MAGYAR HELYSÉGNEVEK A
SZERÉMSÉGBEN

Magyar
Patrióták
Közössége
2019

SZERÉMSÉG TÉRKÉPE
NYUGATI RÉSZ

MAGYAR PATRIÓTÁK KÖZÖSSÉGE

Magyar helységnevek a Szerémségben
Adalékok a letűnt szerémségi magyar néptalajhoz

Melléklet a Földrajzinév-bizottság részére előterjesztett, a szerémségi
települések magyar neveinek meghatározására irányuló javaslathoz

SZERKESZTETTE: HETZMANN RÓBERT
Budapest, 2019

Bevezetés
A történelmi Szerémség, az egyik legdélebbi fekvésű vármegye egy-két évtizeddel ezelőtt még
csak a széles műveltségű olvasóközönség előtt nem volt teljesen ismeretlen fogalom,
napjainkban azonban – köszönhetően annak, hogy több társadalmi kezdeményezés is felkarolta
az itt élő szórványmagyarságot, a történelmi emlékeket vagy a táj természeti szépségeit – újra
a magyarság látókörébe került. Ebben tagadhatatlan szerepe van annak, hogy a Szerémség a
magyar régmúlt elveszett ékszerdoboza. A Duna és a Száva köze, a Szerémség a középkori
Magyar Királyság egyik leggazdagabb, legjelentősebb vidéke volt: a vármegyét kelet-nyugati
irányban keresztülszelő Tarcal hegység két oldalán termett Mátyás király kedvenc bora, a
szerémi, ami szőlősgazdák és borkereskedők százainak jelentett fényes jövedelmet. De kevesen
tudják, hogy a nándorfehérvári diadal hadmozdulatainak jelentős része szintén a Szerémség
területén zajlott le; és a dúló csata után maga Hunyadi is egy szerémségi városban, Zimonyban
(akkori nevén Zemlénben) hunyt el. Ezen a földön adta vissza lelkét Kapisztrán János is, akinek
csodatevő zarándokhelyként tisztelt nyughelye Újlakon volt (ma Horvátország, Ilok néven). De
említhetnénk még a sorsdöntő jelentőségű 1691-es szalánkeméni csatát, ahol Zrínyi Ádám, az
utolsó Zrínyi életét adta a hazáért. A táj irodalmi műveltsége is páratlan volt: itt keletkezett a
XV. század első felében az első teljes, magyar nyelvű szentírásfordítás, a Huszita Biblia.

Szerémségi táj: Rednek a Tarcal-hegységgel
Nem túlzás azt állítani, hogy a Szerémség nemzeti nagylétünk korszakának egyik bölcsője volt,
aminek a törökdúlás vetett véget. A török uralmat lezáró híres karlócai békét is a „szerémi
félszigeten”, a középkorban virágzó Karom (későbbi nevén Karlóca) városában kötötték meg,
ám a térség egésze csak az 1718-as pozsareváci béke értelmében került újra a Szent Korona
fennhatósága alá. Sohasem éledt újjá magyar lakossága, virágzó kultúrája, amely egészen
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korán, a törökdúlás kezdetén elenyészett: így – Domonkos László író szavait kölcsönözve – a
Szerémség lett az első „Atlantisz” a magyar történelemben.
Ennek a kiadványnak egyetlen világos célja lehet: a helyreállítás. Rekonstruálni mindazt, ami
múltunk hagyatékában még fellelhető e hajdani magyar táj vonatkozásában. A Szerémség
településeinek történelmi magyar neveihez ragaszkodnunk kell, hiszen a múlt tisztelete erre int
minket. E feladat elvégzése során a Magyar Patrióták Közössége munkacsoportját a történeti
hitelesség gondolata vezérelte, valamint a magyar helységnév-törzskönyvezés becses
hagyományai. Ennek jegyében mindenütt a forrásokhoz tértünk vissza, s ahol ez lehetetlen volt,
a tudományosság határait ott nem léptük át. Emellett arra is törekedtünk, hogy a homonímiákat
(a magyar helységnévtárban való elboldogulást megnehezítő azonos névalakokat), valamint a
szinonímákat (egy település vonatkozásában előforduló több névalak létezését) szándékos
igyekezettel kerüljük.
A 2016-ban kezdődött és 2019-ben lezárult több mint három éves munka eredményeképpen
olyan standardizált helységnévtárat állítottunk össze a Szerémség szerbiai része
vonatkozásában, melyben bátran megbízhat az olvasóközönség, és amely – amennyiben a
Földrajzinév-bizottság is befogadja erre irányuló javaslatunkat – szilárd meggyőződésünk
szerint ki fogja állni az idő próbáját.

Gyümölcsös Szalánkemén határában
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A Szerémség földrajzi elhelyezkedése
A Szerémség mint történeti táj elhatárolása azért kulcsfontosságú, mert korszakonként,
valamint földrajzi és közigazgatási szempontból más és más területi kiterjedéssel bírt.
Kölcsönös azonban a különféle értelmezésekben, hogy e fogalom alatt mindig is a Duna és a
Száva által körülhatárolt területet értették, a két hatalmas folyó észak, kelet és dél felől konstans
határa volt a tájegységnek. A nyugati kiterjedés azonban változott.
Bíborbanszületett Konstantin bizánci császár (945-959) A birodalom kormányzásáról címmel
írt művében Belgrádot és Sirmiumot Turkiába, tehát a türkök (magyarok) országába helyezi,
később azonban többször gazdát cserélt a Száva menti határvidék a bizánciak és a magyarok
közötti háborúkban. A kora Árpád-korban, amikor az ősi Szerémvár huzamosabb ideig
Bizánchoz tartozott, a Sirmiumtól keletre eső, a Duna és a Száva által határolt vidéken a
kezdetleges Bolgyán vármegyét szervezték meg.1 Szerémvár magyar kézre kerülésével
Bolgyán elvesztette jelentőségét, és létrejött a középkori Szerém vármegye, amelyet Nyugat
felől Valkó vármegye határolt.

A Dunakönyök a péterváradi erődből – Szerémség és Bácska határán
Szerém és Valkó megyék határát a Duna és a Száva között a Szilszeg (Susek) és Bánmonostor,
valamint a Lak (Lađarak) és Szávaszentmárton (Martinci) közötti vonal képezte, amely
egybeesett a pécsi püspökség és a kalocsai érsekség határaival is.2 A térképre vetítve jól látszik,
hogy ez a határvonal metszette a tájegységet nyugat-keleti irányban keresztülszelő 70 kilométer
hosszú, átlagosan 3-500 méter magasságú Tarcal-hegységet. Érdekes körülmény, hogy ez a
megyehatár egy római kor óta használt, Sirmiumot a dunai limessel összekötő kereskedelmi
útvonal mentén futott.
A középkor folyamán Szerém vármegye területi kiterjedésében állandóság tapasztalható.3 A
fejlettebb rész a Duna mente volt: a Tarcal északi oldalán sűrűn egymás mellett sorakoztak a
gazdag, kereskedelemmel foglalkozó városok, és a bortermelés is erre a vidékre összpontosult
Györffy György: A „lovagszent” uralkodása (1077-1095). In: 20. évf. 3-4. sz. / 1977
Csánki Dezső: Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában, II. kötet. Budapest, 1894.
3
Megjegyzendő, a források értekeznek Túlsó-Szerémség nevű területről, ami a Száva jobb partjára vonatkozott.
Így tehát a Szerémség valaha a Száva túloldalára is kiterjedt (ld. Csánki i.m.).
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(itt termelték „a középkori Magyarország- legtüzesebb és legédesebb borát: a szerémit.”4) A
Tarcaltól délre elterülő dombvidéken és a Száva menti alföldön ekkortájt jobbára falvakat
találunk, ahol a főbb helyek egymástól nagyobb távolságra esnek.

Jól látható, hogy a Szilszeg-Szávaszentmárton vonal a századforduló Szerém vármegyéjét
mintegy kettészeli, olyan helységeket sorolva Valkóhoz, mint Újlak, Erdővég vagy Marót. A
Szerémség mint földrajzi tájegység valójában már a középkorban is nagyobb területet foglalt
magában a szűken vett megyénél. Brodarics István szerémi püspök így ír Újlakról: „Újlak, igen
szép várral ékeskedő város, itt tárul elénk először az az áldott, termékeny vidék, a Szerémség.”5
Meg kell jegyezni, hogy a XV. századi oklevelek következetesen Szerém-Újlaknak nevezik a
korabeli Dél-Magyarország egyik legdinamikusabban fejlődő, a források tanúsága szerint
színmagyar városát.
Az újkorban Valkó megye nem éledt fel, területét felosztották a szomszédos Szerém, Verőce és
Pozsega vármegyék között. Az új megyehatár a mai Horvátország területén haladt:
(hozzávetőlegesen) a Valkóvár6-Kórógy-Stari Mikanovci (Horváti)-Jaruge (Árki) vonalon. A
trianoni békeszerződést követően a megalakuló Szerb-Horvát-Szlovén Királyság belső
határaként a Szerémség újabb, máig érvényes – ezúttal etnikai alapú – felosztása következett:
Újlak és térsége, Gornji Tovarnik (Felsőtárnok), Nijemci (Csótnémeti) és Soljani (Sály) a
horvát, míg Neštin (Nyest), Sid, Marót és Jamena (Szávavásárhely) a szerb tartományé lett.
Ez a munka a Szerémség ma Szerbiához tartozó részének (tehát magterületének) toponímiai
vizsgálatára vállalkozik, aminek határa északról és keletről a Duna, délről a Száva, nyugatról
pedig a szerb-horvát államhatár.

Csánki i.m.
Brodarics István: Igaz leírás a magyaroknak a törökökkel Mohácsnál vívott csatájáról. Krakkó, 1527. (Kardos
Tibor fordítása.)
6
Ma Vukovar. A XIX. század első harmadáig a magyar nyelvű forrásokban azonban középkori magyar
Valkóvár névalakban szerepel.
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A délszláv elem túlsúlyra jutása a Szerémségben
A délszlávok első számottevő beáramlása a Magyar Királyság délvidékén már a török hódoltság
előtt végbement. A Hunyadi-kori dokumentumok elénk tárják annak folyamatát, ahogy
tömegesen alakulnak ki szláv nevű, adatolhatóan szláv népességű települések a térségben, azon
belül is elsősorban a határ – tehát a Száva folyó – vidékén. Ennek hátterében a török elől északra
húzódó szerb és boszniai horvát népesség expanziója állt. A Szerémséggel szomszédos és
hasonló társadalmi viszonyokat tükröző Valkó megye szláv falvainak a kétharmada a
törökdúlást megelőző másfél évszázadban alakult ki, és csak a XV. században több mint 60
olyan egykori magyar településről tudnak a történészi munkák, melyek a pusztítások
következtében délszláv többségűvé váltak.7
Nagy tömegben újonnan keletkezett, de kis lélekszámú települések sorra bukkannak fel a
Hunyadi-kori oklevelekben. Így a szomszédos Valkó megyében a XV-XVI. század fordulóján
már 593 kis népességű délszláv és 440 népesebb magyar többségű település volt8, a magyar
nyelvterület sűrűn lakott mivolta azonban – különösen a városok miatt – akkoriban még
biztosította a magyar többséget a vármegyében.

Kisremete – szerb kolostor a Tarcal-hegységben
A szerbek beáramlása délről később is folytatódott, majd nyugat felől katolikus horvát-szlavón
népesség folyamatos keletre húzódása még inkább délszláv jellegűvé tette a vidéket. Ezzel
párhuzamosan zajlott a magyar lakosság elmenekülése, beolvadása. A magyarok elsőként a
Kocsis Károly - Bognár András: A népesség változó etnikai arculata Horvátország pannon területén.
(http://www.mtafki.hu/konyvtar/kiadv/etnika/ethnicMAP/004_session_h.html)
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Szerémség déli részét hagyták el. A XVI. század közepén még vannak adataink arról, hogy
északon, a Duna menti városokban – ekkor már szerbekkel közösen – élt magyar népesség. A
XVII. század végére azonban egyetlen magyar közösség sem vészelte át a korszak viharait, így
a középkori népesség és a mai szerémségi lakosság között – ideértve a helyi
szórványmagyarságot is – nincs folytonosság.
Az újkori Szerémség betelepítése – a nagy számban jelen lévő szerbeken kívül – németekkel,
szlovákokkal, horvátokkal és kisebb részben csak magyarokkal, ruszinokkal, sőt katolikus
albánokkal (klimentek) történt. A magyar településterületet meghatározta a térség kettéosztása:
a Szerémség déli része a katonai határőrvidék része lett, így oda magyarok csak nagyon kis
számban költözhettek. A határőrvidéki rész egyetlen számottevő magyar közössége a hajdani
Aranyköz nevű részen alakult ki, Herkóca központtal. A legjelentősebb magyar közösség
Árpatarló-Ürög-India környékét ülte meg, míg a Nyugat-Szerémségben Erdővég környékén
képződött egy kisebb magyar nyelvsziget. A századfordulón emellett számottevő magyar
lakossága volt a városoknak és az ipari, közlekedési, bányászati központoknak.
Fontos történeti adalék, hogy az impériumváltást megelőzően Szerém vármegyében a
közigazgatás horvát nyelvű volt, amit Zágrábból irányítottak. A török idők előtt Szerémség még
csak szomszédságban sem állt Szlavóniával, amely akkor Zágráb, Varasd és Kőrös
vármegyéket foglalta magában, 1745-ben azonban Mária Terézia a visszaállított és akkoriban
már egyértelműen délszláv lakosságú Verőce, Pozsega és Szerém megyéket Horvátországgal
egyesítette.9 A Szerémség Szlavóniához tartozása azonban még ekkor sem volt magától
értetődő, mert a szábor mellett a magyar országgyűlésbe is közvetlenül küldte követeit, és a
vámhivatalokat is Budapestről igazgatták, amit az 1868-as horvát-magyar kiegyezési törvény e
rendelkezése is alátámaszt: „Addig is, mig Horvát-, Szlavon- és Dalmátországoknak a
megelőző pontban körülirt területi épsége helyreállittatik: Magyarország beleegyezik, hogy a
zimonyi, mitroviczi, racsai, klenaki és jakovai vámhivatalok, a mostani közvetlen közigazgatási
beosztásból kivétetvén, a területi kapcsolat elismeréseül, a zágrábi pénzügyi igazgatóságnak
rendeltessenek alá.”10 A horvát társország ekkor a kiegyezés értelmében – Fiuméért cserébe –
kapta meg a Duna-Száva közének vitatott részét, az ún. „Alsó-Szlavóniát”, melybe a
Szerémséget is beleértették.

