Gejmer-malom,, 

Art-malom, Csergő-tanya"/ Majos 

"sretkm1 " 	"Schrecksmühle"/"Srek-malom, Rosz- 

-malom"/ Mőcsény 

" spatsarnili" 	"Spatzenmühle" /"Veréb-malom"/,Tevel 

"asmantsmél" 	"Assmannsmühle" /"Tyukház"/ Mucsi 

"f;tlsmél" 	"Fadlsmühle" Mucsi 

"hatvágnarml" 	"Hartwagnermühle" Mucsi 

"m-1 jános sa. mől" 	"Méhl János seine Mühle" 

/"Éva-tanya"/'Mucsi 

"pausmél" 	"Pauschmühle" Mucsi 

"rumplasmé1 	"Rumplersmühle" Mucsi 

"spiltsmél" 	."Spielsmühle" Mucsi 

"lavirmil, pölonmil" 	"Lajvérmühle, Pohlonmühle" 

Alsónána 

"hipnarsmil" 

Szálka 

"Hübnersmühle" /"Patkányosház"/ 

"sustarmil, vasarmil" 	"Schustermühle, Wassermühle" 

Szálka 
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"prukarmil" 	"Bruckermühle" / "Malom, 

BruKkkár- malom "/ Tolna 

"kutrupmil, sarasa mil" 	"Gutrungsmühle, Száraz- 

der Mühle"/."G *6r6nyási- malom "/ Gyönk 

"nai mil" 	"Neue  Mühle" Bonyhád 

"ébars mil" 	"Oberste Mühle" /"Főső- malom "/ 

Györe 

"unars mil" 	"Unterste Mühle" /"Á-só-malom"/ 

Györe 	. 

"krős mil" 	"Grosse Mühle" / "Malom "/ Hőgyész 

"klá mil" 	"Kleine Mühle" / "Kis- malom,. 

.Rans- malom, Zöldbéka "/ Majos 

"k1 mil, maurarmil" 	"Kleine Mühle, Maurermühle" 

/ "Kis-malom "/ Tabód 

"alt mil" 	"Alte Mühle" /"Ó- malom "/ Tevel 

"fuksmil" 	"Fuchsmühle" / "Róka - malom, szé- 

kely: Siller-tanya"/ Bonyhád 

"fitskgmil" 	"Ficzkómühle" /"Fickó-malom, 

Fricsi-malom"/ Bonyhád 	. 

"támp,mil" 	"Dampfmühle" /"Gőzmalom, Termény- 

forgalmi"/ Bonyhád 

"612imil" 	"Öhlermühle" /"Olajmalom"/ Kakasd 

"hegy ráf/ts/mil" 	"Herrschaftsmühle" /"Urasági-ma- 

lom, székely: Lovinusz-malom"/ Kakasd 

"paprikamil" 	•"Paprikamühle" /"Paprikamalom"/ 

Kakasd 	 . 

"r3tsm11" 	. "Raizmühle" /"Rác-malom, Kecskés-. 

-malom"/ Kakasd 

" svc.vamil" 	"Schwaberimühle" /"Sváb malom"/ 

Bétaszék 

"rosmil" 	"Rossmühle" /"Kosut utca"/ Várdomb 

"kmáml " 	"Gemeindemühle" /"Községi-malom"/ 

Pári 

"rédarsmil" 	"Rédersmühle" /"Réder-mlom, 

Májér-malom, Gazdakör, Csányi-kocsma, Késdobáló, Bics-

kanyitogató"/ Bonyhád 
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"srAksmil" 	"Schreksmühle" /"Srekk-malom, 

Rossz-malom"/ Bonyhád 

"sustarmil

- 

" 	"Schustermühle" /"Frőlih-malom"/ 

Bonyhád 

"Warsmil" 	"Bergersmühle" /"Bekkér-malom"/ 

Bonyhád 

"tumpamil/pétlmil" 	"Stumpfenmühle, Bettelmühle" 

/"Hármastanya"/ Bonyhádvarasd 

"vuartsmil" 	."Weppertsmühle" Bátaapáti 

"lovear mil" 	"Lovasermühle" Bátaapáti 

"kentslar s mil" 	"Genzlersmühle" Bátaapáti 

"peLtsmxl" 	"Betzmühle" Bátaapáti 

"rurjkamil" 	"Rungenmühle" /"Seffe'r-malom, 

Seffé.r-tanya"/ Bátaapáti 

"rotarmil" 	"Rottermühle" /"Kón-bót, Erhartbót, 

Dekman-bót"/ Bátaapáti 	.. 

"gtűdarsmil" 	"Studersmühle" /"Studer-malom, 

Puskás-tanya"/ Cikó 

"srótmil" 	"Schrotmühle" /"Vejsz-darálója"/ 

Kakasd 

"filtsigarsmil" 	"Filzingersmühle" /"Loc-malom, 

Gortva-tanya"/ Majos 	. 

"paltsm11" 	"Balzmühle" /"Borbéj-tanya"/ Majos 

"kraitsarmil" 	"Kreuzermühle" /"Krajcár-malom"/ 

Mőcsény 

"lauliml.l" 	"Laulimühle" /"Lauli-malom"/ Tabód 

"perk'arsmél" 	"Bergersmühle" Mucsi 

A munkaterületünkön a "Müh1e" főnév következő válto-

zatait találtuk: "mit 	"m.ili", "mél", 

"min"  alak Tevelen volt,. 
"m61" változat fordult'elő Mucsin, 

Az összes többi helységben "mit szerepel, 

A "Mühle" szót a következő helyeken találtuk: Alsónána, 

Bátaapáti, Bátaszék, Bonyhád, Bonyhádvarasd, Cikó, 

Gyönk, Györe, Györköny, Hőgyész, Kalaznó, Kakasd, Kis-

vejke, Majos, Mőcsény, Mözs, Mucsi, Nagyszékely, Pári, 
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Szálka, Szakadát, Tabód, Tevel, Tolna, Udvari, Var-

sád; Várdomb. 

"hirikstpryshaus" 	"Hirigstpresshaus" Várdomb 

"karoltspryshaus" 	"Karolspresshaus" /"Vili-tanya, 

Sóház"/ Várdomb 

A "Presshaus" főnevet csupán Várdombon találtuk.  

"saltshaus" 	"Salzhaus" /"Sóház"/ Bétaszék 

"slaxtpruka" 	"Schlachtbrücke" /"Vágóhid"/ 

Tolna 	. 

"slaxtpruka 	"Schlachtbrücke" /"Vágóhid"/ 

Várdomb 

"sl áxprik/prpka" 	"Schlagbrücke" /"Vágóhid"/ Bony- 

hád 

"sláprik" 	''Schlagbrücke" /"Vágóhid"/ 

Varsád 	 . 

"sláxpruka" 	"Schlagbrücke" /"Vágóhid"/ 

Bátaszék 

"slapaqk" 	"Schlagbank" /"Vágóhid"/ Nagy- 

székely, 

A "Schlachtbrücke" szó nyelvjárási változatait Tolnán, 

Várdombon, Bonyhádon, Varsádon, Bátaszéken, Nagyszé- 

kelyen rögzítettük, A variánsok "slaxtpruka" /Tolna, Várdomb 

"sláxprik/pruka" /Bonyhád, Bétaszék/ "sláprik" /Varsád/ 

valamint "slápar)k" /Nagyszékely/.. 

"holtshántlur)" 	"Holzhandlung"/"Fatelep, Tüzép"/ 

Bonyhád 

"holtshandluq" 	"Holzhandlung" /"Stándli-féle-fa- 

telep"/ Bátaszék 

"holtshandlur3" 	"Holzhandlung" /"Májár-féle-fa- 

telep, Lénár-féle-fatelep,.Tüzép"/ Bátaszék 

A "Holzhandlung" szó újfelnémet kölcsönzés, igy a nyelv 

járás csak csekély eltérést mutat. Lásd Bonyhádon. 
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A szó előfordulási helye Bonyhád és Bétaszék volt. 

'Holtsplats" 	"Holzplatz" /"Sterntelep, 

Fatér"/ Tolna 

"holtsplats, holtshandluq" 	"Holzplatz, Holzhand- 

lung" /"Rozmáj'ér-fatelep"/ Tolna 

A "Holzplatz" főnév újfelnémet kölcsönzés a nyelv- 

járásokban, Tolnán találtuk ezt a földrajzi nevet, 

"ségaveriq" 	"Ságewerk" /"Fűrésztelep"/ 

Szálka 

A "Sögewerk" nyelvjárási alakja csupán Szálkán sze-

repel. 

"klőshita" 	"Glashütte" /"Üveghuta"/ Mő- 

csény 

"k1Qshit•a" 	"Glashütte" /"Üveghuta"/ Béta- 

apáti 

A "Glashütte" nyelvjárási változatai: "klőshita" 

/Mócsény/ "klőshita" /Bétaapáti/, 

"I<aliőva" 	"Kalkofen" /"Mészégető"/ Béta- 
apáti 

"kalisővs" 	"Kalkofen" /"M.észkemnce"/ Vár- 

alja 

A ■"Kalkofen" nyelvjárási változataiban nincs különb-

ség, 

"tsiglöfa" 	"Ziegelofen" /"Téglagyár"/ Apar- 

hant 

"tsiglőva, ril, stoköva" 	"Ziegelofen, Ring Stockofen" 

/"Hésszr-téglagyár"/ Bonyhád 

"tsiglőva" 	"Ziegelofen" /"Krausz-tégla- 

gyár, Téglagyár, Építőipari-kőtéesz"/ Bonyhád 

"tsiglöfa" 	"Ziegelofen" /"Téglagyá'•"/ Hő- 
gyész 

"tsiglőfa" 	"Ziegelofen" /"Kis-téglagyár, szé- 

kely: Fődes-gödör"/ Izmény 
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"tsiglőva" 	"Ziegelofen" / "Téglagyár"/ Kis- 

dorog 

":tsiglőva" 	"Ziegelofen" / "Téglagyár"/ Mucs- 

fa 

"tsiglőfs" 	"Ziegelofen" / "Téglagyár"/ Zomba 

"tsiglöfa". 	"Ziegelofen" /"Uj-szöllők"/ Dúzs 

"tsiglouva" 	"Ziegelofen" /"Téglaégető"/ Mucsi 

"tsiglő/fa/" 	"Ziegelofen" / "Téglaégető"/ Bikács 

"tsiglö/tsiglőfa" "Ziegelofen" / "Vitézi-dülő"/ Bi- 

kács 

"tsiglöva" 	"Ziegelofen" / "Téglaégető"/ Német- 

kér 	. 

"tsiglőfa" 	"Ziegelofen" / "Téglaégető"/ Alsó- 

nána 

"tsiglőfa" 	"Ziegelofen" / "Téglaégető, Tégla- 

kemence"/ Tolna 

"tsiglőva" 	"Ziegelofen" / "Téglaház"/ Gyönk 

"tsixlöva" 	"Ziegelofen" / "Téglagyár"/ Kesző- 

hidegkút 

"tsiglőva" 	''Ziegelofen" / "Téglagyár"/ Varsád 

"tsiglhaus, tsiglhita" 	"Ziegelhaus, Ziegelhütte" 

Pári 

"telcikr kröv?alta tsiglőfa" 	"Delláckergraben, Alter 

Ziegelofen" / "Szénégető"/ Dúzs 

/"au/tsiglővs" 	/"Ausch/-Ziegelofen" /"Áus-tégla- 

gyár"/ Bonyhád 

"kauzar" 	"Gauser" / "Nyéki-dülő, Gauzer"/ 

Bétaszék 

A "Ziegelofen" szó a téglagyártás nyelvi emléke. 

Lelőhelyei: Aparhant, Bonyhád, Hőgyész, Izmény, Kis-

dorog, Mucsfa, Zomba, Dúzs, Mucsi, Bikács,.Németkér, 

Alsónána, Tolna, Gyönk, Keszőhidegkút, Varsád, Pári, 

Bétaszék, A nyelvjárási változatok: "tsiglőfa" /Apar-

hant, Hőgyész, Izmény, Zomba, Dúzs, Bikécs, Alsónána, 

Tolna/ . 
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"tsiglouva" 	/Mucsi/ 

"tsiglö" 	/Bikács/ 

"tsiglőva" 	/Bonyhád, Kisdorog, Mucsfa, Németkért 

Gyönk, Keszőhidegkút, Varsád/ 

ksisfaprik" 	"Essigfabrik" /"Ecetgyár, Zin- 

ger=féle-ecetgyár, Rongytelep, Mé-telep"/ Bonyhád 

esiry.faprik" 	"Essigfabrik" /"Ecetgyár"/ 

Bonyhád 

" I<ésfaprik" 	"Ká s efabrik" /"Terményforgalmi"/ 
Bonyhád 

"lumbafabrik" 	"Lumpenfabrik" /"Téksztilgyár, 

Szőnyeggyár"/ Tolna 

"saidafabrik" 	"Seidenfabrik" /"Sejemgyár, Se- 

lémgyár, Selyemgyár"/ Tolna 

"mirkovit s faprik" 	"Mirkovitsfabrik" /"Katolikus 

templom"/ Nagyszékely 

"qmállfaprik" 	"Emailfabrik" /"Zománcgyár"/ 

Bonyhád 

A "Fabrik" szó változatlanul került át a nyelvjárások-

ba, Egyetlen változás, hogy a "b" zöngés mássalhangzó 

zöngétlen párját a "p"-t használják, 

Előfordulási helyei: Bonyhád, Tolna, Nagyszékely,, 

Szórakozással kapcsolatos épületek  

"kasinarkárta" 	"Kasinogarten" /"Kaszinókert, 

Kertmozi"/ Bonyhád 

"I<asina" 	"Kasino" /"Áruház, Kisáruház, 

Bank, Kaszinó"! Tolna 

A "Kasino" szó Tolnán és Bonyhádon fordul elő. A nyelv-

járási alakok azonosak. 

"kuplarái, rot lámpa" 	"Kupplerei, Rote Lampe" 

/"Nyilvánosház "/ Bonyhád 
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A "Kupplerei" szó mint nyelvi emlék egyedül Bonyhá- 

do_n maradt meg. A nyelvjárás a vulgáris magyar "kupleráj"  

szót őrizte meg.  

"virtshaus" 	"Wirtshaus" /"Kocsma"/ Mucsi  

"vertshaus" 	"Wirtshaus" /"Zing .6r-féle-ház"/ 

Bátaapáti 

"virtshaus" 	"Wirtshaus" /"Községi-kocsma"/ 

Györe 

"khft, vq.rtshaus" 	"Gescháft, Wirtshaus" /"Bót, Kocs- 

ma, Pr ésszó"/ Kisdorog  

"virtshaus" 	"Wirtshaus" /"Kocsma"/ Máza  

"kkft, vertshaus" 	"Gescháft, Wirtshaus" /"Bót, Kocs- 

ma"!  Tabód 

"vkrtshaus" 	"Wirtshaus" /"Kulturház,  Zéll ~ r- 
-kocsma"/ Alsónána 

"vkrtshaus" 	"Wirtshaus"./"Kiskocsma"/ Kistormás 

"perlerhaus, vQrtshaus" 	"Perlerhaus, Wirtshaus" 
/"P .6rlér-ház, Kék-gatya, Épitő kátéesz"/ Tolna 

"vqrtshaus" 

"vq.rtshaus"  

turotthon"/ Dúzs 

"krős vg,rtshaus" 

"Wirtshaus" /"Kocsma"/ Várdomb 

"Wirtshaus" /"Kocsma, Mozi, Kul- 

"Grosses Wirtshaus" /"Erdős--szóló,  
Oroszlán-szóló, Ara -nyoroszlán, Béke szóló, Béke"/  

Bonyhád .  

"krós virtshaus" 	"Grosses Wirtshaus" /"Milos-féle  
nagyvendéglő"/ Hőgyész  
"krős vtrtshaus, kindarkárt'" 	"Grosses Wirtshaus,  
Kindergarten" /"Ovoda"/ Kisdorog  
"krös vgrtshaus" 	"Grosses Wirtshaus" /"Gali-ház,  

Gali-kocsma, Nagykocsma"/ Bátaszék  
"krús virtshaus" 	"Grosses Wirtshaus"/"Nagykocsma"/  
Kistormás  

"tv-kis vertshaiz1" "Türkisches Wirtsháusel" /"Török-

-c sá rda "/ Mözs 	 . 

"kló vkrtshaus" 	"Kleines Wirtshaus" /"Kiskocsma,  

Krémer kocsma"/ Diósberény  
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"krös vqrtshaus" 	"Grosses Wirtshaus" /"Nagy- 

kocsma, Községi-kocsmá"/ Diósberény 	. 

"krős virtshaus" 	"Grosses Wirtshaus" /"Nagy- 

kocsma, Általános iskola"/ Gyönk 

"k15 vvrtshaus" 	"Kleines Wirtshaus" /"Szepi- 

-kocsma"/ Szakadót 

"krilvQrtshaus" 	"Grillwirtshaus" /"Rájszi 

kocsma, Gril-kocsma"/ Bonyhád 

"letntjQlsvg.rtshaus" 	"Lengyelswirtshaus" /"Len- 

gyel-száloda, Posta"/ Bonyhád 

"hartnst6v4rtshaus" 	"Hartensteinwirtshaus" 

/"Hártistán korcsumája"/ Kakasd 

"tsofprindarsvqrtshaus" 	"Zoffbinderwirtshaus" 	. 

/"Cof-kocsma, Gejsz-kocsma, székely: Kerekes kocsmá-

ja, Pál-Andris-Antika-kocsmája,_Kulturház"/ Kakasd 

"volfvgrtshaus" 	"Wolfwirtshaus" /"Volfkocsma"/ . 
Majos . 

"pauman-vq. rtshaus" 	"Baumann-Wirtshaus" /"Bauman- 

kocsma"/ Tabód 

"vargavertshaus" 	"Varga-Wirtshaus" /"Varga-kocs- 

ma, Szöllőhágyi-kocsma, Tiktoll-kocsma, Martinka-ház"/ 

Kurd 	. 

"klainvertshaus" 	•"Kleinwirtshaus" Varsád 

"vaisvQrtshaus" 	"Weisswirtshaus" Varsád 

"t rautmansvg.rtshaus" 	"Trautmannswirtshaus" Varsád 

"pQrsigar vertshaus" 	"Börzyönyer Wirtshaus" Bonyhád • 

"kartuspusta , krukpusta, persirlar vqrtshaus" 	"Kardos- 

-pussta, Krugpussta, Börzsönyer Wirtshaus" /"Kardos- 

-puszta, Krug-puszta, Hegyi kocsma"/ Bonyhád 

"smukvgrtshaus" 	"Schmuckwirtshaus" /"Smuk-kocs- 

ma"/ Németkér 

"hglviC 	"Helbig" /"Hélbig-kocsma"/ 

Bonyhád 

" karolin" 	"Karolin" /"Klrcsa-kocsma, 

Karolin"/ Bátaszék 

"poldi" 	"Poldi" /"Csányi-kocsma, Nesze- 

picsa-csárda"/ Tolna 
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"pfafpixlar, sor." 	"Pfaffenbüchler, Schorsch"  

/"Kispipa, Vé'rn .6r-kocsma"/ Bonyhád  
"kintar-sepi-krösvirtshaus", 	"Günter-Seppi-Gross- 

wirtshaus" /"Ződk er ~szt, Gyógyszrtár, Patika"/ Tevel  
"nai velt tsur pukli.-nni" 	"Neue Welt zur Buckli- 

-Nanni" /"Pukli-Náni, Gébert-kocsma, Traktor-csárda,  

Müm-iskola, Szakmunkásképző, Iparisuli"/ Bonyhád  

"kréna pám" 	"Güüner Baum" /"Bátai vendég- 

lő, Muszáj-baszni-csárda"/ Tolna  

"spörniksvQrtshaus" • 	"Sparnichtswirtshaus" /"B ~- 

tyár-kocsma"/ Bonyhád  
"nkktars" 	"Nacktarsch" Tevel  
"maus, stősmicnet" 	"Mauss, Stossmichnicht" Alsó- 

nána  

"koralgkvgrtshaus, unartárfar vkrtshaus" 	"Koralek- 

wirtshaus, Unterdorfer Wirtshaus" /"Koralek-kocsma,  
Fajfr kocsma"/ Bonyhád  
"markvgrtshaus" 	"Markwirtshaus" /"Erzsébét-li- 
get"/ Bonyhád  
"kmávrtshaus" 	"Gemeindewirtshaus" /"Nagykocs- 
ma "/ Szakadát  

"hqynskap ,rix" 	"Herren/s/gebirg" /"Apacellér- 

-kocsma, Rózsadombi-kocsma"/ Bonyhád  
"pQltsket" 	"Pelzkette" /"Pörkölődi-csárda,  
székely: Pérk'dlődi-gödrök"/ Izmény  

"krinolin, vkrtshaus, pq.ntsvQrtshaus" 	"Krinoline,  

Wirtshaus, Benzwirtshaus" /"Krinolin, Benc-kocsma"/  
Bonyhád  
"spisvgrtshaus" 	"Spiesswirtshaus" /"Spisz-kocs- 
ma, Halász, Négycsöcsű"/ Bonyhád  
"holtsarv%rtshaus" 	"Holzerwirtshaus" /"Holc6r-kocs- 
ma,Str.ajhé-r-kocsma, Presszó."/ Kakasd  

"házatsárdQ, 1ulavQrtshaus" 	"Hasentscharda,  

Lepplerwirtshaus" /"Nyul-csárda"/ Kismányok  
"serpvetrtshaus" 	"Schenkwirtshaus" /"Senk-kocs- 
ma, Tanács, Tanácsháza"/ Mőcsény  
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"tsu9lvkrtshaus" 	"Zungelwirtshaus" /"Gungel- 

-.kocsma, Presszó "/ Závo,d 

"siliqgvq.rtshaus" 	"Schillingwirtshaus" 

/"Siling-kocsma, Fehér-hajó"/ Tolna. 

A "Wirtshaus" szót a következő helységekben találtuk: 

Mucsi, Bétaapáti, Györe, Kisdorog, Máza, Tabód, Alsó-

nána, Kistormás, Tolna, Várdomb, Dúzs, Bonyhád; Hő-

gyész, Kisdorog, Bétaszék, Kistormás, Mözs, Diósbe-

rény, Gyönk, Szakadát, Kakasd, Majos, Tabód, Kurd, 

Varsád, Németkér, Tevel, Kismányok, Mőcsény, Závod. 

A nyelvjárási változatok: 	 . 

"viatshaus" 	/Mucsi/ 

"virtshaus" 	/Györe, Tevel/ 

Vagyis Györén és Tevelen a nyelvjárási és az irodai--, 

mi alak között nincs különbség. Az összes többi helyen 

egységesen "vertshaus" alak szerepel. 

Igazgatási egységék, hivatalok  

"patsirksámt" 	"Bezirksam,t" /"Biróság, Járásbi- 

róság"/ Bonyhád 

"finántsa/finántsn" 	"Finanzen" /"Finánclaktanya"/ 
Tolna 

"varushaus, parőnasha.us, kamaidahaus" 	"Városhaus, 

Baroneshaus, Gemeindehaus" /"Községháza, Tanácsháza, 

Régi tanácsház"/ Bonyhád 

"kamaindahaus, kmáhaus" 	"Gemeindehaus" /"Községház, 

Tanácsház"/ Hőgyész 

"kmáhaus" 	"Gemeindehaus" /"Községháza, 

nácsháza"/ Kakasd 

"kamaindahaus" 	"Gemeindehaus" /"Községház, Ta- 

nács"/ Majos 

"kmáhaus" 	"Gemeindehaus" /"Községháa, Ta- 
nácsháza"/ Máza 



"Gemeindehaus" 

"Gemeindehaus" 

/ "Tanácsház "/ 

/ "B í ró há z , 

"Gemeindehaus" / "Községháza, 

"Gemeindehaus"/."Községház, 

"Gemeindehaus" /"Község-

"Gemeindehaus" / "Tanácsház, 

"Gemeindehaus" / "Tanácsház "/ 

"Gemeindehaus" Györköny 

"Gemeindehaus" / "Régi -község- 

"Gemeindehaus" / "Tanácsház, 
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"kmáhaus, kama idahaus" 
Nagymá nyolc 

"kménahaus" 

Tanácsház"/ Nagyvejke 

"kmáhaus, kmaindahaus" 

Tanácsház"/ Tabód, 

"kamaindahaus, kmáhaus" 

Tanácsház"/ Váralja 

"k/a/máhaus, kamaindahaus 

háza, Tanácsházi„ "/ Zomba 

"kmáhaus" 

•Községház"/ Kurd 

"kmáuhaus" 

Mucsi 

"kmáhaus" 

"kmáhaus" 

háza"/ Dunakömlőd 

"kmáhaus" 

Községház"/ Alsónána 

"kmáhaus, kmaindahaus, varishaus" 

Városhaus" /"Tanácsháza, Községháza"/ Bétaszék 

"kmáhaus" 	"Gemeindehaus" /"Tanácsház"/ 

Mözs 

"kmáhaus" 

Szálka 

"kmáhaus, kmaindahaus, virtshaus" 	"Gemeindehaus, 

Wirtshaus /"Tanácsház,. Községháza"/ Tolna 

"kmáhaus" 	"Gemeindehaus" /"Tanácsháza"/ 

Várdomb 

"kmáh•aus" 	"Gemeindehaus" /"Tanácsház"/ 

Belecska 

"kmáhaus" 

Tanácsház"/ Diósberény 

"kménahaus" 

Tanácsház"/ Keszőhidegkút 

"Gemeindehaus, 

"Gemeindehaus" / "Községház, 

"Gemeindehaus" .  / "Községház, 

"Gemeindehaus" / "Tanácsház "/ • 
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"kamánahaus" 	"Gemeindehaus" /"Községház, 

Tanácsház"/ Nagyszékely 

"kmáhaus" 	"Gemeindehaus" /"Tanácsház'.'/ 

Pari 

"kmáhaus" 	"Gemeindehaus" /"Községháza, 

Tanácsháza"/ Szakadát 

"kmáhaus" 	"Gemeindehaus" /"Tanácsház"/. 

Szárazd 
N 

"kmáhaus" 	"Gemeindehaus" /"Községház, 

Tanácsház"/ Udvari 

"kmáhaus" 	"Gemeindehaus" /"Községház"/ 

Varsád 

A "Gemeindehaus" előfordulási helyei: Bonyhád, Hő-

gyász, Kakasd, Majos, Máza, Nagymányok, Nagyvejke, 

Tabód, Váralja, Zomba, Kurd, Mucsi, Györköny, Duna-

komlód, Alsónána., Bátaszék, Mözs, Szálka, Tolna, Vár-

domb, Belecska, Diósberény, Keszőhidegkút, Nagyszé-

kely, Pári, Szakadát, Szárazd, Udvari, Varsád. 

Nyelvjárási változatai: 

"kamaidahaus" 	/Bonyhád, Nagymányok/ 

"ka maindahaus" 	/Hőgyész, Majos, Váralja, Zomba/ 

A fenti két változat természetesen nem nyelvjárási 

alak, az adatszolgáltatók nyilvánvalóan félrevezették 

a nyelvjárást nem beszélő adatgyűjtőket, Az "úrias" 

variánst diktálták be  nekik.  

