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A magyar helynévkutatásban a 19. század eleje óta jelen van az a törekvés, hogy a Kárpát-me-
-

1864-ben, amikor Magyarország valamennyi településének elöljáróságához felhívást intézett azzal 

gaz dag kéziratos helynévanyag állt egybe, amelynek egy része aztán jó évszázad múltán könyv 
for májában is napvilágot látott.

amikor ezt a törekvést a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete felkarolta. Az 

is számos kéziratban maradt, s így nagy, megyényi területek máig feltáratlanok névtani szempont-

helyneveit tartalmazó vékony füzetecske jelent meg. Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg me-

-

-
-

rának egybeállítása kor is megalapozott bizalommal támaszkodhattunk.
Könyvünk és a vele párhuzamosan közzétett online adatbázis reményeink szerint nemcsak a 

tu dományos kutatás céljait segítheti, hanem anyaga a mindennapi élet számos színterén is sokfé-

meg oldásában: támaszkodhatnak rá az önkormányzatok a hivatalos névadói tevékenységük során; 
ké szülhetnek a felhasználásával a maiaknál nyelvileg hitelesebb térképek stb.

rek véseibe szervesen betagozódik, egyúttal bizonyos újításokat is alkalmazva készült el. A kötet-

Haj dúhadház nak és Bocskaikertnek) a teljes történeti mélységben egybeállított helynévanyagát ad-

http://mdh.unideb.hu) digitális formában is közzé tesszük. A digitális állományok el-

kö tetek az ittenihez hasonló módszerrel az egyes járások településeinek teljes helynévanyagát mu-
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A kötet felépítése

A kötet gerincét a címben jelzett két járás öt településének helynévtára képezi településtörténe-

-

-

csere

-

2. Források

-

-

-

-
-

-



Tájékoztató

3. Helynévtár

-

helynévkincsét.

-

-

-

-

-

-

-

-

és speciálisabb  me rítésre van szükségük.

-

-





Tájékoztató

A kötetet az itt tárgyalt két járás helynévatlasza zárja. A térképszelvények a teljes területet ábrá-

-

-

-

-

  és  

-

-

névtárban).
-

-
).

-

).
-

-



Tájékoztató

-

-

-

-

). A helynévként is használt intézményneveket a 

-
-

-

-

-

-
-





Tájékoztató

-

-

Gát

5. Források

-

-

-

-

-

 
-

 név-



Tájékoztató
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ág patakhoz, folyóhoz oldalról csatlakozó víz
alj
almás 
angolkert a természetes tájat utánzó, romanti-
kus kastélypark
árok 1. mesterséges mélyedés 2. sánc
bágy széles felszíni mélyedés, melyben csapa-

bakterház
bejáró

bikaház bikaistálló
bikakert apaállatok tartására szolgáló telek 

bikatelep apaállatok tartására szolgáló telek 

birtok

bodzás
cédulásház vámház
cigánynegyed
cigánysátor
cigánysor
cigánytelek
cigánytelep
csatorna víz elvezetésére szolgáló mestersé-
ges árok 
csemegés
csemetekert faiskola
csere

csikókarám csikók bekerített tartózkodási helye 
 a csikóménes itatására szolgáló kút 

csónakázótó csónakázás céljából mestersége-
sen létesített állóvíz 

csordajárás 1. a disznócsorda hajtására szol-
gáló út 2. a disznócsorda legeltetésére szolgáló 

 szarvasmarhák itatására szolgáló kút 
 szarvasmarhák legeltetésére 

csordanyomás szarvasmarhák legeltetésére 

kunyhó a határban 2. az erdész lakóháza a ha-
tárban 
csürhejárás 1. a disznócsorda hajtására szol-
gáló út 2. a disznócsorda legeltetésére szolgáló 

 disznók itatására szolgáló kút 
 a disznócsorda legeltetésére szol-

csürhenyomás a disznócsorda legeltetésére 

derék

deréknyiladék

diós
 disznók itatására szolgáló kút 

domb kisebb kiemelkedés 
döggödör -

-
delik 

dögtér -
delik 

2. a 
-

re hasonló talajú része  
égés
epreskert
ér 1. csatorna 2. 
amelyet árvíz vagy talajvíz táplál  
erdészház az erdész lakóháza 
erdészlak az erdész lakóháza  

