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X.

BEVEZETÉS

1. A feldőlhozott terület ianertetcse

Jászapáti és Jászivánv Jzolnom megyében, a Jászság keleti 
részén fekszik* Jászivány határa heves és Pély irányában 

egyben megyehatár. £.gyéb irányban a feldolgozott terület 

Jászszentandrással, Jásztelekkel, Jász&lsószentgyörggyel 
és Jászkisérrel határos. Egy ponton érintkezik Tamaörs 

határával i3*
A két település határának együttes földrajzi névi vizsgá
latát az is indokolttá teszi, hogy 175o-tol 195o-ig birtok
lási és közigazgatási egységet alkotott.
Mindkét település sajátos ез közös vonása továbbá, hogy 

nem élővíz mellé ге1épült, holott a többi jász falu csak
nem kivétel nélkül élővíz mellett terül el. Ezzel magyaráz
ható, hogy e táj víznevekben jóval szegényebb, mint például 
Jászkiaér, amely a hajdani /Kis/ér mellé települt.
Mindkét község ősidők óta mezőgazdasági terület, ipara ma 

is jelentéktelen.
A vizsgált terület felszíne csaknem teljesen síle. kisebb 

halmok, dombok tarkítják, de ezek tengerszint feletti ma
gassága nem haladja meg a loo métert.
Jelentős százaléka ma is legelő, korábban pedig Jászivány 

túlnyomó része állattenyésztés céljait szolgálta, de Jász
apáti jelentős része is legelő volt.
A mezőgazdasági termelőszövetkezetek létrejötte után sok 

legelőt feltörtek, s így a táj képe valamelyest megválto
zott.

Y>
' 1r

*
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A tanyák száma аз utóbbi időben jelentősen csökkent, és аз 

egykori "tanyasiak” nagy része Jászapátira költözött* Jáss- 

ivány lé leli száma a háború előtti 2ooo-ről nyolc és fészázra 

csökkent*

A két község területe mintegy 2o*ooo katasztrális hold* A- 

páti nagyjából 13«ooo, Jássivány 7*ooo katasztrális holdnyi 

területet foglal magába*

2* Az anyaggyűjtés módszere 

A mai Jásziványon /Akkor Hevesi vány volt, és Jászapátihoz 

tartozott!/ születtem, és ennek következtében beszélem e vi

dék nyelvjárását, ős igen sok egyszeri! emberét is jól isme- 

iáz nagy mértékben megkönnyítette munkámat*

A feldolgozott anyag egy részét fiatal tanárként gyűjtött 

/1959-60./, majd 1972-73-ban rendszeres és módszeres munkát 

folytatva állítottam össze*

A számos adatközlőn túl nagy segítséget jelentett a Szolnok 

Megyei Levéltár irat- és térképanyaga* Pesthy frigyes kézi

ratos névtára anyaijának feldolgozása után két alapvetőnek 

tekinthető munka sz eraügyr évé tele következett* fodor Ferenc*

A Jászság életrajza* Gyárfás István* A jász-kunok története* 

Különösen Fodor munkája volt jól használható igen jelenté

keny névanyaga és igen alapos könyvészeti adatai miatt, 

összegyűjtöttem 'a mezőgazdaság szocializálását követő idő

szak sajátos névanyagát is, és azok a hatámovek is helyet 

kaptak e dolgozatban, amelyek nem az egész község mezőgazda- 

sági foglalkozású lakói előtt ismeretesek, hanem csak egy ki

sebb tájegység lakói körében, hz e névanyag - a mezőgazdaság 

szocializálását követően keletkezett nevekhez hasonlóan - 

sajátos réteget képez a névanyag egészében.

rém*



- 6 -

A dűlőnevek szintén több szempontbői elkülönülnek a névanyag 

egyéb rétegeitől* tüzek nagy számban élnél; ma is# nagyon fon
tos tá.iékoaódási tényezőként•