"kmáhaus" 	/Hőgyész, Kakasd, Máza, Tabód, 

Váralja, Kurd, Györköny, Dunakömlőd, Alsónána, Báta-

szék, Mözs, Tolna, Belecska, Diósberény, Pári, Sza-• 

kadát, Szárazd, Varsád., 

"kmáhaus" 	/Nagymányok, Szálka, Várdomb, Udvari/ 

"kménahaus" 	/Nagyvejke/ 	. 

"kmaindahaus" 	/Tabód, Bátaszék,.Tolna/ 

"k/a/máhaus" 	/Zomba/ 
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"kmáuhaus" 	/Mucsi/ 

"kminahaus" 	/Keszőhidegkút/ 

"kamánahaus" 	/Nagyszékely/ 

Kettős nyelvjárási változat szerepelt: Hőgyészen, 

Nagymányokon, Tabódon, Váralján, Zombán, Bátaszé-

ken, Tolnán, 

"te-ks-kantslai" "TSZ-Kanzlei" /"TSZ-iroda"/ 
Q 

Mucsi 

"ráthaus" 	"Rathaus" Györköny 

"stalaramt" 	-"Steueramt" /"Adóhivatal, Já- 

rási Tanács, Járási Hivatal"/ Bonyhád 

"vámőzihaus" 	"Vámózihaus"-/"Dézsmaház"/ Tolna 

'"vara shaus" • 	"Városhius" /"Városház, Község- 

ház, Ovoda"/ Tevel, 	. 

Szervezetek  

"hűtvátks0saft" 	"Hutweideng,esellschaft" /"Tár- 

sulat"/ Bátaszék 

"kórparatsjő"' 	"Korporation" /"Örm'élház, 

Ipartestület, Hangya, Zománcgyári-kulturház"/ Bonyhád 

"korparatsjon" 	"Korporation" /"Ipar"/ Bátaszék 

A "Korporation" szó nyelvjárási változatait Bonyhádon 

'és Bátaszéken találtuk, 

"handvQrkafarain" 	"Handwerkerverein" /"Iparos kör, 

Kulturház"/ Tevel 

"jiirplirpsfrant" 	"Günglingsverein" /"Müller-ház, 

Német Kör,  Magyar .  Kör"/ Bátaszék 

"lizfrain" 	"Leseverein" /"Tanács, Tanács- 

ház"/ Bonyhádvarasd 

"lésfrai" 	"Leseverein" /"Asó iskola, Kis 

iskola"/ Nagyszékely 	 . 

"maurastf/a/ran, maurasfraint" 	"Maurersverein" 

/"Gál-Kati néni"/ Bátaszék 
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"milisfrain" 	"Milchverein" /"Csarnok"/ Bonyhád  

"sénair~ lar mili{}farain" 	"Schöneichler Milchverein"  

/"Szép-tölgyesi-tejcsarnok"/ Kakasd  

"milicfráin" 	"Milchverein"./"Tejcsarnok"/ Bony- 

hád  

"mili/c/farain" 	'"Milchverein" /"Sajgyár, székely:  

Tejcsarnok"/ Kakasd  

"Milchverein" /"Vajgyár, Tejüzem,  

Gumigyár"! Majos  

"milicfrain" 	"Milchverein" / "Tejcsarnok "/ Tabód  

"milicfrain" 	"Milchverein" / "Felső-bolt, Kis- 

- bolt"/ Alsónána  

"milicfraint".  

szék 

"milir~ frain" 

lyiség"/ Szálka 

"slapaf/a/rain"  • 
Bátaszék  

"tsimarfa rain"  

Bátaszék  

A "Verein" szó előfordulási helyei: Tevel, Bátaszék, 

Bonyhádvarasd, Nagyszékely, Bonyhád; Kakasd, Majos  , 
Tabód, Alsónána, Szálka,,  

Nyelvjárási változatai:  

"milicfarain"  

"Milchverein" /"Tejcsarnok"/ Báta-

"Milchverein" /"Pártház, Párthe-

"Schlappenverein" /"Szovj etház"/  

"Zimmerverein" /"Piller-kocsma"/ 

'farain"  

"fraint"  

"f rain"  

nana, Szálka/  
"frai"  

"f/a/rain"  

" farain"  

/Tevel/  

/Bátaszék/  

/Bonyhádvarasd, Bonyhád, Tabód, Alsó- 

/Nagyszékely/  
/Bátaszék/  

/Kakasd, Majos, Bátaszék/  

A "Milchverein" szónak - miután az irodalombó l  vett 

kölcsönszó - csak két nyelvjárási variánsa van: 
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"miligfráin" és "milqfrain", A nyelvjárási "miliw"  

szóban mindenütt megtalálható a második "i", amely  

az ófelnémet "miluk" alak "u"-jának a csökevénye,  

A."Milchverein" szó előfordulási helyei: Bonyhád,  

Kakasd, Majos, Tabód, Alsónána, Szálka, Bétaszék,  

Egészségügy  

"nai apaték" 	"Neue Apotheke" /"Patika, Gyógy-  

szertár"/ Bonyhád  
"ap atéka" 	"Apotheke" /"Patika"/ Bátaszék  

"apaték" 	"Apotheke" / "Patika"/ Gyönk  

Az "Apotheke" szót csupán Bonyhádon, Bátaszéken, Gyön-

kön találtuk, Mivel irodalmi nyelvből átvett szó a  

nyelvjárásokban egységesen "apaték" alakban szerepel,  

"I<ol/a/rahaus" 	"Cholerahaus" /"járványkórház,  

Petőfi-téesz"/ Bonyhád 

"tokta r" 	"Doktor" /"Orvosi r ~ndelő"/ Kis- 

dorog 

"rőtkraits" 	"Rotes Kreuz" /"Polgári Kör;  Ol- 

vasókör, Egészségház"/ Lengyel 

"alt spitQ1" 	"Altes Spital" /"ispitál, Régi-kór-'  
ház"/ Bonyhád  

Kereskedelem 

"larentsflaispar~ k" 	"Lorenzfleischbank" /"Moniglihús'szék, 
 

Monigli-husszék"/ Bátaszék 	. 

"flakspa9k" 	"Fleischbank" / "Mészárszék"/ Kis-  

tormás  

A "Fleischbank" szót Bátaszéken és Kistormáson találtuk.  
Irodalmi átvétel,  

"tavidavits/ksqft/" "Davidovics/gescháft/" /"Davido-

vics-bót, Efemesz, Ábécé"/ Bonyhád  



"Zulaufgescháft" /"Bót"/ Majos 

"Perlsteins"/"Zsidó bót"/ Váralja 

"Jud-Gescháft" /"Zsidó bótja"/ 

"Oberes Gescháft" / "Fölső bolt"/ 
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"tsűlaufk'kft" 

"p0.taints" 

"jutak4ft" 

'Kakasd 

"ővri k ' ft " 

Györköny 

"undri ksgft" 	"Unteres Gescháft" / "Alsó-bolt, 
Kati-bolt"/ Györköny 

A "Gescháft" szót, melynek nyelvjárási alakjai egy-

ségesek a következő helységekben rögzitettük: Bony-

hád, Majos, Kakasd, Györköny, 

"hQrpstkvglp" 	"Herbstgewölbe" /"Herbszt-bót, 

Bába néni háza"/ Kurd 

"kapinja kv0lp" 

Kurd 

"vurmkvg1p/judakv 

/"Wurm-bót"/ Kurd 

"mi rkovit sk2vq1m' 

Nagyszékely 

"raItsis kw  4.1p" 

Szakadót 

"toka rs ka v4.1p" 

let"/ Szakadót 

"lakna rkavg1m" 

"mily rkavq.lm" 

"tislars kavlp" 

Szakadót 

"Kapinya-Gewölbe" /"Kapinya-bót"/ 

q.lp" 

	

	"Wurmgewölbe, Oudengewölbe" 

"Mirkovits-Gewölbe" /"Mirkovics-bót"/ 

"Reitzisgewölbe" /"Rejci- üzlet"/ 

"Stockersgewölbe" /"Stokkér üz- 

"Lacknergewölbe" Varsád 

"Müllergewölbe" Varsád 

"Tischlers Gewölbe" /"Krémr-üzlet"/ 

A "Gewölbe" szó előfordulási helyei: Kurd, Nagyszékely, 

Szakadát, Varsád, 

Nyelvjárási változatok: 

"kvelp" 

"kwq.lm" 

"kav0lp" 

/Kurd/ 

/Nagyszékely, Varsád/ 

/Szakadót/ 



134 

"vőxhaizi, vóxhaus" 	"Waaghaus, Waagháusi" 

/ "Mérlegház "/ Bonyhád 

"vö/x/haus" 	"Waaghaus" / "Mérlegház,  Mázsa- 

ház"/ Majos 	. 

"kmávQga" 	"Gemeindewaage" / "Községi  mér- 

leg"! Mucsfa  

A "Waage" szó Bonyhádon, Majoson és Mucsfán találha-

tó 

Nyelvjárási változatok: 

"vöx" 	/Bonyhád/ 

"vő/x/" 	/Majos/ 

"vQga" 	/Mucsfa/ 

"tsetlhaus" 

Tolna 

"Zettelhaus" / "Cédulaház "/ 

Oktatási müvelődési célra használt épületek  

"kimnásium 	"Gymnasium" /"Gimnázium, Gimi"/ 

Bonyhád 

"alt kimnásium" 	"Alt es Gymnasium" /Öreg-gim- 

názium, Öreg-keri, Keri"/ Bonyhád 

A "Gymnasium" szó irodalmi kölcsönzés. 

"nai intarnt" 	"Neués Internat" /"Kol6's, 

Fiukols, Balogda"/ Bonyhád 

"I<inarkárta" 	"Kindergarten" /"Plébánia, 

Óvoda "/ Majos 

"kultúrhaus" 	"Kulturhaus" 

A "Kulturhaus" főnév kölcsönszó a nyelvjárásokban, 

s igy megegyezik az irodalmi alakkal, 

Előfordulási helyei: Kisdorog,.Le.ngyel, Györköny, 

• 



135 

Vérdomb, Diósberény, Gyönk, Keszőhidegkút, Szakadót, 

"sűl" 	"Schule" /"Börzsönyi iskola"! Bonyhád 

" saul" 	"Schule" /"Főső iskola, Nagy iskola"/ 

Nagyszékely 

"pglatsarsúl" 	"Belacer Schule" /"B'elaci iskóla, 
Bélaci óvoda"! Kakasd 

"suntaxhaus, suntaxsű1" 	"Sonntaghaus, Sonntagschule" 

/"Kis iskola, Szontág-ház"/ 

"sűlhaus" 	"Schulhaus" /"Öreg iskola"/ Kismányok 

"urjris sű1" 	• "Ungarische Schule" /"Magyar iskola"/ 

Váralja 

"folkspunthaus, sűltaits" 	"Volksbundhaus, Deutsche 

Schule" /"Német iskola, Kulturház"/ Bonyhádvarasd 

"taits sű1" 	"Deutsche Schule" /"Német iskola"/ 

Váralja 

"rátsasü1" 	"Raizenschule"./"Zaji-féle-ház, Szerb 

iskola"/ Alsónána 

A "Schule" szónak itt csupán néhány összetételét kö-

zöljük, Mindenütt a tővégi -"e" lekopása utján létre-

jött alakban szerepel valamennyi nyelvjárásban: "sűl" 

Vizsgálati területünkön előfordulási helyei: Bonyhád, 

Nagyvejke, Tabód, Dúzs, Kurd, Dunakömlőd, Kistormás, 

Szálka, Nagyszékely, Kakasd, Kismányok, Varsád, Apar-

hant, Bonyhádvarasd,'Cikó, Majos, Máza, Mözs, Lengyel, 

Györköny, Alsónána, Tolna, Kisdorog, Várdomb, Váralja, 

Bátaszék, 

Különféle szüksé.leteket kielé•itő a lakossá 

szolgálatában álló létesitmények  

"Qrműtshaus" 
	

"Armutshaus" /"Szegényház"/ Tolna 

"pát" 
	

"Bad" /"Strand"/ Bátaszék 

"fai' rhaus" 
	

"Feuerhaus" Bonyhád 

"fairhaizi" 
	

"Feuerháusi" /"Tüzottósz6rtár', 

Tüzóttóság"/ Bonyhád 
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"sprits/h/aizl" 	"Spritz/en/háusel" /"Blaci- 

-tüzótószértár"/ Kakasd 

"spritsaha i zl" 	"Spritz/en/háusel" /"Tüzótó- 

szértár"/ Kakasd 

"gpritsahaus" 	"Spritzenhaus" /"Tüzóttó-rak- 

tár"/ ,Mucsfa 

"faiarvrhausli" 	"Feuerwehrhausli" /"Tüzoltószár 

tár"/ Kisdorog 

"faarsprits" 	"Feuerspritze" /"Szértár, Tüzóttó- 

ház"/ Majoá 

"faia rsprit ssopa " 	"Feuerspritzschuppen" /"Tüzoj tó- 

szertár"/ Kistormás 

"faia rvrsop" 	"Feuerwehrschuppen". /"Szirtár"/ 

Lengyel 

"faiarvtrga" 	"Feuerwerker" /"Tüzoltószértár, 

Tüzoltólaktanya, Leventeotthon"/ Tolna 

A "Feuer" szó előfordulási helyei: Bonyhád, Kisdorog, 

'Majos, Kistormás, Lengyel, Tolna. A főnév irodalmi 

kölcsönzés, ezért a nyelvjárási alakok egységesek. 

A "Spritze" főnevet Kakasdon, Mucsfan, Majoson és Kis-

tormáson rögzitettük, 

Nyelvjárási változatok: 

"gprits" 

"sprits-a"  

/Kakasd, Majos, Kistormás/ 

/Kakasd Mucsfa/ 

A "Schuppen" főnév Kistormáson és Lengyelben szerepel, 

Nyelvjárási alakjai egységesek, 

"post, kmáhaus, folkspunthaus" 	"Post, Gemeinde- 

haus, Volkbundhaus" /Pósta'"/ Várdomb 

"postamt" 	"Postamt" / "Posta, Kulturház'"/ 
Majos 

"piosthaus" 
	

"Posthaus" /'"Posta'"/ Keszőh:idegkút 
"post" 
	

"Post" / "Posta"/ Kisdorog 
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"post" 	"Post" /"Posta"/ Máza 

"poiast " 	"Post"  /"Posta "/ Mucsi 

"post" 	"Post" /"Pósta"/ Bétaszék 

"post" 	"Post" /"Pósta"/ Tolna 

"post" 	"Post" /"Régi-pósta"/ Várdomb 

"Post" 	"Post" /"Pósta•"/ Belecska 

"post" 	"Post" /"Pósta"/ Diósberény 

"post" 	"Post" /"Pósta"/ Gyönk 

"post" 	"Post" /"Pósta"/ Szárazd 

"post" 	"Post" /"Pósta"/ Varsád 

A "Post" főnév a nyelvjárásokban kölcsönzés az iro-

dalmi nyelvből. Előfordulási helyei vizsgált területün-

kön: Várdomb, Majos, Keszőhidegkút, Kisdorog, Máza, 

Mucsi., Bétaszék, Tolna, Belecska, Diósberény, Gyönk, 

Szárazd, Varsád, 

Nyelvjárási variánsok: 

"p`ost " 

"poust" 

/Keszőhidegkút, Belecska, Szárazd/ 

/Mucsi/ 

A többi helyen az irodalmi és nyelvjárási alak telje-

sen azonos, 

" spórkása" 	"Sparkasse" /"Boros-bank, Hitelszö ■ et- 
kezet"/ Bonyhád 

"vasarturam" 	"Wasserturm" /"Viztorony"/ Bonyhád 

"vasarturm" 	"Wasserturm" /"Viztorony"/ Tolna 

A "Wasserturm" főnév szintén kölcsönzés a nyelvjárá-

sokban az irodalmi nyelvből, A főnév Bonyhádon•és Tol-

nán fordult elő, 



- hitvilágott 	tükröző 	nevek  
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A hitvilágot tükröző nevek 

Elég gyakran találtunk olyan földrajzi neveket, ame-

lyekben a felekezeti hovatartozás, a vallás intézmé-

nyei, konkrét szimbólumai, a vallási szertartásokat 

végző személyek vagy a temetkezéssel kapcsolatos ki- 

-fejezések fordulnak elő; 

A feldolgozást kulcsszavak alapján végeztük, s a 

kulcsszavakat négy fő témakörbe csoportos9.tottuk, 

A témakörök és kulcsszavaik a következők: 

I, 'Az emberi'elmúlás  

l,/ "kruft" /Gruft/ = sirbolt, kripta 

• 2./ "kráp,'kráp" /Grab/ = sir 

3,7 "frithof/-hőp" /Friedhof/ = temető 

4,/ "kErhőf/-hőp" /Kirchhof/ = temető 

5,/ "laixthaus" /Leichenhaus/ = halottasház, hullaház 

"tődahaus, tőtahaus" /Totenhaus/ 

Meg kell jegyeznünk, hogy a ."Friedhof" főnevet ki-

zárólag katolikus településekben használják. 

A "Kirchhof" mind protestáns, mind katolikus községek-

ben járja. 

II, Vallást  2yal<orló ember vaay  csoport s 

.tevéken  sé e 

1,/ "emausvex" /Emmausveg/ 

2,/ "lutaskas" /Lutherische•Gasse/ 	Luteránus utca 

3,/ "juda" / Jude/ = zsidó 

4,7 "p`afa, pfafa" /Pfaffe/ = csuhás, pap 

5,/ "pfara, parar, par, para" /Pfarrer/ = plébános, 

lelkész 

6,/ "pilkar" /Pilger/ = zarándok 

A "Pilger" főnevet kizárólag katoli k us községekben 
ismerik és használják. 
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7,/ "farsalurj" /Versammlung/ = gyülés, gyülekezet 

A "Versammlung" név csak szektáknál járja, 

III, A vallás gyakorlására használt épüle-

tek és azokhoz tartozó épitmények  

l,/ "pkthaus" /Bethaus/ = imaház 

2,7 "pktgk",/Betecke/ 	= imasarok 

3./ "kloka" /Glocke/ 	= harang 	. 

4,/ " I<ap.l" /Kapelle/ 	= kápolna 

5,/ "I<er. , I<ir ' /Kirche/ = templom 

6,7 "klöstar /Kloster/ = kolostor, klastrom, zárda 

7.7 "atőliar lazafarain /Katholischer Leseverein/ = 

katolikus olvasókör 

8,/ "pfari" /Pfarrei/ = plébánia, parókia, lelkészi 

hivatal, - Csak katolikus településekre jellemző,. 

9,/ "I<atő1i6 sűl" /Katholische Schule/ = katolikus 

iskola. 

"gvarjgélis sűl" /Evangelische Schule/ = evangé-

likus iskola. 

10,/ "tempi" /Tempel/ = Kizárólag zsidó templom.  

IV, A vallás világához tartozó tárgyak,  

berendezések  

1,/ "pilttok" /Bildsto.ck/ = szentképes fa 

"pil" /Sild/ 

2,7 "tráifaltig kai t" /Dreifaltigkeit/ = szentháromság 

3,7"hailipruna" /Heiliger Brunnen/ = szent kút 

4,/ "Heiligen" = szentek 

5,7 "I<alfári" /Kalvarie/ = kálvária 

"k`alfárip .rk" /Kalvarienberg/ = kálvária hegy 

6,7 "kraits" /Kreuz/ = kereszt 

7./ "firtsan nóthelfa r" /.Vierzehn• Nothelfer/ = tizennégy 

segitőszent, 

Az utóbbi elnevezések csak katolikus településekben 
hallhatók. 
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A Versammlung, Leseverein, Schule, szavakhoz kapcso-

lódó melléknévi jelzők utalnak a hitvilágra, s ezért 

soroltuk az egyébként nem a hitvilághoz tartozó sza-

vakat ide, 

Utak, szántóföldek mellett gyakran előfordul a szent-

képesfa, bádogra festett "Mária"-kép, illetve szente-

ket ábrázoló képek. Az ilyen típusú földrajzi nevek-

ben gyakran a személyneveket már nem találjuk meg, 

csupán a "Bild" szót, 

A "Heiligen" címszó alatt, külön fejezetet szente-

lünk a szentek keresztneveinek. 

Az emberi elmúlás 

Sírbolt , kripta 

Gruft  

Alsónána: "kunstkruft" /Kunstgruft/ = "Kripta" 

A jómódú "Kunst" csálád kriptája, A kripta a Temető 

köz végén helyezkedik el, s hegybe vájták, Az épít-

tető Kunst János volt, 

Rátaszék: "májars kruft" /Mayers Gruft/ _ "Majer csa-

lád kriptája 

Majer István és Schmidt Magdolna közös siremléke, A 

Majer család ugyancsak'Igen jómódú volt, A pompás 

síremlékek státuszszimbólumok voltak a német telepü-

lésekben is, 

Sir 

Grab 

Keszőhidegkút: "ha ilis kráp" /Heiliges Grab/ _ "Szent 

sir" 

Egyesek szerint egy ifjú párt temettek ide. Mások 

szerint papokat, hittéritőket helyeztek örök nyuga- 

lomra ezen a területen, 
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Temető  

Friedhof  

• Kakasd: "frithőf" /Friedhof/ _ "Bélaci temető" 

Dunakömlőd:'"frithof, fra ithőf" /Friedhof/ _ "Temető" 

Györköny: 	"frithöf" /Friedhof/ _ "Temető" 

Bátaszék: 	"fraithőf" /Friedhof/ _ "Temető" 

Tolna: 	"fraithőf" /Friedhof/ _ "Temető" 

A bétaszéki "fraithőf" első sirja 1760-ból való. 

Dunakömlőd: "altar fraithőf" /Alter Friedhof/ _ 
- "Régi temető" 

Hőgyész: 	"frithőfkas" /Friedhofgasse/ _ "Temető 

utca, Kárpát utca" 

Váralja: 	"frith ő fstrQs" /Friedhofstrasse/ _ "Te- 

mető utca, Petőfi Sándor utca" 

Dunakömlőd: "nái kas, frithőfksi" /Neue Gasse, 

Friedhofgassi/ 	 "Táncsics Mihály utca" 

Németkér: 	"tsorpaalé, fraithőfalé" /Csorba-Allee, 

Friedhofallee/ 

Bétaszék: 	"fr i th őfkasa, fraithőfkasa" /Friedhofgasse/. 

"Garai utca, Temető utca" 

Aparhant: 	"frithöfQ,kar, I<irxőffq .ldar" /Friedhofácker, 

Kirchhoffelder/ _ "Temetőfőd" 

Hőgyész: 	"frithőfhanaftvallar" /Friedhofhanfteiler/ 

Meg kell jegyeznünk, hogy a "Weiler" főnevet csak né-

hány katolikus községben használják, 

Protestáns településekben ezt a szót egyáltalán nem 

ismerik, mert délnémet szó,.protestáns településeink 

pedig valamennyien középnémet területről származnak, 

Kakasd: 	"frithöffelt" /Friedhoffeld/ = "Belaci 

temető fölött" 

Dunakömlődön a "kecsi" a "Gásschen irodalmi kicsinyitő-

képzős alak nyelvjárási változata. 
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A "Gasse", "Strasse", "Gáss.i", "Allee" főnevekkel 

alkot összetételt a "Friedhof" szó. 

Dunakömlődön a "Neue Gasse"-t 1908-ban nyitották 

meg, s ekkor ez volt a legújabb utca, Erről kápta 

német elnevezését, 

Németkéren a "t sorpaalé" elnevezés előtagja az ut-
ca alakjára utal, 

Az "Acker, Feld, Hanf + Friedhof" főnévi összetéte-

lek arra utalnak, hogy a temető a mezőgazdasági te-

rület közelében helyezkedik el, s egyben orientációs 

pontul szolgál, 

Aparhant: 	"rátsafrithőf" /Raizenfriedhof/ _ "Rác- 

temető, Rózsadomb" 

Kakasd: 	"k`q.richöfv k, vak of tar frithőf" 

. /Kirchhofweg, Weg auf den Friedhof/. székely: "Te-

metőföljáró", 

Zomba: 	"kulrafrithöf" /Cholerafriedhof/ _ 

"Koleratemető" 

"spánis frithőf" /Spanischer Friedhof/ _ 

"Kiserdő, Spanyol temető" 

"nunafrithóf" /Nonnenfriédhof/ _ "Apáca-te-

mető, Sportpája", 

A "kulrafrithöf" arra a szörnyü járványra utal, amely 

a telepitések kezdetén megtizedelte a német falvak la-

kosságát, 

A "pnis frithőf" pedig az I,világháború után tombo- 

• ló spanyol nátha áldozatait juttatja eszünkbe, 

A "nunafrithóf" /apácatemető/ arról tanuskodik, hogy 

Hőgyészen igen régen apácarend volt, Ennek már csak 

nyelvi emléke van, 

"j űdafráiithőf" /audenfriedhof/ _ "Zsidó Tolna: 

temető" 
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Á nemzetiségi, illetve felekezeti hovatartozás alap-

ján vallási felekezetnek vagy nemzetiségnek külön-kü-

lön temetője volt, Ennek bizonyitéka a "Raizenfriedhof" 

/Aparhant/ és a "Judenfriedhof" /Tolna/ földrajzi ne-

vek, Mivel a katolikusok és protestánsok nem,"keve-

redtek", természetesen külön temetőkbe is helyezték 

őket örök nyugalomra, 

Györe: 	"fi/rs./frthof" /Viehfriedhof/ _ "Dögte- 

mető" 

Kakasd: 	"ásplats, fifrithőf" /Aasplatz, Vieh- 

friedhof/ _ "Dögtemető" 

A "Viehfriedhof" elnevezés arra utal, hogy az adat-

szolgáltatók "úriasan" /herrisch/ akarták magukat ki-

fejezni, és a nyelvjárásban nem létező alakot kreál-

tak, 

Györén a "fi/x/frithőf"-ot csak a századforduló előtt 

használták, 

Temető  

Kirchhof  

Á "Friedhof" és "Kirchhof" főnevek egymás szinonimái, 

A "Friedhof" főnevet kizárólag katolikus községekben 

használják, 

"A.riqhof": 	Grábóc, Kisdorog, Majos, Tabód, Tevel, 

Dúzs, Kurd, Mözs, Varsád 

"I<qriqhóp": 	Belecska, Gyönk, Keszőhidegkút 

"I<irxöf": 	Györe, Závod 

"k`iarfat": 	Mucsi 

A "Kirchhof" földrajzi nevet egy esetben falurész 

jelölésére használták; "kirxőf" /Györe/ 

Mucsiban a "kiarfat" földrajzi név a középfelnémet 

"hovede" = Hof alakot  tartalmazza.  
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Lengyel:  

"Temető"  

"k qri qhóf, fr ithöf" /Kirchhof, Friedhof/=  

Bonyhádvarasd: "frithöf, Wighóf" /Friedhof, Kirchhof/= 

"Temető"  

Érdekes, hogy á temető német megnevezésére Lengyelben  

és Bonyhádvarasdon mind a "Friedhof" mind a "Kirchhof"  

főneveket használják,  

A kettős elnevezOs közül az egyik régebbi, a másik pe-

dig újkeletü, azaz a régebben ide költözött német nyel-

vü lakosság, s az utánuk betelepült svábok nyelvhasz-

nálatát tükrözi,  

Zomba: 	"höfkirxa" /Hofkirche/ _ "Temető"  

Az egykori uradalom kis templomának a neve,  

Szárazd: 	"I<grigóvat" /Kirchhofet/ _ "Régi te- 

mető"  

A német telepesek az összetétel utótagjában az "óvat"  

/Abend =este/ főnevet vélik felfedezni, A valóságban  

a középfelnémet "hovede" /Hof = udvar/ rejlik benne,  

A nyelvjárási alak megőrizte archaikus jellege foly-

tán a középfelnémet változatot,  

Mőcsény: 	"sivraka  r kerichóf" /Zsibriker Kirchhof/=  
~ 	 • 	. 