Kétnyelvű útjelző tábla Ürög határában

Heka László: Horvát alkotmány- és jogtörténet. I. rész. Szeged, 2000. 215-217.o.
A Magyarország, s Horvát-, Szlavon és Dalmátországok közt fenforgott közjogi kérdések kiegyenlítése iránt
létrejött egyezmény beczikkelyezéséről szóló 1868. évi XXX. törvénycikk 67. §
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Vizsgálati módszerek
A településnevek etimológiai elemzése kapcsán elmondható, hogy jelenleg mintegy százhúsz
település található a Szerémség szerbiai részén, ez a szám azonban, ha a középkor óta létezett,
adatolt helyiségeket vesszük alapul, ennek az értéknek a többszöröse. Számos település
azonban csak ideiglenesen létezett. A ma megtalálható valamennyi élő hivatalos településnév
44%-a magyar és 42%-a szláv eredetű (a többi ismeretlen vagy török). Ha a magyar névalakokat
vesszük figyelembe, a párhuzamos névadás kiküszöbölése miatt még nagyobb a magyar
toponímia fölénye: 76 település neve magyar eredetű (61%) és csak 32 szláv (26%), ám közülük
is 8 településnév nem szerb-horvát, hanem bolgár-szláv névadás eredménye. Ha az 1910-es
helységnévtár adóközségeit vennénk számításba, a fentihez nagyon hasonló eredményeket
kapnánk, mivel azóta a településszerkezet csak kisebb mértékben változott.
A Szerémség toponímiájának kutatása azonban számtalan nehézséggel jár. A középkori
településneveket különbözőségük okán nem minden esetben lehet megfeleltetni a
népességcserét követően kialakult, újkori nevekkel, és sokszor a Hunyadi-kori vagy török
források sem nyújtanak ebben segítséget. Másfelől ismert történelmi okoknál fogva a középkori
iratanyag csak töredékesen maradt ránk. A források hiányosságára jó példa a Tarcal déli oldalán
található Görgeteg (Grgeteg) falu, amely létezéséről az oklevelek hallgatnak, holott bizonyos,
hogy a középkorban már fennállt.
A történelmi Magyarországon magyar eredetű dűlőnevek kizárólag olyan térségekben
fordulnak elő jelentős számban, ahol volt történeti magyar néptalaj. Így pl. magyar földrajzi
neveket csak elvétve, kivételesen találunk Árva és Turóc megyében, ahová a magyar
nyelvterület sohasem terjedt ki, és alapvetően ez igaz a Szepességre is. Ezzel szemben a vele
szomszédos Sáros vármegye központi részének toponímiája magyar jellegű, holott az elmúlt
kétszáz évben ezeken a részeken bizonyítottan nem voltak magyar falvak. Történeti
dokumentumokból azonban tudjuk, hogy Sáros megye középső és déli része a XVIII. századig
magyar lakosságú volt.
A Szerémségben ezt a munkát megnehezíti, hogy a törökdúlás a települések őslakosságával
együtt az ősi földrajzi elnevezések zömét is eltörölte a föld színéről. Emiatt a legtöbb térségből
hiányoznak a hagyományos dűlőnevek: a települések határrészei általában korábban elpusztult
falvak, városok (jellemzően eltorzult) neveit viselik tovább.
Emiatt a dűlőneveknél lényegesen megbízhatóbbak a folyóvizek és a hegyek nevei. A
Szerémség mindhárom folyója (Duna, Száva, Báza) ókori nevet visel. Összesen 14 olyan patak
található a területen, amely legalább három településen keresztülfolyik (ezek mindegyike a
Tarcaltól délre): közülük 8 magyar11, 2 magyar és szláv12, 4 pedig szláv13 nevet visel.
Megemlítendő továbbá, hogy a Tarcal északi völgyeiben csörgedező hét nagyobb patak közül
magyar nevű az Almás (Almaš), a Tekenyős (Tekeniš), magyar és szláv megfelelője is van a
Toronyalja-pataknak (Potoranj), bolgárszláv eredetű a Dombó (Dumbovo) és talán a Csedömér
(Čedimir), szláv a Lisvár (Lišvar), szerb a Rakovac.
Nehézséget okoz, hogy míg a források szerint a Szerémség északi része (így a Tarcal-hegység
mindkét oldala) magyar lakosságú volt, addig a magyar fölrajzi nevek felbukkanási aránya
éppen ezt nem támasztja alá meggyőzően. A Tarcal hegy- és erdőneveinek zöme például
délszláv. Kivételeket nagy számban a hegyvonulat nyugati részén, Szilszeg és Szerémbecse
(Beočin) táján találunk (pl. Komlós, Bikkláb, Csónak-hegy, Erdély-hegy, Márton-pallag,
Szinkerék, stb.). Ennek lehetséges magyarázata, hogy errefelé a főgerinc alacsonyabb, így az
Sid/Sarkad-Šidina/Šarkudin, Sid-Šid, Csíkász-Čikas, Kutas-Kudoš, Meggyes-Međeš, Szentlőrinc-Šelovrenac,
Arany-Vranja, Bege-Begej.
12
Nagyárok-Jarčina, Nagyolaszi patak-Manđeloški potok.
13
Sztudva-Studva, Mutaly-Mutalj, Patka-Patka, Gálovica-Galovica.
11
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oldalvölgyekben is létrejöttek lakott helyek, és ezekben a védett, félreeső falvakban a
magyarság tovább fennmaradhatott, mint a Duna mente hadi felvonulási területté vált egykori
kereskedelmi útja mentén. Másutt, a Tarcal magasabb hegyvidékein magyar hegynevek
szórványosan bukkannak fel (Asztal-hegy, Monostor-hegy, Remete-hegy, Karas-hegy).
Magyar név tükörfordítása lehet a Kraljeva stolica, vagyis Királyszéke. Ezzel ellentétben áll a
Száva mente, ahol helyenként – különösen Szávaszentdemeter környékén és az Aranyköznek
is nevezett, Szabáccsal szemközti vidéken – számos magyar dűlőnév élte túl a hódoltságot,
noha a történészi vélemények megoszlanak arról, hogy ez a vidék a nyelvhatár melyik oldalára
esett.14 Ide kívánkozik, hogy Dél-Erdélyben sem találunk magyar dűlőneveket tömegesen,
pedig tudva levő, hogy a Maros völgye magyar lakosságú volt, és okmányainkból szép számmal
ismertek mikrotoponímiák onnan.
A helynevek vizsgálata alapján megállapítható, hogy mint alább részletezzük, a magyar
nyelvterület legnagyobb kiterjedése idején – ami nem a Hunyadi-korban volt, hanem inkább a
XI-XIV. századokban – helyenként egészen a Száváig lehatolt. Ennek a területnek a
zsugorodása folyamatosan ment végbe a szerb betelepüléssel és a török hódítással.

Dombvidéki táj (Szat)

Mályusz Elemér: A magyarság és a nemzetiségek Mohács előtt. In: Domanovszky Sándor (szerk.): Magyar
művelődéstörténet. 1939
14
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A magyarság által használt helységnevek
A Szerémség helyneveinek vizsgálatakor különbséget kell tenni a magyar és a szerb
helynévkincs között, melyek párhuzamosan léteznek. Következésképpen a magyar is használ
szerb helyneveket és fordítva, illetve vannak olyan földrajzi formációk, melyeknek mindkét
nép külön nevet adott. A magyarság által használt helységnevek alatt a történetileg előforduló
névalakok együttesét értjük. Ezek között vannak ókoriak, korai szlávok (bolgár vagy szlavón),
elsődlegesen magyar névadásúak és kései délszláv (szerb) nevek.
a) ókori településnevek
Annak érdekében, hogy a Szerémség toponímiáját megértsük, elkerülhetetlen a tájegység
történelmének vázlatos ismertetése. A helynevek legősibb rétegét kétségkívül azok alkotják,
melyeket a beérkező magyarság a korábban itt élt népektől vett át. Bizonyosan ókori eredetű
maga a Szerém (Sirmium) név, amely Szerémvár formájában az Árpád-korban egy ideig külön
városként létezett, mígnem Szávaszentdemeter magába olvasztotta.
b) bolgárszláv településnevek
A honfoglalás előtti szláv réteg a Szerémségben is jelen van, azonban nem azonos a szerbbel,
hanem kivétel nélkül bolgár-szláv eredetre vall. Ilyen ősi szláv településnevekkel kizárólag az
Újlak-Szávaszentdemeter vonaltól keletre találkozunk (Dombó, Kamanc, Rednek, Zimony,
stb.), amit a magyar foglalást megelőző – sőt, a korai Árpád-korban több ízben felváltó –
bizánci-bolgár uralomnak tudhatunk be. Ezek a helynevek kivétel nélkül átvett, a magyar
lakosság ajkán korán megformált toponímiák, melyekkel az Árpád-korban már kétségkívül
magyar lakosságú településeket illettek. Térképre illesztve az is feltűnő, hogy a bolgárszláv
nevek zöme az északkeleti részben összpontosul, míg délen előfordulásuk szórványos.
c) szlavón településnevek
A történeti magyar néptalajt a középkorban az Adriai-tenger mellékére korlátozódó
Horvátországtól egy döntően délszláv lakosságú, közjogilag a magyar államhoz szorosan
kapcsolódó tartomány, Szlavónia választotta el. (Később, a horvátok török előli menekülésének
hatására ennek a résznek a lakossága fokozatosan horvát-tudatúvá vált.) A történeti Szlavónia
azonban sohasem terjedt ki a középkori Pozsega, Valkó és Szerém megyékre, noha ezeknek is
volt számottevő délszláv (szlavón/szlovén, korabeli magyar szóhasználattal tót) lakossága,
akiknek elsődleges megkülönböztető jegyük a katolikus vallásuk volt a kereszténység keleti
rítusát valló szerbekkel szemben. A Szerémségben ez az elem, mint láthattuk, elenyésző volt;
csak elszórtan fordult elő, leginkább telepítések révén. Ellenben Valkó megyében már komoly
súlyt töltöttek be. A Kocsis-Bognár tanulmány15, amely Ernuszt Zsigmond 1495-ös kincstári
adóösszeírásából indul ki, és az egyes településekre vonatkozó etnikai utalások és az adófizetők
nevének elemzése alapján vonja le következtetéseit, a Valpó (Valpovo)-Gara (Gorjani)Berzétemonostor (Nuštar)-Csótnémeti (Nijemci) vonal mentén állapítja meg a magyar néptalaj
délnyugati kiterjedését. Hozzáteszik azonban, ez „semmiképp sem éles nyelvhatárnak, hanem
széles etnikai érintkezési zónának számított.” Ez alapján elmondható, hogy a Bázaköz már
inkább szláv vidéknek minősült. Ilyen módon az általunk vizsgálat alá vett területen, a mai
szerbiai oldalon csak a délnyugati szegletben élhetett több-kevesebb szlavón.
Délszláv, de nem szerb településnévnek tudható név azonban ezen a területen csak egyetlenegy
van, Racsa (vö. Újracsa – Nova Rača a szlavóniai Kőrös megyében is van). Ennél többet
mondanak nekünk a víz- és dűlőnevek. A Báza folyó neve ókori, azonban a jobbról belé folyó
vizek zöme szláv (Szelezen – Slezen, Sztudva – Studva). A dűlőnevek vizsgálata ugyanakkor
ellentétes eredményre vezet: egy részük markánsan magyar, más részük szláv. A Bázaköz
központjának számító település, Marót környékén olyan földrajzi neveket találunk, mint
15

Kocsis és Bognár i.m.
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Gyepes, Váradi-erdő, Somogy (erdő), Város (külterületi rész, erdő). A Sztudva partján található
Krstur egy Keresztúr nevű falu emlékét őrzi. A középkorban volt errefelé egy Szelezenszád
nevű hely is, ami a ma Slezen barának nevezett holtág (hajdan folyó) Sztudvába ömlését jelölte.
Racsa környékének magyar eredetű határnevei letűnt településeket őriztek meg: Apaj,
Fejéregyház, Buldróc, Hamzó. Ebből nem lehet következtetni az etnikai jellegre, de tény, hogy
a magyar névadási sajátosságú településnevek arra utalnak, hogy a Bázaköznek a középkorban
legalábbis közel kellett feküdnie a magyar néptalaj határvidékéhez.
A Bázaköz volt tehát az első rész a mai Szerémségen belül, ahol a délszláv népesség túlsúlyra
jutott. Ennek oka a boszniai délszláv népesség expanziója volt (ezen a térségen haladt keresztül
a Drina folyó völgyében vezető kereskedelmi útvonal). A korábban is gyéren lakott Bázaköz,
aminek egy kistáját Vízköznek nevezték (ennek holléte máig nem tisztázott), különösebb
átmenet nélkül délszlávvá lett. Ebben a folyamatban a boszniai katolikusok (horvátok) és
szerbek egyaránt szerepet játszhattak.
d) magyar toponímiák
A honalapítás korában keletkezett legősibb településnevek, vagyis a magyarság első
szálláshelyei megegyeznek alapítóik (foglalóik) puszta személynevével.16 Ez a fajta
faluelnevezés a pusztai lovasnépek sajátja. Viszonylag kevés a számuk a Szerémségben (pl.
Bellény, Bolgány, Decsk, Jákó, Vajka), s ha egy-két mára nyomtalanul eltűnt, csak az
oklevelekben felbukkanó település nevével (Apa, Csák, Ősi) is kiegészítjük e sort,
elmondhatjuk, hogy szinte mindegyiküket a Szerémség délkeleti részén, azon belül is Zimony
térségében találjuk. Hűen tükrözi, hogy a magyarság a Szerémséget már nagyon korán
megszállta, a törzsi nevek előfordulása: Nyék, valamint az eltűnt Megyer. Összességében ezek
alkotják a Szerémség magyar toponímiájának első rétegét.
A legkorábbi, puszta személynevekkel jelölt falvaknál későbbi települések azok, melyek
nevüket arról a korábban nem lakott helyről kapták, ahol keletkeztek (pl. Szurdokhely, Iharos,
Árpatarló, Fényberek). Mivel ezekből van a legtöbb, ezért alapos okkal feltételezhető, hogy a
Szerémség a késő Árpád-korban vált a Magyar Királyság fontos, sűrűn lakott, élénk
kereskedelmet és termelést folytató vidékévé. Ezzel egybevág, hogy az államalapítás korai
szakaszában a terület határszéli várispánságként (Bolgyán) létezett, amit a térségre akkoriban
előszeretettel alkalmazott latin Marchia (’határvidék’) kifejezés is tanúsít. Feltűnő, hogy
szerémi helynévanyagunk e második rétege is teljes egészében magyar, ami az Árpád-kori
etnikai viszonyokat tükrözi. Ebben a korban a Szerémség csekély számú nem magyar
lakosságát különböző szigetszerű néptöredékek képezték: így olasz nyelvüket még a XIV.
században is őrző milánói hospesek Nagyolasz térségében, a magyarságba fokozatosan
beolvadó besenyő, kölping telepesek, valamint a Száva mentén helyenként adatolható tótok
(szlavónok), akik csak egy-egy faluban, városban voltak jelen (Szávaszentdemeteren szláv
szerzetesek is laktak a magyarok és görögök mellett, továbbá ismerünk Tót- és Magyarbuziást
Zimony környékén).
A helynévanyag következő rétegét a magyar helynévadási szokásokban a XII-XIII. század
fordulóján (nem függetlenül a társadalmi berendezkedéstől) beállt nagy változás eredményezte:
a különböző helységnévi toldalékokkal (falva, földe, telke, stb.) ellátott, birtoklást kifejező
személynevek váltak uralkodóvá. A Szerémségben ezen településnevek aránya elenyésző
(Porpoládfalva, Bánkfalva, az eltűnt Csernelkereki, Desnekfalva stb., de ide sorolható
Falkosszombatja is). Ugyanekkor megjelentek az ún. patrocíniumi településnevek, amikor a
falu templomának névadó szentjéről kapja nevét. Az ilyen „szent falvak” láncolata a Kárpátmedencében szinte mindenütt végig követhető és Európában másfelé sem példátlan,
ugyanakkor ebben a megjelenési arányban mindenképpen magyar sajátosságokat mutat17.
16
17