-



Földrajzi 
köznevek

16

eresztvény

 tanya 

árok, csatorna  

 labdarúgópálya 

gát 1. víz lefolyását elzáró vagy kiáradását 
2. -

vesút 3. 

gaz
gerend

gödör nagyobb természetes vagy mesterséges 
mélyedés a talajban 
gulyaállás szarvasmarhák legeltetésére szol-

gulyajárás 1. a gulya által kitaposott út, csa-
2. a gulya legeltetésére szolgáló 

 szarvasmarhák itatására szolgáló kút 
 szarvasmarhák legeltetésére szol-

gyakor
gyep 1. 2. -
gok legeltetésére szolgál  
gyümölcsös
kert 

 az állatok kihajtására szolgáló út 
halastó halak tenyésztésére használt mestersé-
ges tó 
halom kisebb kiemelkedés 
haraszt 
hármashatár
találkozáspontja, amelyet rendszerint domb 

hát 1. 2. hosz-
szan elnyúló enyhe kiemelkedés 
határ 1. határrész 2.

-

határárok
mélyedés 

hegy kisebb kiemelkedés 
hegyes kisebb kiemelkedés 
híd -
kalmas építmény 
homokbánya homok kitermelésére használt 

homokhordó homok kitermelésére használt hely  
homokosgödör homok kitermelésére használt 

horgásztó horgászásra használt állóvíz 
hóstát
iskolakert konyhakert, amely az iskolások 

szol gálja 
járás nagyobb határrész 
juhászat juhtelep 

 juhok itatására szolgáló kút 
kanális
kanyar útkanyarulat 
káposztáskert káposzta termesztésére hasz-

kapu 1. út kezdete 2. az utat elzáró sorompó az 

kenderáztató kenderáztatásra használt állóvíz 
kendereskert kender termesztésére használt 
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Földrajzi 
köznevek

 kender termesztésére használt te-

-

kert -
tett hely  
kertalja
kertészet
gaz daság  
kertség
kerület

kóter

környék
-

 szilárd burkolatú út  
köz 1. utcarész 2. 
központ
kunhalom mesterségesen emelt halom 
kupa

külváros
lak szolgálati lakás 
laponyag 
lapos
lápos

-

libanyomás
liget 1. 2.

lövölde 
lucernás
major

 szilárd burkolatú út  
malom
marhaállás -

mellék
méntelep

-

mocsár  
mocsolya
mogyorós

 szilárd burkolatú út  
nádas

-
szú, forgalmas út 
népkert
nyáras

nyiladék
nyomás  
oldal 1. határrész oldalsó darabja  2. 
egyik része  
omlás

orr

osztás 1. 2. 

ösvény erdei gyalogút  
 csatornákat, kanálisokat 

park fás, bokros díszkert 
part

piac
piactér
puszta 1. 2. el-

3. major 
rekettyés
rész
rét 1. kaszáló 2. -

róna 
sár



Földrajzi 
köznevek
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sárállás
sarok 1. nagyobb határrész szeglete 2. utcasarok 
sertéstelep sertéstenyésztésre használt hely 

 sétány, gyalogút 
sintértelep
sor 1. 2. -

sportpálya futballpálya 

 1. 2. fás, bokros hely  
szálas
szállás

szántó

szárító terményszárító 
szél 
szénáskert széna és szalma tárolására elkerí-
tett rész  

sziget

szik
szivárgó kis csatorna 

tábla 1. -
let 2. 
tag 

tanya

téglagödör
téglagyártáshoz hordták az agyagot 

agyagot nyerték, és ahol a téglát égették  
tehenészet szarvasmarha-tenyésztésre hasz-

telek 1. 2.
3. házhely  

telep 1. valamely tevékenység céljára beren-
2. lakóházak csoport-

templomkert a templom melletti kert 
tér 1. -
let 2.
tilalmas
ahol nem szabad fát kivágni 
tiszta
tized
tó 1. sekély állóvíz 2.

tölgyes
töltés

udvar 1. telek 2. szálláshely  
ugar

utca házakkal szegélyezett, az útnál általában 

ülés szállás, lakóhely  
vadászház a vadász szolgálati lakása 
vágás

fasorral szegélyezett, csak gyalo-
2. csak az 

vásártér hely, ahol a vásárokat szokták tartani 
vég
víz vízállás  
vizesárok természetes vagy mesterséges víz-

völgy -

zug 1. zsákutca 2. 