"Zsibriki temető"  

A "Kirchhof" főnév helységnévvel alkot összetételt,  

Zsibrik 1959-ig önálló község volt, 1959-ben Mőcsény-

.hez csatolták,  

"altar k righöp" /Alter Kirchhof/ = "Régi temető, Öreg  

temető" Kismányok  

"alt I righóf" /Alter Kirchhof/ 	_ "Régi. temető, Öreg  

temető" Nagyszékely, Féri, Dúzs, Bikács  

"nai Ikrighop" 	/Neuer Kirchhof/ _ "Uj temető" Kis- 

mányok 

"nai kiarfat" 	/Neuer Kirshhofet/ _ "Uj temető" Mucsi  
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"nai kerichöf" 	/Neuer Kirchhof/ _ "Uj temető" 
3 

Bikács, Pári 	 . 

Sok községben található régi és uj temető, 

Az "alt"-neu" melléknevek megkülönböztető szerepet 

töltenek be, s a temetők korára vonatkoznak, 

Az első német telepesek Tolna megyébe 1715 körül ke-

rültek, Az első temetők helyett idővel ujakat kel-

lett nyitni, Igy több helységben megjelent az "Alter 

Kirchhof" mellett a "Neuer Kirchhof" 'földrajzi meg-

nevezés, 

Például: 

Kismányok: 	"altar 4righöp" - "na i kqri qhőp" 
Bikács: 	"alt 4righöf" 	- "nai 4rishőf" 
Pári: 	"alt iqrighöf" 	- "nai kérighőf" 

A régi temetőkbe már nem . temettek, s idővel felszá-

molták azokat, Sok helyen már csak a dülőnévvé vált 

"Kirchhof" szó utal az egykori temetkezési helyre, 

Kismányokon az "altar Ikrighőp"-ba 1919-ig temetkez-

tek, 1919-től már a "nai kerighop"-ot használják, 

Mucsiban a "nai kia rfa t " földrajzi név a középfel- 

. német hovede = Hof alakot őrizte meg, "Neuer Kirchhofet 

irodalmi német: "Neuer Kirchhof 

Aparhant: 

temető" 

Felsőnána: 

temető" 

Grábóc: 

temető, Szerb 

Mórágy: 

"Rác temető" 

Alsónána: 

temető" 

"rtsakirxőf" /Raizenkirchhof/ _ "Rác 

"rátsakeri'hóf" /Raizenkirchhof/ _ "Rác 

"rátsa4ri'hőf" /Raizenkirchhof/ _ "Rác 

temető" 

"rács/a/Arxhóp" '/Raizenkirchhof/ 

"ráts21kri shőf" /Raizenkirchhoff = "Szerb 
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Bátaszék: 

"Rác temető" 

"rátsaI righőf" /Raizenkirchhof/ _ 

Szálka: 	"rátsa k righőf" /Raizenkirchhof/ _ 
"Rác 'temető,.Öreg temető" 

Szakadát: 	"rátsakkrxőf" /Raizenkirchhof/ _ 
"Rác temető" 

A terjeszkedő törökök elől a Balkánról a szerb la-

kosság hazánk déli részére menekült, s telepedett 

le, Az I, világháború után a Tolna megyei szerb la-

kosság nagy része visszatelepült Jugoszláviába, A 

német telepesek a török kiüzése után több községben 

találtak szerbeket, akiket "rácoknak" neveztek, A 

különböző nemzetiségek külön temetőbe temetkeztek, 

Szálkán a szerb lakosság temetkezési hélye a kato-

likus temető felső végében volt, Mivel ezekbe a te-

metőkbe a szláv lakosság elköltözése után nem temet- 

keztek, igen elhanyagolt állapotban vannak /Alsónána, 

Bátaszék, Szálka/, vagy fokozatosan mezőgazdasági mü-

velés alá veszik /Alsónána/, vagy mér csupán a  he-

vük él, mivel helyükön szántóterületek vannak /Sza-

kadát., Mórágy, Áparhant/, 

Bátaszéken a "rátsakQrighöf" az 1920-as évekig volt 

a község szerb lakosságának temetkezési helye.  

Bonyhád: 	"jud'i righöf" /Judenkirchhof/ _ "Zsidó 

temető" 

Bonyhád: 	"judaI rithóf" /Judenkirchhof/ _ "Zsidó 
temető" 

Bátaszék: 	"jűdakcerighöf" /Judenkirchhof/ = "Zsidó 
temető" 

Szálka: 	"juda I riqhőf" /Judenkirchhof/ _ "Zsidó 
temető" 

Gyönk: 	"jurakeri030" /Judenkirchhof/ _ "Zsidó 
temető" 	. 
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Bátaszéken,'Gyönkön és Bonyhádon a második világ-

háború végéig nagy számban éltek zsidó vallású em-

berek, s ezekben a községekben külön. temetőjük volt, 

Figyelemre méltó a gyönki nyelvjárási alak: "jura-" 

/J ude/ Gyönkön és a szomszédos evangélikus községek-

ben az intervokális "d" hángot "r" váltja fel, Már 

vány dános "r-Gegend"-nek nevezi kandidátusi disz-

szertációjában ezt a vidéket, 

Bonyhád: 	"paptistakerirhöf /Baptistenkirchhof/ = 

"Babtista-temető" 

Nagyszékely: "refa rmét 4ri ghöf /Reformierter 

Kirchhof/ = "Réformátus temető" 

Bonyhád; Majos: "evaggélis keri0őf" /Evangelischer 

Kirchhof/ Kéty, Murga "evarJgélis keriOöp" /Evange-

lischer Kirchhof/ 

Alsónána: 	"varjgélisar kgrighőf" /Evangelischer 

Kirchhof/ _ "evangélikus temető" 

Bonyhád: 	"katőlis I riOőf" /Katholischer 

Kirchhof/ _ "Katolikus temető" 

Nagyszékely: "katölis ketrighőf" /Katholischer 

Kirchhof/ _ "Katolikus temető" 

Gyönk: 	"katölisar kerichőp" /Katholischer 

Kirchhof/ _ "Katolikus temető" 

Mőcsény: 	/"katölisa"/ kirxhőf /Katholischer 

Kirchhof/ 	"Mőcsényi temető, Katolikus temető" 

Alsónána: 	"I<atölisar k%ri chőf" /Katholischer 

Kirchhof/ _ "Katolikus temető" 

Murga: 	"Iatglisar k`irxövat" /Katholischer 

Kirchhofet/ _ "Katolikus temető" 

mhd, hovede = Hof 

A nemzetiségi különbségek méllett a vallási hovatar-

tozás is meghatározó volt a temetkezési szokásokban, 

A német telepesek túlnyomó része protestáns vallást 

gyakorolt, 
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Mucsfa: 	"frith75fprk, Ikgrighópgrk" /Friedhof-  

berg, Kirchhofberg/ = "Temető -h6.gy"  

Szálka: 	'kgriqhőfpirix" /Kirchhofsberg/ _ "Te-  

mető hégy" 	 . 

A környezetből kiemelkedő természetes képződmény ne-

ve a közelben levő temető megjelölést, mint tájékozó-

dási pontot megőrzi. Mindkét hegy részben mezőgazda-

sági művelés alatt áll. A hegyek másik részét erdő fe- 

di.  
Györköny:  
lő utca"  
Alsónána:  . 

"Temető köz"  
utca"  
Mözs:  

utca"  

"kvrighöfkas" /Kirchhofgasse/... _ "Sző- 

"kgrighófke'sxa" /Kirchhofgásschen/  

"kgrichöfkas" /Kirchhofgasse/ _ "Temető  
"Ikgrishőfkas" /Kirchhofgasse/ _ "Temető  

Nagyszékely: 	"k%rishőfshől" /Kirchhofshohle/ _ "Te- 

mető horgos"  
Varsád: 	"I:grighőfsvkk" /Kirchhofsweg/ _ "Temető  
Ot"  
Aparhant: 	"rátsakirxőfq.kr" /Raizenkirchhofácker/  _ 
"Ráctemetőfőd"  
Mőcsény: 	"aldai<griOőfkar" /Alte Kirchhofácker/  _ 
"Régi temető fődele" 	. 
Kistormás: 	"kgrichőfgkar, kerihofákr" /Kirchhofácker,  
acker/  

Pári:  

Gyönk:  

tőhegy"  
Kéty:  

"Temető dülő"  

Kismányok:  

Györköny:  

Györe:  

metők aj ja"  

"kqrqhófq.kar" /Kirchhofácker/  

"kéri ~ hőpsfglt" /Kirchhofsfeld/ _ "Teme- 

"kerichöpstá1/2r/" /Kirchhofsteil/er/  _ 
"I<griqhőfsvigarta " /Kirchhofsweingárten/  

"k<erighőfvirpt" /Kirchhofsweingarten/  

"unarkeriiőf" /Unterer Kirchhof/ _ "Te- 
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A "Kirchhof" főnév összetételt alkot a "Gasse", 

"Gásschen","Hohle", "Weg" főnevekkel, 

Az "Acker"," Acker", "Feld ;  "Weingarten", "Teil" fő-

neveknek a "Kirchhof" főnévvel alkotott összetétele 

arra utal, hogy a mezőgazdasági területek a közelük-

ben levő temető megjelöléseket vették'fel. 

A "Kirchhof" főnév ezekben a nevekben tájékozódási 

pontul szolgál, 

A "Raize" főnév és az  "alt" melléknév a "rátsal<irxőf-

q. kar" /Aparhant/ "alda 4rixhőfykar" /Mőcsény/ ösz-

szetételekben megkülöntöztető szerepet, az "unter" 

melléknév pedig az "unar l<tricóf" /Györe/ összetétel-
ben helyzetviszonyitó szerepet tölt be, 	. 
Kéty:"f3I ri c hőp" /Viehkirchhof/ _ "Lótemető" 
Nagyszékely: 	"ősl4richőf" /Aaskirchhof/ _ "Dögtemető" 

Az "Aaskirchhof" a magyar dögtemető szó szerinti for-

ditása Nagyszékelyen, A német telepesek nyelvhaszná-

latában itt is az "Aasplatz" fogalom él, A "Viehkirch-

hof" úriasan csengő fogalom, a magyar"temető" szónak 

szó szerinti - tehát helytelen - forditása, 

Halottasház 

Totenhaus 

Bonyhádvarasd: 	"tódahaus" /Totenhaus/ _ "Hullaház" 

Vallást gyakorló ember vagy csoport  

s tevékenysége  

Emmauszi - ú t  

Emmausweg  

Tolna: 	"emausvx" /Emmausweg/ = "Mözsi út" 

Mözsre vezető földút, Erre jártak és járnak a tolnai-

ak húsvét másnapján a mözsi búcsúba: Emáuszba, 
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Az Emmausz-járás a népi jámborság megnyilvánulása 

a hazai németség körében, Az emmauszi tanitványok em-

lékére rendezik, Csak katolikus községekben ismerik a 

kifejezést, Protestáns községekben nem is ismerik a 

kifejezést, /Rapcsányi László 173, 54,1ap/ 

Luteránus utca  

Lutherische  Gasse  

Gyönk: 	"lutaskas" /Lutherische Gasse/ = "Lutrá- 

nus utca, Malom utca, József Attila utca" 

lutherisch 	lutheránus, evangélikus, Az első evan- 

gélikus német telepesek laktak ebben az utcában, 

Zsidó 

Jude 

Szárazd: 	"juravaltfelt" /Judenwaldfeld/ 

Németkér: 	''judaakar" /Judenacker/ 

"judviza" /Judenwiese/ = "Zsidó-rét" 

Györköny: 	"juratál" /Judental/ 

Bonyhádvarasd: "jűdapelk" /Judenberg/ _ "Kardos-dülő" 

Máza: 	"jűdapQrk" /Ju,denberg/ = "Kecske-hegy, 

Zsidó-högy" 

Tevel: 	"jüdaperk" /Judenberg/ = "Zsidó-hegy" 	. 

Szárazdon a "juravaltfqlt" Pejacsevics földbirtokosé 

volt, Mind a természetes mélyedések, mind pedig a 

környezetből kiemelkedő természetes képződmények, me-

zőgazdasági területek /szántók-legelők/ tartalmazzák 

a "Jude" főnevet, Ezen területek tulajdonosai zsidók 

voltak, Nyelvtörténeti szempontból figyelemre méltó 

több német községben a "Jude" szó kiejtése, Szárazdon, 

Györkönyben, Gyönkön, Kalaznón, Murgán az intervokális 

"d"-t "r"-nek ejtik, A többi német faluban itt egykor 

a /"g "/ ejtés járta, amely a magyar nyelv interferen- 

ciája következtében /"d"/ vé alakult, Például: Bonyhádon 
/j uda/ 	 . 
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Bonyhád: 	"judasúl" /Judenschule/ = "Zsidó iskola" 

Bátaszék: 	"júdasúl" /Judenschule/ _ "Zsidó iskola" 

Kurd: 	"vurmkv1p, judakvglp" /Wurmgewölbe, 

Judengewölbe/ 	"Vurm-bót" 

Várdomb: 	"jutarhaus, spitsarhaus, loti-néni-haus" 

/Judenhaus, Spitzerhaus, Lotti-néni-Haus/ 

Az iskolák zsidó felekezeti iskolák voltak, A bolt 

/Kurd/, illetve a ház /Várdomb/ zsidó lakosok tulajdo-

nát képezte. 

Bonyhád: 	 judakg.si" /Fröchlich/s/- 

gössi, Judengösschen, gössi/ _ "Fürdő utca, Zsidó köz, 

Táncsics utca" 

"judal<qsi, judakas" /Judengösschen, 

gössi/ _ "Zsidó  köz,  Cigánl<öz" 

Mucsi: 	"judal<asa"/Judengasse/ _ "Dózsa utca" 

Gyönk: 	"jural<qsja" /Júdengösschen, gössi/ _ 

"Zsidó  köz"  

Bonyhádon a "judakesi", "frélic/s/k si" rituális zsidó 

fürdő volt, a"judakgsi, judakas" pedig onnan kapta ne-

vét, hogy ebben az utcában kizárólag zsidók laktak. 

1944-ben itt volt a gettó,. 

Mucsiban a "judakasa"-ban volt boltjuk a zsidó kéreske-

dőknek, 

Csuhás, pap  

Pfaffe  

Bonyhád: 

Grábóc: 

Tevel: 

"pafaql<r" /Pfaffenöci<er/ 

"páfatlq. l<ar /Pfaffenteilöcl<er/ 

"pf,afnviQl<1, pfara svirjl<1" /Pfaffenwinl<el, 
Pfarrerswinkel/ _ "Pap sarok" 

Váralja: 	"pafafelt" /Pfaffenfeld/ _ " Papfőd" 

Tolna: 	"pfafafq,lt " /Pfaffenfeld/ _ "Papföldek" 

A földrajzi nevek arra utalnak, hogy a fenti mezőgaz-

dasági területek az egyház tulajdonát képezték. 



- 	152 	- 

Tolnán a "pfafafklt" a katolikus. plébánia illetmény-

földje volt. 

Mőcsény: 	"pafatl" /Pfaffental/ _ "Pap-vőgy" 

A természetes mélyedés szántóterület, Nevét onnan 

kapta, hogy papi és kántori javadalomföld volt, 

Závod: 	"pfafpgrk, hitxisar pari" /Pfaffberg, 

Hőgyeszer Berg/ _ "Hőgyészi-hgy" 

A környezetből kiemelkedő természetes képződmény, 

szántóterület. 

A második német név "Hőgyész" helységnevet tartalmaz-

za, mely elég távol, Závodtól északra fekszik, Az első 

elnevezés papi birtokra enged következtetni, Feltéte-

lezhető, hogy ez a terület a hőgyészi egyházi birtok 

része volt.. 

Kismányok: 	"parahaus, páfhaus" /Pfarrerhaus, 

Pfaffhaus/ _ "Paplak" 

Mözs: 	"pfafahaus" /Pfaffenhaus/ _ "Paplak" 

Kismányokon a "Haus", és a "Pfaffe", "Pfarrer" főne-

vek alkotnak összetételt, Itt van az evangélikus lel-

készek szolgálati lakása. 

Mözsön a "pfafahaus" a katolikus pap lakása és plébá-

nia hivatal, 

Kismányok protestáns helység, Mözs pedig katolikus .  

Plébános, lelkész 

Pfarrer  

Bonyhád: 

Pfarrerfeld/ 

"tráispits, parafqlt" /Dreispitz, 

"p`arafq,lt" /Pfarrerfeld/ 

Kakasd: . 	 "paraftlt" /Pfarrerfeld/ _ "Papfőd, 

székely: Papi-fődek" 

Mucsfa: 	"parafelt" /Pfarrerfeld/ = "Papfőd" 
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Mözs: 	"pfarafW" /Pfarrerfeld/ = "Papfőd"  

Diósberény: 	"parafe_lt" /Pfarrerfeld/ = "Papi-főd,  

Bérdi-hát"  

Gyönk: 	"pilstok, parafy.lt" /Bildstock,  

Pfarrerfeld/ _ "Bitófa"  

Keszőhidegkút: "parafelt" /Pfarrerfeld/  

Ezek a szántóterületek papi illetményföldek /Bonyhád,  

Keszőhidegkút, Mucsfa/ papi. javadalomföldek /Mözs/ vagy  

papi tulajdonban levő földek /Bonyhád, Diósberény/ vol-

tak,  

Bonyhádon a "tráispits" /Dreispitze = háromszög/ elne-

vezés a föld alakjára utal, Gyönkön a "pilstok" föld-

rajzi név a szántóföld mellett álló egykori útszéli  

/szentképes/fa emlékét idézi,  

A szentképesfán olyan képek voltak elhelyezve, melyek  

katolikus és görögkeleti szenteket, vallási jelképet  

vagy bibliai jelenetet ábrázoltak ; ,  

Kurd: 	 "pararkvanákar" /Pfarrergewannacker/ =  
"Papi -dülő"  

Kistormás: 
	

"paraakar" /Pfarreracker/  

Kurdon a szántóterület a pap és a kántor javadalmi  

földje volt, A szóeleji "f" /"p" helyett!/ a német te-

lepesek óhazájára utal, amely - a szabályoknak megfe-

lelően - a "punt/funt" vonaltól keletre keresendő, Kis-

tormáson a "páraakar" a lelkész tulajdona volt,  

Varsád:  

legelő"  

"Legelő-kút"  

~ 

"paravisja " /Pfarrerwieschen/ = "Disznó- 

"paravisjapruna" /Pfarrérwieschenbrunnen/ =  

A rét, illetve a rajta levő kút papi tulajdonban volt,  

A "visja" /Wieschen = rétecske/ kicsinyitóképzős nyelv-

járási alak,  
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A "-j " végződés az újfelnémet kicsinyitő képző redu-

kált alakja, amely kizárólag Tolna megye északi részén 

elhelyezkedő evangélikus községek sajátsága, /Varsád, 

Udvari, Kalaznó stb,/ 

Györköny: 	"parapáskom" /Pfarrerpaschkum/ _ "Pa- 

pi-páskom" 	 . 

"paskum", "paskom": egykori erdőlegelő, legelő, ame-

lyet a múlt században kiosztottak, majd szántóvá törtek 
fel , /Végh 0„ 0rdögh F„ Papp L, 201, 44,1ap/ 

Egyházi birtok volt, melyet gazdák müveltek, s a termés 

1/5 részét adták az egyháznak, 

A "paskum", "paskom" latin átvétel, 

Lásd latin: "pascuum, pascua" = legelő, A német tele-

pesek a szomszédos magyar falvak lakóitól vették át a 

számukra ismeretlen hangalakot, 

Kistormás: 	"parlax" /Pfarrerlach/ 

A német név arra utal, hogy a szántóterület papi szol, 

gálati föld volt, 

A "lax" utótag az ősrégi indogermán szókincs maradvá-

nya, Tulajdonképpen "-ax", amely rokon a latin "aqua"• 

/=viz/ főnévvel, A hangalak a német nyelvben kihalt, 

csupán összetételekben fordul elő, 

Például: Salzach: folyó. Ausztria és az NSZK határán. 

Felsőnána: 

Tevel: 

Mucsfa: 

"Paplak-köz" 

"parastől" /Pfarrerstal/ = "Pap-vőgy" 

"pfarastál" /Pfarrerstal/ = "Pap-vőgy" 

"párash,glxa" /Pfarrershügelschen/ = 

A Mucsfán regisztrált hangalak az újfelnémet."Hügel" 

/domb/ főnévnek kicsinyitő képzővel ellátott formája: 

"-fia" < "chen",, 

Bonyhád: 	"parahaus" /Pfarrerhaus/ = "Plébánia" 
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Kakasd: 	"párahaus" /Pfarrerhaus/ _ "Plébánia" 

Mind a két szó az újfelnémet "Pfarrerhaus" nyelvjá-

rási alakja, 

Alsónána: 	"párahaus" /Pfarrerhaus/ _ "Evangélikus- 

papiak" 

Bátaszék: 	"sgris pfarahaus" /Serbisches Pfarrerhaus/ 

"Pápaház" 

Közismert tény, hogy Bétaszéken az első világháború vé-

géig sok szerb nemzetiségü ember élt, Ez a szó egyér-

telmüen erre a tényre utal, 

Szálka: 

Várdomb: 

."párahaus" /Pfarrerhaus/ _ "Paplak" 

"pfarahaus" /Pfarrerhaus/ _ "Plébánia" 

. A szóeleji "pf" katolikus településre utal, mert csak 

ezekben a községekben található "pf" /Valamennyi pro-

testáns községben "p" van,/ 

Kakasdon a "párehaús" a község legrégibb épülete, A 

németek betelepitésekor még erdészház volt, Bonyhádon, 

Szálkán, Várdombon katolikus lelkészi hivatal,• illet-

ve lelkészi lakás müködik, 

Alsónánán a "párahaus" az'evangé,likus lelkész lakása 

és a lelkészi hivatal, 

Zarándok  

Pilger  

Tevel: 	"pilgarstok/Qkr/" /Pilgerstock/öcker/.= 

"Zarándok 

Dombos mezőgazdasági terület, A dombtetőn kis kápol-

nában egy szobor van, 

Az összetétel részei "Pilger" + "Stock". Az utóbbi je-

lentése a katolikus nyelvjárásokban: szobor .  

Tevelen a falu szélén álló szentet ábrázoló szoborról 

van itt szó. 
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Nazarénus imaház  

Nazarenerversammlung  

Györköny: 	"natszrén2rfasamli9" /Nazarenerversammlung/ 

Az összetétel "Nazarener"+ "Versammlung" főnevekből te-

vődik össze. Ebben a községben ennek a meglehetősen rit-

ka szektának volt egy imaháza, A Tolna megyei németek 

között igen kevés nazarénus volt. 

A vallás gyakorlására használt épületek és  

azokhoz tartozó épitmények  

Imaház. 

Bethaus  

Györköny: 	"reformért• pthaus"•/Reformiertes Bethaus/ 

"metődistapthaus" /Methodistenbethaus/ 

"papt1stnp thaus" /Baptistenbethaus/ 

"I<atőlis pithaus" /Katholisches Bethaus/ 
Györkönyöa második világháború előtt szintiszta protes-

táns település volt.  /Eltekintve néhány nazarénustól, 

illetve metódistától,/ A kitelepités után más felekeze-

.tü lakók is kerültek a községbe. Mivel ezek viszonylag 

kis lélekszámúak, nem épithettek maguknak templomot, 

igy "imaház"-zal kellett beérniük.. 

A fenti megállapitás vonatkozik az egykor tisztán evan-

gélikus település mai római katolikus: .hiveire is. 

Keszőhidegkút: " katőli s ptthaus" /Katholisches Bethaus/ _ 
"Katolikus imaház" 

Várdomb: 	"ptishaus" /Petishaus/ _ "Imaház" 

Györkönyön a "metödistapthaus" a svájci Metodista Püs-

pökség támogatásával 1922-ben épült. 

Várdombon a "petishaus" a ..később imaházzá átalakitott 

ház egykori tulajdonosának keresztnevét tartalmazza be-

cézett alakban /Schmidt Péter/. 
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A második világháború után idetelepitett magyar refor-

mátus lakosság alakitotta át 1948-ban imaházzá. 

magyar: Péter - Peti 

német: 	Peter - Peterchen, Peterlein, Peterl, 

Imasarok  

Bet eck  

Tolna: 	"pktek" /Beteck/ = . "Mária szobor" 

A környékbeli öregasszonyok ehhez a sarokhoz jártak 

imádkozni, 

Ha ran 

Glocke 

Kakasd: 	"sénái,x1ar . 
Glockenstuhl/ _ "Szép-tö 

"klokastű1" 

Kisdorog: 	"klokastúl" 

Tabód: 	"klokast51" 

Csibrák: 	"klokastűl" 

Varsád: 	"kloka s tű1" 

klokastűl" /Schöneichler 

lgyesi-harangláb" 

/Glockenstuhl/ = "Harangláb" 

/Glockenstuhl/ _ "Harangláb" 

/Glockenstuhl/ _ "Harangláb" 

/Glockenstuhl/ _ "Harangláb" 

/Glockenstuhl/ _ "Harangláb" 

Varsádon a "haranglábat" az idetelepült istensegitsi-

ek /bukovinai székelyek/ épitették,. Ma már nincs meg. 

Kakasdon a harangláb harangja 1850-ből való. 

A "senáiola r klokastűl" földrajzi név "Schöneichel" 

helységnevet tartalmazza, Neve onnan származik, hogy 

1836-ig tölgyerdő volt a környéken, Az'erdő irtása után 

épültek itt házak. 

Bonyhád: 	"klokastűk" /Glockenstock/ _ "Harangláb" 

Ez a hangalak a Bonyhád melletti Börzsönyből való, ahol 

- mivel templom nem volta 300-as lélekszámu kis község-

ben - haranglábat állitot t ak fel, ahol naponta háromszor 
harangoztak, 
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Ezt a harangot szólaltatták meg - temetéskor, s tüz 

esetén ugyancsak félreverték, 

Mórágy: 	"klokahé" /Glockenhöhe/ _ "Harangdomb" 

Bizonyára a harang ezen a magaslaton állt valamikor,  
A jeladó eszközt többnyire kötéllel lengetve szólal-

tatták meg természeti csapások idején,  

Kápolna  

Kapelle  

Cikó:  

Kisdorog:  

polna"  

Mőcsény: 

"kap4l" /Kapelle/ _ "Kő-Mária, Kápolna"  
"Iap61l .4" /Kapelle/ _ "Kápolna, zuhéi-ká- 

"I<ap ~ l" /Kapelle/ _ "Palatinci templom"  
Kápolnát kizárólag csak római katolikus községekben  
épitettek. Először csak a katolikus földesurak, később  
jómódú katolikus parasztok is,  

Bátaszék: 
C. 