László Gyula: A honfoglaló magyar nép élete. Budapest, 1944. 233-235.
Vö. Mező András: Patrocíniumok a középkori Magyarországon. Budapest, 2003.
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Figyelemre méltó, hogy térségünkben a patrocíniumi településnevek szinte kivétel nélkül
Árpatarló, Szávaszentdemeter és Szentgergely környékén koncentrálódnak.
e) korai szerb településnevek
A birtoklást kifejező helységnevek felbukkanását követően tanúi lehetünk az első újkeletű
(dél)szláv településnevek megjelenésének, melyeket a jellegzetes –ovci és –inci toldalékok
mutatnak. A középkori Szerém vármegyében előfordulásuk szórványos és a Száva menti
részekre összpontosul (Augustanowch, Csobothynch, Mihalyóc, Stepanowch, stb.), míg
számuk Valkó megye déli részén – különösen a Bázaközben – tömegesnek mondható. Korabeli
történeti forrásokból tudjuk, hogy ez a rácok (szerbek) betelepülésének első hulláma. A XV.
században emiatt bizonytalanság mutatkozik a helynévanyagban: több oklevél kétféle néven is
– magyarul és szerbül – megnevezi a tárgyalt birtokokat (nyilván, ahol ez szükséges volt).
Olyan fordulatokból, mint pl. „Dormanoch al. nom. Wyfalw” tudjuk, hogy a mára eltűnt
Dormanovc falut másként (magyarul) Újfalunak nevezték. Jól tükrözi a Szerémséget ért késő
középkori délszláv hatás erejét (és egyben a kulturális térfoglalást), hogy korábbi színmagyar
falvak is nevet cseréltek: a XIV. század közepén még csak Fénybereknek nevezett falu egy
évszázad múlva már „Fewberk al. nom. Platicho.” (Jelenleg Platičevo.)
A helységnevek elszlávosodása mögött kétségtelenül etnikai folyamatok sejlenek fel. Noha a
Szerémség lakosságának túlnyomó többségét a Hunyadiak korában is a magyarság adta
(gondoljunk csak arra, hogy akkoriban ez az első magyar Biblia földje), a Száva mente ekkor
már délszláv jellegű vidék. A szerbek beáramlása a török balkáni előre nyomulásával
magyarázható, és a legnagyobb löketet akkor kapta, amikor Branković György rác despotát a
törökök fenyegető előrenyomulása idején Zsigmond király szerémségi birtokokhoz juttatta.
Nándorfehérvár magyar kézre kerüléséért (1427) cserébe – egyedül a Szerémségben –
Szalánkemén, Kölpény, Berekszó és más birtokok a rác despoták birtokába kerültek, akik
népüket is magukkal hozták. Másodsorban a Szerémség magyar huszitái ellen indított brutális
inkvizíciót kell felelőssé tennünk a magyarság meggyengüléséért. A Marchiai Jakab által
vezetett kegyetlen rekatolizálás következtében 1437 táján magyarok ezrei hagyták el nemcsak
a Szerémséget, hanem az országot, hogy Moldvában menedékre leljenek.18 Helyükre
délszlávok áramlottak be, ám a Szerémség magyar karakterét egészen a mohácsi vészig nem
vesztette el: 1525-ben Újlak polgárainak még szinte kivétel nélkül magyar nevük volt.
A horvátországi etnikai viszonyok megállapítása mellett Kocsis Károly Saša Kicoševvel
közösen elkészítette a mai Vajdaság területére kivetített etnikai térképet is az 1495-ös kincstári
adóösszeírás személynevei alapján.19 Munkájuk révén a következő képet kapjuk a Mohács előtti
Szerémségről: a Tarcal északi és déli lejtője jobbára magyar, a Száva menti részek azonban
délszláv dominanciájúak. Marót környékén (tehát a nyugati, valkói részeken) horvátok
(szlavónok), míg Szávaszentdemetertől keletre szerbek élnek. A hozzávetőleges nyelvhatár a
Szávaszentdemeter-Szalánkemén vonal – ne feledjük ugyanakkor, hogy ekkor már túl vagyunk
a délszlávok első nagy tömegű beáramlásán. Magyar jellegük volt még ekkoriban is
Bánmonostor, Cserög, Kamanc, Karom, Szalánkemén, a déli oldalon pedig Berekszó,
Nagyolasz, Ürög és Árpatarló mezővárosoknak.
f) török kori nevek
Az oszmán-török invázió (az első betörésük évszáma 1392, amely Nagyeng mezőváros teljes
pusztulását eredményezte) megsemmisítő erővel elsöpörte a Szerémség magyarságát: a XVI.
században már csak a vidék északi, Duna menti – tehát korábban legmagyarabb – vidékén
említenek magyarokat (Cserög, Karom), akik vélhetően a XVII. századig nyomtalanul eltűntek.
Nem is meglepő, hogy a török időkben már kizárólag délszláv nevű települések jönnek létre
18
19

Tanulmányok a Huszita Bibliáról. Magyar Patrióták Közössége, 2017.
Kocsis Károly – Saša Kicošev: A Vajdaság mai területének etnikai térképe, MTA, Budapest 2004.
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(pl. Pribinaglava, Rakovac). Akad azonban példa néhány török vagy eltörökösödött nevű
településre is (Csalma, Ruma). A török uralom a Szerémség északi és középső tájain a karlócai
békekötésig (1699), a Szávaszentdemeter-Szalánkemén vonaltól délre eső területeken azonban
egészen 1718-ig, a pozsareváci békééig tartott.
A török hódoltságot a lassan újjáéledő térségben az osztrák korszak váltotta: Péterváradtól
kezdődő félkaréjban az egész Száva-vidéket kiszakították az ország testéből és a Bécsből
igazgatott katonai határőrvidék része lett, ahová kizárólag szerbek és németek költözhettek. Az
sem csoda ezek után, hogy a magyar településnevek zöme nem élte túl a viharos, vérzivataros
évszázadokat. Különleges, hogy a viharos múlt dacára számtalan ősi magyar helységnév, hegyés dűlő elnevezése fennmaradt napjainkig. Helyreállításukat megakasztotta, hogy 1868-ban
Szerém vármegye (mint zömében délszlávok lakta terület) a horvát-szlavón társországé lett, így
az újonnan visszatelepült magyarság „belső kisebbségben” találta magát.20 A horvát
közigazgatási autonómia éreztette hatását: a megmaradt magyar földrajzi nevek hamarosan a
horvátosítás célkeresztjébe kerültek. Jól tükrözi a viszonyokat, hogy A magyar szent korona
országainak Helységnévtára 1913-ban a Szerém vármegye „szerbiai” oldalán mindössze tíz
település magyar nevét ismerte – Erdővég, Ireg (Ürög), Maradék, India, Szolnok, Újpázova,
Ópázova, Pétervárad, Karlóca, Zimony – a hivatalosan is használt magyar neveket a vasúti
állomásnevek jegyzéke még egy továbbival (Vogány, ami eredeileg Hangony) egészítette ki.
Trianon után a Szerémség a délszláv államé lett, majd (az usztasa horvát állam rövid ideig tartó
regnálásától eltekintve) Jugoszlávia szétesése óta a különálló Szerbia, azon belül pedig
Vajdaság tartomány része, kivéve a második világháború után Belgrádhoz csatolt Zimonyt és
környékét. Az 1918 előtti Szerém vármegye nyugati része ugyanakkor – ami a középkorban
Valkó megye volt – Horvátországban maradt.
Közigazgatási felosztás
Az 1918. évi21 közigazgatási beosztáskor a vármegye területén tíz járás, egy törvényhatósági
jogú város (Zimony) és három egyéb város (Mitrovica/Szávaszentdemeter, Karlóca/Karom és
Pétervárad) létezett.
A szerémség járásai (zárójelben a mai magyar névalaktól eltérő, korabeli hivatalos névalak):
-

Árpatarlói járás (Rumai járás),
Ópázovai járás,
Sidi járás,
Szávaszentdemeteri járás (Mitrovicai járás),
Szentillyei járás (Vinkovczei járás),
Újlaki járás,
Ürögi járás (Iregi járás),
Valkóvári járás (Vukovári járás),
Zimonyi járás,
Zsupanyai járás.

Szerém vármegye járásai közül a jelenlegi politikai felosztás értelmében a Szentillyei
(Vinkovczei), Valkóvári és Zsupanyai járások területe teljes egészében Horvátországba esik,

Vö. Makkai Béla: Végvár vagy hídfő? Budapest, 2003.
Bár a terület hivatalosan az 1920. június 4-én aláírt trianoni békeszerződés értelmében került a délszláv
államhoz, a Szent Korona területi szuverenitása Szerém vármegyében 1918 végén már nem állt fel, mivel
Horvát-Szlavónország 1918. október 29-én egyoldalúan (és alkotmányellenesen) elszakadt a Magyar
Királyságtól.
20
21
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míg az Újlaki és Sidi járásokat kettéosztja az államhatár. Az öt további járás Szerbiához
tartozik.
A Szerémség – Bácska és Bánság mellett – egyike a Vajdaság Autonóm Tartományt alkotó
három nagytájnak. Délkeleti csücskét – mintegy 480 km2 területet – azonban a második
világháború után a növekvő jugoszláv fővároshoz, Belgrádhoz csatolták. Ezen a részen három
önkormányzatot hoztak létre: Szurcsin/Surčin, Újbelgrád/Novi Beograd és Zimony/Zemun,
melyekben együttvéve több mint 400 ezer ember él. A térség fő része a Szerémségi körzet
(Sremski okrug) néven képez közigazgatási egységet, ez azonban nem foglalja magába a
Belgrádhoz csatolt Zimony környékén túl a Tarcal északi oldalán lévő településeket sem,
melyek a dél-bácskai adminisztratív körzethez tartoznak (ugyanakkor ide lett sorolva a
Szávaszentdemeterrel szemközti Mačvanska Mitrovica és térsége, a hajdani Macsói
bánságból). A Szerémségi körzet területe 3.486 km2, lakossága 312 ezer fő (2011). Hét
önkormányzat (opština, község) található a területen, melyek: Árpatarló/Ruma, India/Inđija,
Porpoládfalva/Pećinci, Ópázova/Stara Pazova, Sid/Šid, Szávaszentdemeter/Sremska Mitrovica
(az átcsatolt macsói résszel), Ürög/Irig.
A Szerémség északi része a Dél-Bácskai körzethez (Južnobački okrug) tartozik, a következő
önkormányzatokkal: Karlóca/Sremski Karlovci, Szerémbecse/Beočin, Bácspalánka/Bačka
Palanka (innen csak két falu), Pétervárad/Petrovaradin (részönkormányzat Újvidék
önkormányzatán belül).
Tanulmányunk a Szerémség szerbiai részének magyar toponímiáját a hatályos közigazgatási
beosztást alapul véve, önkormányzatonként ismerteti.
Önkormányzatok:
-

Árpatarló/Ruma,
Bácspalánka/Bačka Palanka (innen csak két falu),
India/Inđija,
Karlóca/Sremski Karlovci,
Ópázova/Stara Pazova,
Porpoládfalva/Pećinci,
Pétervárad/Petrovaradin,
Sid/Šid,
Szávaszentdemeter/Sremska Mitrovica (az átcsatolt macsói résszel),
Szerémbecse/Beočin,
Szurcsin/Surčin,
Újbelgrád/Novi Beograd (Zimonynál ismertetjük),
Ürög/Irig,
Zimony/Zemun.

A szerbiai közigazgatási törvények értelmében nem rendelkezik minden egyes település
önkormányzattal, hanem egy-egy vonzáskörzet alkot helyhatóságot. Ennek neve opština, amit
magyarul gyakran községnek, ritkábban járásnak fordítanak. Előbbi értelemzavaró, mert a
nagyvárosokra is alkalmazni kell, utóbbi ugyanakkor helytelen, mivel az opština nem a
központi kormányzat területi szerve (mint Magyarországon a járás), hanem az intézmény
jellegadó tulajdonsága épp az önkormányzatiság. Emiatt tanulmányunkban az „önkormányzat”
kifejezést alkalmaztuk.
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Záró gondolat
Munkánk a teljesség igényével készült, azonban mégsem ad teljes képet a Szerémség magyar
topnmiájáról, hiszen csak a jelenlegi településekkel foglalkozik. Tanulmányozásra érdemes a
térség számos megszűnt, de sok esetben máig lokalizálható – akár dűlőnévként tovább élő –
települése, nem is beszélve a hegyekről, vizekről és mezőkről, melyek közül nem keveset a
magyarság nevezett el. Ezek az ősi nevek bizonyítják, hogy a magyar Szerémség valahol
mélyen továbbra is létezik, ami méltó arra, hogy időről időre felkeressük, nem feledve azt,
hogy: „Nem szabad idegenként visszatérnünk oda, ahol valamikor otthon voltunk.” (Wass
Albert)