3. 4. be-
 

zugolya -

zsombékos
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A. =  szerk. 1920. Anjoukori ok-
mány tár 1–6. Budapest, Magyar Tudomá-
nyos Aka dé  mia. 
szerk. 1878–1891. Anjoukori okmánytár 7. 
Bu dapest.

 szerk. 2000. Hajdú-
Bi har évszázadai. Debrecen.

AOklt. = szerk. 1990–. Anjou-
kori oklevéltár 1–. Documenta Res Hun ga-
ricas tem po re regum Andegavensium il lu-
stran ta. Budapest–Szeged.

ÁSz. = Árpád-kori 
sze mélynévtár. (1000–1301). Budapest.

ÁÚO. = Árpádko-
ri új okmánytár 1–12. P .

Debrecen hely-
ne vei. Debrecen.

 SzSzBOkl. = 
szerk. 2000. Középkori okle-

velek a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 
Le véltárban. 

 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

. Kézirat. 
-
-

Bánffy = szerk. 
1908–1928. Oklevéltár a Tomaj nemzetség-
beli losonczi Bánffy család történetéhez 1–2. 
Bu dapest.

-

 szerk., Hajdúböszörmény 
története.

 2012. Helynévképzés a magyar-
ban. 

Állattartás és tanyai 

szerk., Hajdúdorog története. -

 szerk. 1901. 
Magyarország vármegyéi és városai. -

 szerk. [1900]. 
Magyarország vármegyéi és városai. -

A 

Cs. = . Magyaror-
szág történelmi földrajza a Hunyadiak korá-
ban 1–3., 5. Bu dapest.

 2012. 
Haj dúdorog története évszámok tükrében. 

CzF. = –
.  Pest, 

Magyar Nyelv 
45:

-
szerk., 

Hajdúdorog története. 
-

írás. Budapest.
1992. Diplomata 

Hungariae Antiquissima 1. Budapest.
Hajdúdorog földraj-

-

Hajdúnánás földrajzi 
ne vei.

Kulákok, kuláksorsok 
Hajdúnánáson 1946–1956.

Haj-
dúsági halmok.

Királyság teljes területe 965 nagy fel bon tású 
 DVD. 

Itineraria 
–

Királyok és királynék itineráriumai 

  Bu-
dapest. 

Források
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Források

F. = Codex di plo-
ma ticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis 
1–11. Budae. 

A Váradi Regest-
rum helynevei.

Levéltári Közlemények 
9:  

Hajdúböszörmény 
vá ros utcanevei. 

Hajdúböszörmény 
hely neveinek adattára. -

Magyarország geographiai 

puszta, betürendben körülményesen leiratik 
1–4. Pest.

FKnT.
Magyar földrajzi köznevek tára. A Ma-

Földrajzi nevek 

.
Hajdúböszörmény víz-

nevei. Kézirat. Szakdolgozat. A Debreceni 
-

szerk. 1978. „Éhe a kenyér-
-
-

tok körében a két világháború között Haj-
dú-Bihar megyében.

 1889 = Hajdú várme-
gye térképe.

 Budapest.
 1802 = Magyar Átlás az az magyar, 

-
inek közönséges és különös tábláji. -
te . Bécs, 1802.

Dombok, hal-
mok, kurgánok. Hajdú-Bihar megye mester-
séges kiemelkedései. Debrecen. 

. Az Ár-
pád-kori Magyarország történeti földrajza 
1–4. Budapest. 

. Az 

Erdélyi Királyi Könyvek. DVD. Budapest, 
-

bázis Kft.
Hajdúböszörmény tele-

pülése. Szeged.
-

. Hazai okmány-
tár 1–4. . 

Ha zai 
okmánytár 5–7.
szerk. 1891. Budapest. 

szerk. 1997. Helynévtörténeti ada  tok 

vármegye. Debrecen. 
szerk. 1999. 2. Doboka–

 Debrecen. -
szerk. 2012. 