Az első ál Le linos és nyomon követhető dulőzást 

a rendelkezésre álló adatok Gzerint в II# József által elren*» 

dőlt földadókat asz t or elkészítése eredményezte*/Ezt megelőző
en is van nyoma a dűlőkre osztanak 1757-bőls **A korán nyara

ld. kell szabni..•” /tjzk#lás előtt о d ő 1 1 ő к e t 

154#/» de ennek íráooe nyoma az idézeten kívül nem maradt term*/ 

linthogy © munka I* és 11* kötete elveszett az idők során, tel-

• • •

jeo képet ennek г lapján nemr rajzolhatunk meg# A fennmaradt a- 

dalok alapján kideríthető, hogy a nagyobb tájegységeket, s z 

kaszokat dűlőidre osztották**
Kásahalom és környéke: lo dűlő,
А к a szt ó h a 1 о m ós kör
nyéke
Alsógyep 

Táborvölgye és 

Varjas környéke 

Ä é t

Meggyes környéke 

Csukás környéke

* 9 dűlő,
t lo dűlő,

* 12 dűlő,
i 6 dűlő,
* 12 dűlő,
* a dűlő.
* 67 dűlő#

Ebből kimaradt gz akkori város területe és feltételezhetően 

a C s á t é s* azaz a mai herényi ut és Dósai út között elte
rülő felsőnyomási rész# &zen о területen legfeljebb ennyi díi- 

16 lehetett, mint a Rét nevű hstárréssen, hiszen mai ki
terjedése nagyjából annak felel megv Eszrxnt mintegy 7o dű
lőre osztották Jászapáti és Jászivány határát* Ezt a fölté
telezést bizonyítja Kováts Gábor 1791-ben készített térképe, 

amely szerint a határ 71 dűlőből állott, amelyeket Palotákra

összesen
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osztottak: "A kóiíiai özámbetílk a Bűnöket, a közönséges ázámfre- 

tok pedig a Palátokat jegyzik.” /ítováts Gábor térképének jelmo- 

gyaráaata/.
A dűlőket tehát számozták, de már ekkor is találkozunk dűlőne
vekkel s + ne-yesdulő. + „akkosd'tlő. + uorbélvhá ц dŐluée. +Gó- 

csa állása dűlo.ie. Ez a számozás a 13. században még ólt /Ko- 

csér ha,tárában ma is megvan!/, de századunkban új megoldá^e- 

lentkezett, hisz a számukban csokicenő dűlőket az ott nagyobb 

földbirtokkal rendelkező tulajdonosok neve váltotta fel oly mó
don és olyan mértékben, hogy ma már igen kevés olya« dűlőnév 

funkcionál, amely nem csládnévi eredetű: malomdíilo. ózont^ör- 

/gyidűlő. isdűlő. áaszásrétidulő atb. Az új elnevezés 621 is 

magáira 1 hozta, hogy egy-egy dűlőnek három-négy neve is van, mi
vel oz idők folyósán ez adott dűlőben más-más lett a legnagyobb 

birtokkal rendelkező egyén.
az egyben azt is bizonyítja, hogy a dűlőnevek a legváltozéko- 

nyobbak, legkevésbé időtállók. A közlők ismeric a különböző ne
veket, de csak egyet vallanak "igazidnak. Utólagos érdeklődés
esetén gyakran ilyen választ kaptam; "Ügy is hájják, mer régen

Ц. ; ; ’ \ ..
e% vét ott a letgez^agabb."

Ы
f

/
/

!\

' •

■

' 3. A feldolgozás mód s z e v e 

A két település határának lehetőleg teljes névanyagának bemuta
tását és a névanyag nyelvtanának összeállítását, névélettani 
vizsgálódást és bizonyos történeti következtetések levonását 
tekintem a dolgozat céljának.
Elméleti alapul Inczefi Géza, Benkő Lcránd, iásmér -iklős és 

Lőrincze Lajos munkái szolgáltak elsősorban, de áttekintettem 

a hozzáférhető gyűjtéseket: Somogy megye földrajzi nevei, Zola 

megye földrajzi nevei, Az egri járás földrajzi nevei, Hajdú- 

-Bihar megye földrajzi nevei. A polgári járásj és ezeknek a ta-

\
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nulságait is megpróbáltam hasznosítani,
A tipizálást és a tipológiát Inczefi Géza alapvető munkája 

