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.Bálintnak a történeti forráskritikára vonatkozó szavai: „A for-
ráskritikai művelet természetéből következik, hogy eredményes 
csak akkor lehet, ha szervesen kapcsolódik a korábbi módsze-
res kutatások eredményeihez. Eleve bizalmatlanul kell fogad-
nunk minden oly forráskritikai műveletet, vagy éppen „felfe-
dezést", mely a korábbi kutatás megállapításait halomradönt-
ve, sohasem hallott, tetszetős, de a tudományban gyökértelen 
szubjektív elméletekkel és hipotézisekkel operál. Az eredmé-
nyek objektivitásának és helyességének legbiztosabb próbáját 
a más pontókról kiinduló és különböző, utakon haladó forrás-
kritikusok módszeresen megalapozott eredményeiben való ta-
lálkozásban kell látnunk". (Lászlókori gesta 94. 1.). 

Moór Elemér. 

KISEBB KÖZLEMÉNYEK. 

Palé. 

A Föld és Ember 1930. évfolyamában (328. L) egy ismeret-
len eredetű, elhalóban lévő, régi vízrajzi műszavunkra, a víz-
álllásos helyet, időszaki tavat, folydogáló vizet jelentő ballcány 
szavunkra hívtam fel iá figyelmet s szedtem össze néhány ada-
tot földrajzi előfordulására. 

Most egy másik, ismeretlen származású, szintén marad-
vány vízrajzi műszavunkról, a paléról közlök egy-két adatot. 

•A MTsz. a palé-t, vagy pálé-i csupán. Bogyiszlóról és Fajsz-
ról közli, ahol az, mint közszó „alacsony fekvésű, széles, vize-
nyős völigyelést, mocsarat" jelent. A szótárban közölt düilőnévi 
adatokhoz, ú. m: Bacsi-palé, Bugyoka-pálé (Bugyoga-palé?), 
lásd még Pesty-ben (Helynév kézirat) Dusnok címszó alatt: 
Kókós-palé, Disznós-palé, Izsóki-palé és Kárászi-palé. 

A palé tehát amint látjuk, ©lég biztosan ül ezen a vízjárta-
mocsaras vidéken. 

De a Felsőtisza-vidékén biztosan ül egy másik alakja a 
paláj is. (V. ö. ehhez talán: ganaj és gané, karaj és karé, paraj 
és paré stb.). A palaj i/bt a MTsz szeriint ma iszapos helyet, zá-
tonyt, dé a helynevek szerint lomha folyót és mocsarat is jelent. 

Elsőbb a paZé-val óhajtjuk két korai víznévadatunkat 
megmagyarázni, hogy ilyen módon e ritka szavunk régi 
geográfiájához is adatot szolgáltassunk. 

1264-ben, a pozsony-csal 1 óközi öregduna mellett fekvő Bős 
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szomszédjában említenek egy aqua Poley-i. (Szentpétery: ,Re-
gesta' etc. 430, Bpest 1930). Ezt bizonyára poZé-nak, palé-nak 
kell olvasnunk. Vízérről, esetleg tó-ról lévén szó (1. u. ott: aqua 
Okolto = Akol-tó), bátram föltehetj ük, hogy címül tett palé • 
szavunik áll itt előttünk. 

1334-ben a pozsonymegyei Kisduna és Fekete-víz közötti 
Borsa birtokkal kapcsolatban két Palyazokuz-i nemes szerepel 
a Zichy Okmánytárban. Az okmánytár szerkesztői e nevet 
Palyázókö z-nek olvassák. A köz szó elárulja, hogy víziközről 
van itt szó. Az ¡első tagot mi Palíazó-nak olvasnánk s így bon-
tanánk fel: Pali + azó. A második tagban aztán aszó szavun- * 
kat gondolnánk. Az eredeti alak tehát ez volna: Pali + aszó 
+ köz s ebből összevonással Paliszó, majd Palászó, esetleg 
Palaszó + köz. Ilyen összevonásra példa talán a következő hely-
név: Iné + aszó = Inaszó (Nógrád m., M. Ny. VIII. 398). A z 
é-i változás (ímely nyelvi szempontból fontos lehet), talán nem 
okoz nehézséget. 

Hogy alkalmasint helyes nyomon járunk, valószínűvé te-
szi az, hogy a Borsa közelében fekvő Szempcen és Dunaújfalun 
ma is van Palászó, ill. Palaszó nevű, szántó-kaszáló dűlő. (Ál-
lamnyomda 1:36.000 méretű íöldmíív. térképe. Eredeti felvétel). 

A palé (pali) tehát ezek szerint valamikor Csallóközben 
is járatos köznév és víztopográfiai név lehetett. 