Péterváradi hangulat
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A szerémség toponímiájának ismertetése
Árpatarlói Önkormányzat (Opština Ruma)
Az 582 km2 területű, 54 ezer lakosú önkormányzat (község) a Szerémség középső részének a
Tarcal hegységtől délre eső vidékét foglalja magában, egészen a Száváig. Kiterjedése nagyjából
megfelel az egykori Árpatarlói (Rumai) járásénak. Lakosainak 86,3%-a szerb, 3,2%-a horvát,
2,4%-a cigány és 2,2%-a magyar. A magyarok döntő többsége a Száva mentén, Nyék, Herkóca
és Fényberek falvakban él.
Árpatarló (Ruma): A Szerémség (belgrádi agglomeráció nélkül számítva) második
legnépesebb települése harmincezer lakossal. 1323-ban említik először Arpatarlo néven, ami a
magyar árpa és tarló kifejezések összetétele. A középkorban mezővárosként (oppidum) a
vármegye főbb helyeinek egyike, amelyről egy időben a Tarcalt Árpatarlói-hegységnek
(Arpataro Mons) is nevezték. A dokumentumok várkastélyáról (castellum, 1498) is
megemlékeznek [Csánki]. A hódoltság alatt helyén Ruma néven török katonai várost hoznak
létre. Az újkorban a Pejacsich családé, akik uradalmukat németekkel népesítik be. A XIX.
században és a XX. század első felében Árpatarló a szerémségi németek kulturális és gazdasági
központja, jelentős szerb és horvát kisebbséggel, kevés magyarral, akik számára a MÁV
Igazgatósága magyar iskolát tartott fenn 1910-ben öt tanerővel és 238 diákkal (közülük 153
volt magyar). A második világháború végén német lakosságát elüldözték, azóta szerb jellegű
település horvát és magyar szórványokkal. A környéken élő magyarok a város nevét Rumnak
mondják.
Bolgyán (Buđanovci): Ma egyike a Száva-vidék szerbek lakta falvainak ez a
Szávaszentdemetertől délkeletre található nagy múltú helység. Györffy György kutatásai
szerint az államalapítás korában ezen a néven fennálló határispánság központi települése
[Györffy]. Szerémvár 1072-ben történt meghódításával Bolgyán határispánság beolvadt az
újólag megszervezett Szerém vármegyébe, miközben maga Bolgyán elvesztette kiemelt
szerepét. A Révayak családfájában felbukkan egy Gergely banus de Baldyan 1280-ból.22 1337ben Bolgaan alakban írják [Csánki], mely kétségkívül megfelel a mai Buđanovcinak [Engel].
Neve minden bizonnyal személynévi eredetű. E település határában lőtte le 1999-ben a
székelykevei Dani Ernő ezredes világraszóló meglepetésként a NATO F-117-es „lopakodó”
típusú repülőgépét.
Esztyén (Stejanovci): Szerbek által lakott falu Árpatarlótól (Ruma) északkeletre. Egy 1459-es
okmányban a kői káptalan prediumként említi (Ezthyen) Ászkival (Azky) és Besenyővel
(Besenew) együtt, birtok visszaadása kapcsán.23 Személynévi eredetű elnevezés, vö. Esztény
(Kolozs vármegye, románul Stoiana).
Fényberek (Platičevo): Magyarok által is lakott szerb falu a Száva-vidéken, az Arany földjén
(Terra Araan). A késő középkorban párhuzamosan emlegetik magyar és délszláv nevét (Poss.
Fenberk al. nom. Palaticho). Magyar neve a föveny jelentésű fény és berek szavaink
összetétele, ami arra utal, hogy akárcsak napjainkban, úgy eredetileg is vizenyős helyen, a
Száva árterén feküdt. Megjegyzendő, hogy a XIX. század óta helyben élő magyar közösség a
Platics nevet használja. A századfordulón az össznépesség ötödét kitevő magyar családok
gyermekei kezdetben a MÁV segítségével a nyéki (Nikinci) magyar iskolába jártak, majd
később a Julián Egyesület iskolát létesített számukra helyben.
22
23

Nagy Iván: Magyarország családai, 9. kötet. Pest, 1862. Révay család.
Festetics család oklevéltára (Q 73) • 93298
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Grábolc (Grabovci): Száva menti szerb falu Vitolc és Szávakölpény között. A középkorban
Grabowch, Grabouch alakban bukkan fel, ami alapján mai helyesírásunk szerint a Grábóc név
olvasható ki. Grábóc néven ortodox kolostoráról ismert települést találunk Tolna megyében. A
szomszédos Vitolc-Vitojevci településnév párhuzama alapján a Grábolc is történetileg helyes
névalaknak tekintendő.
Hangony (Voganj): Magyarok által is lakott helység Árpatarló és Szávaszentdemeter között.
Engel Pál – Heller-Nehring24 alapján – a középkori Hangony faluval azonosítja, ami a magyar
hang főnév származéka. 1361-ben Szt. Jakab templomát említik [Heller]. Az 1570. évi török
adóösszeírásban Fogany néven szerepel. 1918 előtt a vasúti igazgatásban a Vogány magyar
névalakot használták. A hozzá tartozó, eredetileg magyar lakosságú (1903-tól a Pejacsevichuradalom jóvoltából fenntartott magyar iskolával rendelkező) Örömpusztát (Erem) újabban
külön településként kezelik, melynek helyén a középkorban Magyarolasz falu feküdt.
Herkóca (Hrtkovci): Szerbek, magyarok és horvátok által lakott népes helység a Száva partján,
Szávaszentdemetertől délkeletre, az Újvidék-Szabács főútvonal mentén. A középkorban
Herkolc néven említik, de az 1570-es török defterben Hirtkofci mellett a Redkovac (Redkó)
névalak is szerepel. A XVIII. században katolikus albánok (klimentek) lakta faluba később
jelentős magyarság költözött, akiknek ajkán Herkócára változott az időközben elszlávosodott
név. Albán lakosai a XIX. század végére elhorvátosodtak. A helyi magyarság részére a Julián
Egyesület 1904-ben iskolát létesített. 1991-ben a szerb terror hírhedté tette a falut. 1992-1995
között Srbislavci-ra (’szerb szlávok’) változtatták nevét.
Iharos (Klenak): Szerb település a Szerémség déli részén, a Száva nagy kanyarulatában,
Szabáccsal szemközt. A középkori források Falkosszombatja tartozékaként említik Iharost
(1416, Iharus), amely kétségkívül ezen a tájékon feküdt. A Klenak névalak tükörfordítás
(szintén juharral - népies neve ihar - benőtt helyet jelöl), mely csak a török adóösszeírásokban
bukkan fel és mintegy felváltja Iharost. Határában, a Száva mellett feküdt hajdan Szeged
(Szegednic) és Halászfalva, ahol Kinizsi Pál főkapitány Mátyás király halála után 1492-ben a
lezüllött, lázadó fekete sereg maradékait megsemmisítette.
Kisradince (Mali Radinci): Árpatarlótól keletre fekvő kicsiny település, a századfordulón
jelentős magyar közösséggel és Julián-iskolával, amely napjainkban szórvány. A református
egyházi iratokban neve Kisradince.25 Feltehetően az alapjául szolgáló Rád személynévből
keletkezhetett (vö. Rádfalva – Baranya m.).
Nyék (Nikinci): A Száva-vidéken, az Arany (Vranj) nevű ág mentén található magyarlakta
település, amely egyben a Nyék törzs legdélibb ismert szállásterülete. Létrejötte az
államalapítás korára tehető. 1327-ben Nyék (Nyek) Szent Péter tiszteletére szentelt
kőtemplomát említik. A török idők alatt elnéptelenedett településre a XVIII. században
katolikus albánokat (klimenteket) költöztettek, akik később elhorvátosodtak. A XIX. században
lakossága betelepülés hatására magyar többségűvé vált, 1903-tól a református gyülekezet
fenntartásában magyar iskolája volt, majd 1904-ben a Julián Egyesület iskolája is megkezdte
az oktatást magyar nyelven. Az itt élő ma is számottevő magyar közösség Nyékincának nevezi
a helységet.
Petőc (Putinci): Népes szerb falu Árpatarló (Ruma) és Ópázova között, melyet a második
világháború végéig főként németek laktak. 1498-ban Pethwcz alakban írják. Neve a Pető
személynévből ered.
Rednekszentpál (Pavlovci): Szerb falu Árpatarló és Rednek között. A középkorban Szent Pál
egyháza után Zenthpal alakban írják. Egy ízben – 1315-ben – azonban Rednekkel

24
25

Heller, Georg – Nehring, Karl: Comitatus Sirmiensis. München, 1973.
Dunamelléki Református Egyházkerület Jegyzőkönyve 1914. 316.o.
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összefüggésben („Villa Beati Pauli a parte superioris ville Rednuk”) említik, miáltal javasolt,
hogy nevének előtagját a közelében fekvő várról kölcsönözze.
Szerémdobra (Dobrinci): Korunkban népes szerb település Árpatarlótól (Ruma) délkeletre, a
Római-csatorna két partján. Elsőként 1308-ban említik Dobra néven. Nevének eredete
ismeretlen, talán bolgár-szláv. A Szerém- előtag megkülönböztetésként feltétlenül szükséges
(vö. Dobra Szatmár megyében, ill. a Hunyad megyei Dobra, amely eredetileg Jófő volt).
Szerémszentkirály (Kraljevci): Szerb falu Árpatarlótól délkeletre, a Szerémség magterületén.
A középkori Szentkirály (Zenkyral) neve arra utal, hogy lakói vélhetően várjobbágyok, a „szent
király szabadjai” voltak. Megkülönböztetendő a Kárpát-medence számos hasonló nevű
településétől (különösen a Kecskemét melletti Szentkirálytól), a Szerém vármegyére utaló
előtag használata indokolt.
Szerémszentpéter (Donji Petrovci): Szerblakta falu, a középkorban Szentpéter néven,
Árpatarló (Ruma) közelében, a Római-csatorna nagy kanyarulatánál. Határában fekszenek az
antik Bassianae város romjai. Neve hajdani katolikus templomának titulusára utal. A szerb
Donji (Alsó) előtag eredetileg a muravidéki (!) Péterhegytől (Gornji Petrovci) különböztette
meg a nagy Jugoszlávia idején. A századelőn magyarok is lakták. Tekintettel arra, hogy ez a
Szerémség magterülete, a Szerémszentpéter elnevezés kívánatos.
Szerémszolnok (Žarkovac): A századfordulón magyarok lakta uradalmi helység magyar
iskolával (1903-tól), napjainkban szerb telepesfalu néhány magyar családdal Árpatarlótól
(Ruma) keletre. A középkorban Szolnok néven, a Szalánkeménen át zajló sószállítás
útvonalában létrejött település nevét a törökdúlás után is megőrizte. Mai szerb nevét 1934-ben
állapították meg a Žarko személynév alapján. A Szerém- előtag jelenleg is széles körben
használatos.26 A századfordulón a Pejacsevich-uradalom magyar iskolát működtetett.
Vitolc (Vitojevci): Szerb falu a Száva-vidéken, Szávakölpény közelében. 1416-ban
Falkosszombatja tartozékaként említik [Csánki].

Bácspalánkai Önkormányzat (Opština Bačka Palanka)
A Bácska délnyugati szegletében létesült önkormányzat mindössze két falu erejéig átnyúlik a
Dunán a Szerémségbe – noha a túlparti településekkel híd hiányában nincs közúti kapcsolata.
Ez a két település (Nyest/Neštin és Füzegy/Vizić) korábban az Újlaki járáshoz tartozott.
Füzegy (Vizić): Szerb falu Újlaktól délkeletre (Valkó vm.), közel a mai horvát határhoz. A
középkorban Füzegy néven ismerték, ami a fűz és az -ügy víznév összetétele (’füzes patak’).
Az 1570-es török defterben már Fizig, amiből a mai szerb Vizić névalak kialakult. Jelenleg
Bihar megyében (Ro.) is létezik egy falu ugyanezen a néven.
Nyest (Neštin): Újlakhoz közel, a Duna partján fekszik a mai szerb-horvát határon. Neve
feltehetően személynévi eredetű (régi magyar Nyest férfinév). Az újabban felbukkanó Neszt –
amint arra Engel Pál is rávilágított – hibás névalak, a középkori oklevelek félreolvasása.
Lakosai túlnyomórészt szerbek, akik közé kevés horvát és szlovák vegyül.

Vö. Zsebők Csaba: Szobor a Marson. Magyar Nemzet, 2007. július 21. (https://mno.hu/migr_1834/szobor-amarson-432060)
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Indiai Önkormányzat (Opština Inđija)
A tizenegy beosztott településből álló, 47 ezer lakosú (2011) és 384 km2 kiterjedésű India
község a korábban az Árpatarlói járáshoz tartozó India városából, valamint az Ópázovai járás
északi részéből alakult, amelyhez az Ürögi járástól hozzácsatolták a magyarlakta Maradék falut
is. Lakosainak 86,2%-a szerb, 3,3%-a horvát és 1,7%-a magyar (a cigányoké 0,9, a ruszinoké
és a szlovákoké 0,8-0,8 százalék).
Beska (Beška): Újkori település, elsőként az 1570-es török adóösszeírás említi Beska alakban.
Később Becska [Sebestyén], Becske27, a református iratokban Beska28 formában is előfordul.
Neve ismeretlen eredetű, a ma is létező református szórványgyülekezet által használt Beska
névalak megtartása javasolt. 1944-ig többségében német község, sok szerbbel és kevés
magyarral, utóbbiak elenyésző számban ma is lakják. Református és evangélikus templomait a
Tito-korszak idején lerombolták.
Csortánfalva29 (Čortanovci): A Duna vizéhez közel fekvő, valószínűleg újkori település
Karlóca és Szalánkemén között. Az 1570-es török adóösszeírásban találkozunk vele először.
Neve ótörök eredetű (vö. kun Csortánszék). Lipszky térképén Csortanovcze.
India (Inđija): Város a Szerémség keleti részén mintegy 26 ezer lakossal, miáltal a Szerémség
legnagyobb települései közé tartozik. A középkorban jelentéktelen falu ugyanezen – ismeretlen
eredetű – néven (Indya alakban, 1455). Az I. katonai felmérés térképein még talán az eredeti
nevet jobban őrző Ingia, Engye alak szerepel. Az újkorban német telepesek lakták, akiket a
második világháború utáni partizánterror idegenbe vagy a halálba üldözött. Magyar neve a
törökdúlás után is fennmarad, 1918-ig a vasúti közlekedésben is hivatalos volt. A
századfordulón a MÁV Igazgatósága magyar iskolát tartott fenn.
Kereked (Krčedin): Népes falu Beska és Szalánkemén között, mely azonos a középkori
Kerekeddel [Engel]. Neve a magyar kerék (itt: ’kerek erdő’) szóból eredeztethető. A kora
újkorban Kercsedin és Keresdin névalakokban is felbukkan. Mai szerb neve a magyarból való,
a szláv nyelvekre jellemző magánhangzó-kiejtéssel és a mássalhangzó-torlódás č hanggal való
feloldásával alakult ki, szóvégi -in honosítóképzővel.
Lyüki (Ljukovo): Jelenleg pusztai telepesfalu India közelében, de a középkorban Lüki, Lyüki
névalakokban felbukkanó falu. Neve személynévi eredetű (vö. Lükő). A párhuzamosan létező
két középkori alak közül a Lyüki elfogadható, mivel Lüki néven már létezik település Bihar
megyében. (Megjegyzendő, hogy Nyitra megyében is volt egy Lüki nevű falu, amely ma
Nyitraivánka része.)
Maradék (Maradik): Szerb-magyar falu Indiától nyugatra. Már a középkorban (1498) is ezen
a néven szerepel [Csánki], ami azóta is folyamatosan használatban van. Eredete nagy
valószínűséggel az 1767-es úrbéri rendeletig létezett hagyományos magyar újrafelosztó
tájhasználatra utal, amikor a falvak még földközösségben éltek (maradék jelentése: ’fel nem
osztott földterület.’) A népi etimológia („a törökdúlás után itt megmaradt egyetlen ház”) téves,
mivel a településnév korábbi. A századfordulón többségében magyar falu a református egyház
fenntartásában működő iskolával (1899-től); református és katolikus egyházzal. 1904 őszén30 a
Kertész utcában (ma Kertiz) megnyitott a Julián Egyesület fenntartásában működő magyar
iskola is (Julián-iskola). Napjainkban magyar református óvoda és a szerb iskola keretén belül
magyar tagozat működik Maradékon.
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Mojavolya (Jarkovci): A XIX. században a Pejacsevich-uradalomhoz tartozó India (Inđija)
környéki pusztavilágban alakult ki. Jelenlegi szerb neve mesterséges névadás, eredetileg
Mojavolya pusztának hívták, melynek jelentése: az én akaratom. A századfordulón magyarok
lakták, az uradalmi pusztán 1903-tól magyar iskola is működött.31 Az impériumváltás óta szerb
telepesfalu.
Szalánkemén (Stari Slankamen): Jelenleg falu, a középkorban város volt fontos várral a Duna
partján, a Tisza torkolatával átellenben. Az ókori Acumincum helyén létrejött települést 1072ben említik először Zalonkemen alakban. Anonymus krónikájában ide helyezi Zalán futását,
amiért egyesek Zalánkeménnek is nevezik. Ez azonban aligha lehetett így, a név előtagja
ugyanis szláv (feltehetően bolgár) eredetű, a ’sós’ jelentésű slan a vár alatt fakadó sós forrásra
vagy a tiszai sóút végpontjára utal. A település mint a sajkások állomása, kitüntetett szerepet
játszott az 1456-os nándorfehérvári diadalban. A XV. században begina kolostorában is
fordították a Huszita Bibliát. Az 1702-es kamarai összeírás két romos katolikus templomot
talált, a szerb ortodoxok XV. századi templomát az itt (is) birtokot szerző Branković despota
építtette. A Tisza torkolata a településtől délkeletre lévő Hódos-parttal (Oduševac) szemben
található.
Szalánkeménszőlős (Slankamenački Vinogradi): Szlovákok lakta kicsiny helység
Szalánkeméntől nyugatra. Nem azonos a középkori Szőlős helységgel, hanem csak a XX.
században jött létre a korábbi újszalánkeméni szőlőhegyen. Magyar névalakja széles körben
elterjedt, különösen a Délvidéken.
Szász (Novi Karlovci): Az 1570-es török defterben Sas (Szász) alakban találjuk. A település
eredeti nevét emellett Lipszky térképe (Sassa), valamint az I. és a II. katonai felmérés is
megőrizte („Neu Carlovicza oder Saska”, illetve „Sassa”). Az egy ideig párhuzamosan használt
két névalak közül a Karlovci (’Károlyék’) szerb, míg a Szász(a) magyar névadás eredménye –
utóbbi egykori szász birtokosára vagy lakosára utal. Az utóbbi időben (a német Neu-Karlowitz
hatására) fel-felbukkanó Újkarlóca névalak történetileg helytelen. Megjegyzendő, hogy
Gömörben is létezik egy jelentéktelen falu Szásza néven, ezért az eredetinek jobban megfelelő
Szász névalak használata célszerű.32
Újszalánkemén (Novi Slankamen): Szalánkemén határában kialakult, meglehetősen új (talán
XIX. század eleji) település, mely az első katonai felmérés szelvényein még nem szerepel. A
magyar nyelvben (különösen a Délvidéken) az Újszalánkemén névalak terjedt el.