/Földrajzi nevek névtudományi vizsgálata Makó környékének 

földrajzi nevei alapján, Bp*, Akadémiai kiadó 197o,Í alapján 

végeztem, néhány módosítástól eltekintve, Így sikerült a néts- 

anyagot komplex módon vizsgálni és értékelni,
A dolgozat, második leiét a Földrajzi nevek szótára adja* Min
den esetben feltüntettem az első írásos előfordulást. Amelyik

névnél évszám nem szerepel, ez írásos anyagban nem fordul elő, 

Zárójelben feltüntettem a megközelítő népnyelvi alakot,
A nevek etimológiájára vonatkozóan csak akkor adtam magyará
zatot, ha a név jelentése ma már nem közismert.
Valamennyi esetben közöltem a néphagyomány szerinti értelme
zést, ha ilyennek nyomára bukkantam, Léhány esetben sort ke
rítettem arra, hogy о jászok sajátos életformájából afakadó, 
adó dó onz e Icvenc. iák at érzékeltessem.

i

4» A két település rövid története nevének tükrében

4,1, Jászsnát JL

A település alapítására vonatkozóan semmiféle adat nem áll
rendelkezésre. Létezéséről első ízben egy 1391 /?/—ben kelt 

határ járó oklevél cd hírt:" filistei regali de descensu

", Az idézett fordulat sajátos településformára hívja fel

♦ • •

Apathy • • •

a figyelmet, hiszen a szállás földrajzi nevekben is megőrzött 
kategória: Jászárokszállás, Fulöpszállás stb. Mintegy lo név 

őrzi a szállás elemet a mai láagyaország területén, és vala
mennyi jász vagy kun település volt és az ma is.

Az idézett határjáró öklével — közvetve bár — azt is bizonyít-
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ja, hogy a jelenlegi nagyközség helyén már 1391 előtt is jelen
tős település lehetett, hiszen a határjárás kiindulópontjául 
a Szűz ».ária tiszteletére emelt kőtemplom szolgálts "Quod pri
mo incepissent a primo angulo ecclesiae beatae Mariae Virginis

" /Gyárfás Istvánt A jdsz-ku-lapideae de eadem Apaty vocate 

nők története. 137o-1885. Oklevéltár a "Jász-kunok története
• ••

III. kötetéhez. 513./.
Balássy Ferenc erre vonatkozóén a következőket írja* "Az egri 
egyházmegye névkönyvei több jász pélébániáról, különösen* az 

árokszállási, féns2arui, jászapáthi, jászberényi ás jákóhaími 
plébániákról folyamatosan azt jegyzik meg: hogy azok már 1332- 

-ben megvoltak. Be hogy melyik kutforrásból merítettek az egy
házmegyei évkönyvek, nem tudhatom! mert az egri egyházmegye \ \
területén szedett tizednek 1333-, 1334-, és 1335-dik évről szó-

a felhozott jász plébániák sehol: sincenekló jegyzékében
megemlítve. Pedig ezen Eegestrwn egyedüli kutforrás arra néz-

• • •

ve, hogy mely plébániák léteztek ama korszakban,..." /Adatok
* 0

az egri egyházmegye történelméhez. Egri Egyházmegyei Közlöny.
* * * * * é & 4

1871. március 1. III. évf. 5. szám. 33./.
Egy 1438-ban kelt határjárási okmány is szállásnak mondja A-

Serensalias Arokzallae etpátit: "
Apáti

Az 1484-ben kelt perirat más Írásában is egységesnek fogja fel
# # # * •

Simona de ApaShyzallaBw*»“ /Gyárfás i. m. III,

in deccencibus
Л *

" /Gyárfás i. m. III, 657./.
• • •• • • #• ♦ • -

a két szót: "
m 4

C9o./.
15ol-ben a "
lás fogalommal operál; /Gyárfás i. m. III, 715•/•
155o-ben uj elnevezés jelenik meg: "Jász Apáti, falu" ßekete 

Lajos: A hatvani sznadzsák adóöoszeíráea. Jászberény, 1958.

• • •

descensibus Apaty et Kisér" fordulat is a szál-. •.