"kapgla" /Kapelle/ _ "Kis kápolna"  
" kap kla" /Kapelle/ _ "Kápolna"  
"I<apila" /Kapelle/ . = "Kápóna, Mária-ká- 

póna"  

Tolna: 	"kapál" /Kapelle/ _ "Kis kápolna, Öltöz- 

tetős Madonna"  

"I<apgla" /Kapélle/ _ "Kápolna"  

Mivel Bátaszék nagy lélekszámú település, 4-5 kápolna  

is található határában, Ezeket - a földesurakon kívül -  

jómódú polgárok épitették,  
A német elnevezés egységes, mert az irodalmi nyelvből  
vett kölcsönszó változatlan alakban került a nyelvjá-

rásokba,  

Cikón a kápolna boltozatában Mária-szobor van,  
Bátaszéken a "k`apla" /Kapelle/ _ "Kis kápolna" a te-  

lepülés közepén található igen kis méretü épület, a  
"I<apila" /Kapelle/ _ "Kápolna" pedig Szent Márton tisz- 
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teletére épült, Mai formáját 1910-ben kapta, amikor a  

leégett tornyot -ujjáépitették,  

A "kapla" /Kapelle/ _ "Kápóna, Mária-kápóna" 1762-ben  

korai barokk stilusban épült, Régen temetőkápolna, ma  

a bétaszéki németek vasárnap délutánonként itt tartanak  

ájtatosságot, A "segitő Szüzanya" tiszteletére emeltélc,  

Tolnán a "iapla" /Kapelle/ _ "Kápolná"-ról azt tartja  

a hagyomány, hogy egy Szuprics Vendel nevü faddi juhász  

a múlt század közepén kincset talált, s hálából emeltet-

te ezt a kápolnát, A "kapgl" /Kapelle/ _ "Kis. kápolna,  

Öltöztetős Madonná"-t a XIX,század közepén Rozmayer  

Ferenc és felesége építette,  

Bonyhád: 	• 	" kap e l e l<r, sn ékap eltl<r" /Kapell/en/acker,  

Schneei<apell/en/áci<er/ =' "0rszáguti-düllő"  

Kakasd: 	"I<apgla e.I<a r" /Kapell/en/ácl<er/ _ " Kápó- 

na-düllő"  
~ 

Kisdorog: 
	

"I<apgligl<ar" /Kapell/en/acker/ _ "Kápol- 

na-szántók"  

"kapglgkr" /Kapell/en/ácker/  
Nagymányok: 	"kapglneka rlix" /Kapellenáckerlich/  _ 
"Képolna-dülő, Kápolna -dülő major"  

Keszőhidegkút : "k1ana ° kapgla  %Karja" /Kleine Kapellen-

áckerchen/ _ "Kis-kápolnás"  
c. 	 c  

"I<ape.lae,l<ar, I<apgl .apgrl<gl<ar" /Kapell/en/.-  

ácker, Kapellenbergácker/ _ "Kápolnás"  

A nagymányoki. elnevezés "-lich" végződése külön figyel-

met érdemel .  nyelvészeti szempontból, mert egYedülálló  
egész Tolna megyében, Ebben a keleti frank  nyelvjárást  

beszélő településben a "-lich" suffixum járul a többes-

számban a főnévhez, Ez analógiás uton keletkezett a  

-lig" képző mintájára. /Dr,Márvány János docens szó-

beli közlése alapján,/  

A kápolna környékén elhelyezkedő szántók nevüket á ká-

polnáról kapták, amely tájékozódási pont,  

~ 	I  
Murga:  
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Keszőhidegkúton a "kl '5 na kap t12Qka rja" helyén a ha-

gyomány szerint "Kesző" nevü falu volt. 	. 

Murgán a "IapAlekr" egyházi föld  volt.  
Keszőhidegkúton az "ekarj2" /Ack.erchen/ kicsinyitő-

'képzős alak,  

Cikó: 	" kapetlt 41" /Kapellental/ _ "Kápolna-vőgy"  
Tolna: 	"kapilafglt" /Kapellenfeld/ _ "Kápolna- 

-dűlő, Kápolnai-földek"  

Cikón a természetes mélyedés szántóterület, A völgy  
bejáratánál van a Rókus'kápolna.  

Tolnán a- "kapélafklt" a kápolnától nyugatra terül el.  

Tevel:  
utca"  

Bátaszék:  

na köz"  

"kap q.11akas" /Kapellengasse/ = "Kápolna  

"kapq.la k q_sl" /Kapellengáslein/ = Kápol- 

A nyelvjárási "ky.sl" /Gáslein/ "-1" végződése a német  
nyelvterület déli részére utal, ahol a 'középfelnémet  
"-lin" és annak redukált alakjai használatosak kicsi-

nyitő képzőként.  

Az utcák nevüket a közelben vagy közvetlen az utc á ban  

található kápolnákról kapták.  

Kisdorog: 	"faderkasikapq.li" /Vordergasskapelle/  _ 
"Segittőszent-kápolna"  

Bátaszék: 	"mitlarvvxkap q.la" /Mittlerwegkapelle/ =  
"Lingli, Maj ~ r-kápóna, Emlékkápóna"  

Ezekben a földrajzi nevekben a "fadarkas" és  á 

"mitlarvix" előtagok helyzetjelölő funkciót töltenek  
be, s méghatározzák a kápolnák helyét.  

Bonyhád: 	"/paptista/ka p ll" /Baptisten/ Kapelle =  
"Babtista kápolna"  
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A magyarországi protestáns szekta, a "babtisták" ká-

polnája, 1899 óta imaház, Meg kell jegyeznünk, hogy 

csak igen kevés ember tartozik ehhez a szektához, Szo-

ciális szempontból érdemes rámutatnunk arra, hogy az 

egyes szekták tagjai kizárólag a nincstelen parasztok 

soraiból kerültek ki, • 

Szálka: 

templom" 

"rátsakapQla" /Raizenkapelle/ _ "Rác 

A szerb lakosság temploma volt, Ma már csak a helyet 

nevezik igy, s csak az előtte álló kereszt van meg .  

Szálka azok közé a falvak közé tartozik, ahová az első 

világháború után összetelepitették a környéken. lakó "rác"-

okat, 

A 20-as évék elején szinte valamennyi visszatelepült 

Jugoszláviába, 

Kakasd: 	"anakapgl" /Annakapelle/ = "Anna-kápolna" 

Tabód: 	"glisapgtakapq .li" /Elisabethenkapelle/ _ 
" E rzsébet-kápolna" 

Kurd: • 	"askap4.l" /Sas-Kapelle/ _ "Sas-kápolna" 

"m4arlap4l" /Mayerkapelle/ _ "Majjér-ká- 

polna" 

"tőtklampauar l<apel" /Tóth-Klambauer-Ka-

pelle/ = "Tót Klámbauer-kápolna" 

Mucsi: 	"httarmants kapál" /Hermannskapelle/ 

" I<arhanzlkapál, mouzarkapál" /Kahr- 

hánselkapelle, Moserkapelle/ _ "Mózer-kápolna" 

"triegandzakapál" /Strigenserkapelle/ _ 
"Strignc-kápolna" 

Bétaszék: 	"raizarkap é la" /Reiserkapelle/ = "Rájzér- 

-kápóna" 

"máia`rkap4.la " /Mayerkapelle/ _ "Ma j e!r-ká- 
One  

Kakasdon és Tabódon a kápolna földrajzi név női kereszt- 
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nevekkel alkot összetételt, /Anna-Elisabeth/ 

A két keresztnév, de különösen "Anna" jellemző a.ka-

tolikus községek névadására, "Elisabeth" általában 

jellemző a német falvakra, "Anna" csak katolikus te-

lepülésekre jellemző, tehát katolikus keresztnév, 

A többi összetételben a kápolna szó családi•nevekkel 

együtt fordul elő, A családi nevek a kápolnák tulaj-

donosainak, illetve építtetőinek neveit rejti, 

Családi nevek  

"s as" 	Sas 	/Kurd/ 

"máiar" 	Mayer' 	/Kurd/ 

"tőtklampauar" 	Tóth-Klambauer 	/Kurd/ 

"hgarman" • 	Hermann 	/Mucsi/ 

"Iarhanzl, mouzr" 	Kahr-hánsel, Moser /Mucsi/ 

" striegandz" 	Striegens 	/Mucsi/ 

"ra,izar" . 	 Reiser 	/Bétaszék/ 

"m-ap r" 	Mayer 	/Bátászék/ 

Bétaszéken a "raizar kapql2" /Reiserkapelle/ a Bony-

hádi út mellett volt, Igg pihentek meg a vándor iparos-

legények, Lebontották, s helyét csak egy kereszt jelzi, 

A "ma ar l<apila "-t Bátaszéken a vörös Mayer hozzátarto-
zói emeltették, akit  a - szerb  megszállás alatt itt lőt-

tek agyon, 

Mucsi : 	" fil skapal" /Filzkapelle/ 	"Hambuhék ká- 

polnája" 

Az összetétel előtagja a kápolna épittető család ragad-

ványnevét tartalmazza, 

Cikó: 	"röxuslca14.l" /Rochuskapelle/ _ "Rókus-kápolna" 
Kisdorog: 	"vgndlinus l<apgli /Wendelinuskapelle% 
"Vendel-kápolna" 
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Nagymányok i 	"rökus kapq.l, floriánkapq.l" /Rochus-  

kapelle, Floriankapelle/ = "Rókus-kápóna, Flórián-  

kápóna"  

Tevel: 	"sebastián l<ap-q1" /Sebastiankapelle/ =  
"Sebestyén-kápolna"  

Dunakömlód: 	"sant-joh5nas-kap -41" /Sankt -Johannes-  

Kapelle/  
C 	I  

Bátaszék: 	"arvőnikapkla" /Urbanikapelle/ =  
"Orbán-kápóna"  

Kisdorogon a "vvidlinuskapeli" 1939-ben épült. 

Nagymányokon a "rőkusi<ap ~l"-t a pestis után épitették,  
a "floriánk`apil" elnevezés onnan származik, hogy egy 

tűzvész után a kápolnában Szent Flórián is kapott egy 

oltárt, 
1  

Bétaszéken az "arvónikaNla"-t a bátaszéki szőlősgaz- 

dák emelték a szőlőhegyek patronusa tiszteletére, egy-

úttal pestisemlék is .  A kápolnában megtalálható Szent 

Orbán szobra.  

Dunakömlődön a "sant-johánas-kapál" földrajzi névről 

nem tudjuk, melyik•János szentről van szó, de Tolna 

megyében általában Nepomuki Szént Jánosnak állito,ttak 

szobrot, illétve építettek kápolnát. 

Bonyhád: 	" sn ékap ~l, mariasné" /Schneekapelle,  
Mária Schnee/   

Kisdorog: 	"smertshafti motarkotas l<apli"  
/Schmerzhafte Mutter Gottes-Kapelle/ = "Kápolna"  

"óra-Qt-lapöra-kap -4.1i" /Ora-et- labora-  

Kapelle/ = "Kápolna" 

"ódánar kapgli" /Odányer-Kapelle/ =  
"Ódányi kápolna"  
Lengyel: 	"fq.rts a -nöthqlfar-kapétl" /Vierzehn- 
Nothelfer-Kapelle/ = "Kápolna" 

Bétaszék: 	"toliQar;  Iap0l21" /Dollingen,  
Dolinakapelle/ = "Dolinai kápóna" 

"milil<ap l' " /Mirlkapelle/ = "Mili- 
-kápóna"  
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Lengyelben a "fgrts a -nőthglfar- kap0l" búcsúhely 

mais, 

Kisdorogon az "ódánar kapli" régen búcsújáró hely 

volt, 

Bátaszéken a "tolio r kap gla" előtt kereszt és sir-

domb áll, E közös sirban a szovjet előőrsök és a né-

metek között 1944 őszén lefolyt kisebb ütközet halottai 

nyugszanak. 

A "mili kap g1a" a Kövesdi út bejáratánál van. Valamikor 

egy részeg mórágyi sváb megtáncoltatta a kápolnában 

levő Máriát, A kápolnában elhelyezett Mária szobrokat 

a bátaszékiek nagyon szép csipkeruhába öltöztették. • 

A "Mili"a Miléna , Miletta , Milica , Milla női nevek be-

céző alakja, Legvalószinübb a Miléna, amely a Mária, 

Elena, illetve Mária, Maddaléna nevek összevonása. 

/Ladó János 122, 86,1ap/ 

Bonyhádon a "sné l<apl" előtagja: "Schnee" = hó. 

A "maria sné" változat előtagjában a "Mária" kereszt-

név található. 

Kisdorogon a "smertshafti motarkotaskap0.i" a Hétfáj-

dalmú szüzanya emlékét őrzi. Az egyházi emléknapja szep-

tember 15. Mária felmagasztalt anyai fájdalmáról való 

megemlékezésre jellemzően éppen a Szentkereszt felma- 

gasztalásának ünnepét követő napon, búcsú-napjának megülésé-

re pedig . a rákövetkező vasárnap került sor, /Bálint Sán- 

dor 15, II,279-286,1ap/ 

Kisdorogon az "őra-ei,t-lapóra- ka pgli" /Ora-et-labora-Ka-

pelle/ elnevezés a kápolnán levő felirát alapján szü-

letett. A felirat latin nyelvü, s jelentése: "Imádkozzál 

és dolgozzál"; A latinul nem értő német hivők persze 

nem értik a felirat jelentését, 	.. 

Kisdorogon az "ődánar kapgli" /Odányer-Kapelle/ föld- 
rajzi név előtagja "Ódány" minden bizonnyal -régi hely-
ségnevet rejt, 	 ' 
Lengyelben a "fgrtsa-nőth -qlfa r- kapél" /Vierzehn-Not-

helfer-Kapelle/ a "14 Segitőszent" vagy más néven apró- 

szentek emlékére épült, Egyházi emléknapja" julius 12, 
/Bálint Sándor 15. II, 34-36.1ap/ 
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Bétaszéken a "tolirjar Ikapéla" /Dollingen, Dolinakapelle/ 

földrajzi név előtagja birtoknevet jelöl, amelyen a 

kápolna állt, 

Templom 

Kirche  

A "Kirche" főnévnek két nyelvjárási alakja van Tolna 

megyében: "kE ric" a protestáns és "kir:á" vagy "kirxa" 

a katolikus településekben, Meg kell azonban jegyeznünk, 

hogy a középnémet nyelvjárásokat beszélő katolikus köz-

ségekben is az "E" kötőhangzós főnevet használják, 

A "k€ric" Kakasdon 1745-ben épült,. Kisdorogon "kcEric" 

1890-ben, Nagyvejkén a "I<Erig" az 1700-as években, 

Zombén a római katolikus templomot 1767-ben "I<irxa" 

Bikácson az evangélikús templomot "Árig" 1786-ban,.épi-

tették, 

Póriban, Szakadáton római katolikus templom van .  

Szárazdon a "k€ric" evangélikus templom, 

Bétaszéken a IkC&ric" ujgót stilu.sú kereszthajós kato-

likus templom, 1903 október 4-én szentelték fel.  

Szálkán, Tolnán katolikus templom van, 

Várdombon a "I<Erq" 1770-ben épült, Leégett, s 1838-ban 

épitették ujjá,'Fenntartója'és kegyura a pécsi székes-

káptalan, 

A főnév egymagában vizsgált területünkön a következő 

helységekben szerepelt: Aparhant, Bátaapáti, Bonyhád-

varasd,Grábóc, Kakasd, Kalaznó, Kisdorog, Lengyel , 

Nagyvejke, Zomba, Csibrák, Dúzs, Kurd, Mucsi, Bikács, 

Dunakömlőd, Németkér, Belecska, Keszőhidegkút, Pári, 

Szakadát, Szárazd, Bátaszék, Kistormás, Mözs, Szálka, 

Tolna, Várdomb, 

Bonyhád: 	" 

"Katolikus temp 

Györe: " 

"Magyar templom 

katölis IkE ri5" /Katholische. Kirche/ _ 
lom" 

I<atölis kirxa" /Katholische Kirche/ _ 
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Hőgyész:  

"Templom"  
Kismányoi<:  

"Imaház"  
Majos:  

"I<atőlis3 kEri ~ " /Katholische Kirche/ = 

" katólisa kErig" /Katholische Kirche/ 

"katölisa kErig" /Katholische Kirche/ = 

"Imaház, Képóna"  

Máza: 	"I<atőlis I<~ r/i/r" /Katholische Kirche/  
"Katolikus templom"  

G  

Mőcsény: 	"katoli s2 kirx" /i<atholisch'e Kirche/ =  

"Katolikus templom, Mőcsényi templom"  
Závod: 	"katőlis kiri ~ " 	/Katholische Kirche/ _ 

"Katolikus templom"  
Gyönk: 	" katőli s kc rx" 	/Katholische Kirche/  _ 
"Katolikus templom"  
Udvari: 	" kat őlis kEris" 	/Katholische Kirche/  _ 
"Magyar templom, Katolikus templom"  

• Varsád: 	"kátólis IEris" 	/Katholische Kirche/  _ 
"Katolikus templom"  
Gyönkön eredetileg csak evangélikus és református né-

metek laktak, A lakosok döntő többsége lutheránus volt,  
A Tolna megyében lakó reformátusok Gyönkön, Bonyhádon -

'éltek az evangélikus németek mellett, Mindössze két  
színtiszta református település volt régebben: Nágyszé-

kely és Mórágy,  
Varsádon egykor csupán evangélikusok éltek, A nagyará-

nyú kitelepités következtében alig maradt a faluban  
evangélikus német lakos.  

Bonyhád: 	"rgfarmért i<f ri" /Reformierte Kirche/  
"Kálvinista templom, R e formátus templom"  
Váralja: 	"rgfarmért I<Eric" /Reformierte Kirche/.  _ 
"Magyar templom"  
Gyönk: 	"rgfarmért 	/Reformierte Kirche/  _ 
"Rformát\us templom"  
Váralján a háború előtt csal< evangélikus németek és  re-
formátus magyarok éltek,  
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Evangélikus templom "ey69kélis kerig" a második vi-

lágháború előtt a következő német községekben volt:  

Bonyhád, Felsőnána, Györe, Izmény, Kéty, Kismányok,  

Majos, Váralja, Alsónána,,Gyönk,, Udvari, Varsád,.  

Mőcsény: 	"vár3g6lis I<~ ric /Evangelische Kirche/  

"Régi templom, Evangélikus templom"  

Mőcsényben csak katolikus templom volt azelőtt, Néhány  

évvel ezelőtt csatolták hozzá az evangélikus Zsibriket,  

Nagymányok: 	"qvaggélis 	/Evangelische Kirche/ 	=  

"Templom  

Nagymányokon csupán katolikusok éltek.a második világ-

háború előtt, Evangélikus temploma csak azóta van, amióta  

az evangélikus Majost hozzácsatolták,  

Györköny: 	"eangélis k£ri" /Evangelische Kirche/  

A paksi járásban csak Györkönyben van evangélikus temp-

lom, A "katholisch", "evangelisch" és "reformiert" mel-

léknevek egyértelmüen jelzik, hogy ezek a templomok a  

katolikus, évangélikus, és református egyházhoz tartoz-

nak. Egyidejüleg azt is mutatják, hogy melyik helység-

ben milyen vallást gyakorolt, illetve gyakorol a lakos-

ság,  

Kismányokon az "evar~kélis I<~ rir" 1788-ban épült,  

Majoson 1770 körül.  

Györkönyön az " farjgélis I rig" előtt az első telepe-

sek fából épült temploma állt,  

Grábóc: 	"rátsak€riq" /Raizenkirche/ = "Rác temp- 

lom, Szerb templom"  

Kéty: 	"rátsk ric" /Raizenkirche/ = "Rác temp- 7  
lom"  

Alsónána: 	"rát sisa ,  I<€ ric, rátsarig" /Raizen- 

kirche/ = "Szerb templom,' Kis templom, Katolikus temp-

lom"  
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Bátaszék: 	"rátsakEric" /Raizenkirche/ = "Rác- 

-templom"  

Grábócon a második világháború végéig sok délszláv  

/"ráts"/ lakott, Innen is, mint más községekből,  

szintén visszatelepültek Jugoszláviába,  

Alsónána német neve "rátsnána" /Raizenane/ mert az  

• első világháború előtt igen sok szerb nemzetiségü em-

ber élt ott,  

A "der Raitze", "raizisch" előtagú összetétel nem  

minden esetben a görögkeleti vallást gyakorló szerb  

lakosság templomát jelölte.  
Kétyen a "rátsa kErig" név onnan származik, hogy a  

templom körül szerbek /rácok/ laktak,  

Alsónánán a "rátsisa kEric", "rátsa l<Friq" eredeti-
leg görögkeleti volt, s 1947-ben megvásárolta a grá-

bóczi egyházközségtől a'római katolikus egyház,  
Bátaszéken a "rátsak€ ric" korai barokk épület volt,  

1969-ben eladták, s utána lebontották,  

Tolna: 	"tgrkiáa I<Erir" /Türkische Kirche/ =  
"Török templom" . 

Az elnevezést a hagyómány teremtette, mely szerint  

a Holt-Duna partján, az iszapban és a viz alatt levő  
épületmaradványok egy valamikor itt állott török'temp-

lom romjai,  

Nagyszékely:  "urr 	IE r i  it  /Ungarische Kirche/ =  
"Kis templom, Magyar templom"  

Az elnevezés bizonyára onnan származik, hogy a temp-

lomot a helység egykori magyar lakossága látogatta,  
Ezek a magyar őslakosok a németek betelepülése után  
lassan elköltöztek a faluból, A felszabadulás után égy  
ideig katolikus templom volt,  

Cikó: 
-düllő"  

Kéty:  

~ 
"alt k£ri ~ " /Alte Kirche/ =  "ó-templom-3 

 I ric" /Alte Kirche/ = "Ó-templom"  
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Tevel:  
"Öreg-templom" 

Szálka:  

"Öreg-templom" 

"alti kirx, kErig" /Alte Kirche/ =  

"alda kFri ~ " /Alte Kirche/ = 

Külön meg kell emlitenünk a cikói "alt k€riá "-et, 

Még a török időkből maradt vissza, amikor a hadicse-

lekmények idején megsérültek falai : és le is égett, A  

mai napig híres búcsújáró helye a szomszédos falvak  

katolikusainak, Ma már csupán e földrajzi neveknél  

az elnevezés él, s az egykori templomok helyén épü-

letmaradványok, vagy mezőgazdasági területek vannak,  

Kétyen templomrom található, 

Tevelen az "alti kirx,, Aris" helyén legelő és szán-

tóföldek huzódnak, E helyen az ásatások során török 

előtti romokat és eszközöket találtak,  

Szálkán szintén szántóterület van az egykori templom  

helyén, A földből sok kő és tégla került elő, A ha-

gyomány szerint itt volt a régi falu is, melyet a tö-

rökök elpusztitottak, 

Cikó : 	";var IFric, alt Iric"  /Obere Kirche., 
Alte Kirche/ _ "Ó-templom"  

Az első elnevezés előtagja a templom egykori helyére  

utal, azaz a település északi részére, A templomnak  

csupán romjai vannak meg,.Ásatások során kiderült,  

hogy a templom a XIII,század végén épült,'  

Nagyszékely.: 	"krüs Iric" /Grosse Kirche/ _ "Nagy 

templom"  

A "krus" előtag az épület nagyságára utal, szemben.a 

kisméretü és igen régi katolikus magyar templommal,  

Református templom, 

Bonyhádvarasd: "klakEric".;/Kleine Kirche/ 	"Kápolna,  
.Kistemplom"  

Tulajdonképpen nem is templomról van szó, hanem kápol-

náról, • 
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' Kakasd: 	"kCriuruk" /Kirchenbrücke/ = "Templom- 

székely: Tmplompalló" 	 . 

Keszőhidegkút: "k`£ri;aprik, par2prik" /Kirchenbrücke, 

Pfarrenbrücke/ _ "Templomhíd" 

Mind a kakasdi, mind a hidegkúti templom előtti árkot 

átívelő hídról /"prik", illetve katolikus "pruk"/ van 

szó. 

Alsónána: 

lom tér" 

Alsónána : 

"rigaplats" /Kirchenplatz/ _ "Temp- 

"aldar I Cripplats" /Alter Kirchenplatz/ _ 
"Kistemplom tér" 

A falu közepén elterülő "főtéren". 611 az evangélikus 

templom. 

Bonyhád: 	"k'richől, frithől" /Kirchhohle, 

Friedhofhohle/ 

Mindkét elnevezés ugyanazt a horgost jelöli, Az első 

variáns protestáns, a másik pedig katolikus. 

Kurd:  

Bátaapáti: 

utca" 

Cikó: 

utca" 

utca" 

Györe: 

Mórágy: 

utca"  

Tevel: 

"kEriOól" /Kirchenhohle/ _ "Témplom horó" 

" k.rxakas" /Kirclien/gasse/ _ "Templom 

"k`irxakas" /Kirch/en/gasse/ _ "Templom 

"kirxakas" /Kirch/en/gasse/ _ "Temető 

"kirxkas" /Kirchengasse/ -_ "Templom utca" 

"k€rickas" /Kirch/en/gasse/ _ "Templom 

" kfripgrkkas" /Kirchberggasse/ _ "Temp- 
lom ut, Temető utca" 

Mind az öt községben a templom központi fekvésü, igy a 

falu "főutcáját" is ennek alapján nevezték el, /Béta-

apáti, Cikó, Györe, Mórágy, Tevel/ 
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Mucsi: 
	"kiarxakas" /Kirch/en/gasse/ _ "Jókai utca" 

Nagyszékely: "kfri .kas" /Kirchengasse/ _ "Templom utca" 

Szakadát : 	"I<€rxakas" /Kirchengasse/ = "Templom utca" 

Hőgyész: 
	"I<£rikks1" /Kirch/en/gássel/ = "Templom- 

-hegy" 

Mivel Hőgyész katolikus község, a katolikus "-lein" 

suffixumot ragasztották a főnévhez: "Kirbhengössl" 

Várdomb: 

köz" 

Az előbbi megállapitás vonatkozik a katolikus Várdomb-

ra is. 