 Debrecen.
Hajdúhadház egykor és 

ma.
szerk. 2012. Kertbarátok Haj-

dúhadházon.
 2012. Újmagyarkori családne-

Budapest.
Hajdu-Bihar megye és Deb-

recen. -

Budapest.
Hajdú-Bihar Megye térképe. 

-

-
-



 21

Források

-

-

-
-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-
-

-
-

-
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Források

 = Hajduvármegye és Debrecen sz. kir. 
város adattára.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
-
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-





Források

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
ros Önkormányzata.

-
kép. 

-

1870–1871. Kataszteri térkép. S 78 111. téka. 

 S 

-
-

-



Források

-

Tér képészeti Vállalat. 
Hajdúhadháztéglás. 1991. Bu-

-

-
-

Kéziratos térképek az Országos Szé-
chényi Könyvtár Térképtárában. DVD. Buda-

-

1:25.000. DVD. Budapest, Arcanum Adat-
bázis Kft., 2007.

1997, 1998, 1999, 2001, 2002, 2011. = Ma-
-

A Magyar Országos Levéltár 
 

-

A Magyar Országos Levéltár 
 

-

Si tum Terrenorum Cammeralium nec non 

A Magyar Országos 
Le véltár Térképtára I. Kamarai térképek. 

 DVD. Budapest, Magyar Orszá-

A Magyar Országos Levéltár 
 

-

Kéziratos térképek az 
Országos Széchényi Könyvtár Térképtárá-
ban.

-

Kéziratos térképek az Országos 
Széchényi Könyvtár Térképtárában. DVD. 

A Magyar Országos Levél-
tár Térképtára I. Kamarai térképek. 1747–

 DVD. Budapest, Magyar Országos 

-
-

-

-

-

-

Kéziratos tér-
képek az Országos Széchényi Könyvtár Tér-
képtárában. DVD. Budapest, Országos Szé-





Források

-

-

-
-

– –
szerk. 1879. Hazai Oklevéltár. 1234–

1536. Budapest.

féle térképe. Szabolcs-Szatmári Szemle 13/4: 

Hajdúdorog földrajzi nevei. 
Kézirat. Sze mináriumi dolgozat. A Debrece-

-

 1970. Földrajzi nevek névtudo-
mányi vizsgálata. -
rajzi nevei alapján. Budapest. 

Bihar megye a török 

Kállay = 
1–2.

 1900–1901. A magyar 
 

Budapest.
Téglás földrajzi ne-

vei. Kézirat. Szakdolgozat. A Debreceni 
-

-

Károlyi = -
levéltára 1–5. Codex Diplomaticus comitum 
Károlyi de Nagy-Károly.

 Budapest, 1882–1897.

 Kézirat. Szakdolgozat. A 
-

-
 

 szerk., A Debreceni Déri Múzeum 
Évkönyve 1966–67. -

-

 szerk., A Debreceni Déri Múzeum 

 szerk., Hajdúhad-
ház múltja és jelene.

 1988.  
Bu dapest. 

Kocsma- és csárdaneveink 
névtani vizsgálata. Kézirat. Szakdolgozat. A 

-

szerk. Ko-

Aba új–Csongrád vármegye. -

A középkori Magyarország levél-
tári forrásai 2. (Dl.–Df 4. 2.). -

-
–

Téglás község helynevei. 
Kézirat. Szemináriumi dolgozat. A Debrece-

-

Magyarország vármegyéinek kézi atlasza. 
22. Hajdú vármegye. 44. Szabolcs várme-
gye. -

Szerk. 
szerk. 1910. Magyarorszá-

gi boszorkányperek oklevéltára. Budapest.
 szerk. 1971. Hajdúdo-

rog története.
2010]. A hajdúdorogi állami 

elemi és általános iskola története. -

1972. Hajdúnánás földrajzi 
nevei. Kézirat. Szakdolgozat. A Debreceni 

-



Források

szerk. 2000. Kö-
zépkori oklevelek a Szabolcs–Szatmár–Be-
reg Megyei Levéltárban (1300–1525). -