77./.
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Baláeey Ferenc é& Szederkényi lándor ’’Haves vármegye története* 

című munkájukban /iger, 129o«/ egy lyarsapati neveti települést 

jász községnek neveznek« Az 1647« évi összeírás rlepján a követ
kező jász településeket sorolják fel: "Jaesz Bereny, Árok Szál
lása, Mihály Telki, Ledany, Losa, Ladany Szent György, Jakohai»
ma, ffvarsapati«• /III, 44S«/« Ennek alapján Fodor - Binden 

bizonnyal joggal - megállapítja# ”As ebben az összeírásban em-
IV \

inverse páti kétségtelenül JáBzapáti#" /Fodor« 1« nu
s v 4

161«/« A FvaiApati Jászapáti értelmezésben elírás lehet« Igaz

litett

ugyan, hogy a jász ezó gyász ólakban előfordult, például egy 

1744-ben készített francia nyelvi» feliratos térképen /Haeio 

МРР/, de a nvars és nász megfelelése aligha képzelhető el« Az 

elírás tényét az valószínűsíti, hogy egy 1675-öe összeírás is
«* \f V

Jász Apáti nevű településről tud« /Baláesy-Szederkényi i« m.
- * \ ■

Ili, 461«/* Ez utóbbi adat azért is jelentős lehet, mert har- 4

madízben tünteti fel jász előtaggal a település nevét* /Az el
ső a török adóöss zsiráfból való, ásodik 156G-ból: "Per inen- 

tie Arcis Agriensis, Piiilistiny sou Sasyges ad Coronam Hímga-
11 /Idézi Fodor 1«Jazapathy.riae: Jazberin, I.ngiar “Varas

m. 92./
A torok hódoltság idején Jászapáti is szinte teljesen elnépte
lenedett. A török uralom megszűnte után a Felvidékről települ
tek ide, többnyire magyarok« Az 1699« évi Pnts-fóle összeírás

"e
tanúsága szerint az altkor Jászapátija illetékes lakosok 71,4 

százaléka magyar volt« Fodor Ferenc ennek al pján állapított©

« •

meg 8 "Csak Kis érre jött nagyobb számban magyar elem a török vi
lág végén, mint Apátiba.” /Fodor i« nu 412./.

17oH-ben vége szakadt - átmenetileg - a jász kiváltságoknak# 

"17о2-Ъеп I. Lipót a nemet lovagrendtől felvett kölcsön fejé-



— 11 —

ben a jászkunok szaoad földjét elzálogosította*” / Vándorfy 

Jánosi Ját za-Apáthi váróé egyházáénak t úlija és jelene. Eger, 

1835» 11*/* 1731-ben podig a rokkantak házának tulajdonába ke

rült a Jászság* A függőségi viszony azonban nem sokáig tartott, 

mert a jászok és a kunok 1745-ben megváltották az ősi szabad

ságjogokat /ii«d e m p t i о/, ás újra sajátos életviszonyok kö

zé kerültek, az akkori Magyarország egyéb területein élőkkel 

szemben* Ez önigazgatásban, fokozott mérvű katonáskodásban nyil

vánult meg, és egyben azt ir jelentette, hogy a nagybirtokrend

szer egyáltalán nem, vagy alig alakult ki*

A sycrean gazdagodó település 1745-ben város jogot kapott i "A 

népes* módos ás immár redemptiós kiváltságokkal rendelkező fa

lu városi ro-gra tört« s csakugyan még a redeiapiió évében meg-
* Л # . v

kapta városi jogait négy vásár tartásával.” /fodor i. m* 415./.

175o-ben megszerezték az Egri Káptalantól Hevesiványt, és a re

demption összeg arányában ezt az акког elsősorban legelőnek 

nasznált területet is felosztottak*

Városi rangját 1871-ig tartotta meg# Ekkor lett nagyközség, majd 

a későbbiek folyamán község, és csak a legutóbbi időben vált új

ra nagykbzeéggé*

A nagyközség neve ének e^vé_b,_előforáulásai,;

1759*: "Prothocollum 1-um Oppidi Jasygali Aoáthy...” /SZIL/,/
//

/ 1739*: "Apáti, Jász-Apáti, Szabad Jász Mező Váras a Jászságban,
" /bedeko-fekszik ezen Kerületnek napkeleti oldalán 