Karlócai Önkormányzat (Opština Sremski Karlovci)
A Péterváradhoz közel eső Karlóca, azaz Karom különálló önkormányzatot képez a szerb
történelemben és kultúrában betöltött kiemelkedő szerepére tekintettel.
Karlóca (Sremski Karlovci): A középkorban Karom néven borairól és annak kereskedelméről
híres, jelentős mezőváros a Szerémség északkeleti részén, a Duna partján. A török időkben
magyar lakossága fokozatosan lecserélődött, délszláv lakói Karlovcinak (’Károlyék’) nevezték
el, ami Karlóca formában kiszorította az ősi magyar névalakot. Magyar lakossága még a XVI.
század közepén is számottevő.33 A török idején nem lakták muszlimok, vagyis a Szerémség
egyetlen teljesen keresztény – akkoriban már értelemszerűen pravoszláv – városa volt. 1699ben itt kötötték meg a Magyarország török hódoltságát nagyrészben lezáró karlócai békét.
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Később a magyarországi szerb-ortodox kultúra központja, s mint ilyen, 1848-ban a szerb
szeparatista mozgalmak kiinduló pontja. Javasolt legalább a település középkori múltjához
fűződő események, emlékek – különösen a szőlészkultúra öröksége – vonatkozásában az eredeti
Karom elnevezést használni (pl. karomi hordó), ugyanakkor általános elterjedtsége okán a
Karlóca tekinthető a településnév magyar megfelelőjének.

Ópázovai Önkormányzat (Opština Stara Pazova)
Az ópázovai község területe az egykori Ópázovai járás déli részét foglalja magában. 66 ezer
lakosa – közülük 82,9% szerb, 7% szlovák, 2% horvát, 1,8% cigány – 351 km2-en él. A térség
nagy része ma már Belgrád agglomerációjához tartozik.
Belleges (Belegiš): Középkori település a Duna mentén Szalánkemén és Zimony között,
nevének gyöke a ’bélyeg, billog, ismertetőjegy’ jelentésű belleg szavunk (vö. Kisbelleg, Bars
vármegye). Szerbek lakják.
Kékes (Golubinci): Népes szerb-horvát település Árpatarló (Ruma) és India között. A mai
Golubinci a középkori Kékessel azonos [Engel]. Figyelemre méltó XVIII. századi kastélya,
amely a Határőrvidék tisztjei számára épült. 1813-ban falai között szállt meg Petrović Đorđe
Karađorđe, az első szerb felkelés vezetője, amiért a szerbek emlékhelyeik sorában tartják
számon.
Kernyesevce (Krnješevci): Szerb falu a Szerémség keleti végén, a Zimony-mezőn. Múltja
ködbe vész, elsőként az 1570-es török összeírásokban jelentkezik Kernesevci néven. Lipszky
térképén Kernyesevcze alakban találjuk. Jelenlegi szerb neve egy magyar Kernyes vagy
Környes helységnevet őrizhet. Vö. Környe (Komárom m.), Kernyesd (Hunyad m.). A környék
toponímiája magyar. A történelmi névalak fellelése további kutatást igényel.
Óbánóc (Stari Banovci): Valószínűleg újkori település a Szerémség keleti végében, a Duna
partján. Középkori előzménye Tusza [Engel]. A dualizmuskori magyar közigazgatásban az
Óbánóc névalak szórványosan ugyan, de használatban volt.34 Határában áll (ÉNy.) a Nikina
dűlő, amely egy Nyék nevű középkori település emlékét őrzi.
Ópázova (Stara Pazova): Napjainkban szerb-szlovák város a Szerémség keleti részén, az
Újvidék-Belgrád főútvonal mentén közel húszezer lakossal. 1918 előtt Szerém vármegye
Ópázovai járásának székhelye volt, szlovák többséggel. Nevének eredete ismeretlen, a török
adóösszeírásokban Pazoha néven szerepel [Engel]. Mai magyar névalakját Trianon előtt a
hivatalos közigazgatásban is alkalmazták.
Szurdokhely (Surduk): Duna menti község Szalánkemén alatt. A középkorban Szurdok és
Szurdokhely (Zurdokhel, 1451) alakban is szerepel, a különbözőségek fenntartása érdekében
utóbbit javasolt feleleveníteni. A kelet-szerémségi Duna-partot szegélyező, helyenként 60-70
méter magas löszpart mély bevágódásait a nép szurdoknak nevezte. Ez a település is egy ilyen
löszmélyút végénél helyezkedik el, erről kapta nevét.
Vajka (Vojka): Népes szerb település a Szerémség délkeleti végében, Zimony környékén. Neve
a régi magyar Vajk személynévből származik, amely feltehetően alapítója emlékét őrzi.
Újbánóc (Novi Banovci): Rohamosan városiasodó (mintegy tízezer lakosú) Duna-parti szerb
helység Szalánkemén és Zimony között, a szerb főváros közelségében. A századfordulón
német-horvát falu volt. → Ld. Óbánóc.
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Újpázova (Nova Pazova): 1790-ben létesült német telepesközség a Pétervárad-zimonyi
országút mentén, Ópázova határában. A második világháború végén az addig teljesen német
település lakossága elmenekült vagy a partizánterror áldozatává vált. Jelenleg 17 ezer szerb
lakja. → Ld. Ópázova.

Porpoládfalvai Önkormányzat (Opština Pećinci)
Az Árpatarló és Zimony közt fekvő Porpoládfalva mezőgazdasági központként történő
fejlesztése magával vonta a külön önkormányzat kialakítását. Területe az egykori Árpatarlói
(Rumai) járás keleti és a Zimonyi járás nyugati – tisztán szerbek lakta – részeit fedi. Mintegy
húszezer lakosának 91,1%-a szerb, 5,1%-a cigány. A község területe 489 km2, a beosztott
települések száma 15.
Alsótárnok (Donji Tovarnik): Szerb falu a Szerémség déli részén, a Száva-vidéknek nevezett
lapályon. A középkorban Tárnoknak nevezték, amely királyi tárnokok birtoklását valószínűsíti.
Nevének előtagja Felsőtárnoktól (ma csak Tovarnik) különbözteti meg, amely szintén a
történelmi Szerém vármegyében, ugyanakkor annak horvátországi részén található. (Vö.
Tárnok, Pest m.)
Bresztács (Brestač): Középkori település a Száva-vidéken, de eredeti magyar neve homályba
vész. Szerb nevének jelentése ’szilas’, és a közeli Kisszilbács helység határában áll. Ez a vidék
– az Arany (ma: Vranja) folyó melléke – a középkorban egyértelműen a magyar néptalaj része
volt, amit a szomszédos Nyék helység is bizonyít, ezért a szerb név talán a magyar
tükörfordítása lehet. A török időkben muszlim lakosságú volt.
Decsk (Deč): szerb falu a Szerémség délkeleti szegletében, a Zimony környéki síkságon. A
középkorban Decsk, az újkorban Dőcs [Lipszky] alakban is felbukkan. Neve magyar eredetű
személynév.
Falkosszombatja (Subotište): Hajdan vásáros hely és nagy kiterjedésű uradalom központja,
ma szerb falu a Száva-vidéken, Árpatarlótól DK-re. Nevét egykori Falkos nevű uráról és
szombati hetivásárairól kapta. E helységtől északnyugatra állt Kővályú vára, ami ma Kuvalova
néven dűlő [Csánki].
Hásságy (Ašanja): A Száva árterében fekvő település máig középkori névalakját őrzi [Engel],
mely a hárs fanév és az –ágy (-ügy) ’vízfolyás’ összetétele. 1570-ben a törökök Hasanj néven
írják. A jelenlegi szerb névnek a szláv nyelvekben nincs jelentése, az a magyarból ered.
Kiskarlóca (Karlovčić): Az első szerb bevándorlási hullám idején keletkezett falu a Szávavidéken, a Római-csatorna mentén, melyet először 1419-ben említenek Karlóc (Karlouch)
néven. Neve a Karlo (Károly) személynévből származik. Később a szerémségi magyarok
körében – miután Karomot is Karlócának kezdték nevezni – megkülönböztetésképpen a
Kiskarlóca (helyenként Kiskarlóc) név vált elterjedté.
Kisszilbács (Sibač): Kicsiny szerb falu Árpatarlótól (Ruma) DK-re, Porpoládfalva (Pećinci)
közelében. A középkorban Szilbács (Zylbaach) néven szerepelt (a szil és a bács szavak
összetétele), így azonban összetéveszthető a Bács megyei – szintén a mai Vajdaság tartomány
területén lévő – Szilbáccsal. A névazonosság kiküszöbölésére javasolt a Kisszilbács névalak
használata.
Mihalyóc (Sremski Mihaljevci): Szerb falu az 1918 előtti Zimonyi járásban. Elsőként 1416ban említik (Myhalyuch, ’Mihály falva’). Feltehető, hogy ez a toponíma egy korábbi magyar
névalakra vezethető vissza.
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Obres (Obrež): Szerb falu a Szerémség déli részén, a Száva-vidéken. Középkori előzménye
nem ismert.
Ogár (Ogar): A Száva-vidék ismeretlen eredetű települése. A térképeken Ogar, Oggar
[Lipszky], Oggár [Sebestyén] neveken bukkan fel. Utóbbi vált a település magyar
elnevezésévé.
Papi (Popinci): Szerb falu Porpoládfalva (Pećinci) környékén, a Római-csatorna partján. A
középkorban a magyar Papi (Popi) néven szerepelt [Csánki].
Porhó (Prhovo): Szerb falu Árpatarló (Ruma) és Zimony között, Porpoládfalva (Pećinci)
közelében. A XIV. századi oklevelekben Porhow, Porho alakokban bukkan fel [Csánki]. Neve
ismeretlen, de legnagyobb valószínűség szerint szláv eredetű.
Porpoládfalva (Pećinci): Községközpont település Árpatarlótól keletre. 1416-ban „Petyncz al.
nom. Porpoladfolua” helység a révai uradalom része volt [Csánki], és a Révay-család
birtokaként magyar neve több forrásban is fennmaradt.35
Simon (Šimanovci): Személynévi eredetű település az 1918 előtti Zimonyi járásban. 1385-ben
említik Simonolc (Symonolch) néven [Csánki]. Az eredeti magyar Simon (Semon) névalak a
Coronelli-féle térképen őrződött meg.
Szávakölpény (Kupinovo): A Szerémség déli részén, a Száva nagy kanyarulatában fekvő
település középkori várral, amely az Árpádok által határőrökként alkalmazott, kölpényeknek
nevezett viking népcsoport emlékét őrzi. Kölpény neve várának köszönhetően nem merült
teljesen feledésbe36, mellyel több ízben foglalkozott a szakirodalom. Mivel a Délvidéken egy
másik Kölpény is létezik (Kulpin, Bács megye), kezdettől fogva szükségessé vált tőle
megkülönböztetni, így általánosan a Szávakölpény névalak terjedt el.37