Az Ormánságban van Pálé-telep. Kovácshida mellett. 
(Lipszky szerint Páli v. Pálé). Ez 1355-ben Paly-nak van írva. 
(Csánki). Mivel víz mellett fekszik (Csánki szerint a. rév és 
csárda viseli a páléi jelzőt), azt gondoljuk, hogy ebben is ke- 1 

reehetjük a pálé szót.1 Ugyancsak a zalai Páli és a baranya-
hegyháti Palé nevében is. 

Palaj mocsár volt Szabolcsban (Zichy Okmánytár muta-
tója 1355-ből), Palajhát és Palajszeg-telep van Seregben és Pa-
la j-puszta Somogyban (!). 

Szatmárban van Palád (1332: Palad, Csánki), Ungban 
Palágy (1325: Palad, Csánki), mindkettő erekkel átszőtt vidé-
kem. Nem tartjuk lehetetlennek, hogy ezek is összekapcsolhatók 
a palaj, vagy palé (?) szóval. -

Az ungi Laboréba folyt a Polipotoka (Ortvay i. m. 1266-
ból). Talán ebben is kereshetjük az errefelé szokatlan poli ala-
kot, amint Somogyban is előfordult az ott nem várt palaj alak.. 

E szerény kis cikkecskéből is láthatni talán, hogy a szók-
nak a jelemre és múltra irányított geográfiai kutatásával — 

• 1 L. ehhez: M. Ny. 1914, 156. 



Kisebb közlemények. 33 

mely sajnos még jóformán az éji homályban késik — nemcsak 
a nyelv alaktanát, hanem a nyelv dinamikáját azaz tágabb ér-
telemben a magyarság műveltségének történetét is, becses meg-
állapításokkal tudná gazdagítani nyelvtudományunk. 

B. Zs. 

Porhajas. 

A MTsz. Debreceniből közli a szőllőműveiésnek ezt a mes-
terszavát, melynek jelenítése: 'egész hosszában meghagyott ter-
mővessző, melyet a szőllőtőke mellé lehajtanak és gyökerezte-
tés végett félméternyi hosszúságban földdel befödnek, hogy az-
után, mikor gyökeret vert, fölhúzzák, levágják és mint gyöke-
res vesszőt más helyre elültessék' (vö. még NyF. 25:24). E szót 
Erdélyben is így ejtik (vö. Haller F. Az ugaros szőllőmívelés, 
id. MNy. 2:146), s a régi Tsz. idézi a Székelyföldről a porhajaz 
igét is, porhajas megvan már BSzabónál és Kassainál is, 
PP.-nál por-hajas szőlő-vessző 'palmes, mergus, trunci genita-
les.' Ugyanígy MA.-nél. Szikszai Nomenclaturájában is palmes 
mergus: porhaias; mer.gis propagare vitem — porhaiassal rakni. 
Gombocz szerint „úgy látszik tehát, hogy összetétellel van dol-
gunk, amelynek második tagja kétségtelenül ftajas-crinitus, 
hogy az első tag por-,pulvis', vagy pór-,bauer'-e, nem merném 
eldönteni". .Gombocz azért gondol a haj szóra, mert Kassai sze-
rint porhajas szőllővessző, azaz rojtos, gyökeres vessző, mergus, 
crinitus paiLmes.1 A pór-ra pedig azért, mert MA. pórhajas-nak 
írja. Véleményem szerint npm a 'crinis' jelentésű bajjal van 
dolgunk, hanem a héjat jelentő hajjal, s ezt nemcsak a hajaz 
'beföd' ige bizonyítja, hanem az is, hogy élőfordul porhejas 
(Tapolca MNy. 7:283) és porhéjas (Somogykéthely) alakban is. 
Az utóbbi helyen levélbeli közlés szerint ebben a kifejezésben 
használják: porhéjas vesszőt nevel. Tehát porhajas voltakép 
azt jelenti 'porfedeles, porral, földdel födött'. Hogy az össze-
tétel első tagja valóban a por szó, kétségtelenné teszi a Sopron-
ban használt porbujtás kifejezés, melyet a M. kir. szőllő-. és bor-
gazdasági Közp. kísérleti állomás igazgatósága volt szíves ve-
lem közölni. 

Béke Ödön. 
1 A nép sem érti már a kifejezés eredeti értelmét, s a haj szót ma-

gya rázza bele. Így keletkezett azután: fanos szőllővessző 'szőllőtőke termő 
ága, amelyet lehaj tva földdel betakartak, s így gyökereket ha j to t t ' Borsod 
m. (fan, fon 'a nemző rész körül levő szőrze t ; apró, finom gyökér- és szőr-
szálak ' ) MTsz. 
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