Alsónánán.a " I<Crigaplats" az evangélikus templom előtt 
van. Az "aldar I€ripplats" /Alsónána/ neve onnan szárma-

zik, hogy valamikor egy kis fatemplom állt a téren. A 

hagyomány szerint Cikön vették, darabokban hozták ide, 

s itt állították össze, 

Kak asd: 	"IErxpgrk" /Kirchenberg/ = "Temető fe:1étt" 

Kalaznó: 	"nánar I<Erxp-qrk" /Nánaer Kirchberg/ _ 

"Nánai-hegy" 

Kismányoir: 
	"krxapq. rk" /Kirchenberg/ 

Mucsfa : 
	"kfrisprk" /Kirchberg/ _ "Templomhegy" 

Murga: 	* " I<f riqpgrk" /Kirchberg/ 
Tevel: 	" I<.riqpq.rk, kirxpq.rk" /Kirchberg/ = ''Temp- 

lomhégy" 

Mucsi: 

Diósberény: 

ház" 

"kiar/x/parix 	/Kirchberg/ = "Templom tér" 

" I<€ ri 	 pq.rk" /Kirchberg/ _ 	"Pusztaszent6.gy- 

Gyönk" "kErigpq.rk" /Kirchberg/ = "Jókai 	utca" 

Nagyszékely: "I<Erxaperk" /Kirchenberg/ _ "Templomhégy" 

Pá ri : "I<E ri spgrk" /Kirchberg/ 

Udvari: "I<Ericprk" /Kirchberg/ _ "Temető-hegy" 

Varsád: " I<frivperk" /Kirchberg/'. "Templomhegy" 

Kalaznó: " kf rxakipl, kErigp4rk" /Kirchengipfel, 

Kirchenberg/ _ "Templomhegy" 

Németkér:' 	"IErickipl" /Kirchengipfel/ 

"tErxaky.sl" /Kirch/en/gássel/ = "Templom 
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A "Kirchenberg" német földrajzi elnevezés jelölhet  . 
utat /Kismányok/, falurészt /Murga/,teret,/Mucsi/ és  
utcát /Gyönk/.'  
felölhet szántót /Kakasd, Kalaznó, Diósberény/, szán-

tót és szöllőt /Nagyszékely, Udvari/, szöllőt /Póri/,  
gyümölcsöst és szöllőt /Mucsfa/, legelőt/Varséd/, le-

gelőt és erdőt /Németkér/.  
Tevelen a "IEri cpuk, kirxp'rk"-en áll a templom, s  

innen kapta nevét, 	. 
I'J IIIGtké eII a " k Fr ickip1"-en r éger) . telepÜlés volt, Cse-

repek, emberi csontvázak kerülnek elő,  
Diósberényben a"I riwpgrk"-en Pesty Frigyes szerint  
hajdan rác templom volt. A múlt században még a temp-

lom romjai'láthatók voltak,  
Kalaznón a "nánar I<erxprk" földrajzi név előtagja Na-

na helységnevet tartalmazza, Felsőnánáról van szó,  
melynek régi neve Királynána.  
Az út, falurész, tér, utca, valamint a mezőgazdasági  
területek közelében vagy ezeken a területeken, templom  
állott valamikor, melynek nevét a földrajzi nevek meg-

őrizték ugyanugy, mint Tevelen, ahol ma is a templom-

hegyen áll az Isten háza,  

A templomokat általában a helységek legmagasabb pont-

jaira épitették, A templomtoronyból belátható volt az  
egész határ és a település is, s innen jelezték harang-

kongatással a veszélyt a lakosságnak,  

Izmény: 	"alva kEriqq.kar" /Alte Kirchácker/  _ 
"Régi templom-szántók, székely: Templom-szántó"  
Mőcsényt 	"hinarkErisq.kar" /Hintere Kirchácker/ =  

"Templom fölött"  
Murga: 	"k£ rispqrka r q.kr" /Kirchberger Acker/  

Nagymányok: " I<g rirjkk a r" /Kirch/en/ácker/ = "Temp-
lom-fődele"  

"ktri ~e~kar" %Kirch/en/ácker/ _ "Templom- Diósberény:  
főd"  



"rátsa l<£ripq.kar" /Raizenkirchenácker/ =  
dek"  

" kF ri  ~ qlka  r" /Kirch/en/ácker/ = "Temp- 

"k6-jakkar, kerikkar" /Kirch/en/ácker/ =  

"rátsakEripkar" /Raizenkirchenácker/ =  
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Keszőhidegkút: "kErjaQkar, I rixe.kar" /Kirch/en/ácker/ =  

"Templomföldek"  

Kistormás:  

"Ráctemplom-föl  

Diósberény:• 

lomfőd"  

Keszőhidegkút: 

"Templomföldek"  

Kistormás: 

"Ráctemplom-földek 

A mezőgazdasági területek bizonyára vagy egyházi tulaj-

donban voltak, vagy 'rajtuk, illetve a közelükben temp-

lom állott,  

Izményben az "alta k`€ric etka r" dülőben egy régi temp-

lom romjai vannak, Cserepek, tégladarabok, kövek ma is  

gyakran kerülnek elő, 

Mőcsényben a "hinarricAkar" összetétel előtagja a  

szántóterület templomhoz viszonyitott.helyzetét határoz-

za meg, 

Murgán a "kkricpvrkar ekr" a templomhegy közelében el-

terülő szántót jelöli,  

Kistormáson a "rátsak`cri Akar" /Raizenkirchenácker/  

vagy egyházi terület volt, vagy pedig szerb templom állt  

a közelében, 

Závod: 	"évar tr ála kirk" /0b/er/ der Alten  
Kirche/ = "Öreg templom" 

Kurd: 	~g arta" /Kirchweingarten/ = 
"Templomszöllő"  

Belecska: . 	"I rjakmáviza" /Kirchengemeindewiesen/ =  

"Egyházközségi rét" 

Szakadát: 	"Ilrxafelt" /Kirchenfeld/ = "Templomfőd"  

Závodon az "évar tr ála kirix" jelenleg szántó, 1880  

körül ásatásokat folytattak a környéken, Itt'egy XII,szá- 
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zadi kolostor állt, Köveit az új templom épitésekor 

hordták el, 	 . 

Kurdon a "iEricvairigarta", Szakadát.on a "kerxafelt" 

a templom tulajdonában volt; 

Belecskén a "Ikerjakmáviza" egyházi javadalmi rét volt, 

Ahogy a régi elnevezés megőrizte, egykor az egyház-

községnek is voltak rétjei, amelyeket vagy bérbeadtak, 

vagy papi illetményföldnek' számított, 

Mucsi: 	"papa,- kia rxa" /Papdier Kirche/ 

A földrajzi név előtagja egy feltételezett település 

nevét tartalmazza, Magyar neve: "Pabd,"német neve: 

"Pép, Máriapáp 	A település Mucsi és Lengyel határán 

helyezkedhetett el, 	 . 

Tevel: 	"rosálik6ric" /Rosalienkirche/ _ "Rozá- 

lia-kápolna" 

. A templom főnév a "rosáli" /Rosalie/ keresztnévvel al-

kot összetételt, Feltételezhetően Rozáliáról, a szent-

ről van szó, A pestisjárvány megszünésének emlékére 

épitették igás fuvar nélkül,' Rozália az egykori járvá-

nyos betegségek hazai védőszentje, /Bálint Sándor 15, 

256-262,1ap/ 

Kolostor  

Kloster  

Bonyhád: 	"klőstar" /Kloster/ = "Zárda" 
Grábóc: 	"rátssklőstar" /Raizenkloster/ = "Zárda, 
Szerb zárda" 

Bonyhád: 	"klóstarkas" /Klostergasse/ '_ "Zárda utca" 
Grábóc: 	"hinarn klőstar" /Hinter•dem Kloster/ = 

"Zárda-mögötti-fődek" 

Bonyhádon a "klőstar" az "Immaculata" nővéreknek volt 

a zárdája, A háború előt -Hebben működött a polgári leány-
iskola, Ma általános iskola.  
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Grábócon a "rátsaklóstar" zárda volt, Az első világ-

háború végéig ebben a zárdában képezték a szerb papo-

kat, Bonyhádon a "klőstarkas" névadója a kolostor,  

melynek épülete ebben az utcában állt,  

Grábócon a "hinarn klöstar" elnevezés mezőgazdasági te-

rületet jelöl, A zárda épülete tájékozódási pont volt,  

amihez viszonyitották a mezőgazdasági terület elhelyez-

kedését,  

Katolikus olvasókör  

Katholischer Leseverein  

Bonyhád: 	"katőlis 1 zzfrain" /Katholischer  

Leseverein/ ="Olvasókör, Kulturház, Tanácsház"  

Kakasd: 	"katőlisar lazafarain" /Katholischer  

Leseverein/ = "Katolikus Olvasókör, székely: Kakasdi'  

Olvasókör, Pártház"  

Nagyvejke: 	"i<atőlisar lkzafral.n" /Katholischer  

Leseverein/ = "Olvasókör, Katolikus Kőr"  

Mucsi: 	"katoulisa 13zafraint" /Katholischer 

Leseverein/ = "Kulturház" 

A római katolikusok egyházi felolvasásokat tartottak 

ezekben az épületekben, Bonyhádon és Kakasdon 1945-ig 

müködött az olvasókör, Nagyvejként a tejszállitó gaz-

dák önkéntes adományából épült fel, 

Figyelemre méltó a "fraint" /Verein/ = "szövetkezet" 

főnév végén álló "t", amely a nyelvjárási "fraint" . 

/Freund/ analógiájára vette fel a dentálist, 

Plébánia •arókia lelkészi hivatal 

Pfarrei  

Kisdorog: 	"pfarái" /Pfarrei/ = "Plébánia 

Nagyvejke: 	"pfarái" /Pfarrei/ = "Plébánia" 

A "Pfarrei" szó felnémet nyelvterületen használatos, 

igy Tolna megyében csak katolikus községekben használják. 

~.: 
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Katolikus iskola  

Katholische Schule  

Bonyhád: 	" katőli s sűl" /Katholische Schule/ _ 
"Fiuiskola" 

Györe: 	"katolis sul" /Katholische Schule/ = 

"Magyar iskola" 

Mőcsény: 	/"katölisa/ sűl" /Katholische Schule/ _ 
"Tizes iskola" 

Evangélikus iskola  

Evangelische Schule  

Bonyhád: 	"evar igeli s sűl"_/Evangelische Schule/ _ 
"Lut .éránus iskola" 	. 

Györe: 	"taits súl, e_varjglis súl" /Deutsche 

Schule, Evangelische Schule = "Némöt iskola" 

A különböző vallási felekezetek gyermekeiket vallásos 

nevelésben részesitették, Ennek helyei a felékezeti is-

kolák voltak, melyek egyházi fennhatósághoz tartoztak, 

A felekezeti iskolák a felszabadulásig álltak fenn,' 

Mőcsényben a régi felekezeti iskola helyén orvosi ren-

delő van, Györén pedig óvoda, A fenti földrajzi nevek 

a katolikus és evangélikus egyházhoz tartozó felekezeti 

iskolák neveit őrizték meg, 

Györén a kettős német elnevezés árra utal, hogy az is-

kolát az evangélikus egyházhoz tartozó lutheránus né-

met családok gyermekei látogatták, 

Zsidó templom 

Tempel • 

Bonyhád: 

lom" 

Zomba: 

Bonyhád: 

lom" 

"templ"'/Tempel/ = "Zsinagóga, Zsidó temp- 

"tempt" /Tempel/ _ "Zsidó ház" 

"judatempl" /Judentempel/ _ "Zsidó temp-

, 
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Bátaszék: 	"judatempl" /Judentempel/ _ "Zsidó 

templom" 

A "Tempel" német szó nem keresztény templomot je-

lent, Ezeket a templomokat, imaházakat az izraelita 

vallású lakosság használta, Legtöbbjük, mint épület 

ma már teljesen más funkciót tölt be. 

Bonyhádon a "tempi" a neológ zsidó hitközségé volt, 

Zombá n a "t empl "ma lakóház,, 

Bonyhádon a "judatempl" müemlék jellegű épület, most 

raktár, 

Bétaszéken a "judatempl" 1850-körül épült, s 1944-ben 

a "Volksbund" néhány tagja kifosztotta, majd sok kárt 

tett benne, 

Bonyhád: 	"kros tempi" /Grosser Tempel/ _ 

"Nagy zsidó templom 

"k1á tempi" /Kleiner Tempel/ _ "Kis- 

-témpli" 

"k1á templ" /Kleiner Tempel/ _ "Kis. 

templom" 

Bonyhádon a két zsidó vallási felekezetnek is önálló 

temploma volt, A "templ"-t neológ zsidó vallási fele-

kezetüek használták, a nagy zsinagógát pedig az órto 

dox egyház, amely ma is használatban van. 

Az utóbbi zsidó vallás a rituális szabályokhoz mere-

ven ragaszkodik, 

A "krös" /gross/ megkülönböztető jelző arra is utal, 

hogy az ortodox irányzat követőinek száma a zsidó-la-

kosság körében jóval több volt, mint a neológ irányzat 

hiveié,'s igy az ortodox egyház nagyobb templomot emel-

tetett, 

A két "k_lá templ" mint a "klá" /élein/ jelző is mutat-

ja imaházak voltak ,  illetve iskola is, Mindkettőbe 

izraelita vallásúak jártak, s ma már nem maködnek, Az 
imaházak épülete ma  lakóház, 
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Kakasd: 	"tgmplviza" /Tempelwiesen/ 

A mezőgazdasági terület megőrizte az egykori nem .  
keresztény templom /Tempel/ elnevezést. 

Adatok hiányában csupán következtetni tudunk arra,  
hogy a rét izraelita tulajdonban volt .  

A vallás világához tartozó tárgyak, 

berendezések  

Szentké', es fa szentkén, kép 

Bildstock, Bild  

Bonyhádvarasd: "pi1t6tokqkar" /Bildstockácker/  _ 
, "Kérészfa-dülő" 

Kakasd: 	"pilstqkal" /Bildstücklein/ = szé-  

kely: "Képóna" 
"piltgk" /Bildstück/ _ "Kövesút; 

székely: Régi-kövesút" 

"pilstkkal" /Bildstückel/ = székely:  
"Mária-kápóna" 

heji út"  

"Kápóna -főd" 

"pil ste~kvkk" /Bildstückweg/ _ "Szerda-

il stqklgkar" /Bildstückelácker/,  

"vvdalinipilst0s1" /Wendelinbild-

stückackerlein/ = székely: "Szent Vend61-szobor" 

Csibrák : 	"piitstokQkar, vizat á la r" /Bildstock- 
,ácker, Wiesenteil/er//'= "Rétfőd" 	. 

Tolna: 	. "piltstq_kl" /Bildstockáckerli/ _ "Kis- 

-kép" 

"piltstq.klvalt" /Bildstockáckerliwald/  _ 
"Kis-képi-erdő"  

"piltstek1" /Bildstockáckerli/ _ "Ba- 

góci, Kisképi"  
A katolikus községekben Krisztus, az angyalok, Szüz  
Mária és a szentek képeit és ., szobrait .nagyon tisz-
telték és ezekre a módosabb gazdák igen sok pénzt ál- 
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doztak, A "Bildstock" fogalomra csupán német forrá-

sokat leltünk, A magyar kulturkörben hasonló fogal-

mak: képfa, szentképesfa, bádogkrisztus,  

A "Bildstock" az imaoszlop egyszerü változata, fá-

ból készült oszlop, melyen feszület és szentkép van,  

s többnyire fülkében vagy falmélyedésben található.  

Csibrákon a "piltstokeck2r" /Bildstockácker/ elneve-

zés onnan származik, hogy egy tuskóban szentkép volt,  

A szántó erről kapta nevét,  
~ __, t Si t - k , 	iBiid s t oc k rkerli/ dülő elelén Tolnán a  Nii ~a~ F ~.~  

egy bádogra festett Mária kép áll,  

Mivel Tolna község lakói a német nyelvterület déli  

részéből kerültek mai hazájukba, a "katolikus" kicsi-

nyitó képzőt használják: "-li" < kfn, "lin", 

Tolnán a "piltstejdvalt" az ugyanilyen nevü dülő mel-

lett van, 

Bonyhádvarasdon a "piltstok%k'zr" /Bildstockácker/ el-

nevezés alapja az volt, hogy régen állt itt egy fake-

reszt,  

Kakasdon a "vgndalinipilstQkal" szobor és kereszt is, 

1893-ban készült, A földrajzi 'név Szent Vendel nevét  

tartalmazza.  

Szentháromság  

. Dreifaltigkeit  

Bonyhád :"hailic-tráifalticl<ait" /Heilige 

Dreifaltigkeit/ = "Háromság-szobor, Szentháromság"  

Mőcsény: 	"tráifqlti.9l<a4.t" /Dreifaltigkéit/ =  

"Szentháromság-szobor"  

"trifqlti.gkáit" /Dreifaltigkeit/ =  

"Szentháromság-tér"  

Nagyvejke: 	/Dreifeuerlicht/-  

Mözs: 	"hailic traifa ltickáit "  /Heilice  .., 	~ 	., 	.  

Dreifaltigkeit/ = "Szentháromság "  
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Tolna: 	"hailic traifaltickait" /Heilige 

Dreifaltigkeit/ _ "Szentháromság-szobor" 

Nagyvejkén a "tráifailigt"-et egy súlyos tűzvész em-

lékére állították a falu katolikus német lakosai, Az 

irodalmi nyelvben maga a főnév jelöli a szentháromság 

fogalmát /Dreifaltigkeit/ s nem áll előtte a "heilig" 

melléknévi jelző, 

Szentháromság-szobrot kizárólag katolikus, illetve 

olyan vegyes lakosságú községben lehet találni, ahol 

,katolikusok is laknak, 

Tolnán a község állittatta a "Szentháromság szobrot" 

1829-ben,' 

Mőcsényben a "Szentháromság-tér" az 1821-ből származó 

"Szentháromság-szobor"-ról kapta nevét, 

Bonyhád:"Szentháromság-szobrán /1796/ Mária koronázá-

sát, Péter és Páit, Józsefet, Flóriánt, Sebestyént 

látjuk, 

Lent dombormüvek: Rozália, Miklós, Teréz, Ignác, Jóré-

szük nyilván a Perczel-család akkori tagjainak védő--

szentje is volt egyúttal, 

Tolna: Barokk obeliszkjének ormán a Szentháromság, 

középső részén az Immaculate, Sebestyén, Orbán, Flóri-

án, Vendel társaságában, 

Bátaszék: Szentháromság emlékén /1794/ föltűnik a 

Szeplőtelen Fogantatás, a pestisre emlékeztető Sebes-

tyén stb, /Bálint Sándor 15, I,392-412,1ap/ 

Szent kút  

Heiliger Brunnen  

Kurd: 
	

"hali' prune" /Heiliger Brunnen/ 	"Szent 

-kút" 

Forrás, s vizének gyógyító hatást tulajdonitanak, 
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Szentek  

Heiliqen  
Kurd: 	"hailic,a antóni" /Heiliger Antonius/  _ 

n  

"Szent Antal"  

Tolna: 	"antóni" /Antoni/ = "Szent Antal"  
"grsti lagi kas, antónikas"./Erste lange  

Gasse, Antonigasse/ = "Első hosszú utca, Antal utca"  

Nagyvejke: "ha i lqar flőrián" /Heiliger Florian/ _  

"Szent Flórián"  

Závod: 	"flórión" /Florian/ = "Szent Flórián"  
Mucsi: 	"flouriánas" /Florianus/ = "Flórián szobor"  
Szakadát: 	"flőrián" /Florian/ = "Flórián szobor"  
Bonyhád: 	"johánas/prik/"/Johannesbrücke/ = "Szent  

János hid, Szent Jáno"s, székely: Szent János hídja"  

Kakasd: "johánispruk" /Johannisbrücke/ = "Szent  

János hid, székely: Nagy  hid"  

Mucsi: 	"johánaspreka" /Johannes Brücke/  

"iohnas" /Johannes/ = "Szent János szobor"  

Diósberény: "hailikar johánas" /Heiliger Johannes/ =  
"János szobor"  

Póri: 	"johánesklupa" /Johannes-kluppe/  
Szakadát: 	"joh'snas /tátus/"= /Johannesstatue/ =  

"János szobor"  

Bétaszék: 	"mariatgj kml" /Mariadenkmal/ _ "Mária  

szobor"  

"arvónipri ~ " /Urbaniberg/ 	"Orbán hegy,  

"arvónishöl" /Urbani-Hohle/ = "Orbán  hé -

gyi szurdik, Orbán högyi szurdik" 

Bonyhád: , 	"róxus" /Rochus/ = "Rókus szobor"  

Tevel: 	"sankt sebastian, sebastiángkr" /Sebastian- 

ácker, Sankt Sebastian/ = "Szent Sebéstén" 

"sebastiánperk /Sebastianberg/ =."Sebéstén 

Orbán högy"  

hégy"  
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Szent Vendel szobrai a német falvakban vagy a "vetndalin" 

/Wendelin/ vagy a "vvdalini" /Wendelini/ nevet vise-

lik, Az utóbbi alak a latin személynév genitivusos 

alakja, amely egyértelmüen az egyház latin nyelvéből 

került a latinul nem értő német telepesek szókincsébe. 

A név összetételekben vagy önállóan az alábbi helységekben 

fordult elő; Kakasd, Lengyel, Mőcsény, Kurd, Németkér, 

Bétaszék, Szálka, Tolna, Várdomb, Szakadát, Ezeknek a 

szobroknak a többségét a falut átszelő patak hidjára 

állították, Ahogy a felsorolásokból látható, a szentek-

nek kizárólag katolikus községekben állítottak szobro-

kat, 	. 

Kurdon, Tolnán levő szobrok szent Antal alakját ábrá-

zolják, sőt Tolnán az "antőnikas" utcának szent Antal 

.volt a névadója, Szent Antal szobra az utca elején ál]., 

Az egyház viszont két szent Antalt tart számon: téli 

szent Antalt és nyári szent Antalt, /Bálint Sándor 15, 

I,145-155,1ap/ Nincs adatunk rá, hogy melyik szent 

szobra áll Kurdon és Tolnán, Csupán következtetni tu-

dunk, hogy téli szent Antalról lehet szó, mivel Hőgyész 

határában erdei hársak között áll a'német alapitású 

csicsói kápolna /1734/, a Völgység egyik meghitt búcsú-

járó helye. Belső oldalfalán a jószágpatrónus remete, 

Szent Antal barokk faszobrát látjuk /téli szent Antal/,. 

'A kultuszt nyilván még az első bevándorlók hozták maguk-

kal, Jellemző, hogy a búcsúsnép már régóta Vendelt tisz-

teli benne, /Bálint Sándor 15, I,145-155,1ap/ 	. 

A három helység Tolna megye három déli járásában talál-

ható, Kurd /Dombóvári járás/,Hőgyész /Bonyhádi járás/, 

Tolna /Szekszárdi járás/, 

Az Antal kultuszt /téli szent Antal/ a német telepesek 

feltételezhetően még az őshazából hozták magukkal, 

Szent Flórián, a tüz védőszentjének szobra található 	. 

Nagyvejkén,. Závodon, Mucsiban és Szakadáton, Nagyvajkén 

a szobrot az 1846-os tüzvész emlékére emelték, Závodon 

Flórián szobrát a hagyomány szerint még Németországból 
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hozták magukkal az első telepesek, /Bálint Sándor 15, 

I,433-452,1ap/ 

Páriban a "johánesklupa" földrajzi név dombot, Mucsi-

ban a "johánas" elnevezés szobrot jelöl, 

Adatok hiányában nem tudjuk eldönteni, hogy ezekben 

az elnevezésekben a "johánas" személynév, vagy.egy 

szent neve, Feltételezhetően az utóbbiról van szó. 

Pontos adataink vannak, hogy Szakadáton, Diósberény-

ben a János szobrok, Kakasdon a hid Nepomuki Szent 

János emlékét őrzi, Kakasdon a hid karfáján volt va-

lamikor Nepomuki Szent János szobra.  

Mivel Nepomuki Szent János a vizi hajósok védőszentje 

volt, s szobrait hidakon a vizek partján állították 

fel, igy válószinünek tartjuk, hogy Mucsiban a 

"johánasprekW-t Nepomuki Szent János tiszteletére ne-

vezték el, A szobor valamikor a  hid  mellett állt, 

Bonyhádon a "johánas/prik/ről azt tartják, hogy még a 

rómaiak épitették, /A  hid  szerkezete természetesen tel-

jesen kizárja, ezt a népi hiedelmet,/ Az 1920-as éve-

kig barokk szobor volt rajta, Ez a hid is Nepomuki 

Szent dános nevét viseli, 

Bétaszéken a "mariatvjkml" szobrot a magyarok nagy-

asszonya tiszteletére emelték a templomudvarban, 

"Szűz Máriát" a magyarság patronájaként tisztelték már 

Szent István óta, Bát.aszéken a "pErig" és a "hől" fő 

nevek az "arvőni" keresztnévvel alkotnak földrajzi ne- 

vet, A keresztnév "Szent Orbán" pápa nevét jelöli. 
1 

A  mély szakadékos út /"arvönishól"/ az /"arvőnipE rig''/ 

közelében halad, s az "Előhegy" tetejére vezet. Az út 

névadója az "arvónip-rig", 

- Nyelvtörténeti szempontból érdekes az "arvőnipErir 

hangalak,. A délnémet katolikus nyelvterületre jellemző, 

hogy az "o" "a"-szinezetet vesz fel. 

A szóközépi "b"-t a bilabiális "v" váltja fel,.F, hang-

alak végén álló "i" pedig` az "Orbanus" latin alakjának 

genitivusa, 
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Bonyhádon "rőxus" /Rochus/, azaz Szent Rókus szobrát 

a kolerajárvány megszünésének emlékére állitották, 

A régi Perczel-kastély, jelenleg kollégium, falának 
egyik fülkéjében található, 

Tevelen a "Sebastian" keresztnév az "ejkr" /Pcker/, 

valamint a "perk"/Berg/ főnevekkel alkot összetételt, 

A "sebastignekr" elnevezés alapja, hogy a dülő végén 

levő kápolnában egy Szent Sebestyén szobor volt, 

A "sebastiánperk" földrajzi név pedig a közelében ta-

lálható Szent Sebestyén tiszteletére emelt sebastián- 

apl" hatására keletkezhetett, 

Tevelen a három földrajzi név, a szántó, a hegy és a 

kápolna őrzi Szent Sebestyén emlékét, 

Mórágyon á "vendl" /Wendel/ keresztnév a "he" /Höhe/ 

főnévvel alkot földrajzi nevet, Mivel református tele-

pülésről van szó, a dűlő nevét nem a katolikus Vendel, 

hanem tulajdonosa után kaphatta, 

Mőcsényben a'"vendslini" /Vendelini/ szántóterületet 

jelöl, A közelében levő Szent Vendel szoborról nevez-

ték el 

Tolnán ,  a "vgndalinas", "apatrón" elnevezést használ-

ják a szoborra, A második név arra utal, hogy Vendel 

az állatok védőszentje, 
_ 

Szakadton a "ventl" /Vendel/ keresztnév és a "statu" 

/Statue/ főnév összetétele alkot földrajzi nevet,-A 

földrajzi elnevezés "Szent Vendel" szobrát jelöli, 

Kakasdon, Lengyelben, Kurdon, Németkéren, Bátaszéken, 

Szálkán, Tolnán és Várdombon a "Vendel" keresztnév 

nyelvjárási változatai szolgálnak szobor jelölésére, s 

valamennyit Szent Vendel tiszteletére állították, 

Kakasdon körmeneti hely volt, különösen jószágjárvány 

idején, Lengyelben minden év október 20,-án tartottak 

Vendel szobrához körmenetet, kérve a szent közbejárását 

Istennél, hogy óvja meg a falu állatállományát a beteg-

ségektől, 

Bátaszéken a szobor a templom udvarán található. Vendel 

napja a község fogadott ünnepe volt, 
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Munkaszünetet tartottak, s a szobornál egyházi. szer-

tartás folyt,  

Tolnán a szobor előtt vezető úton hajtották ki az ál-

latokat a legelőre, s a pap itt áldotta meg valamikor  

a jószágokat,  

Bárdombon Vendel szobrát a Deutsch család emeltette  

1891-ben egy állatjárvány elmúltával, A fenti Szent  

Vendel nevét tartalmazó földrajzi elnevezések nagy  

száma azt bizonyitja, ' hogy Tolna megye német lakta ka-

tolikus településeiben erős gyökerei voltak Szent Ven-

del kultuszának,  

Kálvária, Kálvária/hegy/ • 

Kalvarie, Kalvarienberg  

Kálvária hegyek kizárólag katolikus községekben talál-

hatók., Mivel az egyház nyelvéből való kölcsönzésről  

van szó, szinte valamennyi településben azonos hang-

alakkal jelölik a fogalmat; "IalfáripErk", illetve  

"-pErq", A fogalom összetételekben vagy önállóan a  

következő helységekben szerepelt: Grábóc,• Majos, Mő-

cs.Q'ny, Bátaszék, Bonyhád, Bonyhádvarasd, Cikó, Kakasd,  

Kisdorog, Nagyvejke, Závod, Mucsi, Tolna, Diósberény,  

Pári, Tevel, Zomba, Mözs, Nagymányok, Aparhant,  

Mőcsényben a "I<alfári" szobrot 1941-ben állították,  

Bátaszéken a " I<alfári" 1783-90 között épült, a teré-

ziánumi kegyurak temetkezési helye,•  

Bonyhádon a  "kalfárip ~riq" dombon két kápolna 611, Itt  

van a•Perczel család temetője, s Perczel Mór 48-as tá-

bornok sírja.  