 = . 
 Magyar 

Hajdúböszörmény 
1609–2009. Történelmi képeskönyv. -

András Múzeum Évkönyve 47: 
 2011. Magyar helységnév-

nevek tükrében. Debrecen.
Volt egyszer egy falu: A ko-

 Debrecen.
Debrecen környéki helyne-

vek. Debrecen.
Lexicon Locorum Regni Hunga-

fectum. Budapest, 1920. 
, Map. = Mappa ge ne-

A Magyar Királyság és társországai 
DVD. Buda-

A Magyar Királyság és 

DVD. Budapest, Arcanum Adatbázis Kft., 

M F Magyarország birtokvi-
szonyai a 16. század közepén 1–2. Budapest.

szerk., Hajdúdorog törté-
ne te.

-

 szerk. Hajdúhadház múltja és 
jelene. -

 1991. Szegegyház.
 szerk., Emlékkönyv Ben-

 Bu-

A templomcím a magyar 
hely ségnevekben (11–15. század). Budapest. 

Patrocíniumok a közép-
kori Magyarországon. Budapest.

Szabolcs vármegye kö-
zépkori víznevei.

MKFT. = A második katonai felmérés. A Ma-
gyar királyság és a Temesi bánság nagyfel-

DVD. 

. 1977–1982. 
Magyar Néprajzi Lexikon 1–5. Budapest.

-

 szerk. Hajdúhad-
ház múltja és jelene.

MoFnT. 1 = szerk. 1971. Magyar-
ország földrajzinév-tára 1. Fontosabb dom-
borzati, táj- és víznevek. Budapest.

MoFnT. 2 = szerk. 1981. Magyar-
ország földrajzinév-tára 2. Hajdú-Bihar me-
gye. Budapest. 

Téglás község irott, 

. Tég-

. Téglási utcanevek. 

-
Hajdúnánási Re-

7–18. 
szerk. 2011. 

-
tár irataihoz. Debrecen. 

MonVat. = Monumenta Vaticana historiam reg-
ni Hungariae illustrantia — Vatikáni magyar 

 Budapest, 1887. 
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Források

Atlas Hungaricus. 

Atlas Hun-

Atlas Hun-

Atlas 
 CD. 2. Budapest, 

Atlas Hungaricus. 

Atlas Hungaricus. 

Atlas Hungaricus. 

 CD. 1. Buda-

 

Atlas Hungaricus. 

Atlas Hungari-

MoT. [

 

MoT. [

 

 CD. 1. 

-

 CD. 1. 

Atlas Hun-

Atlas Hun-

A Magyar Országos Levéltár Térképtára 
 

-

A Magyar Országos Levéltár Térképtára 
 

-

A Magyar Országos Levél-

 DVD. Budapest, Magyar Orszá-

Atlas 
 CD. 1. Budapest, 

-

Kéz iratos térképek az Országos Széchényi 
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Könyv tár Térképtárában. DVD. Budapest, 

MoT. [18. sz.] = Magyarország északkeleti ré-
A Magyar Or-

-
 DVD. Budapest, 

-

Atlas Hun-

 

Atlas Hungaricus. 

Atlas Hun-

A Magyar 
-

 DVD. Buda-

A Ma-
gyar Országos Levéltár Térképtára 2. Hely-

 DVD. Bu-

-
-

Kéziratos térképek 
az Országos Széchényi Könyvtár Térképtá-
rában.

szerk. 1990. Ma-
gyarország történeti helységnévtára. Bihar 

 Budapest. 
Magyarország történeti statisz-

tikai helységnévtára 11. Hajdú-Bihar megye. 
Szerk.  Budapest, 1997.

MTsz. = . Magyar 

1928. Hajdúhadház története. 

1997. A középkori Szabolcs 
me gye települései.

szerk., 
Hajdúdorog története.

 szerk. Hajdúhadház múltja és jele-
ne. -

A Hajdúsági Múzeum év-
könyve 4: 91–129.

OklSz. = 1902–
. -
 Budapest.

A debreceni nyelvjárás. 

 1929. 
 Pécs.

OÖ. = 
Hajdúvárosok. DVD. Budapest, Magyar Orszá-

 szerk. 
Hajdúdorog története. 