, vich Lőrinc: "Jászok és Kunok Ismerete 

Kiskunfélegyházi Muzeum birtokában/, 

18o2.i "Protocollum ••• Oppidi Jász Apáthy»*»”

• ••

” Kézirat a• * *

■■

/SZU./,
- /
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18o8•í ”Privllegiált Jása Apáti Várossá határja fel osstáeána 

a szerent való képe, a ránt az az 13oo-ik esztendőbenn 

fel osztatott /bodekovich Lőrinc térképe. SZEL/,
1851.s "Jász-Apáti adoközség telekkönyveinek I. Darabja"

/EZML/,
185o.: nJászapáti község határának osztály-könyve" /SZML/, 
1889.í "Jász Apáti községi elöljáróság! ülések 1egyzokönyve" 

/SBKL/,
1895. : "Jása-Apátlii város... " /Véndorfy műnk íja/.

* í #

A köszág nevének írásas rögzítése jelentős ingadozást mutat 
tote a századok folyamán. A szállás szó viszonylag gyors eltű
nésének oka az életforma megváltozásában keresendő, a későbbi 
változatok pedig egyértelműen tükrözik - az í ‘ásnorma kiala-r 

kulatlaneágán túl - a jelző ée a jelzett szó összetett szóvá 

tapadásának erősen ingadozó folyamtát. Csak századunkban ke
rült sor arra, hogy a község neve hivatalosan és véglegesen 

Jászapáti legyen.

A nép ma is .jász előtag nélkül használja a nevet, ős a nyelv
járási sajátosságoknak megfelelően Apátyi-t mond.

Az Apáti településnév elterjedt hazánkban, lényes Elek Magyar- 

ország „'űographlai szótára /Pest, 1851*/ címtí munkája -Táezepá-

tin kivtil 36 Apáti nevű falut, pusztát stb. sorol fel az akko

ri Magyarország területén /I, 28 Ili 32-35./. iia is több mint 

2o Apáti elemet tartalmazó helységnév található L^gyarország 

területén.

*»
J7

■,/

/
l

A nssxyközség nevének etimológiája 

A j á в z szónak mint nevestportnévnek a magyarázata igen sok
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változatot termett az idők folyamán, Horváth István délibáboe 

elképzelése a Vila*, minden pontján a .láss szó alkotóelemként 

való feltűnését sejtette, Kaprinav István szerint az 1.1 as sző 

elrontott alakja, fordítása a Jc.syx ás a Sfrarsones. Nyilvánva

lóan elfogadhatatlan ez az állítás is, Eugenics András is eh

hez hasonló elképzelést fogalmaz meg Etelka című regé

nyében, Hunfalvv Pál is ezen a nyomon indult, de 1081-ben új 

elképzelési fogalmaz meg, mivel az áss szóból próbálja ere

deztetni a jász népnevet,

1899-ben jelentős fordulat következett be e ezó értelmezésé

ben: "V, J, Lamanszl ij pétervári professzor állította fel elő

ször a raa gyár ár s л ága jászol: eredetének helyes elméletét, e ez

zel összefüggésben a jász ezó helyes etimológiáját, ••• meg

állapította, hogy azok a jászok, akiket tagyarcrszágban a kunok 

társaságában látunk, azonosak azokkal az alap eredetű jászok

kal, akik más helyeken a kunokkal ka csolatban szerepelnek, A 

magyar jász szó pedig nem lehet egyéb, mint az alánok jól

"jászok”, amely az s- 

lánok régi nevéből, az a a-ből származik," /Háraeth Gyula: Egy 

jász szőjegyzék az Országos Levéltárban, 142,/,

X

ismert orosz, illetőleg szlát* neve:

Llódszereoen és igen bó adatolással К e 1 i c J n о s 

fejtette meg a szót a ^a/cvar ^r/elv 1312, évi száriéban /193- 

197,/* álláspontját a következőkben sumázsa: "Az- arabok, s 

részben a törökök, а в -oknak nevezik az alánokat 

-tat, nyelvekből a szó átment az oroszba, s minthogy £-n kez
dődött, szláv hangzásnak íegfelelően, az oroszban дг: kezdetűvé 

kellett lennie, alakja, jaei." inthogy a magyar szó is j-n 

kezdődik, te át olyan hangon, a mely a szónak csakis szláv
* * *

alakjában keletkezhetett, kétségtelen a szó szláv eredete•••"
/197./.