Cikón a "I<alfripgrk" szántóterület onnan kapta nevét,  

hogy a végében van az ájtatosság helye,'a kálvária,  

Kakasdon a "Ialfáripgrk" szántóterület mellett van a  

"Kálvária".  

Mőcsényben' a "kalfáripq.rk" elnevezési: szántó végében  

van a"Kálvária",  
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Mucsiban a "karfáraparW elnevezés a dombtetőn le-

vő."Kálváriát" jelöli, A második német elnevezése 

"trift", arra utal, hogy a "Kálvária" - mellett legelő 

volt vagy csapás, melyen a környéken legelő állatok 

jártak, A legtöbb német községben a "trip"/ Trieb/ 

variánst használják, A Mucsiban előforduló alak az 

előbbinek"grammatikai változással" /grammatischer 

Wechsel/ képzett formája: f-b,  

Páriban a "kolfQriperk" dombra jártak nagyböjt idején 

imádkozni,  

Tolnán a "kalfariprk" a népi jámborság helye a há- 

rom kereszttel és a szokásos stációkkal, A " kalfáripQrk"  
főnév az "akar" /Tevel/ "Qkr" /Zomba/ "ekar" /Mözs/,  

"kas" /Tevei/ főnevekkel alkot összetételt,  

Tevelen a "kalfáripvl</ákar/" dombos szántóterület, A  
domb tetején római őrhely volt, déli részén van a 

"Kálvária", 

Zombán a "kalfáripQrk/ekr/" dombos szántóterület.  
Mözsön a "kalfárip ~riyekar/ is dombos szántóterület,  
A "Kálvária" mellette van, 

Tevelen a "kalfáripqrkkas" a közelben levő "Kálváriá-

ról" kapta nevét,  

A "kalfári" főnév a "lent", /Aparhant/ "ekar" /Nagy-

mányok/, "vipErk" /Tevel/, "jox" /Joch=egy hold/  

/Bonyhádvarasd/ főnevekkel együtt alkot. földrajzi ne-

veket,  

Aparhanton "kalfárilent" dombos szántóterület, Ezen 

a területen van a temető is a "Kálváriával", 

Nagymányokon a "Ialfárietkar" dombos szőlő s  

Tevelen a "Ialfárivipt-rk" dombos parlag. A szőlők ki-. 

pusztultak rajta, 

Bonyhádvarasdon a "kalfarijox" fennsikon elterülő 

szántó,  

A "Kálvária", vagyis Krisztus szenvedésének útja, meg-

található szobron ábrázolva /Grábóc, Mőcsény/ temetők-

ben vagy temetkezési helyeken /Bátaszék, Aparhant, Bony-

hád/, Ritkán még ma is az ájtatosság helye /Mucsi, Pári, 

Tolna/.  
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A legtöbb esetben a mellettük levő mezőgazdasági te-

rületek, utcák, falurészek őrizték meg a "kálvária" 

nevet ott is, ahol már nem léteznek, Például: Majo-

son, Diósberényben., . 

A "kálvária hegyekkel" kapcsolatban meg kell emlite-

nünk, hogy legtöbbjük igen elhanyagolt állapotban van, 

A fiatalság alig kapcsolódik be az egyházi életbe, 

igy anyagilag sem támogatja a vallási intézményt, A 

pár megmaradt öreg pedig képtelen finanszirozni a res-

taurálások magas költségét, 

Kereszt  

Kreuz 

Lengyel: 	"kraits" /Kreuz/ = "Kérészt, Hálake- 

részt, Emlékkérészt, Dóbori kérészt" 

Máza: 	"kraits" /Kreuz/ _ "Csárdás-réti-kö- 

röszt" 

Závod: 	"kraits" /Kreuz/ _ "Kérészt" 

Lengyelben a "kra its"-ot a hadifogságból való haza- 

térés emlékére állitották az első világháború után, 

Tabód: 	"svarts kraits" /Schwarzes Kreuz/ 

"Fekete kereszt" 

A név bizonyára.a kereszt szinével áll kapcsolatban,. 

"rőtkra its" /rotes Kreuz/ elnevezési keresztet talál-

tunk: Bonyhádon, Hőgyészen, Kisdorogon, Murgán, Závo-

don, Mucsiban, Bétaszéken és Mözsön,. 

Mivel a kereszt egyúttal jó támpontot jelentett a tá-

jékozódás szempontjából, dűlőket is neveztek el utána. 

Például: Hőgyészen: "rotkraitstál" /Rotkreuzteil/ = 

"Vörös-karészt-alatti tábla", Mözsön: "rötkraitsQk2r" 

/Rotkreuzácker/, 

Bátaszéken faragott fát tálálunk 1877-es évszámmal a 

kereszt helyén, Az öregek ugy tudják, hogy korábban 
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kereszt is állt ezen a helyen, A tujafa, amelyet a 

nép citrusnak.nevez, a kereszt előtt állt, 

Bonyhádon a vörösre festett kereszt pestis'ellen vé-

dett, 

Kisdorogon a "rőtkra4ts" /Rotes Kreuz/-ot a vörheny-

járás idején állították, 

Pesty Frigyes szerint Mözsön a szántóterület közelé-

ben országút vezetett, amely mellett veres kereszt 

állt, 

Mözs "aldas kraits" /Altes Kreuz/ = "Régi kerészt" 

Az "alt" melléknév a keresztkorára utal, Igy külön-

böztették meg a korábban felállított kereszteket a 

később felállitottaktól, 

Cikó: 	"trá kraits" /Dreikreuz/ = "Három-kereszt" 

Hőgyész: "traikraits" /Dreikreuz/, 

A három kéreszt a kálvária út utolsó állomásán talál-

ható általában, Példánkon láthatjuk, hogy kálvária 

nélkül is állítottak három keresztet, 

Cikón a "tráikraits" kereszt és szobor is .  

Hőgyészen a "traikraits" elnevezés ugyan három ke-n  
resztre utal, de'ma már csak egy kereszt található 

itt, Régen a hőgyészi három kereszt búcsújáró hely 

volt. 

Dunakömlőd: 

Kreuz/ 

Bátaszék: 	"vendalini" /'Vendelini/ = "Vendel pi- 

henő-kereszt, Vendel-pihenő köröszt" 

Tolna: 	"mariakraits" /Marienkreuz/ = "Mária 

szobor a laktanyánál" 

Szent Vendel tiszteletére emelték Dunakömlődön és 

Bátaszéken a kereszteket, 

Dunakömlődön a keresztjáró héten Vendel keresztjénél 

szentelte meg a pap az állatokat, Itt szeretnénk meg-

emliteni, hogy Tolna megyében az'állattenyésztésnek 

kezdettől fogva igen nagy jelentősége volt, Közismert' 

"hailic vendl kraits" /Heiliges Wendel 

n 
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a bonyhádi tarka tehén, amely országszerte hiressé  

vált, Az állattenyésztés különösen a szegényebb ka-

t olikus községekben volt igen fejlett, mert a bigott  

katolikus falvakban sok volt a gyerek, és ennek kö-

vetkeztében kevés a föld, igy a tehénállomány bizto-

sitotta ott a szerény megélhetést,  

Bátaszéken az Előhegyi úton. mészkőkereszt és Szent  

Vendel szobra áll. A keresztet 1867-ben emeltélc, A  

szőlőből hazatérőben itt pihentek meg, s itt tették  

le a kosarakat - mondják az öregek, Szent Márk napján  

itt volt a búzaszentelés.  

Tolnán a laktanyánál levő Szüz Mária szobrot a német  

nyelvjárás keresztnek jelöli, Feltételezhető, hogy  

valamikor kereszt is állhatott itt,  

Kakasd: 	"senaixlar kraits" /Schöneichel-Kreuz/  _ 
"Szép-tölgyesi - kereszt"  

Kurd: 	-"tsivrakar kraits" /Csibráker Kreuz/ 

"Csibráki-köröszt" 

Mucsd: 	"paparkraits" /Papdier Kreuz, Papdi/ 
~ 

"sQvadar kraits" /Závoder Kreuz/ 

"Závodi köröszt" 

A négy földrajzi névben helységnevek és a "Kreuz" fő-

név alkot összetételt, 

"Schöneichel" lakott hely Kakasdhoz tartozik, 1836-.ig  

tölgyerdő volt a környéken, s irtása után épültek itt  

házak, A német elnevezés is megőrizte a tölgy szót,  

Néhe a szomszéd falu határához közel levő kereszt a 

szomszéd falu nevét vette fel, 

Kurd: 	"tsivrakar kraits", Kurd és Csibrák szom- 

szédos helységek, 

Papd jelenleg dombos szántó, s Lengyelhez tartozik, Fel-

tételezik, hogy valaha település volt,  

A "paparkraits" Mucsiban található. Lengyel a Bonyhá-

di járáshoz tartozik, Mucsi a Dombóvárihoz, A két hely-

ség viszont egymás közelében terül el, Mucsi és Závod  
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szomszédos helységek, A kéthelység határában levő 

"skvadar kraits" a szomszéd falu nevét őrizte meg. 

Kakasd: 	"hqpkralts" /Heppkreuz/ = székely: 

"Finnyájék keresztje", A falubeli Hepp család állit-

tatta valamikor régen, 

"svQpkraits, hersaf/ts/milkra^ts" 

/Schwabkreuz, Herrschaftsmühlkreuz/ _ "Urasági-ké-

rszt 	Persze,a "Herschaftsmühle" /az uradalmi vizi- 

malom/ már régen eltünt, földrajzi névként azonban  

fennmaradt emléke, 

"sankraits, s i ai
~

nastilarkraits" 
~  

/Scheinkreuz, Scheinerstellerkreuz/ = székely:  

"Faluvégi-kérészt" 

Lengyel: 	"rődarkraits" /Rederkreuz/ _ "Rőderké- 

részt", A "Reder" szó a falu egykori lakójának neve,  

aki bizonyára nem is sejtette, hogy neve "révészt" je-

lent németül,  

Tabód: 	"paumans kraits" /Baumannskreuz/ 

"Bányai-kérészt", A keresztnek azért' van két neve, 

mert a "Baumann család közben "Bányai"-ra magyarosi-

tott. 

Kurd: 	"slicthglarkraits" /Schlichthellerkreuz/ _  
"Slihth .ellér-köröszt, Temető-melletti-köröszt"  

Mucsi: 	"néectskraÁts",/Niedskreuz/, A "Nied" csa- 

ládnévnek "e"-vel való ejtése a Mucsiban élő németek ős-

hazájára enged következtetni', Olyan vidékre utal, ahol  

az ugynevezett "Hessener Senkung" /i> e/ érvényesül. 

"mődlkraits" /Modlkreuz/ 

stregandzakraits"'/Strigenserkreuz/, 

A "Strigens" család nevének kiejtésénél is az előbbi  

szabály érvényesül. 

Német kér: 

részt 

"atxákraits" /Attchenkreuz/ 

"mókukraits" /Mókuskreuz/ _ "Mökus-ké- 

"fóvarkraits" /Faberkreuz/ _ "Fóber-kö- 

röszt", Érdemes felfigyelni a b> v/f intervokális vál-
tozásra.  
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Bétaszék:  

ner-kérészt"  

"vernarkraits" /Wernerkreuz/ = "Ver- 

. "kundrumkraits" /Gundrumkreuz/  _ 
"Gundrum-I4r6szt, Gundrum-köröszt"  

"ke.rnarl<ral.ts" /Gernerl<reuz/  _ 
"Gerner- kérészt, Gerner-köröszt"  
Szálka: 	"I<urplkraits" /Gunglkreuz/ _ "Gungli- 

~ 

-I<ereszt"  
Tolna: 	"kaizarkraits" /Ka ~i 	l< ~erreiiz/ _  

 

-I<öröszt, Ká j zer- körészt"  
"púxarl<rai,its" /Bucherkreuz/ = "Buher- 

-I< é részt, Buher-I<öröszt"  
"milarl<raits" /Müllerl<reuz/  _ "Müller- 

--I«részt"  
Diósberény: 	"praitnstain i< raits" /Breitensteinkreuz/ _ 
"Brájdenstájn-I<öröszt"  

"hesi<raits" /Hesskreuz/ _ "Hesz-I<öröszt"  
A jómódú katolikus családok vallásos meggyőződésből  

kereszteket állíttattak. Ezzel fitogtatták gazdagságu-

kat és törekedtek tekintélyt szerezni .  Egy-egy faluban  

több kereszt is volt, Hogy megkülönböztessék őket egy-

mástól, felállítója után nevezték el azokat. Az itt  

összegyüjtött keresztek nevei részben az állíttatók  

családi neveit rejtik,. 	 . 

A kereszt szóval  összetételt képező  családi  

nevek listája  

"hep" 	/Hepp/ 	Kal<asd  

"svQp" 	/Schwab/ 	Kakasd  
"saln" 	. /Schein/ 	Kakasd  
"rédar" 	/Reder/ 	Lengyel  

"pauman" 	/Baumann/ 	• Tabód  

"sli ~ the~ la r"  /Schlichtheller/ 	Kurd 
"négts" 	/Nieds/ 	Mucsi  

"mödl" . , 	/Modl/ 	Mucsi  
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" stregandz" 	/Strigens/ 	Muc.si  

"at xas" 	. 	/Attchen/ 	Mucsi  . 

"mőku s" 	/Mókus/ 	Németkér  

"fövar" 	/Faber/ 	Németkér  

"vgrnar"' 	/Werner/ 	Bátaszék 

"kundrum" 	/Gundrum/ 	Bátaszék 

"ktrna r" 	/Gerner/ 	Bétaszék 

"kur1kl" 	/Gungl/ 	Szálka  
.  

"kaizar" 	/Kaiser/ 	. 	Tolna  

"püxar" 	/Bucher/ 	Tolna 

"milar" 	/Müller/ 	Tolna 

"pra i tn st ain" 	/Breitenstein/ 	Diósberény 
~ 

"hets" 	./Hess/ 	Diósberény,  

Kakasdon kettős német elnevezést találunk, A második 

német név "hgrsaf/ts/milkraits", A keresztre mind az 

állíttatója családi nevét, mind pedig a közelében levő 

épület nevét használták, mint megkülönböztető jegyet, 

A kereszt állíttatójának teljes neve Schwab dános, Ka-

kasdon a "sainkraits" állittatójánal< teljes neve 

Schein Mihály,' 

Kurdon a "slicthklarkrai ts" a temető mellett. van, 

Mucsiban a "modlkraits" a Modl család szőlője mellett 

van, 

Mucsiban az "atxaskraits" onnan kapta a nevét, hogy 

ez "atxas" /Xttchen/ család lakott a kereszt mellett, 

Bátaszéken a "ve' rnarkra ts"-ot 1873-ban Nikolaus 

Werner állíttatta, 

Bátaszéken a "kundrumkraits" a temetőben az azonos 

nevü család sirboltján található. 

Bátaszéken a "kkrnarkraits" fehér márványkereszt a 

templomudvarban, A templom felszentelésének évében, 

1903-ban állit'tatta a névadó család, 

Tolnán a "kaizarkraits" nevét onnan kapta, hogy 1900-ban 

itt ölt.ek meg egy Kaiser Ferenc nevü embert, Utódai: 

" Johannes Kaiser und Söhne" állíttatták, 
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Tolnán a "púxzrkraits"-hoz a következő történet fü-

ződik, A Bucher család 16 éves fiát itt ölték meg  

tévedésből a bátyja helyett rablógyilkosok 1882-ben,  

A szerencsétlenül járt fiú emlékére állíttatta a  

család,  

Tolnán a "milőrkraits"-ot Müller nevü cementes állít-

tatta,  

Diósberényben a "helkraits" állíttatójának teljes ne-

ve Hesz András, 	 . 

A keresztek nemcsak az állíttatók nevét őrizték meg,  

hanem a közelükben levő földtulajdonosok nevét /"Modl-

kreuz"/ Mucsiban a mellette lakó személy nevét  

/Attchen4reuz/.Mucsiban,a sírboltban nyugvó nevét  

/Gundrumkreuz/ Bátaszéken, sőt tragédiák áldozatainak  

neveit is /Kaiserkreuz/ Tolna,/Bucherkreuz/ Tolna,  

Kakasd: 	"martiskraits" /Martinskreuz/ = székely:  

"Szerdaheji - ker eszt"  

Mucsi: 	"éla melarskraits" /Öhlenmüllerskreuz/  

A keresztek nevében ragadványnevek is találhatók, Ezek  

az állittatól nevéből ered, A "Mart. in" jelentése "Márton",  

Az "Öhlenmüller" név előtagja az "Chlen" ragadványnév,  

a Müller pedig családi név, 	 . 

Diósberény: "fritskralts" /Fritzkreuz/ _ "Fric köröszt"  

A kereszt nevében becéző röviditett alakú keresztnév  

van, A kereszt közelében Fritz nevü férfi lakott,, A  

teljes keresztnév "Friedrich", amiből a"Fritz" alakot  

képezték,  

Bonyhád: 	"hőlkra i ts" /Hohlkreuz/  

A horgos felső végén találhatóa kereszt,  
Dúzs: 	"vöröskvest, hőlkraits" /Hohlkreuz/  

"Vörös-ké'reszt"  

Kakasd: 	"paprikamilkraits" /Paprikamühlkreuz/ =  

"Paprikamalom-kérészt'", A már nagyon régen'elpusztult  

paprikamalomra utal,  

~, 
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Kurd: 
	"IFrickraits" /Kirchkreuz/ = "Templom- 

-köröszt"  

Tolna: 	"kas.rakraits" /Kasernenkreuz/ _ "Kaszár- 

nyai-kérészt, Sarki-kérészt, Sebestyén-kérészt, 

Hogy a fenti nevet megértsük, tudnunk kell, hogy a má-

sodik világháború előtt Tolnán két laktanya volt:  

egy tüzérségi és egy gyalogsági,/Az egykori 18, gyalog-

ezred,/  
~~ t  s;  ga n  k as é.__ _ ~  Kisdorog: 	,,.~ y u~ ioi~USKf d1LS" /Zigeunergassenkreuz = 

"Cigány-utcai-kereszt"  

"kanskaskra ts" /Gansgessenkreuz/  

"Lud-utcai-kérészt", A német falvakban igen sok libát  

neveltek, mert a lányok kelengyéjéhez nagyon sok toll  

kellett,  

Pári: 	"sautripkraits" /Sautriebkreuz/  

Kakasd: 	"pauratálkraits" /Bauernteilkreuz/ =  

"Báti kérészt",  

A "Bauernteil" földrajzi jelölés a falu egykori réteg-

ződésének nyelvi emléke,  

Mucsi: 	"krein/d/jazar kra its" /Gründchenser  
KreUz/  

Németkér: 	"nairisvckraits"  /Neurisswegkreuz/ 

A keresztek elnevezését befolyásolhatja, hol helyezked-

nek el, A keresztek nevéből igy következtetni lehet,  

hogy körülötte milyen épitmény vagy mezőgazdasági terü-

let, utca stb, van,  

Ut mellett áll a "Hohlkreuz" /Bonyhád/  

/Hohle = mélyút, szurdok/  

Kakasdon a "Paprikamühlkreuz" közelében volt a paprika-

malom,  

Kurdon a "Kirchkreuz" a templom mellett 611,  

Tolnán a "Kasernenkreuz", a laktanyával szemben levő  

sarkon, a Szent Sebestyén szobor mellett magaslik,  

Kisdorogon a Cigány utcáb .pn található a "Zigeunergassen-

kreuz", a Lúd utcában a "Gansgassenkreuz",  
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A disznókondát Páriban a "Sautriebkreuz" mellett haj-

tották el, mivel a kereszt a csapás mellett  helyez-

kedhetett el, A parasztoknak juttatott föld. mellett 

lelhető meg a "Bauernteilkreuz"/Kakasd/ egy kis telek 

mellett a "Gründchenser Kreuz" /Mucsi/ 

/Grund - Grünchen /kicsinyitőképzős alak/ - Gründchenser 

"-er" képzős főnév/, az új osztás mellett vezető utnál 

pedig á "Neurisswegkreuz" /Németkér/, 

A "Neuriss" főnév arra utal, hogy a német telepesek 

erdőirtás, illetve a régi legelők felszántásával bővi-

tették a gyorsan növekvő lakosság számára szükséges 

szántóterületet, 

Pári: 	"amarikánarkraits" /Amerikanerkreuz/ 

Az első világháború előtt többen hagyták el hazánkat, 

s "kitántorogtak Amerikába", Közülük viszont sokan ha-

zatértek Magyarországra, E kereszt nevét onnan kapta, 

hogy az Amerikából szerencsésen hazatért emberek állít-

tatták, 

Bonyhád: 	"kraitsvartshaus" /Kreuzwirtshaus/ = 

"Kárászt-kocsma" 

Az épület már nincs meg, A kocsmát valamikor  csak a 

felsővárosiak látogatták, A hely Börzsönyben van; amit 

Bonyhádhoz csatoltak, Körülbelül 50 évvel ezelőtt állt 

itt egy kereszt, mögötte egy kocsma, amely a kereszt 

után kapta a nevét, 

Zomba: 	"kraitsftlt" /Kreuzfeld/ = "Köröstdülő" 

Dunakömlőd: "kraitstálar viza" /Kreurtaler Wiesen/ 

"kraitstálzr levan" /Kreurtaler Gewann/ 

"untar kraitst51" /Unteres Kreurtal/ 

"óbar kraitstál" /Oberes Kreurtal/ 

Bonyhád: 	"kraitspriC /Kreuzberg/ 

"kraitskas" /Kreuzgasse/ = "Vasvári utca" 
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Gyakran szántók, "Kreuzfeld" /Zomba/, rétek "Kreuz-

taler Wiesen" /Dunakömlőd/, dűlők "Kreuztaler Gewann" 

/Dunakömlőd/, hegyek "Kreuzberg" /Bonyhéd/, utcák 

"Kreuzgasse" /Bonyhád/ kapták nevüket a közelükben 

felállitott feszületek után, 

Bátaszék: 	"kq.rksti" /Keresztes/ _ "Körösztös dülő" 

A dülő a tulajdonos családi nevét őrizte meg, 

Bonyhád: 	"kra tskas" /Kreuzgasse/ = "K"aré .szt utca" 

Bikács: 	"kraltskcgsn" /Kreuzgasse/ _ "Ker e szt utca" 
Németkér: 	"kral.tskasa" /Kreuzgasse/ 

Nem tudjuk, hogy Bonyhádon és Bikácson az utcaelnevezé-. 

sek kapcsolatban állnak-e a feszülettel, 

Németkéren két út keresztezi egymást, s innen a név 

eredete, 

Bonyhád: 

Kreuzweg/ 

Mucsi: 

Várdomb: 

"1ár3 strQs, kraits ■ etk" /Lange. St rasse, 

"kraitsvak" /Kreuzweg/ 

"kraitsvc" /Kreuzweg/ 

A német elnevezések nem állnak kapcsolatban a feszü-

lettel, Utak keresztezik egymást, 

Várdombon a földrajzi név ugy keletkezett, hogy Sár-

pilisről jövő dülőút keresztezi az országutat, 

Bonyhádvarasd: "kraitsstrsgkar" /Kreuztrassacker/ = 

"Kereszt-dülő" 

A német név úgy keletkezett, hogy a szántón földes úr 

vezet át, 

Tizennégy segitőszent  

Vierzehn Nothelfer  

Aparhant: 	, "firtsan nőthq.lfar" /Vierzehn Nothe.lfer/ _ 
"Rózsadombi kápóna"  

Tevel: 	"firtsa-nóthqlfa r/tkr/: pa4 dr 
sebastAnl<apl" /Vierzehn-Nothelfen- Acker, Bei der 

Sebastiankapelle/ = "Istensegiccs, Szent Sebé.styén", 
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Bátaszék: 	"fertse nóthTlfar" /Vierzehn Not- 

heifer/ 	 . 