Péterváradi Városi Önkormányzat (Gradska Opština Petrovaradin)
A Duna két partján épült Újvidék és Pétervárad ma már egy közigazgatási egységet alkot, de a
szerémségi oldal öt települése Pétervárad központtal sajátos városi részönkormányzattal
rendelkezik. Két városi település (Pétervárad, Kamanc) és három falu tartozik ide, melyek
együttes lakossága 34 ezer fő (2,1%-uk magyar).
Bakolc (Bukovac): Népes szerb település Péterváradtól délre, a Tarcal egyik északi lefutású
völgyében, a Jenő út (jelenleg Partizanski put) egykori végződésénél. Régi helység, neve
bolgár-szláv eredetű és bükköst jelent. 1361-ben említik először Bakolc (Bakolch) alakban
[Csánki]. Környékén több magyar dűlőnév is megfigyelhető, mint Kürtös (Kirtoš), Parlag
(Parlog) vagy Gyöngyös (Đinđoš).
Kamanc (Sremska Kamenica): Város a Szerémség északi részén, a Duna partján, Péterváradtól
nyugatra. Közigazgatásilag Újvidékhez tartozik. 1223-ban említik először Camanc alakban. A
közelében termő kiváló szeremi bornak köszönhetően, mint a borkereskedelem egyik
központja, az 1400-as években már mezővárosi rangot élvezett kőházakkal, iskolával és egyes
források szerint színházzal. Tehetséges fiai Nyugat-Európa egyetemeit látogatták. Kamanci
Balázs plébános, a város szülötte több más szerémségi diákkal együtt hirdetni kezdte a huszita
tanokat, minek hatására Kamanc a délvidéki huszita mozgalom központjává vált. Az ennek
letörésére kirendelt Marchiai Jakab itt állította fel inkvizíciós ítélőszékét. A török 1526-ban
Bél Mátyás is említi művében (Notitia Hungariae novae historico geographica. Bécs, 1738)
Balajthy József: Munkács. Debrecen, 1836., 26.o.
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elfoglalta, lakosai közül sokakat legyilkolva, a várost felégette, hordóit összetörte. Az újkorban
már Kamenitz néven ismerték, és a Karácsonyi, majd Marczibány családoké volt, kastélyuk ma
a város fő látnivalója. A századfordulón szerb-horvát község kevés magyarral. Napjainkban
tizenkétezer, főként szerb lakosa között kis számban a horvátok és a magyarok is jelen vannak.
Ószerlek (Stari Ledinci): Stari és Novi Ledinci Kamanctól délnyugatra, a Tarcal völgyében
elnyúló településpár. A helység azonosítása meglehetősen nehézkes: magát Szerleket (Zerlek)
1522-ben említi elsőként a szegedi tizedlajstrom mint szőlőtermő helyet.38 Nem számított
jelentéktelen településnek, hiszen Lázár deák is feltüntette 1552-es térképén Kamanctól
nyugatra, a Duna partján, ahová a Coronelli-féle térkép is helyezi (Selreck). Ez a hely
kétségkívül a mai – csak a második világháború után kialakult – Novi Ledincinek felel meg,
azonban a völgyben néhány kilométerrel feljebb fekvő Stari Ledinci (Lipszky térképén
Ledincze) egy látványos középkori templomrommal büszkélkedhet. A Ledinci név jelentése,
eredete egyaránt tisztázatlan, az 1570-es török adóösszeírás (defter) említi először Levedinci
néven. A mai Stari Ledinciben álló tornyos templomromot 1702-ben ismeretlennek mondják.39
Nagy Sándor régész azonosította Szerlekkel.40 A XX. században két külön településsé fejlődött
Szerleket – melynek múltja történelmi távlatokba tekint vissza – célszerű a magyar nyelvben is
megkülönböztetni egymástól (vö. Szerlek).
Pétervárad (Petrovaradin): Újvidékkel szemben, a metropolisz szerémségi oldalán elterülő
nagy múltú város, melynek fő nevezetessége a török kiűzése után épült erőd. Elsőként 1223ban említik Varod41 alakban, majd 1237-ben Peturwarad néven, Ökörd területén.42 Nevének
előtagját akkori birtokosáról, a Katona József Bánk bánjában is megörökített Petúr bánról kapta.
A várban állt a ciszterci apátság Boldogságos Szűzről elnevezett temploma, mely a török
időkben elpusztult. Az újkorban túlnyomórészt németajkú katonaváros, amely lassanként
elhorvátosodott. Magyar neve sohasem merült feledésbe. Határában vívták Savoyai Eugén
(Jenő) vezetésével a keresztény hadak a dicső emlékű péterváradi csatát 1716-ban, aminek a
tekijai Havas Boldogasszony kegytemplom állít emléket. A szerémségi és dél-bácskai magyar
zarándokok is rendszeresen felkeresik, a templom egyik színes ólomüveg ablakán Szent István
király látható (magyar felirattal). A város az újkorban négy részből állt, melyek az erődített
katonaváros (Alsó-Erőd, a tulajdonképpeni Pétervárad), Lajosvölgy (Ludwigsthal), a Majorság
(Mayerhöfel) és Rókusvölgy (Rochusthal). A péterváradi erőd 1848-49-ben a szabadságharc
fontos helyszíne, s a magyar kézen lévő bevehetetlen várak egyike volt. A századfordulón
városi jogállással bírt négyezer, többségében horvát lakossal, akkor még mindig jelentős számú
némettel, kevesebb magyarral és szerbbel. Napjainkban tizenötezer lakosa van, a horvátok
aránya 10, a magyaroké mindössze 3 százalék körüli.
Szerlek (Ledinci): → Ld. Ószerlek.
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Sidi Önkormányzat (Opština Šid)
A Sidi járás a Szerémség Szerbiához került részét foglalja magában, északkeleten kiegészülve
az Újlaki járás néhány településével. 34 ezer lakosa 19 településen és összesen 687 km2
területen él. A többség szerb (77,9%), akiket a szlovákok (6,3%), a horvátok (5,1%) és a
ruszinok (3%) közössége követ. Néhány évtizede még a magyarok száma is jelentős volt.
Báthorifalva (Batrovci): Bázaközi (Valkó m.) szerb-horvát kistelepülés a mai államhatár
közelében. Az Egri csillagok Zoltay-ja, Bathróczi Zolthay István szendrői királyi várnagy
családjának egykori birtokközpontja.43 Neve a Báthori család birtoklására vezethető vissza, a
javasolt magyar elnevezés és a hivatalos név egymás tükörfordításai.44 A Bathróczi Zoltay
család érdemeire tekintettel a Bathróc névalak használata is elfogadható lehet.
Berekszó (Berkasovo): Középkori eredetű szerb-ruszin falu Sid mellett, neve a magyar berek
és aszó (’száraz völgy’) szavak összetétele. A XV. században a befogadott Branković szerb
despota birtoka lett, ekkoriban vára is volt, melynek romjai még látszanak.
Bikecs (Bikić Do): Sid-völgyi, többségében ruszinok lakta kistelepülés, amely a középkorban
ezen a környéken emlegetett Bikeccsel azonosítható [Csánki]. Régi nevét az egykori falu felett
emelkedő Bikecs-tető (Bikić) őrizte meg. Alatta, a völgyben jött létre a XIX. század folyamán
Bikić Do néven ruszin település. Az 1913-as helységnévszótárban még nem szerepel, csak
később önállósult (korábban Pribinaglavához számították). Az eredeti név a magyar bik ’bükk’
szó származéka, jelentése ’kisebb bükkös’.
Bingola (Bingula): Szerb-szlovák falu a Tarcal déli lejtőin, az 1918 előtti Újlaki járásban. A
középkorban Valkó megyéhez sorolták, mezőváros volt a marchiai főesperességben, egy
időben három plébánossal [Csánki]. A törökdúlás előtti településnek vélhetően a mai Stara
Bingula, azaz Óbingola felel meg, ahonnan csak az újkorban vándorolt le mai helyére [Engel].
A századfordulón négynemzetiségű falu: szerbek, szlovákok, németek és magyarok vegyesen
lakták. Magyar lakosai számára a Julián Egyesület magyar iskolát működtetett. Napjainkra
magyar lakossága a kihalás szélére jutott. Nevének jelentése nem ismert, Bingola alakban ma
is használatos.45
Erdővég (Erdevik): A Nyugat-Szerémség egyik legérdekesebb, magyarok által is lakott
helysége. A Tarcal nyugati végében fekvő népes település régmúltjáról elnevezése máig
tanúskodik, ami a hivatalos délszláv alakjában is visszaköszön. Régi magyar neve – amely
kifejezi, hogy nyugat felé idáig terjed a Tarcal erdőssége – túlélte a törökdúlást és egészen
1918-ig hivatalos használatban volt. A szakirodalom elsősorban Csánki Dezső alapján általában
a középkori Valkó megyei Erdőfark faluval azonosítja, azonban bizonyos, hogy a törökdúlás
előtt már fennállt, hiszen a forrásokban felbukkan Erdeweg alakban.46 A sokat emlegetett
Erdőfark – és vele együtt Erdőszád – vagy szinonim elnevezések, vagy Erdővég közelében
feküdt külön helységekre kell gondolnunk. Az újkorban Erdővég is helyet változtatott, néhány
kilométerrel feljebb költözött a Tarcal lealacsonyodó lejtőin. A századfordulón német-szerbszlovák-magyar község, magyar lakosai számára Julián-iskolával.
Gibárd (Gibarac): A századfordulón horvát, napjainkban túlnyomórészt szerbek lakta falu az
1918 előtti Sidi járásban. A középkorban Gibárd és Gibárt névalakban egyaránt szerepel, neve
személynévi eredetű (az alapjául szolgáló személynév – Gebhard – német eredetű). Előbbi
elnevezés felelevenítése javasolt, tekintettel a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Gibárt községre.
Budinszki István: Bathróczi Zolthay István. (http://www.epa.hu/01400/01469/00001/pdf/070.pdf)
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Görögmező (Višnjićevo): Középkori eredetű település hajdan Görögmező, Geregmező, sőt
Kerekmező néven [Csánki, Engel] a Nyugat-Szerémségben, a Báza alsó folyása mentén. Neve
arra utal, hogy a szávaszentdemeteri görög kolostor birtoka volt. Régi délszláv neve – Grk – a
magyarból való, azonban az első világháború után felvette az 1834-ben itt elhalálozott Filip
Višnjić szerb népi poéta nevét, akitől még Vuk Karadžić, a szerb író is gyűjtött énekeket.
Házasfalva (Adaševci): Sid melletti síkvidéki falu, a középkorban Hazafalva néven is
felbukkan [Csánki, Engel]. Az 1570-es török defterben még Hazasevci, ám neve később
jelentős mértékben eltorzult (az I. katonai felmérés térképén Adassevcze).
Hosszúbács (Bačinci): Szerb-ruszin falu a hajdani Sidi járásban. 1365-ben említik először
Hyzyubach alakban. Neve a bács főnévből ered, amelynek előtagja (Hosszú-) megkülönböztető
jelző, és a középkori település hosszan elnyúló fekvésére utal.
Kisfalud (Vašica): A Sidi járásban lévő, középkori eredetű település. Eredetileg Valkó
megyében feküdt és Kisfaludnak nevezték [Engel], aminek a szerb-horvát Mala Vašica (’kis
falucska’) a tükörfordítása volt. Egy ideje már csak Vašica. Megjegyzendő, hogy a Kapuvári
járásban is létezik egy Kisfalud nevű község.
Kisszentillye (Ilinci): Szerb falu Sidtől nyugatra, a horvát határ közelében. A középkorban
Szentillyének hívták [Engel], nevét Szent Illés templomáról kapta, amely még az első katonai
felmérés térképén is szerepel (Kolostor-dűlő). A történelmi Valkó vármegyében több település
is létezett ezen a néven, melyek közül a legjelentősebb a mai Vinkovci, azaz Szentillye (az
újkori Szerém vármegye Horvátországhoz csatolt részén). Emiatt feltétlenül szükséges a határ
szerbiai oldalán lévő, lényegesen kisebb súlyú települést megkülönböztető előtaggal ellátni.
Küke (Kukujevci): Sid és Szávaszentdemeter között található, a századfordulón horvát,
jelenleg szerb falu. 1275-ben említik először Kukey alakban. Neve a magyar kökény főnévből
származik.
Liba (Ljuba): Szlovákok, kisebb részben horvátok és szerbek által lakott település a Tarcal
nyugati végében, a hajdani Újlaki járásban. A középkori Valkó megye részeként, a marchiai
esperességben Liba és Lyuba néven egyaránt említik [Csánki, Engel]. A Liba név jelenleg is
használatos.47 A századfordulón magyarok is lakták.
Marót (Morović): Túlnyomó részben szerbek által lakott nagy múltú település a Szerémség
délnyugati részén (hajdan Valkó vármegye), a Báza folyó két partján. Középkori vára és Árpádkori temploma kiemeli a környező települések sorából. A középkorban oppidum (mezőváros)
és egyben a Maróti család névadó birtokközpontja, prépostsággal. A település neve
személynévből származik, magyar névadással keletkezett, az alapjául szolgáló Marót név
ugyanakkor szláv eredetű. A település határának toponímiája jelentős részben magyar.
Molovin (Molovin): Jelenlegi formájában újkori település a Tarcal nyugati végében, Újlak
térségében, közel a horvát határhoz. Elnevezésének jelentése, akárcsak magyar neve nem
ismert. Megjegyzendő, hogy a környék toponímiája magyar, így a későbbiekben középkori
előzményére még fény derülhet.
Pribinaglava (Privina Glava): Kalugyerkolostoráról ismert kicsiny település Sidtől
északkeletre. Újkori szerb jövevények alapították, elsőként az 1570-es török defterben bukkan
fel (Pribi Glava) máig létező bazilita kolostorával. Nevének szó szerinti jelentése: Pribina feje.
A Pribinaglava névalakra lásd: Engel i.m.
Sid (Šid): 15 ezer lakosú város a Szerémség nyugati végében, a mai horvát határ közelében.
Középkori előzménye nem ismert, ugyanakkor neve a magyar séd szóból (’patak’) származik
(vö. Gömörsid, Nyírsid – Szilágy megye). 1478-ból ismerünk egy Kissid nevű települést Valkó
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megyéből.48 1918 előtt járásszékhely. A helységen keresztülfolyó patak neve Šidina, magyarul
tehát Sid.
Szat (Sot): A századfordulón magyar-horvát-német kisközség a Tarcal nyugati végében (hajdan
Valkó megyében), a Sid patak völgyében, Sid és Újlak között. 1387-ben említik mai nevén
(Zath), később (1491) mezővárosi rangot is élvezett. Nevének eredete ismeretlen, de
elképzelhető, hogy a magyar szád (jelentése: száj, szájhoz hasonló nyílás v. nyiladék49)
származéka. Emlékezetes, hogy 1909. május 9-én a helyi Julián-iskola tanítóját tisztázatlan
körülmények közepette agyonlőtte délszláv kollégája, ami tovább élezte a horvát társországgal
fennálló feszült viszonyt.50
Szávavásárhely (Jamena): Száva-parti falu a Szerémség szerbiai részének délnyugati
csücskében. A középkorban több, mára eltűnt település volt ezen a környéken: Poltos
(várkastéllyal), Csütörtökhely és Ószombathely. A mai Jamena azonban Vásárhellyel, vagy
másnéven Tergovistével azonos [Engel]. A Szávára utaló előtag használata feltétlenül indokolt
(vö. Hódmezővásárhely, Marosvásárhely, Torontálvásárhely, stb.).