-
-

Helynévtörté-
neti Tanulmányok 5:

 Szabolcs megye 

András Múzeum Évkönyve 42.
2000. 

 1888. Magyarország helynevei 
történeti, földrajzi és nyelvészeti tekintetben 
1–2. Budapest.

 2007. A régi Bihar vármegye te-
-

ra.
Debrecen. 
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2011. Adatok a népnévvel alakult 
régi településneveink történetéhez. A Magyar 

-

. Révész 
 Magyar 

Etel laka vagyis Attila hun 
király birodalmi székhelye. Debrecen. 

. Régi ma-
-

zad). Budapest.
 2011. Anjou-kori személynév-

tár (1301–1342). Budapest.
szerk. 1889–1891. 

Sop ron vármegye története. Oklevéltár 1–2. 
Sopron.

Hajdúböszörmény ma-
darai. 

SzabOkl. 1. = Szabolcs me-
 

SzabOkl. 2. = 2002. Sza-

SzabSzatm. =  
1972. Szabolcs-Szatmár megye történeti-eti-

SzamSz. =  Szamosháti 
Budapest.

Hajdúböször-
mény története.

Szabadhajdú -

Szabadhajdú -

Hajdúsámson külterü-
leti helynevei. Kézirat. Szakdolgozat. A Deb-

Kéz iratos térképek az Országos Széchényi 
Könyvtár Térképtárában. DVD. Budapest, 

-
A Magyar Országos Levéltár 

 DVD. Budapest, Magyar Orszá-

SzmT. [1800–1802] = Comitatus Szabol csi-
Kéziratos térképek 

az Országos Széchényi Könyvtár Térképtá-
rában.

bol csiensis. 
-

Kéziratos térképek 
az Országos Széchényi Könyvtár Térképtá-
rában.

-
-

szerk. Hajdú-
dorog története.

-

szerk., Hajdú-Bihar 
Me gyei Levéltár Évkönyve 22. Debrecen. 

-

1. k.
-
-

-
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-

-

-

-

-

-

-

zzz. 2. cs.

-

-

-
-

-

-

-

-

-

-

-

TelekiOkl. = . 

mi tum Teleki de Szék. Szeged.
z. = 

1–3.  Budapest.

A Magyar Országos Levéltár Térképtára 
 DVD. Bu-

-
 1981. Buda-

Vállalat.
TKD. = Magyarországi török kincstári defte-

rek 1–2. Ford. , 
 Buda-

Hajdúhadház földraj-
zi nevei. Kézirat. Szakdolgozat. A Debreceni 

-

Hajdúdorog földrajzi nevei. 
-

 1997. 
-
-

 2001. Hajdúhadházi kistükör. 
Helytörténeti kutatás. -
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Urbáriumok és összeírások a Magyar 
Országos Levéltárban (Urbaria et con-
scrip ti ones).

ÚMTsz. = 
2010.  Budapest.

Úriszék = Úriszék. 
 Budapest.

Magyar országnak 
leírása 1–3. 

 1882. Hajdumegye leírása. A 

dik -
 Debrecen.

–B
Regestrum Varadiense examinum 

ferri candentis ordine chronologico dige-

stra tum. Budapest.
Vat. = Monumenta Vaticana historiam regni 

Hun gariae illustrantia. 

-
Ma-

gyar történeti tanulmányok 1:
-

 szerk., 
Hajdúdorog története. 

-

 szerk., Hajdúböszörmény története. 

 =  
Ve tera monumenta historica Hungariam sa-
cram illustrantia 1–2.

-
 szerk. 

1871  A -

dex diplo ma  ticus domus senior comitum 
–12. Pest, ké-

.

Debreceni Képes Kalendárium 26. 
.

 Mikor keletkeztek Debre-
Debreceni 

 271–282.
Ismeretlen részletek Deb-

 Debrecen.
Debreceni halmok, hegyek, 

egyéb mesterséges és természetes emelkedé-
-

bok, gerendek és hátak a város határában, 
 Debrecen. 

Zsigmondkori oklevéltár 1–2. Budapest. 

2001. 3–7. Budapest. 
 szerk. Budapest. 

szerk. 2007. 10. Budapest.