A tör.-
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Ezzel a ,iása sző etimológiai megfejtése lezártnak tekint

hető*

Az Apáti név eredetéről Virágh Bózsa a következőket írja:

" /Magyar helységnevek erede-uApáti az apást szám*• « • • • •

dete. Szeged, 1931* 9#/*

A szó régen használatos helységnévként: "1182-4* k*/1418*

Hoc autem nemus et terra predicts in tribus partibua •••

Szláv eredetűApáti le QPP'fc* apát*

Végső forrása az arámi abba "atya"? ez gyermeknyelvi szó."

cseh opat• • • • • • • • • •

/TESZ I, 163./.

Az Apáti szó Kálmán Béla szerint egy alapszóból és ш» 1- 

léknévképzőből áll: apát + i. Az ^i "A birtoklást fejezi

ki e következőkben: /Jáoz/apáti /az apáté/, Papi /papé/*.*"

/Kálmán Béla: A nevek világa* Bp 19 Го* 17o*/*•»

Egy 175o-bol származó adat tökéletesen egybeesik a Kálmán 

Béla megfogalmazta folyamattal, hisz egy levéltári forrás 

feltünteti az Apáté alakot: "Communitatlo Gppidi Jazigalis

" /Capsa 28. SZML/• Minden bizonnyal elírásról 

van szó, de ¥&lanieiyes "ősi nyelvérzók" is munkálhatott abban, 

hogy a jegyzőkönyv írója éppen így /!/ írta le a város nevét.

dieti Apáté • Ф •
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4*2. s z i v а п у
195o óta önálló község /Hnt. 1967. 714./. A névadásról a kö
vetkezők olvashatók: *5» A község nevénex megállapítására
javaslattétel* Az előadó jegyzó jelenti, hogy az alakuló kép
viselő testületi közgyűlés egyil igen fontos feladata, a köz
ség végleges nevének megállapítására való javaslat megtétele. 

Előadó továbbiakban ismerteti a község jelenlegi ideiglenes 

nevének /Hevesivány/ a történtét és jelenti a község dolgozó
inak óhaját, hogy a község végleges nevében az "IVÁMY" szó 

feltétlenül benne foglaltassák..• az érdekeltek a község ne
vét Jász az ént iványban kérték megállapítani. x,iár ekkor kifogás 

tárgyává tétetett a javasolt név hosszúsága, feltétlenül ki
vánalom még az, hogy a község végleges nevében a ’’JÁSZ" szó 

is benne legyen. A helységnévtár adatai alapján az előadó az 

"IVÁHY" szó különféle összetételéről és képzéséről tesz je
lentést és mindezek eredtnényekép a község végleges nevének 

"JÁSZIVÁHY"-ban való megállapítását javasolja." /Jegyzőkönyv 

Készült Hevésivány községben 195o. évi április hó 1. napján 

a Défosz helyiségben tartott községi képv. testületi alakuló 

gyűlésről. A Jlsziványi ianács VB tulajdona. 2-3./.

A köaség neve több változáson ment át a századok folyamán. 
Első ízben 1234-ben bukkan fel: "

” /wenzel Gusztáv: Árpádkori Uj Okmánytár. Bp. 
548./ Borovszky Samu azonosítja az elnevezést a mai 

Jászivánnyal: "II. Endre 1234-ben Aba-nembeli Sixtus fiának,

ináé tendit versus ter-

ram Iwan• • •

1867 • *

Bemetemek adományoz hat birtokot, köztük Pélt és Patának 

azt a negyedrészét, a mely eddig a hevesi várhoz tartozott. 