Szávaszentdemeteri Önkormányzat (Opština Sremska Mitrovica)
A Szerémség központját is magában foglaló önkormányzat területe a Tarcal gerincétől a Száva
partjáig terjed, és Mačvanska Mitrovicánál át is nyúlik Ó-Szerbiába, az egykori Macsói bánság
területére. Ezt a kiegészítést leszámítva és néhány falu átcsatolásától eltekintve lefedi a
századfordulón e néven fennállt járás területét. Kiterjedése 762 km2, lakossága 80 ezer fő
(87,4% szerb, 2,6% horvát, 1,5% cigány, 0,9% magyar). 26 településéből 19 esik a történeti és
földrajzi Szerémség területére.
Árki (Jarak): A középkorban ezen a néven [Csánki] várkastéllyal (castellum) rendelkező
település Szávaszentdemetertől délkeletre, a Római-csatorna (hajdani nevén Nagyárok) nyugati
végpontjánál (nevét is erről vette). Napjainkban szerbek lakják.
Besenyő (Bešenovo): A Tarcal-hegyalja egyik ősi települése, neve egykori besenyő lakosságára
utal. A betelepülő szerbek átvették a magyar elnevezést, amit -ovo honosítóképzővel toldottak
meg.
Besenyőmonostor (Bešenovački Prnjavor): Besenyő település határában, egy XVII. századi
ortodox kolostor körül kialakult szerb település. Magyar neve ebben a formában közismert
[1941-es katonai felmérés.]
Csalma (Čalma): A századfordulón vegyes szerb-német-magyar falu a Tarcal-hegyalján,
Erdővégtől délnyugatra. Mai neve török eredetű és turbánt, süveget jelent (amely
jövevényszóként, rokon értelemmel a magyar nyelvben is létezik). A középkorban Nagyremete
feküdt helyén [Engel]. Az újkorban a Jankovicsok uradalmi központja.
Diós (Divoš): Szerb falu a Tarcal-hegyalján, Szávaszentdemetertől északnyugatra. A
középkorban Valkó megyei falu, és a jelenlegi településtől északra, a Tarcal hegyei között lévő
Stari Divoš (Ódiós) nevű helyen feküdt. A jelenlegi településhez tartozik a szerb kolostoráról
ismert Kövesd (Kuveždin). A mai Diós helyén hajdan Nagyeng nevű mezőváros terült el, ami
az első szerémségi török betörés alkalmával (1392) pusztult el három plébániatemplomával
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együtt.51 Az 1570-es török defterben még felbukkan, igaz eltorzult alakban (Vengince). Később
nyoma vész.
Fejérremete (Šišatovac): Nagylezsemértől nyugatra található tarcalhegyi szerb falu
kalugyerkolostorral. 1445-ben említik Feyerremethe alakban [Csánki]. Neve a magyar remete
főnévből ered, a fejér (fehér) jelző a Tarcal-hegy többi hasonnevű helységétől különbözteti meg
(vö. a Kisremeténél írtakat.) Az egyházi hagyomány szerint a XVI. sz. elején a szerbiai Žiča
(Zsicsa) kolostor török elől menekülő szerzetesei itt, a Remete-patak forrásánál lévő Szt.
Miklós-templomnál leltek menedékre. A település mai szerb nevében a Šiša- gyök az ószerbiai
Žiča emlékét őrzi. A szerb monostort máig Remetica (Remetécske) kolostornak nevezik, és a
Remete-patak is megtartotta eredeti nevét.
Kozmadamján (Kuzmin): Szávaszentdemetertől nyugatra található népes szerb helység, a
középkorban Valkó megye területén [Engel]. A pápai tizedlajstrom említi először S. Cosme et
Damiani alakban. Nevét a település Szt. Kozma és Damján tiszteletére szentelt templomáról
kapta.
Nagylezsemér (Ležimir): Szerb falu a Tarcal-hegyalján, a Szávaszentdemeteri járásban, a
hegyen átvezető egykori római kőút mentén (de már a történelmi Valkómegyében). Neve
személynévi eredetű, magyar névadással keletkezett, az alapjául szolgáló személynév
ugyanakkor szláv eredetű (Lezsimir). Már a középkorban is Nagylezsemér52,
megkülönböztetendő a Tarcal túlsó oldalán lévő Kislezsemértől (a mai Lug, Szilszegtől D-re).
Egyes forrásokban Lesemér. Határában római kori castrumok maradványai lelhetők fel
(Gradina).
Nagyolasz (Manđelos): A Tarcal-hegyalján Szentgergelytől délnyugatra található, nagy múltú
település. A középkorban latin neve Francavilla, de 1370-ben már Nagolaz (Nagyolasz)
alakban említik. Akkoriban mezőváros, temploma Keresztelő Szt. János nevet viselte, valamint
a Szt. Kereszt bencés apátság (korábban premontrei prépostság) is itt állt [Csánki, Magyar
Katolikus Lexikon]. Neve arra utal, hogy II. Géza idején (1165 körül) Milánó környékéről
menekült olasz telepesek alapították. Latin nevéről (Francavilla) kapta a Tarcal-hegység a szerb
Fruška Gora nevet. 1523-ban határában zajlott le a (szávaszentdemeterinek is nevezett)
nagyolaszi csata, amely a magyar hadak Mohács előtti utolsó, egyben nagy jelentőségű
győzelme volt a törökök felett. A forrásokban Nagyolaszi néven is szerepel, ez a változata
azonban azonos egy Liptó megyei község nevével, így kerülendő.
Nagyradince (Veliki Radinci): Szerb falu Szávaszentdemetertől északra. → Ld. Kisradince.
Óbingola (Stara Bingula): → Ld. Bingola.
Racsa (Sremska Rača): Száva-parti szerb falu határállomással a Szerémség (hajdan Valkó m.)
nyugati végében, a Drina folyó torkolatával szemközt, a Boszniába vezető országút mentén. A
középkorban mezőváros fontos szávai révvel. Vára – mely kezdetben a Marótiaké, majd a
Báthoriaké volt – a Drina torkolatával szemben állt, és a török idők végeztével sem vesztette el
hadi jelentőségét, azonban egy XVIII. századi áradás alkalmával a víz elmosta.
Révfalu (Bosut): A Báza (Bosut) szávai torkolatának közelében (Valkó m.) lévő kicsiny
helység középkori neve Révfalu vagy Bród [Engel]. Egyes művekben helytelenül Bázaköznek
írják, holott az nem egy konkrét település, hanem a Báza és a Száva által közrefogott tájegység
neve volt. 1399-ben „Refalu in portu fluvii Bassa”-ként írják körül, ami kétségtelenül azonosság
teszi a mai Bosuttal. A szerb névalak – Bosut – utal a földrajzi viszonyokra (ti. a Báza
torkolatára).
Engel Pál: A török-magyar háborúk első évei 1389-1392. In: Hadtörténelmi Közlemények, 111. évfolyam, 3.
szám. Budapest, 1998.
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Sasi (Šašinci): Szerb falu Szávaszentdemetertől keletre, a folyó menti síkságon. 1423-ben
említik először Sasy alakban.53 Neve a sas állatnévből ered, amely -i helynévképzővel van
ellátva.
Sulyom (Šuljam): Középkori eredetű, napjainkban szerbek által lakott település a Tarcalhegyalján. 1339-ben említik Sulyum birtokot.54 Jelenlegi magyar névalakja az elmúlt két
évszázadban folyamatosan használatos volt [Lipszky]. Neve értelemszerűen nem lehet
kapcsolatban a folyami vízinövénnyel, hanem talán a magyar sólyom szóból származik.
Szávaszentdemeter (Sremska Mitrovica): A Szerémség történelmi központja és egyben
legnagyobb múltú települése, negyvenezer lakosú (közülük mintegy ötszáz magyar) város a
Száva bal partján. Az ókorban Sirmium néven Pannonia Inferior provincia és egy korai
keresztény püspökség székhelye, majd Kr. u. 294-től a Római Birodalom négy fővárosának
egyike, császári palotával, Szt. Demeter és Szt. Ireneus (Ernye) templomokkal. A város tíz szent
szülőhelye, akik közül a legjelentősebbek Szent Demeter és Szent Ireneus. Amikor a VI. század
derekán a Szerémség többi része avar kézre került, a város szűkebb területre húzódott vissza,
melyet a Száva vize vett körül. A honalapítás idején a városfalakon kívüli rész
Szávaszentdemeter néven magyar kézre került. A középkori Szerémvár – másnéven Szenternye
– a Száva szigetén feküdt, amely 1018-tól bizánci fennhatóság alatt állt, s csak 1072-ben került
magyar uralom alá. Ezt követően a két település egy ideig külön fejlődött, mivel Szenternye a
tatárjárás után a szerémi püspökség társszékvárosa lett (Kő, azaz Bánmonostor mellett). Itt állt
a régi Szerémvár is, a vármegye névadó helye, melyet azonban csak az Árpád-kor végéig
tudunk nyomon követni a forrásokban. Később Szenternyét Szávaszentdemeterrel egyként
kezelték, utóbbi neve alatt (így az ősi Sirmiumott csak a megyenév tartotta életben).
Szávaszentdemeter görög bazilita kolostorát már 1215-ben említik a források (valószínűleg a
XI. században alapították), mely egészen 1344-ig fennállt, amikor az elnéptelenedett monostort
a bencések vették át. Azelőtt görög, magyar és szláv szerzetesek laktak itt elkülönítve.
Szávaszentdemeter (Zawazenthdemeter) a középkorban a magyar nyelvterület pereme. A török
időkben Dimitrofca, ami a szerbek ajkán Mitrovicára rövidült le. Középkori neve nagy múltja
ellenére átmenetileg feledésbe merült, és csak a művelt körök emlékezetében maradt fenn.55 Az
első világháború alatt – amikor a szerb betörés idején a város harctér volt – helytelenül
Magyarmitrovicának is írták.56 A századfordulón a MÁV Igazgatósága magyar iskolát
működtetett a településen, melynek 1910-ben 7 tanítója és 310 tanulója volt. Jelenleg a
Szávaszentdemeter névalak újra általánosan elterjedt és közismert.
Szávaszentmárton (Martinci): Száva menti település Szávaszentdemetertől nyugatra, a hajdani
Valkó vármegye területén. A középkorban Szentmárton néven emlegették, jelenleg
Szávaszentmárton néven használatos57, amely nem új keletű, mivel a XIX. század végén is
felbukkan.58
Szentgergely (Grgurevci): Nagyolasztól északkeletre 8 km-re található helység, mely a
középkorban bencés apátságáról volt nevezetes. Alapítása nem ismert előttünk, de 1206-ban
már fennállt. 1420-ban Imre apát a monostorra támadó törököket visszaverte. A török alatt
nyomtalanul elpusztult. Ősi neve napjainkban is használatos [Magyar Katolikus Lexikon].
Felbukkan a Szerémszentgergely névalak is (történelmi előzménye: S. Gregorii de Syrimia,
Tóth Norbert: Zsigmondkori oklevéltár X. (1423) Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok
43. Budapest, 2007, 599.o.
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1357), az előtag alkalmazása azonban nem feltétlenül indokolt, mivel nincs másutt
Szentgergely nevű település a Kárpát-medencében.
Szerémlak (Laćarak): Népes falu Szávaszentdemetertől nyugatra a Száva mentén, amely a
középkorban Lak néven fordul elő [Engel] Valkó és Szerém határán, de utóbbi megye területén.
Az 1570-es török adóösszeírásban még Lak Jarak néven szerepel (jelentése Lak-Árok), ami
lassanként összeolvadt úgy, hogy mára a népetimológia a szerb lađar (’hajós, hajóvontató’)
szóból származtatja. A szerémségi magyarok körében ennek megfelelően elterjedt a Lagyarak
névváltozat, ami annyit jelentene, hogy hajósok. Kis számban magyarok is élnek itt. Mivel Lak
néven jelenleg is találunk települést Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, indokolt – a történelmi
Szerémvár közelségére tekintettel – a Szerémlak elnevezés használata.

Szerémbecsei Önkormányzat (Opština Beočin)
A Szerémség nyolc, Duna menti és a Tarcal-hegység északi völgyeiben fekvő települését
foglalja magában a 186 km2-en elterülő, mindössze 16 ezer lakosú község, melynek etnikai
összetétele a következő: 69,7% szerb, 9% cigány, 5,3% szlovák, 3,5% horvát, 1,9% magyar.
Bánmonostor (Banoštor): A középkorban jelentős város, jelenleg falu a Szerémség északi
részén, a Duna mentén. Kezdetben egy település Kővel, amely azonban a folyam túlsó –
bácsmegyei – partján feküdt a mai Begecs határában. A hajdani Szerém vármegye egyik
legfontosabb helysége: 1229-ben az akkor már monostoros hely lett a kalocsai érsekségből
kivált szerémi püspökség székhelye [Csánki]. A tatárjárás után szerepe csökkent, de városi
rangját nem vesztette el. Szerb neve a magyarból rövidült le.
Dombó (Rakovac): Péterváradtól nyugatra található. 1237-ben említik először Dombo, Dumbo
alakban.59 Neve bolgár-szláv eredetű, és a tölgy (dumb) fanévre vezethető vissza. Itt állt a
középkori Dél-Magyarország legjelentősebb bencés apátsága, melyet a török előre
nyomulásának hatására erőddé alakítottak át. 1526-ban elesett. Később, 1570-ben még
Dunbova néven felbukkan a török forrásokban, miközben a betelepülő szerbek a völgy felső
részén Rakovac néven új falut alapítottak. Napjainkban Rakovac a történelmi Dombóval azonos
helyen fekszik. A tudományos élet a Dombó elnevezést mint Rakovac magyar megfelelőjét
máig életben tartotta.60 A hajdani Szent György-apátság romjaiból tekintélyes mennyiségű
középkori palmettás kőfaragvány került elő, valamint említést érdemel az egyik törpepillérbe
karcolt rovásfelirat, amely a rovásírás eddig egyetlen ismert szerémségi előfordulása.
Cserög (Čerević): A középkorban váras hely a szerémi Duna mentén, Újlak és Pétervárad
között. Nevét Cherewgh, Cherwlgh, Chereugh alakokban írták, így vélhetően a Cserügy vagy
a Csörög helynevekkel rokon. A váráról szóló szakirodalom61 egyértelműen a Cserög névalak
mellett foglalt állást, ami az utóbbi időben szerencsésen elterjedt. Az újkorban a futaki gróf
Hadik család szerémségi birtokának központja, szerb, horvát és német lakosokkal.
Hegygaráb (Grabovo): Kicsiny erdei falu a Tarcalban, Szerémbecséhez közel. A középkorban
Garáb néven ismert [Csánki, Engel] helység neve szláv eredetű, jelentése ’gyertyános’. A
hasonló nevű településektől megkülönböztetendő a dualizmus korában a Planinsko Grabovo,
Wenzel Gusztáv: Árpádkori új okmánytár. Codex diplomaticus Arpadianus continuatus. VII. 1235–1260.
(Pest, 1869.), 29. old
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azaz Hegy-Garáb nevet használták. Ennek megőrzése okszerű, hiszen a Garáb név már foglalt
a magyar helységnévtárban (Nógrád megye).
Kislezsemér (Lug): Szlovákok lakta falu a Tarcal északi oldalán egy völgyben, Szilszegtől
délre, a középkori Kislezsemér [Engel] helyén. A jelenlegi település bácskai szlovák kirajzás
eredményeként a századfordulón keletkezett Szilszeg határában, de csak a második világháború
után vált külön tőle. Mai nevét egy eredetileg Popov Lug (’pap ligete’) nevű hegy [I. kat. felm.]
után kapta, amely alatt a XIX. század végén a bácskai szlovák telepesek szőlőskertjei feküdtek.
A régi nevet a falu feletti domb (ÉK) őrzi (Ležimir). → Vö. Nagylezsemér.
Szerémbecse (Beočin): Napjainkban elsődlegesen cementiparáról ismert település a Tarcalhegység északi oldalában, a Duna mentén. 1296-ban említik először Becse (Beche) néven62,
majd a XVI. sz. közepén Beitscha63 és Bechze64 alakban még felbukkan eredeti neve, amely a
Becse személynévből ered. A XV. században az Alsániak birtoka, melyet Zsigmond király
Thallóczy Matkónak adományozott.65 Az 1570-es török adóösszeírásban Becsin néven találjuk.
A Beočin név a szerb betelepülők ajkán született meg a magyar név elferdítésével, jelentése
’fehér barát’. Később a szerb névből képzett magyar Belcsény névalak is elterjedt (különösen a
településen álló Spitzer-kastély vonatkozásában). A századfordulón külön adóközséget alkotott
Beočin és Manastir Beočin (Becsemonostor), a magyarok aránya előbbiben 30, utóbbiban a
lakosság 47%-át tette ki (zömüket a cementgyár és a ráépülő iparágak vonzották ide). Részükre
községi magyar tannyelvű iskola működött a Julián Egyesület támogatásával. Javasolt a
történeti elnevezés felelevenítése, amelyhez a Szerém- előtag kapcsolása feltétlenül szükséges
(vö. Óbecse, Törökbecse). Jelenlegi lakosságának jelentős, 10%-ot meghaladó része cigány.
Szilas (Sviloš): Szerbek lakta falu a Tarcal nyugati részén, Nagylezsemér és Bánmonostor
között. A középkori Szilas [1941. évi katonai felmérés] a szerbek ajkán Svilošra változott.
Megjegyzendő, hogy a Csallóközben és Nagybánya környékén is létezik Szilas nevű település.