Aparhanton a kápolnában található a tizennégy segitő-

szent ,  

Tevelen a "Vierzehn-Nothelfen-Acker" szántóterület,  

A dülő mellett szobor áll t  amely a 14 segitőszentet  

ábrázolja, A szántó róla kapta nevét, 

Bátaszéken a "Vierzehn Nothelfer" fogadalmi kápolna,  

Liebhauser Jeromos állíttatta fia felgyógyulásáért fo-

gadalomból, Mária képét 14 baj ábrázolása vette körül,  

A "Hitvilág" felezet földrajzi neveiben  

előforduló helységnevek  

listáia  

"sivrak"  
"tsivrak"  /Csibrák/ "tsivrakar krq.ts"  Kurd  

"emaus" /Emmaus/ "emausvjc" Tolna 

"hetjes"  
"hitjis"  

"hitxis" /Hőgyész/  "hitxisar  paric~ " Závod  

"n3n2" /Nána/  "n5n2r k ctrxpqrk"  Kalaznó  
"pap"  '/Papdi/  "paper kci2 rxa"  Mucsi'  
"pap"  /Papdi/  "paparkraits"  Mucsi  

" senáixl" /Schöneichel/  "seqxl2r kralts" Kakasd  

"senáixl" /Schöneichel/  "sen á ixlar kloka stűl"  Kakasd  

"svad"  

"sávat" /Závod/  "sgvadar kraits"  Mucsi  

"sivrak"  
J 	 c 

"sivr‘k" /Zsibrik/  "sivra kar kvirshof  Mőcsény  
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A "Hitvilág" fejezet földrajzi neveiben  

előforduló ragadványnevek listája  

./ 	 v c 	I  
"fils" 	/Filsch/ 	"filskapal" 	Mucsi  

Meg szeretnénk említeni, hogy a családnév tulajdon-

képpen "Filz"  

"marti" 	/Martin/. 	"martiskraits" 

"élz mela r" /Öhlermüller/ "élamela rsk rai t s" 	Mucsi  

A "Hitvilá•" fe'ezet földra zi neveiben 

előforduló becézőnevek listája  

"f rit s"  /Fritz/  "fritskraits"  Diósberény 

"hanzl" /Hánsel/ "karhanzlkapál" Mucsi  

"pgti"  /Pet  i/  "pq.tishaus"  Várdomb  

A  "Hitvilág" féjezet földrajzi neveiben  

előforduló keresztnevek listája  

Kakasd  

Kurd 

Tolna  

Tolna  

"ana" 

"antöni" 
A  

"antöni" 

"antöni" 

/Anna/ 	"ana kap kl"  

/Antonius/ 	"hailip 	antöni" 

/Antoni/ 	"antöni"  

/Antoni/ 	"antónikas" 

"y_lisapqt" ' /Elisabeth/  "glisapqta kapq.li"  Tabód 

"flörián" /Florian/  "ha ~ li ~ar flőrián" Nagyyejke 

"flőrián" /Florian/  "flőrián" Závod 

"flouriánas" /Florianus/  "flouriána  s"  Mucsi  

"flörián" /Florian/  "flörián" Szakadát  

"flörián" /Florian/  "floriánl<apil"  Nagymányok  

"j  ohánas"  /Johannes/ "jóhanas/prik/" Bonyhád 

"j  ohánis"  /Johannis/  "johánispruk" Kakasd  

"j  ohnas"  /Johannis/ "johánaspreka"  Mucsi  

"j ohánas" /Johannes/ "johnas"  Mucsi  

"j  ohánas"  /Johannes/ "hailil<ar 	johárras" Diósberény  
"j  ohánas"  /Johannes/ "johánasklupa" Pári  

Ka k a sd  



Tolna 

Bonyhád 

Cikó 

Nagymányok 

Bon`y'héd 

Tevel 

Tevei 

Tevel 

Tevel 
Bétaszék 

Bétaszék 

Bátaszék 

199 	- 

"johánes" 

",johánes" 

"marla" 

" maria" 

"marfa" 

"röxus" 

"ről<u s" 

"rőxus" 
"rn gáli" 

"sebastián" 

"sebastián" 

"sebastián" 

"arvöni" 

"arvöni" 
1 

"arvöni" 

"vqndalini" 

"vq.ndlinus" 

"vqndalini " 

"velidalin" 

"vetndl" 

"ve4nd1" 

"vendalini" 

"vq.ndalini" 

"vendalinas" 

/Johannes/ 

/Johannes/ 

/Maria/ 

/Marie/ 

/Maria/ 

/Rochus/ 

/Rochus/ 

/Rochus/ 

%Rosalie/ 

/Sebastian/ 

/Sebastian/ 

/Sebastian/ 

/Urban/ 

/Urban/ 

/Urban/ 

/Wendelini/ 

/Wendelinus/ 

/Wendelini/ 

/Wendelin/ 

/Wendel/ 

/Wendel/ 

/Wendelini/ 

/Wendelini/ 

/Wendelinus/ 

"sant.rjohánes-kapil" Dunakömlőd 

"johánes/tátua" 	-Szal<adát 

"mariatul<mQ1" 	Bátaszél< 

"maria l<raits" 

"mariasné" 

"röxusl<apil" 

"ról<usl<ap41" 

"rőxus" 

"rosálil<griq" 

"sebastián l<`ap,1" 

"sankt sebastián 
sebastiánel<r" 

"sebastinpvrl<" 

"arvónil<ap0.a" 

"arvőnipirig" 

"arvónishől" 

"vQndalinipiltekal" Kakasd 

"vendlinus l<apili" 	Kisdorog 

"vetndal%ni" 	 Kakasd 

"vgndalin" 	 Lengyel 

"vvndlshé" 	 Mórágy 

"vetndalini" 	 Mőcsény 

"hailic% vendelin" 	Kurd 

"vqndl" 	 Németkés 

"vendalini" 	 Bétaszék 

Szálka 

Tolna 

"vendal ini" 	/Wendelini/ 

"vendelin" 	/Wendelin/ 

"vendalini" 

"vetndalinas, 
"fipatrón" 

c 
"vet,nd ali.ni" 	/Wendelini/ 	"vq.ndalini" 	 Várdomb 

"ventl" 	/Wendel/ 	"ventl/st á tua /" 	Szakadát 

"vq.ndl" 	/Wendel/ 	"haili-vq,ndl-Rraits" Dunal<ömlőd 
1 

"vendalini" 	/Wendelini/ 	"vq.ndalini" 	Bétaszék 
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A "Hitvilág" fejezet földrajzi neveiben  

előforduló családi nevek listája ` 

"atxa" 	/Attchen/ 	"at xaskraits" 	'Mucsi  

"pauman" 	/Baumann/ 	"paumans kraits" 	Tabód  

"pűxar" 	/Bucher/ 	"púxarkraits" 	Tolna  
"pra i tnstain"/Breitenstein/ "praitnstankrats" 	Diósberény  

"fővar" 	/Faber/ 	"fövarkraits" 	Németkér 

"kundrum" 	/Gundrum/ 	"kundrumkraita" 	Bétaszék  

"keurnar" 	/Gerner/ 	"kgrnarkraits" 	Bétaszék  
"kurjkl" 	/Gungl/ 	"kuriklkraits" 	Szálka  

"hes" 	/Hess/ 	"heskrai ts" 	Diósberény 

"h epp " 	/Hepp/ 	"hgpkraits" 	.Kakasd  

"hgarman" 	/Hermann/ 	"harmantskapál" 	Mucsi  

" kaizar" 	/Kaiser/ 	"I<aizarkraits" 	Tolna  

"Var" 	/Kahr/ 	"I<arhanzlkapal" 	Mucsi  
"klampauar" /Klambauer/ 	"tötklampauari<apétl" 	Kurd  
" kunst" 	/Kunst/ 	"kunstkruft" 	Alsónána  
"máig  r" 	Mayer/ 	"m51arkap4l" 	Kurd  

"máiar" 	/Mayer/ 	"mi - kapj'" 	Bétaszék  
"molni2r" 	/Moser/ 	"mouzarkápál" 	Mucsi  
"mödl" 	/Modl/ 	"mödlkraits" 	Mucsi  
"mókus" 	/Mókus/ 	"mökuskraits" 	Németkér  
"milar" 	/Müller/ 	"milarkrats" 	Tolna.  
"néet" 	/Nied/ 	"négtskraits" 	Mucsi  
"rédar" 	/Reder/ 	"rédarkraits" 	Lengyel  
"raizar" 	/Reiser/ 	"ra i zar l<apé'l~ " 	Bátaszél<  
" sas" 	/Sas/ 	"sagkap l" 	Kurd  

" striegandz"/Strigens/ 	" striegandzakapal" 	Mucsi  
"stregandz" /Strigens/ 	"s tregandzakráits" 	Mucsi  
"svgp" 	/Schwab/ 	"sv2pkraits" 	Kakasd  
v 	 J  

"sain " 	/ S c h e i n/ 	" sa inkraits" 	Kakasd 

"slixthq .lsr"/Schlichtheller/"s lixthq .larkra i ts" 	Kurd  
"tőt" 	/Tóth/ 	"tőtklampauarkapil/ 	Kurd  
"ve'rnar" 	/Werner/ 	"vgrnarkraits" 	Bétaszék  



Etimológiai 	m a g y a rázat ok  
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A "Hitvilág" fejezetben előforduló földrajzi  

nevek etimológiai vizsgálata  

Külön vizsgáljuk a tulajdonneveket és külön a közneve-

ket, A közneveket két csoportra, osztjuk, Az egyik cso-

port a hitvilág fogalomkörébe tartozik, a másik csoport-

nak nincs köze a hitvilághoz, csupán a hitvilág foga-

lomkörébe tartozó szavakkal alkot összetételt,  

Keresztnevek  

Annakapelle /"anakapW/ = "Anna-kápolna"  Kakasd  

Az "Anna" szó héber eredetü, amely ma számos európai  

nyelvben fellelhető, /Ladó János  122,24,1ap/  

Erste lange Gasse, Antonigasse  /"etrsti lanai kas, 

antonikas"/ 	"Első hosszú utca, Antal utca" 	Tolna'  

Antoni  /"antőni"/ = "Szent Antal" 	Tolna 

Heiliger Antonius /"haili ~,x'antóni"/ = "Szent Antal" Kurd 

Az "Anton" a római Antonius nemzetségnév rövidüléséből 

keletkezett, /Ladó'János 122, 131,1ap/  

Elisabeth-Kapelle /"glisa'petkapeli"/ -"Erzsébet-kápolna 

Tabód  

,A "-kapeli" szó végén-lévő kicsinyitő képző /"-li"/ ka-

tolikus településre utal, Kápolna - ahogy erre már utal 

tunk - kizárólag katolikus községekben épültek, /Ladó 

János 122, 45-46,1ap/  

Florianus/"flourian2s"/ = "Flórián-szobor" Mucsi  

Florian /"flörián"/ = "Flórián-szobor" 	Szakadát'  

Florian /"flörián"/ = "Szent Flórián" 	Závod  

Heiliger Florian /"hailicar flörián"/ = "Szent Flórián" 3  
Nagyvejke  

A név latin eredetü, /Ladó János 122, 158,1ap/  
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Fritzenkreuz /"fritskraits"/ = "Fritz-kereszt" Diós- 

berény 

A Fritz a Friedrich rövid becéző alakjá, A keresztnév 

germán eredetü, /Ladó János 122, 159,1ap/ 

Johannisbrücke  /"johánispruk"/ = "Szent János-hid, 

székely: Nagy-hid" Kakasd 

Johannesbrüdke /"johánasprik"/ _ "Szent János-hid, 

Szent János székely: Szent János hidja" Bonyhád 

Johannes/"johánas"/ _ "Szent János-szobor" Mucsi 

Johannisbrücke /"johánaspreka"/ Mucsi 

Karl-Hanzl-Kapelle /" Iarhants kapál"/ Mucsi 
Johannes-Statue /"johanas státu2"/ 	János-szobor 

Szakadát 

Heiliger Johannes /"hailikar johánas"/ = dános-szobor 

Diósberény 

Johanneskluppe /"johánesklup2"/ Pári 

Sankt-Johannes-Kapelle /"sant-johanas-kap 41"/ Dunaköm- 

lőd 

A "Johannes" keresztnév héber eredetü, A "Hans" a 

"J?hannes" rövid becéző alakja, /Ladó János 122, 173,1ap/ 

Má4.ía Schnee, Schneekapelle /"mariasné, snékapil"/ 

Bonyhád 

Mariadenkmal /"mariatvkm21"/ _ "Mária-szobor" Bátaszék 

Marienkreuz /"mariakraits"/ _ "Mária-szobor a lakta-

nyánál" Tolna 

A "Maria" keresztnév héber eredetű. /Ladó János 122, 

81,,1ap/ 

Martinskreuz /martiskraits/ = székely: "Szerdahelyi  

ké .r6'szt" Kakasd 

A Martin keresztnév a latin Martinus rövidülése, Kap-

csolatban áll a "Mars" névvel is, /Ladó János '122, 

190,1ap/ 
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Petishaus . /"pgtishaus"/ = "Imaház" 	Várdomb 

A "Peter" keresztnév héber vagy görög eredetü, 

/Ladó János 122, 203-204,1ap/ 

Rochus /"rőxus"/ = "Rókus-szobor" Bonyhád 

Rochuskapelle /"röxuskapél"/ = "Rókus-kápolna" Cikó 

Rochuskapelle /"rókuskáp0."/ = "Rókus-kápolna" Nagy-

mányok 

A Rochus latin eredetü keresztnév, /Ladó János 122, 

209,1ap/ 

Rosalienkirche  /"rosálil ric"/ = "Rozália-kápolna" 

Tevel 

A "Rosalie" név valószinüleg a latin "Rosa" tovább-

képzése, /Ladó János 122, 102,1ap/ 

Sankt Sebastian,  Sebastianácker /"sankt sebastián, 

sebastiánetkr"/ = "Szent-Seb'est'én" Tevel 

Sebastianberg /"sebastiánpgrk"/ 	"Sebéstén-hégy" Tevel 

Sebastiankapelle /"sebastiánkapil"/ = "Sebéstyén-ká-

polna" Tevel 

A "Sebastian" a görög "szebasztosz" latinos tovább 

képzésének /Sebastianus/ rövidült alakjából jött létre, 

/Ladó János 122, 210,1ap/ 

Urbaniberg  /"arvőnipgris"/ = "Orbán-hegy, Orbán-högy" 

Bátaszék 

Urbanushohle /"arvönishöl"/ = "Orbán-hegyi szurdik, . 

Orbán-högyi szurdik" Bátaszék 

Urbanikapelle /"arvöni kapqla"/ = "Orbán-kápóna" Bátaszék 

A német "Urban" keresztnév a latin"Urbanus" rövidülésé-

ből keletkezett, /Ladó János 122, 199,1ap/ 

Wendelini  /"vendalini"/ _ "Vendel-főd" Mőcsénv 

Wendelshöhe /"vkndlshé"/ 	"Vendét-domb" Mórágy 

Wendelinuskapelle /"vq.ndlinuslapli"/ = "Vendéi-kápolna" 

Kisdorog 
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Wendelin /"vq.ndalin"/ _ "Vendel-szobor" Lengyel  
Wendelini /"vndalini"/ _ "Vendel-szobor, székely:  

Szent-Vendel k"érésztje" Kakasd  

Wendelinibildstöckerl /"ve_ndalinipilst ~kal"/ _ "Szent  

Vendét-szobor" Kakasd  

Heiliger Wendelin 	vendelin"/ _ "Szent Ven- 

del" Kurd  

Wendel /"vgndl"/ _ "Vendel szobor" Németkér  

Heiliges Wendel-Kreuz /"haili-vgndl-kraits"/ Duna-

kömlőd  
i 

Wendelini /"vendal{ni"/ _ "Vendel" Bátaszék  

Wendelini /"ve_ndalini"/ _ "Vendel-pihenő-kereszt,  
Vendel-pihenő-köröszt" Bátaszék  

Wendelini /"vqndalini"/ _ "Vendel" Szálka  
Wendelini /"vendlini"/ _ "Vendel, Vendel-szobra" Vár-

domb  

Wendelinus, Viehpatron /"vq.ndalinas, fipatron"/  _ 
"Szent Vendel" Tolna  

Wendelstatue /"ventl/statua"/ ="Vendel-szobor" Szakadát  

A "Wendelin" - germán eredetű keresztnév. /Ladó  János  

122, 224,1ap/  

A felsorolt keresztnevek csoportositása  

eredet szerint  

Héber eredetű keresztnevek  

Anna  

Elisabeth  

Johannes  

Maria  

Peter  

Görög eredetü keresztnevek  

Sebastian, Bastian  
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Latin eredetü keresztnevek  

Anton, Antonius  

Florian  

Martin  

Rochus 

Rosalie  

Urban 

Germán német eredeti keresztnevek 

Friedrich  

Wendelin  

Családnevek  

Vitatott, bizonytalan eredetű családnevek  

Mókuskreuz  /"mókuskraits"/ _ "Mókus-kereszt" Németkér 

Sas-Kapelle /" s a skap él"/ _ "Sas kápolna" Kurd  

A "sas" szó eredete  bizonytalan.  

Tóth -Klambauer-Kapelle /"tótklampauarkap e_l"/ Kurd  

_ "Tót Klámbauer--kápolna" 

A "tót" szó közvetlen forrása nem határozható meg .  

Latin eredetű családi nevek  

~ 

Kaiserkreuz  /"Iaizarkraits"/ _ "Kajzer-köröszt,  

Kajzer-kérészt" Tolna 

Végső forrása Julius Caesar  /i.e.  kb, 100-44/ neve 

etimológiailag azonos.  

Gernerkreuz  /"kviyarkraits"/ _ "Gerner-kereszt, 

Gerner-köröszt" Bátaszék 

A név jelentése gerelyes. A "Ger" főnév származéka, 

Itt természetesen a keresztet felállitó paraszt neve  

szerepel, 
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Mayerkapelle /"maiarkápil"/ = "Májj6 .r-kápolna" Kurd 

Mayerkapelle /"m5iarka pk13"/ _ "Májér-kápóna" Báta- 
.szék 

A név végső forrása a latin "maior" szó. 

Müllerkreuz /"milarkraits"/ = "Müller-kereszt" Tolna 

A "Müller" név és a "Mühle" főnév összefüggnek egy-

mással. Végső források a kései középkori latin 

"molinarius", illetve a kései latin "molina", 

Faberkreuz /"fővarkraits"/ 	"Fóber-köröszt" Németkér 

A "fövar" családi név a német /illetve latin eredetü/ 

"Faber" főnév nyelvjárási variánsa, 

Német i  illetve germán eredetű családi nevek  

Baumannskreuz /"paumans kraits"/ _ "Bányai-körászt" 

Tabód 

A "Baumann" családi név kapcsolatban van a "Bau", "Bauarbei.te 

főnevekkel, 

Breitensteinkreuz  /"praitnstainkraits"/ _ "Brájdenstájn- ^ 
-köröszt" Diósberény 

Bucherkreuz /"púxarkra i ts"/ _ "Buher-kereszt, Buher--kö-

röszt" Tolna 

A "Buch" főnév származéka /"könyves"/ 

Gundrumkreuz /"kundrumkraits"/ _ "Gundrum-kereszt, 

Gundrum-köröszt" Bátaszék 

A "kundrum" családi név nyelvjárási változata a 

"Gudrun" keresztnévnek, 

Hermannskapelle /"hgarmantskapal"/ Mucsi 

A név germán eredetű,' 

Kunstgruft /"kunstkruft.'/ _ "Kripta" Alsónána 

A "kunst" családi név a "können" igével függ össze. 

jelentése: "geistiges Können", 
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Rederkreuz /"rédarkral.ts"/ = "Rőderkérészt" Lengyel 

A családi név jelentése "révész" 

Reiserkapelle /"raizarkapé.1"/ = Rajzér-kápóna" 

A cs`1ádi névben a régi rőzsegyüjtés nyelvi emléke őr-

ződött meg, 

Schwabkreuz  /"svypkraits"/ = "Urasági-kereszt" Kakasd 

A német népnév összefügg a. latin "Suevus" "egy germán 

néptörzs tagja" főnévvel, etimológiája  azonban nem  te-

'kinthető tisztázottnak, 

Schlichthellerkreuz /"slicthglarkraits"/ = "Slihthéller-

-köröszt, Temető-melletti-köröszt" Kurd 

Sok szónak, melyet ma is használunk, a középfelnémet 

korban más jelentése volt, A szó jelentésében tehát vál-. 

tozás következett be, 

Középfelnémet: "slsht" /schlecht/ eredeti jelentése 

schlicht /vesd össze: schlechterdings/. 

.Werner-Kreuz /"vq.rnarkraits"/ = "Verner-kereszt" 

A "Werner" keresztnév itt családi nevet jelöl, A teljes 

név Nikolaus Werner, 

Helységnevek a földrajzi nevekben  

Csibráker  Kreuz/"tsivrakar kraits"/ = "Csibráki köröszt" 

Kurd 

1280- as,adat Chebrach = helység Tolna megyében, Csábrád = 

régi nyelvemléki alak, Az Ung jobb oldali mellékvize,. 

1276-os adat Chabrad, Csábrág = vár Hont vármegyében, 

1462-es adat Chabrad, Csebrád = 1000 m magas hegy Rózsa-

hegytől északnyugatra,'Csebrát = régi alak, Cebrat = 

szlovák földrajzi név, 

Mindezek etimológiája és esetlegés összefüggése tisztá-

zatlan /Kiss Lajos 101, 163,1ap/ 
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Hőgyészer  Berg /"hitxissr pari "/ = "Hőgyészi-hgy" 

A helységnév etimológiáját a "hermelin" régi nevével 

-hozzák összefüggésbe, /Kiss Lajos 101, 283,,1ap/ 

Nánaer Kirchberg /"nanar kerxpkrk"/ = "Nánai-hgy" 

A "Nana" nevet német vagy szláv eredetünek tartják, 

/Kiss Lajos 101, 50,1ap, 77,1ap/ 

Závoder  Kreuz /"sgvadar kraits"/ = "Zévodi-köröszt" 

A "Závod" helységnév szláv eredetü, /Kiss Lajos 101, 

77,1ap, 718,1ap/ 

Zsibriker.  Kirchhof /"sivral<ar I<érichöf"/ = "Zsibriki 

temető" Mőcsény 
A "Zsibrik" helynév német személynévből keletkezett, 

/Kiss Lajos 101, 725,1ap/ 

A következő helységnevek etimológiai magyará- 

zatára nincs forrásunk  

Emmausweg /"emausvlx"/ _ "Mözsi út" Tolna 

Papdier Kirche /"papa r- I<ia rxa "/ Mucsi 

Papdier Kreuz /"papsrkral.ts"/ Mucsi 

Schöneicher Kreuz /"séai cla r kraits"/ = "Széptölgyesi 
kereszt" Kakasd 

Schöneichler Glockenstuhl /"seR51g1ar klokastúl"/ = 

- "Szép-tölgyesi-harangláb" Kakasd 
Az utóbbi helységnév összetétele: schön + Eiche, Az el-

nevezés alapja, hogy a település helyén tölgyerdők hu-

zódtak 1836-ig, s a helyén épültek itt házak .  

Mai magyar helységnevek  

Csibrál< 

Hőgyész 

Ná na Al só ná na 

Felsőnána 

Závod 

Zsibrik /1959-óta Mőcsényhez tartozik/ 
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Német elnevezések, melyek egykori települést, il- 

letve lakott helyet jelölnek.  

Papdi 

Schöneichel  

Pabd /magyar neve/ 

Szép-tölgyes /magyar neve/ 

Bibliai. helységnév 

Emmaus 	/Bibliai név, amelynek az eredeti jelentése 

teljeser) ismeretlen az egykori település lakóinak,/ 

A hitvilág fogalomkörébe tartozó köznevek, mel- 

léknevek  

Görög eredetű szavak  

Baptistenbethaus  /"paptistap .qthaus"/ Györköny 

A bibliai "Keresztelő dános" megkülönböztető neveként 

vált ismertté a "Baptist" szó. Eredeti jelentése: 

"bemeritő, alámeritő" /Benkő Lóránd 29, I, 242.1ap/ 

Evangelische  Kirche /"qyarlgélis ktriC/ _ "Luteránus 

templom, Evangélikus templom" Bonyhád 

Az "evangelisch" melléknév és az "Evangelium" főnév ösz-

szefüggnek egymással.,A görög eredetű szó megfelelői szá-

mos európai nyelvből kimutathatók, /Benkő Lóránd 29, I, 

812-813,1ap/ 

Katholische  Kirche /"katőlis kgric"/ = "Katolikus temp-

lom" Bonyhád 

A görög eredetü szó eredeti jelentése "általános", "egye-

temes". /Benkő Lóránd 29, II. 408,1ap/ 

Kirche  /"karig"/ = "Templom" Németkér 

Görög eredetű szó. /Mettke Heinz 139, 88,1ap, 129,1ap, 

127,1ap/ 
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Kreuz  /"kraits"/ = "Csárdás-réti-köröszt" Máza  

Görög vagy latin eredetű szónak tartják, /Bankő Lóránd  

29, II, 457,1ap/  

Methodistenbethaus  /"metödi stap ethaus"/ _ "Metodista  

imaház" Györköny"  

A "Methodist" főnév görög eredetű,'/Farkas Vilmos 44,  

265 ,lap/  

Pfaffenácker  /"pcafzYkr"/ Bonyhád  

'Pfaffberg,  Hőgyeszer  Berg /"pfafpgrk, hitxisar pari "/ _  

"Hőgyészi-hégy" Závod  

Pfarrerhaus,  Pfaffhaus /"p`arahaus, páfhaus"/ ,= "Paplak"  

Kismányok  

Pfarrerstal  /"pfarast51"/ _ "Pap-vőgy" Tevel  

Pfarrei  /"pfarái"/ _ "Plébánia" Kisdorog 
~  

A "Pfaffe", "Pfarrer" ,  Pfarrei" főnevek görög eredetüek,  

/Farkas Vilmos 44, 303,1ap/  

Latin eredetű szavak  

Kapelle  /"kapql"/ _ "Kő-Mária, Kápolna" Cikó  

Kalvarie  /"Ialfári"/ _ "Kálvária" Mőcsény  

A "Calvaria" a latin "calva" származéka, és végső soron  

az arameusból származó egyházi latin Golgotha értelmi  

megfelelője, /Benkő Lóránd 29, I, 1069,1ap, II,331,1ap/  

Kloster  /"klösta r "/ _ "Zárda" Bonyhád  

Közvetlenül vagy közvetve a latin "claustrum" a forrása  

számos más európai nyelv megfelelő szavának is.  

/Benkő Lóránd 29, II, 502aap/  

Luther  Gasse /"luta skas"/ _ "Lutránus utca, Malom utca"  
Gyönl<  

Ujkori latin. Lutheranus = Luther Márton  
/Benkő Lóránd 29, II, 800,1ap/  
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Nonnenfriedhof /"nunfrithőf"/ = "Apáca temető, Sport - 

pálya" Zomba 

A "Nonne" főnév latin kölcsönszó, /Mettke Heinz 139, 

59,1ap/ 

Ora-et-labora-Kapelle /"óra-ejt-lapóra-kapq_li"/ = "Kápolna" 

Kisdorog 

oratio 	= 	könyörgés, ima 

labor 	= 	munka 

labőr' 	_ 	dolgozom, 

A kápolna feliratának magyar jelentése: "Imádkozzál és 

dolgozzál!" 

Viehpatron /"fipatrőn"/ = "Szent Vendel" Tolna 

A latin "patrona", "patronus" a "pater" származékai, 

Megfelelők más nyelvekből is kimutathatók, /Benkő Lóránd 

29, III, 134,1ap/ 

Reformierte Kirche /"rfarmért kVir/ = "Kálvinista temp-

lom, Református templom" Bonyhád 

A latin "reformare" a német szó alapja, melynek jelentése 

"étalakit ?  megjavit" /Benkő Lóránd 29, III, 360,1ap/ 

Sankt Sebastian /"sankt sebastin"/ = "Szent Sebesten" 

sáncté /határozó/ 	= szent 

Tempel /"templ"/ = "Zsinagóga, Zsidó templom" 
- 	o 
A latin eredetű "tempel" szó használatos más nyelvekben 

is, /Benkő Lóránd 29, III,886,.1ap/ 

A "Tempel" szót kizárólag a zsidó templomok jelölésére. 

használják a német községekben, A keresztény templomok 

neve: "Kirche", 

Héber eredetű szavak  

audentempel  /"judatempl"/ = "Zsidó templom" Bonyhád 

A  'Jude"  főnév héber eredétü, /Benkő Lóránd 29, III,. 

1217,1ap/ 
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Nazarenerversammlung /"natsarénarfasamlio"/ = "Naza 

rénus imaház" Györköny 

A "Nazarener" főnév héber eredetü, /Kiss Lajos 101,. 

457,1ap/ 

Ir eredetü szó  

Glockenstuhl /"klokastűl"/ = székely: "Harangláb" Kakasd 

A "Glocke" ir eredetü szó, A "flockenstock, -stuhl" 

szavak olyan német falvakban terjedtek el, amelyekben 

egykor - vagy később sem - nem voltak templomok, Vi-

szont minden délben ezekben a településekben is delet 

kellett harangozni, igy került sor a "Glockenstock, 

-stuhl" felállitására, 

Nem a hitvilág fogalomkörébe tartozó szavak  

,Ide felvettünk olyan szavakat, amelyek csupán összeté-

telt képeznek a hitvilág fogalomkörébe tartozó szavak- 

kal, 	. 