Pél határát is leírja a királyi oklevél. Határában vannak:
Iwan föld, ma Heves-Oltumán mocsár, Solyfok, ma Sajfok

" /Magyarország vármegyéi és városai. Heves vármegye.
• • •

iván• • •
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vier;eeatetLe« ,/r. S 7 sr-ras e. n. 449*/

in '..orré Iván.. • rt /lenehtu* ineixbmentorum i4t- 

.ereilt. •'* . . t:••:.■•.■ 5 ti Xi rleoeie* ’.ov ..t.- / Xiar
n^/.

wl2É2& /it*«/ in»er /&4£1

1292.s "

1 •* r Л íápt. lit. : .)•

tiv. 7. feae. 1. i'Ä* 4*. 3. ée hl. 11137.'. int © «ieonli>» 

1 кеда a íTáláesiak UHdce, körével -együtt ftaiBl eld*

. i' ;-ou t-;o .! vee-Iimn ;üe. tót. mii д. kel.
v kltsÓskiv' .'l értendő, taint в «к.Хуиек ű.-owaüédiaiul в ici>- 

stel fe.cvő Apáti, isér, /leró*/ ore, Csáss, o^ses erlittst- 

пек 14 -2*Ъап. /Л* 15745*/ /Csánk!1 £ a^arorsság történelmi 

f31dr 4»« a MmayaOiak karéban. Bp. U<3o. X,BW

/-ilslncíius Xaetrueeatoxm

■Л m vilim 7. • Oopituli .1 rs&eaela. *vee yoi vállár/ 

Mer. tételezhető fel* hoí;.y aa telített birtok e *issáa tál fek- 

vő yiván lőhetett volna, bár ex is sas ^ri ■.áptalenhoa ter- 

tásott, de аз dp-priván -Irans ЛЪХвсша asvoi viöeli ез okirat-

• *

1436.1 *... iváiSff voosta In Cooltatu Met 

éyójzfáe idési eonkéjában est ha tár;] áré okiratot, enelj-ban a 

név fenti, pc usált véltoaata o.vaaíiaté /1*0« Hl, S57*/«

1 ,>о 1 • s ... pocoe-j*io íví .onii et > 1ош>Л1з do -aides lyány 

vooa .a*..’ /^o. Ш, 715*/*
1527-ben e Felóoslak as .gro káptalanra halták a települést, 

адоХу e Jeer Moves f illáéa volt /i’odor 1* a* 415*/*
A3 1520-ben kéealtett "LésáP-diük tér répán ... fel ven másol

va ide ejy Ipen név falu.* /uo. 4X5./ 

liöo.s -ővqq ivűjii. íoXu:' /.ek-oto lej00 1. a. 3o./* 

»Hsvwawűmásgya adédseseirásn J^y^L-iic 

o©p. { r-. p. 11. / .el -í.-usr u rei:o* .»evoa v.".v.o;;:e г rxn^e.

# • «

óvóén. • • ...Q47VS Xmm
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Eger, 1897., 452«/»
1564*8 "üewes Iram" /üo*/
"úeveo 6e K.-üaonok vám.© gyek 1635* övi portái ás takseinok 

Összeírása
1686.* »Heves Iván” /üo. 459./*
A törökök, mint valamennyi jász települést, ezt is elpusztí- 

tották. 1717-ben viszont már аз apátiak bérbe vették az Egri 
Káptalantól, majd 175o-ben meg is vásárolták egy Boot negyei 
pusztáért óo 3*ooo forintért*
A birtokba vétel után a redemptió alkalmával szerzett jogok
nak megfelelően felosztották Ivány határát* Ez a település 

tehát csak ekkor vált a Jászság részévé. Jászapáti város tu
lajdonává. Jászapáti külső járása lőtt, a tonyavilág kialaku
lásának egyik centruma, magja. Ettől kezdve Hevosivány 

erepel egészen X95o-ig.
1773*8 ". íVcq lyányhoz való Osztály

I varad Puszta •••
József földadókatasztere/.
1709.8 "Heves Ivánv" /Litzner térképe/
1799*8 "Heveaivámri Jász Busztán..•" /Bedekovicli Lőrinc kézi
ratos nave/; "Iván, iievea Iván, Szabad puszta a* J iszságban, 
nap keletre a* Jász Apáti határhoz kaptsolva*" /Vályi András* 

Magyar országnak leírása. Buda, 1799* 229*/•
18o7•: "Ueveo lyány, és Kotsér Pusztákban" /tjzk. 376./.
1828*t "Proedia et diverticula ••• Iván /Heves/... Begy Szál- 

" /Bogy Lajos* Ilotitiae ... inclytae degni Hungáriáé, 
pertiumque eiden adnexerum ... Buda, 1820., 465./*
Az és -nv ingadozást a terület nyelvjárása na őrzi. Ma u- 

fgyon Jásaivára a település hivatalos neve, de a lakosság no-

Límm P 1 3/4 /üo. 441*/*±Lik‘A-Ii... .

néven
" /Сарае 22. S2ML/. 