Szurcsini Városi Önkormányzat (Gradska opština Surčin)
A Zimonyi járáshoz tartozó hét egykori szerémségi faluból álló, rohamosan növekvő népességű
község területe 285 km2, ahol 44 ezer ember él (2011). A lakosság 88%-a szerb, 3,7%-a szlovák,
2,4%-a cigány és 1,2%-a horvát. A belgrádi agglomerációhoz tartozik, így nem része Vajdaság
tartománynak.
Becsmén (Bečmen): Szerb falu a Szerémség délkeleti szegletében, Zimony környékén. Már
1403-ban is ezen a néven szerepel.
Dobony (Dobanovci): Középkori eredetű, népes szerb település a Szerémség délkeleti
szegletében, Zimonyhoz közel. A XV. században hol a szerbes Dobanóc, hol a magyar Dobony
alakokban tűnik elő.
Jákó (Jakovo): Népes szerb település a Száva alsó folyása mentén. Határában áll a híres feneki
ortodox kolostor. A középkorban Székelyi, majd Maróti birtok. Neve személynévi eredetű, a
Jákó férfinév a Jakab változata.
Nagybellény (Boljevci): Népes szerb-szlovák település a Száva alsó folyása mentén, Zimony
és Szávakölpény között, a belgrádi agglomerációban. A középkorban Bellény, Bellyén
A szenternyei káptalan oklevele. DL 259493
Salomon Schweigger: Ein newe Reyßbeschreibung auß Teutschland Nach Constantinopel und Jerusalem
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alakokban bukkan fel. Az 1570-es török adóösszeírásban már Bonyevci-ként fordul elő. Neve
vagy személynévi eredetű (ez tűnik valószínűbbnek), vagy a bódító-mérgező növényekre
alkalmazott bellény (beléndek) szavunkkal egy. Mivel ezen a néven már szerepel egy
magyarlakta település Gömörben, így a Nagy- előtag alkalmazása javasolt.
Petró (Petrovčić): A belgrádi agglomerációhoz tartozó szerb falu, nevét 1339-ben Petró
(Petroh), 1429-ben ugyanakkor már a délszlávosan hangzó Petróc (Petrowch) alakban írták
[Csánki]. Megjegyzendő, hogy Zemplén vármegye Nagymihályi járásában, továbbá Valkóvár
(Vukovar) térségében – az egykori Szerém vármegye horvátországi oldalán – is létezik egy-egy
Petróc nevű helység (Petrovci). Emiatt mindenképpen az Árpád-kori magyar név használata
javasolt.
Progár (Progar): Szerb falu a Száva partján Nagybellénytől nyugatra, a Római-csatorna keleti
végpontjánál. Az 1570-es török defter Porogar néven ismeri. Nevének eredete ismeretlen.
Hajdan a közelében állt a déli végvári védvonal részét képező Barics vára, amit Báncnak is
írtak.
Szurcsin (Surčin): Városias, 18 ezer lakosú település a belgrádi agglomerációban, Zimonytól
nyugatra. Legkorábbi előfordulása (Zurchin) egy 1404-es oklevél [Csánki]. Később is ezen a
néven említik (Lipszky). Neve kipcsak-török nyelveken mesterlövészt jelent, ami talán a déli
határ védelmére telepített kora Árpád-kori besenyő lakosságra vagy az avarok emlékére utal.66
1404-ig a Székelyieké, majd a Maróti családé volt. Környékének toponímiája magyar.

Ürögi Önkormányzat (Opština Irig)
Ma az egykori Ürögi (Iregi) járás központi része tartozik csak ide. A helyhatóságot 12 település
alkotja, 230 km2 területén mindössze 11 ezren élnek. Ebben az önkormányzatban a legnagyobb
a magyarok aránya (7%), a szerbek abszolút többsége mellett (78,5%). A többi nemzetiség
száma elenyésző (2,1% horvát, 1,5% cigány).
Ászki (Jazak): Tarcal-hegyaljai szerb falu, melyet egy 1459-es okmányban prediumként említ
(Azky) a kői káptalan Esztyénnel (Ezthyen) és Besenyővel (Besenew) közösen, birtok
visszaadása kapcsán.67 A szerb név a magyarból való; híres pravoszláv kolostorának középkori
katolikus előzményei lehetnek.
Dobradópuszta (Dobrodol): Magyar lakosságú, napjainkban önálló településként kezelt
egykori uradalmi puszta Ürög térségében. A századfordulón az indiai nagy pusztákhoz
tartozott, a közelében lévő – azóta felszámolt – Újmajor (Najhof, Novi Stan) és Miklósmajor
(Nikolin Stan) pusztákkal, mely utóbbin Julián-iskola működött. A Dobrodol név szerb eredetű,
szó szerinti jelentése ’jó völgy.’ Újabban a hivatalos név hatására gyakorta csak Dobradó, noha
kezdetben Dobradópusztának nevezték és a település kétnyelvű üdvözlőtábláin is ekként
szerepel.
Görgeteg (Grgeteg): Szerb kolostoráról híres falu a Tarcal-hegység délkeleti lábainál, egy
völgy bejáratánál. A források ugyan hallgatnak róla, de bizonyosan középkori település, nevét
a Tarcalból lesiető patak görgeteges medréről kapta. Magyar nevét a maradéki magyarok is
ismerik. (A helységnévvel kapcsolatosan ugyanakkor vö. Görgeteg, Somogy megye.)
Kisremete (Mala Remeta): A Tarcal-hegység mindkét Remete nevű települése már a
középkorban is fennállt (1477: Kysremethe, Naghremethe). Neveik arra utalnak, hogy a
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törökdúlást megelőző évszázadokban a Tarcal erdeiben számos remete élt, akik a nyugati
kereszténység kötelékébe tartozó magyar szerzetesek voltak, a remete szónak ugyanis a szerb
nyelvben nincs jelentése. A környéken élő magyarság mai napig Kisremetének nevezi a falut.
→ Vö. Fejérremete, Nagyremete.68
Krusedol (Krušedol Selo): A Maradék melletti szerb falu középkori előzménye nem ismert
(nevet váltott vagy nem is létezett). 1570-ben az ürögi náhije Kurusedol néven említi. A szerb
elnevezés jelentése tükörfordításban ’körtvélyes völgy’. A környéken élő magyarok is
Krusedolnak nevezik.
Krusedolmonostor (Krušedol Prnjavor): A Krusedol határában létesült szerb kolostor körül
kialakult újkori falut hagyományosan Krusedolmonostornak nevezik (vö. 1913-es
helységnévtár: Manastir Krušedol adóközség).
Nagyremete (Velika Remeta): Kolostoros szerb falu a Tarcal keleti végében. → Vö. Kisremete.
Rednek (Vrdnik): A középkorban jelentős vásáros helység a Tarcal déli oldalán, hajdan a
kalocsai érsek által bírt vár tekintélyes romjaival. A források a hegyek közt lévő ércbányáiról
tesznek említést. Neve a bolgár-szláv rudnik (’ércbánya’) szóból ered. Az újkorban
szénbányákat nyitottak határában, ami jelentős magyar lakosságot vonzott ide. Részükre a
Julián Egyesület tartott fenn magyar tannyelvű iskolát. Jelenleg csekély magyar szórvány lakja;
napjainkban leginkább fürdőjéről ismert.
Réva (Rivica): Régi (már 1259-ből ismert), napjainkban szerbajkú Tarcal-hegyaljai falu Ürög
és Rednek között. A Révay család névadó települése. Az elnevezés ismeretlen eredetű.
Satrinca (Šatrinci): Többségében magyarok által lakott falu Ürögtől délkeletre. A török
hódoltság idején alakulhatott ki: 1570-ben említik Satirinci néven. A helyi magyarok, akik
Kishegyesről és a Dunántúlról származnak69, főként Satrincának hívják, a helyenként
felbukkanó Sátoros névalak másodlagos és kései. A helyi emlékezet szerint még a falu
telepítését megelőzően ezen a helyen cigányok vertek sátrakat. A századfordulón Juliániskolája volt. Határában található Bánkpuszta (Bankovci), amely a középkorban Bánkfalva
néven a Katona József művéből ismert Bánk bán birtoka volt.
Szerémnyárád (Neradin): Régi település, latin neve alapján a középkorban is Szerémelőtaggal ismerték (Narad in Syrmia [Csánki]). Magyar neve nyárfákkal szegélyezett folyóvizet
jelent. (Az előtag használata indokolt, ld. Nyárád Veszprém megyei község.) A török idők óta
tisztán szerbek lakják, az itteni birtoktest földesura a kalocsai szerb metropolita (később
pátriárka) volt.
Ürög (Irig): Magyarok által is lakott szerb kisváros a Tarcal déli lejtőjén, Árpatarló (Ruma)
közelében. A középkorban vára is volt, melyet 1497-ben a befogadott rác despoták bírtak. Neve
a magyar üreg szóból származik (vö. Nagyürögd Biharban, Ürög Pécs mellett, stb.) A török
idők után sem merült feledésbe: egy 1799-es latin helynévjegyzékben Ürögh alakban is
feltüntetik.70 A századfordulón az öt és félezer lakosú mezőváros szerb többsége mellett
jelentős, 13,6%-ot kitevő magyarság élt, akik számára a Julián Egyesület 1909-ben magyar
iskolát létesített. Az 1913-as helységnévtárban Ireg magyar néven szerepel (a szerb-horvát Irig
mellett), azonban a helyi magyarság máig ragaszkodik az eredeti névalakhoz, amely jelenleg is
használatos (kétnyelvű helységnévtáblán is szerepel).

Egyes szerzők [Engel] szerint a két Remete felcserélődött, azaz a mai Mala Remeta tulajdonképpen a hajdani
Nagyremetének felelne meg és fordítva. Ennek azonban egy XXI. századi helységnévtár nem tulajdoníthat
jelentőséget.
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Penavin Olga: A szerémségi magyar szigetek nyelve. Budapest, 1972.
70
Elenchus singularum in i. Comitatu Sirmiensi existentium pos... [S 103 - No. 7/40,42,45-49.], 6.o.
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Zimonyi Városi Önkormányzat (Gradska opština Zemun) és Újbelgrádi
Városi Önkormányzat (Gradska opština Novi Beograd)
A Belgrádhoz csatolt Zimony jelenleg a történelmi belvároson és néhány falun kívül több
lakótelepet is magában foglal. Az egyes városrészek közül magyar névvel rendelkeznek:
Aranyos/Altina71,
Boziás/Busije,
Ferencvölgy,
Gárdos/Gardoš,
Józsefváros,
Kamond/Kamendin, Újzimony/Novi Grad, Zimonymező/Zemun Polje. A történelmi
települések közül Zimonyon kívül két egykori falu tartozik ide, Székelytelek (Ugrinovci) és
Batajnica, utóbbit azonban teljesen magába olvasztotta a szerb főváros, így ma már nem külön
település. E fejezetbe soroltan teszünk említést a szintén a szerb fővároson belül külön
önkormányzatot képező Újbelgrádról, amely Zimony határában, a Száva egykori árterében
történelmi előzmények nélkül kiépült modern tömbháznegyed 212 ezer lakossal (2011).
Székelytelek (Ugrinovci): Tízezer főt meghaladó lakosságú szerb település Zimony és Szurcsin
között, Belgrád agglomerációjában. Bizonyosan régi helység, Ugrinovcit a középkori Székely
vagy Székelytelek helységgel azonosítják, melyek a szakirodalom szerint egyek voltak.72
Székely azonban Sakule néven ma is megtalálható dűlő Ugrinovcitól délre, Decsk és Dobony
között. Székelyteleket másnéven Kajánlónak is hívták. A közelében (tőle ÉK-re) terült el Bozjás
vagy Buziás – egykor külön Magyarbuziás és Tótbuziás – amely a legutóbbi időkben kialakult
Busije lakópark formájában él tovább. Lipszky az Ugrinovcze, Engel Pál az Ugrinovc névalakot
rekordálja. Jelentése: magyarok által lakott falu.
Újbelgrád (Novi Beograd): A második világháború után, a jugoszláv Nagy-Belgrád
megteremtése érdekében kiépített új, történelmi előzmények nélküli városrész. 1918 előtt a
terület a Zimonyi járáshoz tartozott, itt haladt el a MÁV vasútvonala Belgrád felé. Érdekes
történelmi adalék, hogy a Száván lévő zimonyi hídnál szerb csapatokkal kialakult tűzpárbajban
esett el a szarajevói merénylet másnapján, 1914. július 29-én az első világháború első magyar
hősi halottja, az abádszalóki Kovács Pál közlegény. Újbelgrád magába olvasztotta az egykori
Bezsánia (Bežanija) községet, amely a századfordulón szerb-német lakosságú volt. A hozzá
tartozó Télikikötő (Zimovnik) összeírt állandó lakosainak – szávai hajósok – zöme ugyanakkor
magyar volt.
Zimony (Zemun): Már a középkorban is számottevő helység, eredetileg Zemlén (Zemplén)
néven, ami bolgár-szláv nyelven földvárat jelent, s arra a hajdan itt állt erődítésre utal, melyet
később a Nándorfehérvárral szembeni végvárrá építettek ki. Falai között halt meg 1456.
augusztus 11-én Hunyadi János. Ferences kolostora a XIV. században létesült, 1453-ban
elpusztult, majd a Belgrádból menekülő ferencesek alapították újra 1739-ben. A törökök
kiűzése óta mint határváros Zimony néven ismert, a századfordulón jelentős közlekedési –
hajózási és vasúti – csomópont, egyben számottevő magyarság (főként hajósok) lakóhelye,
1894-től a MÁV üzemeltetésében álló magyar iskolával. A kommunista Jugoszlávia Belgrádot
érintő fejlesztési politikája révén ma a szerb főváros egyik kerülete, folyamatosan terjeszkedő
lakónegyedekkel. Magyar lakossága napjainkra elenyészett.

Ld. Délvidék térképe. Semino Bt., 2019.
Györffy György: A székelyek eredete és településük története.
(http://adatbank.transindex.ro/html/alcim_pdf8614.pdf)
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