Görög eredetü szavak  

Cholerafriedhof /"kulrafrithof"/ = "Koleratemető" 

A görög eredetü szó latin közvetitéssel elterjedt az 

európai nyelvekben, /Farkas Vilmos 44, 226,1ap/ 

Kirchenplatz /"I<eriplats"/ = "Templom tér" Alsónána 

A "Platz" főnév görög eredetü, /Horváth Mária 17, 173,1ap/ 

Judenschule /"jüdaűl"/ = "Zsidó iskola" Bonyhád 

A "Schule" főnév görög eredetü, /Farkas Vilmos 44, 206,1ap/ 

Érdekes, hogy a fenti szó nemcsak magát az iskolát je-

löli, hanem "lárma", "zaj" jelentést is felvett 'a német 

nyelvjárásokban, Mivel a gyerekek héber nyelvin tanul- 

ták a vallástant hangosan, ezt a nyelvet nem értők szá-

mára csupán a "lárma" benyomását keltette, 
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Latin eredetű szavak 	. 

c .. 

Kasernenkreuz  /"kasirakraits"/ _ "Kaszárnyai-k ereszt, 
Sarki-k'éré'szt, Sebestyén-kérészt" Tolna 

A latin "quaterni"' négyesével szó a "Kaserne" főnév 

végső forrása, /Benkő Lóránd 29, II, 400,1ap/ 

Kirchenqipfel  7' rqkipl"/ Németkér 

Kirchenqipfel  /"kerxakipl"/ _ "Templomhegy" Kalaznó 

Paprikamühlkreuz /"paprikamilkraits"/ _ "Paprikama- P 
lom-k riszt " Kakasd 

A "Mühle" latin eredetű ,szó, 

Johannesstatue'/"johánes /statu2"/ _ "János-szobor" 

Szakadat 

A "Statue" főnév az egyház nyelvéből való kölcsönzés, 

amely egyébként teljesen ismeretlen a német-falvak la-

kóinak, • 

Friedhofstrasse  /"frithőftrQs"/ = "Temető utca" Váralja 

A "Strasse" főnév végső forrása a /via/strata latin szó. 

Spanischer  Friedhof /"spánis frithőf"/ _ "Kis-erdő, 

Spanyol temető" Zomba 

A melléknév az Ibér /Pireneusi/-félsziget latin nevéből 

alakult ki, s terjedt el az  európai  nyelvekben, 

Az első világháború után tomboló és sok áldozatot-köve-

telő spanyol nátha nyelvi vetülete a fenti szó, 

Kirchweingarten /"Ierisvair3gart"/ _ "Templomszöllő" Kurd 

A "Wein" főnév latin éredetü /latin: vinum/ 

Francia eredetü  szó 

Csorba -Allee  /"tsorpaalé"/ 	Németkér 

A 16,,század végén a 17,, század elején sok francia szó ke-

rül a német nyelvbe, Az "Allee" átvétele is erre az idő-

szakra esik, 

> 



214 

Vitatott eredetü főnév 

Zigeunergassenkreuz  /"tsiganakaskraits"/ _ "Cigány-ut-

cai-kszt" Kisdorog 

A "Zigeuner" szó végső forrása nincs tisztázva, 

/Benkő Lóránd 29, I, 429,1ap/ 

Különböző eredetű szavak  

Ide felvettünk olyan szavakat is, amelyeket a magyar 

szókészletben megtalálhatunk, 

Szláv eredetü szó  

Csorba -Allee, Friedhofallee /"torp2alé, fra ithófalé"/ 

Németkér 	/Benkő Lóránd 29, I,555,1ap/ 

Szlovén eredetü szó  

Dolinakapelle /"tolirp r kapec1á "/ _ "Dolinai kápóna" 
Bétaszék 

Forrása a szlovén /"kráska/ dolina", Megfelelő .  szó va-

lamennyi szláv nyelvben van "völgy" jelentéssel. 

/Benkő Lóránd 29, I,656,1ap/ 

Görög eredetü szó  

Keresztes  /"kvrpti"/ _ "Körösztön, Körösztös dülő" 

Bétaszék 

A dülő közelében lakott egy ilyen nevü ember, illetve 

a földterület tulajdonosának ez volt a neve. 

/Kálmán Béla 88, 15,1ap, 74,1ap, 162,1ap/ 

Latin eredetü szó  

Pfarrerpaschkum  /"parapáskom"/ _ "Papé.-páskom" Gvörköny 
Latin:  pascua = legelő 

pascuus /pasco/ = legelőnek alkalmas, legelőül 

szolgáló, 
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A "páskum", "paskom" népies kifejezések a legelőre, 

Jelentésük: Egykori erdőlegelő, legelő, amelyet ,a 

múlt században kiosztottak, majd szántóvá törtek fel. 

A németek szemmel láthatóan a szomszédos magya r  fal-

vaktól kölcsönözték a szót. Figyelemre méltó, hogy 

csak Tolna megye északi részén terjedt el a fogalom, 

máshol teljesen ismeretlen, /Végh J.,  Ördögh F.,  Papp 

L, 201, 44,1ap/ 

Szanszkrit vagy óindiai eredetű szó  

Paprikamühlkreuz  /"paprikamilkraits"/ = "Paprikamalom-

_k r iszt" Kakasd 
/Benkő Lóránd 29, III, 93,1ap, 94,1ap/ 

Földrészből va 	orszá•ból ké•zett embereket 

jelölő főnevek  

Amerikanerkreuz  /"am2rik6narkraits"/ _ "Amerikai ké- 

részt" Pári 

Az Amerikából jómódúan visszatért emberek hálából több 

községben állitottak keresztet. 

Raizenkirchhof /"rátsakirxóf"/ _ "Rác temető" Aparhant 

Tolna megyében a németek bejövetele előtt számos köz-

ségben /Aparhant, Udvari, Mőcsény, Bátaszék, Mucsfa, 

Máza, Németkér, Györköny, Kéty,.Izmény, Varsád, Nagy-

székely, Szálka, Oúzs, Csibrák, Grábóc, Alsónána, Kis-

tormás, Szakadót, Felsőnána, Mórágy, Závod, Gyönk, 

Kismányok, Diósberény, Kakasd/ voltak szerb eredetű 

lakosok, akiket "rats" névvel illettek a betelepült né-

metek, 
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Népneveket _jelölő melléknevek etimológiája  

Serbisches Pfarrerhaus /"sQrvis pfarahaus"/ = "Pópa-

ház" Bátaszék  

Ősszláv eredetü szó, Egy  régi szláv törzsnév, 

/Benkő Lóránd 29, III,732,1ap/  

Unqarische  Kirche /"ur~gras kgrix/ _ "Kis templom, Ma-

gyar templom" Nagyszékely 

Türkische  Kirche /"tgrkis keriq"/ _ "Török templom" 

Tolna  

A melléknév az egykori "türk" törzs nevét őrzi, amely 

a 6-8..századig élt Kina szomszédságában, 

A németek közvetlenül a török kiüzése után kerültek 

Tolnába, Természetes, hogy a nyelvjárásokban csak 

utalást találunk a létünt'török korszakra vonatkozóan, 

/Benkő Lóránd 29, III, 972,1ap/  

~ 
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A "Hitvilág" fejezetben előforduló német föld- 

rajzi nevek listája  

A nyelvjárási alakok mellett közöljük az irodalmi né-

met átirásokat is, 

Az emberi elmúlás  

Gruft  

A szó előfordulási helyei: Alsónána, Bátaszék, 

Nyelvjárási alakja: "kruft", 

Grab 

A főnév vizsgált területünkön csak Keszőhidegkúton for-

dult elő,, 

Nyelvjárási alakja: "kráp". 

Friedhof  

A szót önállóan vagy összetételekben a következő hely-

ségekben rögzitettük: Kakasd, Dunakömlőd, Györköny, 

Bátaszék, Tolna, Hőgyész, Váralja, Németkér,•Aparhant, 

Zomba, Györe, Bonyhádvarasd, Lengyel, Mucsfa, 

Nyelvjárási változatok és lelőhelyeik: 

"frithöf": Kakasd, Györköny, Hőgyész; Váralja, Dunaköm- 

lőd, Aparhant, Zomba, Györe, Bátaszék, 

"fraithöf": Bátaszék, Tolna, Dunakömlőd, Németkér, 

"frái thóf": Tolna 

Természetesen a "fraithöf" előtagjában nem a nyelvjárá-

si "frait" /Freude = öröm/ rejlik, hanem analógiás uton 

jött létre a szó: a középfelnémet "1"-t diftongizálták, 

s igy a'régi'- a nyelvtudatban elhomályosult - szó azo-

nos kiejtésü lett, mint a ,nyelvjárási "frait" /Freude/, 

"frithof, fraithöf": Dunakömlőd, Bátaszék, 

Itt kettős nyelvjárási alak szerepel, 
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Kirchhof  

A - főnév előfordulási helyei önállóan és összetételek-

ben: Alsónána, Aparhant, Bátaszék, Bonyhád, Bonyhád-

varasd, Belecska, Bikács, Dúzs, Felsőnána, Grábóc, 

Györe, Györköny, Gyönk, Kakasd, Kéty, Kismányok, Kis-

dorog, Kistormás, Keszőhidegkút,' Kurd, Lengyel,.Mucs-

fa, Mucsi, Mőcsény, Mözs, Majos, Murga, Mórágy, Nagy-

székely, Pári, Szálka, Szárazd, Szakadát,Tabód, Tevel, 

Varsád, Závod, Zomba, 

Nyelvjárási változatok és előfordulási helyei: 

"krichőf": Alsónána, Bétaszék, Bonyhád, Bikács, Dúzs, 

Felsőnána, Grábóc, Györköny, Kismányok, 

Kisdorog, Kistormás, Kurd, Mőcsény, Mözs, 

Majos, Nagyszékely, Fári, Szálka; Tabód, 

Tevel, - Varsád, 

Belecska, Gyönk, Kéty, Kismányok, Kesző-

hidegkút, Murga. 

"kiarfat": 	Mucsi, Középfelnémet "hovede" = Hof, 

"kkrxőf": 	Szakadát 

"kqrxhőp": 	'Mórágy 

"4riiőv2t" : Szárazd Középfelnémet "hovede" = Hof, 

"kViőf": 	Györe 	. 

"kirxővat": Murga Középfelnémet "hovede" = Hof, 

"kirxőf 	Aparhant, Györe, Závod 

"kirxhőf" : 	Mőcsény, 	' 

Érdemes megjegyeznünk, hogy az "i" tőhangzós variánsok 

kizárólag katolikus településekben találhatók meg, 

Kirchhof, Friedhof  

Mindkét főnév szerepel ugyanannak a földrajzi fogalom-

nak a jelölésére, • 

"frithőfgkar, kirgöffqlda r" /Friedhofácker/ Aparhant 

"I<g.ri chőf, frithőf" /Kirchhof, Friedhof/ 	Lengyel 

"f'rithóf, kgriihöf" /Friedhof,.Kirchhof/ 	Bonyhádvarasd 
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"Wi0ófv~k, vq.k uf tTr frithöf" /Kirchhofweg,  

Weg auf den Friedhof/ Kakasd.  

"frs.thőfpq,rk,'kirishőptrk" /Friedhofberg, Kirchhof-  

berg/ Mucsfa.  

Totenhaus  

Vizsgált területünkön a főnevet csupán Bonyhádva-

rasdon regisztráltuk, természetesen szinte valameny-

nyi településben előfordul, Itt a nyelvjárási alak:  

"tödhaus", Bonyhádon például: "tódahaisi" alakban  

használják,  

Vallást gyakorló ember.vagy csoport s tevé- 

kenysége  

Emmausweg  

A földrajzi név csupán Tolnán szerepel,  

Nyelvjárási alak: "emausvix" /Emmausweg/.  

Lutherisch  

A melléknév egyedül Gyönkön található.  

Nyelvjárási alak: "lutaskas" /Lutherische Gasse/,  

Mivel Gyönkön református németek is laktak, megkülön-

böztetésül az evangélikus utcát a fentiek szerint,ne  

vezték el,  

D ude  

A főnév lelőhelyei: Bátaszék, Bonyhád, Bonyhádvarasd,  

Györköny, Gyönk, Kurd, Máza,-Mucsi, Németkér, Szárazd,  

Szálka, Tevel, Várdomb,  

Nyelvjárási változatok és előfordulási helyei: 	 . 

"jűda": 	Bátaszék, Bonyhádvarasd, Máza, Tevel,  

"juda": 	Bonyhád, Kurd, Mucsi, Németkér, Szálka,  

"jura": 	Györköny, Gyönk, Szárazd, Kalaznó,  
"jut-a": 	Várdomb,  
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Pfaffe  

A-főnév a következő helységekben szerepelt: Bonyhád, 

Grábóc, Mözs, Mőcsény, Kismányok, Tevel, Tolna, Vár 

alja, Závod, Meg kell jegyeznünk, hogy a "Pfaffe" 

variánsnak pejorativ jelentése van, Igy nevezik - némi 

gúnnyal - a protestáns lakosok a katolikus papokat, 

illetve a grábóci pópát, 

Nyelvjárási változatok: 

"pafa": 	Bonyhád, Grábóc, Mőcsény, Váralja, Kismányok. 

"pfafa": 	Mözs, Tolna. 

"pfaf": 	Tevel, Závod, 

A "pf"-fel kezdődő variánsok kizárólag katolikus hely-

ségekben fordulnak elő, 

Pfarrer  

A főnév előfordulási helyei: Alsónána, Bátaszék, Bony-

hád, Diósberény, Felsőnána, Gyönk, Györköny, Kakasd, 

Keszőhidegkút, Kistormás, Kismányok, Kurd, Mucsfa, Mözs, 

Szálka, Tevel, Varsád, Várdomb, 

Nyelvjárási változatok: 

"pfara": Bétaszék, Mözs, Tevel, Várdomb. 

"parar": Kurd, 

"par": 	Kistormás . 

"pár": 	Alsónána, Bonyhád, Diósberény, Felsőnána, 

Gyönk, Györköny, Kakasd, Keszőhidegkút, Kis-

tormás, Kismányok, Mucsfa, Szálka, Varsád, 

Pilqer  

A főnév egyedül Tevelen szerepel, 

Nyelvjárási alak: "pilgar". 

Naza reneralersammlunq  

A földrajzi nevet Györkönyön találtuk. 

Nyelvjárási alak: "natsarénarfasamlirg" 
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Feltünő az "-ing" suffixum a megszokott "-ung" végző-

dés helyett, Csak néhány protestánsközségben fordul 

elő .  

A vallás gyakorlására használt épületek, és 

azokhoz tartozó épitmények, 

Bethaus  

A főnév előfordulási helyei: Györköny, Keszőhidegkút, 

• Nyelvjárási alak: "plthaus". 

Bet eck  

A szó egyedül Tolnán szerepelt, 

Nyelvjárási alak: "ptek" 

Glocke  

A főnév összetételekben a következő helységekben for 

dult elő: Bonyhád, Csibrák, Kakasd, Kisdorog, Mórágy, 

Tabód, Varsád, 

Mivel irodalmi átvételről van szó, a nyelvjárási vál-

tozat egységesen: "klok2,", 	 . 

Kapelle  

A főnév lelőhelyei vizsgált területünkön: Bátaszék, 

Bonyhád; Cikó, Dunakömlőd, Kakasd, Keszőhidegkút, ,Kis-

dorog, Kurd, Lengyel, Mucsi, Murga, Mőcsény, Nagymá-

nyok, Szálka, Tabód, Tolna, Tevel, 

A főnév e helyeken vagy összetétellel vagy összetétel 

nélkül fordul elő, 

Nyelvjárási változatok: 

"kap él": 	Bonyhád, Cikó, Dunakömlőd, Kakasd, Kurd, 

Lengyel, Mőcsény, Nagymányok, Tevel, Tolna. 
"kape1 	Bátaszék, Kakasd, Keszőhidegkút, Szálká, 

Tolna.. 
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"Kapál": 	Mucsi ,  

"kapQli" : Kisdorog,  
"I<apqli" : Tabód,  
"I<ap ~lla": Kisdorog, Tavel,  

"kapq.l" : 	Murga,  

A "-li" kicsinyitő képző két valóban sváb községben  

hallható, másutt csupán, megértik, de nem használják,  

Kirche  

Önállóan és összetételekben.a "Kirche" főnév a követ-

kező helységekben szerepel: Alsónána, Aparhant, Béta-

szék, Bátaapáti, Bonyhád, Bonyhádvarasd, Bikács, Be-

lecska, Cikó, Csibrák, Diósberény, Dumakömlód;, Dúzs,  

Felsőnána, Gyönk, Györe, Grábóc, Györköny, Hőgyész, 

Izmény, Kurd, Kismányok, Kakasd, Kalaznó, Keszőhideg-

kút, Kéty, Kistormás, Kisdorog, Lengyel, Mőcsény, Mu-

csi, Murga, Majos, Mucsfa, Mórágy, Máza, Mözs, Nagy-

mányok, Nagyszékely, Németkér, Nagyvejke, Pári, Sza-

kadát, Szálka, Szárazd, Tevel, Tolna, Udvari,. Varsád,  

Váralja, Várdomb, Závod, Zomba, 

Nyelvjárási változatok és lelőhelyeik:  

"kerri0 	Alsónána, Bátaszék, Bátaapáti, Bonyhád, 

Bonyhádvarasd, Bikács, Belecska, Cikó, 

Diósberény, Dúzs, Felsőnána, Györe, Gyönk, 

Grábóc, Györköny, Hőgyész, Izmény, Kurd, 

Kismányok, Kakasd, Kalaznó, Keszőhidegkút, 

Kéty, Kistormás, Kisdorog, Lengyel, Mőcsény, 

Murga, Majos, Mucsfá, Mórágy, Mözs, Nagymá-

nyok, Nagyszékely, Németkér, Nagyvejke, 

Pári, Szálka, Szárazd, Tevel,'Tolna, Udvari,  

Varsád, Váralja, Várdomb, 

Hőgyész, 

"krxa": 	Bátaapáti, Kakasd, Kalaznó, Kismányok, Nagy- 

székely, Szakadát, Várdomb, 
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"kqr/i/x/a /": Grábóc,  

"kvixa": 	Dunakömlőd, Keszőhidegkút, Kistormás,  

Tolna,  

" I<Qrx": 	Gyönk, Kalaznó.  
" k`qr/i/x  : 	Máza.  
" 4rja': 	Belecska, Keszőhidegkút,  
" kérigk"': 	Nagymányok,  
" kirxa": 	Aparhant, Cikó, Csibrók, Györe, Zomba.  

"kirx ": 	Györe, Mőcsény,  

"kia rxa" : 	Mucsi,  	 . 

~ . 

Mucsi, 	 . 

~ 

"kiri ~ ": 	Závod, 

"kirx, I<gri.g": E kettős változatot találtuk Tevelen.  

Kloster  

A főnév előfordulási helyei: Bonyhád, Grábóc.  

Mivel irodalmi kölcsönzés, alakja a nyelvjárásokban egy-

séges: "klosar",  

Katholischer Leseverein  

~ V 
"kat őlis lgzaf ra in"  

"I<atőlisar lzafrain"  
"I~atőlisar  1 ~zafara ~ n" 
"kátoulisa lzafraint"  

Bonyhád  

Nagyvejke  

Kakasd  

Mucsi  

Az utóbbi - "lkzafraint" - analógiás úton jött létre:  
a nyelvjárási "fraint" /Freund = barát, de a nyelvjá-

rásban: rokon!/  ° 

Pfarrei  

A főnév előfordulási helyei: Kisdorog, Nagyvejke,  

Nyelvjárási alak: "pfarái",  
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Katholische Schule  

c' I 	v 	v  
"/katolis2/ sül" 	Mőcsény 

"I<atblis s

• 

ül" 	Györe  
"katölis s

• 

űl" 	Bonyhád  

. Evangelische Schule  

"kvarjgélis sűl" 	Bonyhád. 

"etvaQgélis sűl" 	Györe 

Közismert tény, hogy a felszabadulás előtt az isko-

lák döntő többsége egyházi volt, Az "evangelikus", 

illetve"katolikus" szavakkal különböztették meg egy-

mástól az ugyanabban a településben levő iskolákat, 

Tempel  

A főnév lelőhelyei: Bonyhád, Bátaszék, Kakasd, Zomba,  

Mivel irodalmi átvétel, igy.nyelvjárási'változata  

egységes,  

"tempi": 	Bonyhád, Bátaszék, Zomba,  

"t ~ mpl 	Kakasd, 	 . 

A vallás világához tartozó tárgyak, be- 

rendezések  

Bildstock, Bud  

A főnevet vizsgált területünkön a következő helysé-

gekben találtuk: Csibrák, Kakasd,' Tolna, Bonyhádvá-

rasd,  
Nyelvjárási változatok: 

"piltstok": 	Csibrák, Bonyhádvarasd,'/Bildstock 

"pi1tsqkl".: Tolna.  
"piltstgkl": Tolna /Bildstockáckerli/, 

"pilstgk": 	Kakasd /Bildstückel/, 

"pilste~k' l 	Kakasd /Bild •stücklein/,  
"pilstkkl": 	Kakasd /Bildstückel/, 
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Mivel Tolna község lakói a német nyelvterület déli 

részéből kerültek mai hazájukba, a "katolikus" ki-.. 
csinyitő képzőt használják: "-li"< kfn,-"lin", 

A "Bildstock" főnevet protestáns községekben nem is-

merik, mivel ott nincsenek a szenteknek szobraik. 

Dre:i.fsltigkeit 

A főnév előfordulási helyei: Bonyhád, Mőcsény, Mözs, 

Nagyvejke, Tolna, tehát kizárólag katolikus, illetve 

. olyan  települések, ahol katolikusok is élnek, 

Nyelvjárási változatok: 

"tráifalti c kait": 	Bonyhád. 

"traifaltickait": 	Tolna, Mözs, 

"trá fglticlai t": 	Mőcsény, 
"traifailict": 	Nagyvejke, 

f-leiliger  Brunnen  

Á földrajzi név vizsgált területünkön egyedül Kurdon 

szerepelt, 

Nyelvjárási alakja: "hali c pruna", Rá szeretnénk mu 
tatni arra a tényre, hogy Kurd katolikus község, 

Heili.gen  

Antonius, Anton  

Előfordulási helyei: Kurd, Tolna, 

Nyelvjárási alak: "antőni", 

Florianus, Florian  

Előfordulási helyei: Mucsi, Nagyvejke, Závod, Szakádát, 

Nyelvjárási alakok: "flőrián" Nagyvejke, Závod, Szakadót, 

"flouri*n3 s" Mucci. 
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Johannes, Dohann  

Előfordulási helyei: Bonyhád, Diósberény, Kakasd, Mu-

csi, Pári, Szakadát,  

Nyelvjárási alakok:  

"johánas": 	Bonyhád, Diósberény,  

"johánis" - : 	Kakasd,  

"johánes": 	Szakadát, Pári,  

"johánas" : 	Mucsi,  

Maria  

Csupán Bétaszéken fordult elő,  

Nyelvjárási alakja: "mar fa",  

Rochus  

Előfordulási helye: Bonyhád,  

Nyelvjárási alakja: "röxus",  

Sebastian  

Előfordulási helye: Tevel,  

Nyelvjárási alakja: "sebastián",  

Urbanus, Urban  

Előfordulási helye: Bátaszék,  

Nyelvjárási alakjai:  

"arvóni": 	Bátaszék, 

"arvónis": 	Bátaszék, 

Wendelinus, Wendel ~ 

Előfordulási helyei: Bátaszék, Kakasd, Kurd, Lengyel,  

Mórágy, Mőcsény, Németkér, Szálka, Szakadát, Tolna,' 

Várdomb,  
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Nyelvjárási alakok:  

"v~ndalini": 	Kakasd, Szálka, Várdomb,  

"vendllini": 	Bétaszék, Mőcsény,  

"vgndalinas": 	Tolna.  
"ventl"i 	Szakadát.  

"vtndl 	Németkér, Mórágy,  

"vendal.in": 	Lengyel.  

•"vendelin": 	Kurd.  

Kalvarie  

A főnév előfordulási helyei: Aparhant, Bonyhádvarasd,  

Bátaszék, Grábóc, Mőcsény. Ezek kizárólag katolikus  

községek,  

Nyelvjárási alak: Mivel az egyház nyelvéből átvett  

kölcsönzés, igy egységesen :"kalfári", Az evangélikus  

Majoson is van egy dülő,•amelyet "Kalvarienberg -nek  

neveznek, de ez a törökök előtti egykori katolikus  

kálváriára vonatkozik,  

Kalvarienberg  

Előfordulási helyei: Bonyhád, Bonyhádvarasd, Cikó,  

Diósberény, Grábóc, Kakasd, Kisdorog, Mucsi, Mőcsény,  

Mözs, Nagyvejke, Nagymányok, Pári, Tevel, Tolna, Zomba,,  

Závod,  

Nyelvjárási alakok:  
"kalfripgrk": 	Bonyhádvarasd, Cikó, Diósberény, Ka- 

kasd, Kisdorog, Mőcsény, Nagyvejke,  

Nagymányok, Tevel, Tolna,  Zomba.  
< 	< 

"kalfáripqrk": 	Kakasd.  
~ 

"kalfoaripar.4": Závod,  

"kólféripqrk": 	Pári,  

"alfáriprig": 	Bonyhád, Grábóc.  

"kálfáriprig": . Bonyhád,;Mözs,  

"karfárapar4": 	Mucsi,  
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Meg kell emlitenünk, hogy Mucsiban "pari?"-nak ejtik 

a "Berg"'főnevet, A szomszédos településekben az előb-' 

bi "kasztrált kan"-t jelent, Igy érthető; hogy Mucsi 

.lakóit gúnyosan "pari " - nak nevezik, 

Kreuz  

A főnév összetételekben vagy.önállóan az alábbi hely-

ségekben fordult elő: Bátaszék, Bonyhád, Bonyhádvarasd, 

Bikács, Cikó, Dunakömlőd, Diósberény, Dúzs, Hőgyész, 

Kakasd, Kisdorog, Kurd, Lengyel, Máza, Mucsi, Murga, 

Mözs, Németkér, Pári, Szálka, Tabód, Tolna, Tevel, 

Várdomb, Závod, Zomba, 

A nyelvjárási alak valamennyi helységben egységesen: 

"kraits", A szó az egyház nyelvéből került a nyelvjá-

rásokba, 

Bétaszéken a "kgrQsti" elnevezés személynevet takar, A 

dülő egykori tulajdonosának neve: "Keresztes", 

Vierzehn Nothelfer  

A földrajzi nevet Aparhanton, Bátaszéken és Tevelen 

találtuk, 

"firtsan nőthelfr": 	Aparhant. 

"fq.rtsa nőthqlfar": 	Bátaszék, 

"firtsa- nöthetlfar/qkr/": Tevel, 

Az utóbbiak. kivétel nélkül katolikus községek, Protes-

táns falvakban a fenti szavakat nem is ismerik, 
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