Ueveo Ivantul ..." /II.
• • •

1706.í « é• • •

'

%

lás • • •



b
■íti

V

4

; 4

4

i•í4;

4

*

•i s;■V

' ь

оурилра вохэтодтч о опора s о р £ Аризртвйэт9^ ЖпАтЕЕпзр if

•/♦еб supers 4-г eu6t spp
G Э Л О f f öS

©лх©ХХТ 

•A©u£psiCx©4 W«©*

-ОХ9АГЩ xeoAOii • ajosndjtaguT ?o £[ ©4 дебета V/ U*©T 

-ош Sox^njzepxcA %дв ••••sőypy *32? so ^©лэиГпр^©

Х©гп е*зио5? рршои *тор 2gvy 

-*ЗХ©31 igqAau&igmdZB a^zmid up^etl^Q^ oßSow s ртацррх8* uaqsipzs
•^ТОШОЗЗ £XI• • •

£ЗЩи »W^TJO %0&8XZß\miQZQ Bf лри Зола“ ö чщлэкв appg- «F®tw
•3IX2CO^ pAGTirte^UQ^SQ }ioq.opo Х-ХОД 

-00X0J Q ^pTötaaÄTOj зрзирзрхрА pAApoepppdex©* з^зр^

V •pnpjojax© °P *оз&тд £‘0X9 uesjppxA a udbo драЛрашегс uuTf zy 

•/•96°X *€i.6X sjcpxAecföooÄx^H 5рео8ав*2озг<Зрй ла^в^Г V/ *22 «epW
-?>x©T $)ря&хш:а£:ен тэта a отаэрэ A©uspxpd©X©^ ¥>Q ^ер^ирлв &xr:Aj

*ЩАХ zv 9Ъ\ЪP0J3 TApuíppoeze эшорэ ^р^ритш Apu ЯарГтЩЩ? у

tp^nssri^ssoftp^T

'•
•Щ1ШтТЗОА0Н $9° *ТШГЙАТС0А9Н *tlTUr?ATSOA0)[T *ХШ;АТ

uoq3{03}Oxo еоГ'вдгргю^штац
\

•ATT гэдэ^ец Ш so и тхыгце££ от 

a ор ac£?öJÄSjpT у »риош ^ЛирлтввАэр ^трври Spra эгера qqoiK

I
ЭХ -



- II.

1. A FÖLBittJSI НВУЖ КПЬПАН

1.2. И Ü n, t a n
A Jászság q palóc és a tiszai ny e 1 vjárást őrület kässott helyez
kedik el» átmeneti nyelvjárástípust képvisel, azaz nyelvjárási
oscrapontból csak viszonylagos egységről beszélhetünk. /Imre 

Sewat A *ei »agyar uyölvjáubüO';: .rendszere. bp., U7o. 37., 

333./.
1.2.1. A margSahanh-zók

As i-aéq a nyelvjárásterület egyik fontos jellemzője, bár mér
téke szinte tefkepüléeenkőnt változik. Ennek bizonysága a kö
vetkező falucsúfoló, lyet különösen az apátiak mondogatnak 

szívese»« "KÍsíren a bikát /békát/ beletapoaták a pípbe /pép
be/ ,** Erősen i-ző még Jáezladány nyelve, de az í-séo kísérő
je as apátiak és a szentondrásiak nyelvének is, bár csekélyebb 

mértékben.
Az adott terület fö dro j ziné v-any a pában is feltűnnek esek а 

jelleget esőé gek. Jó példa a Fehérkut fehér elemének néhány 

lakváltozata« /Feír /1735./, Fejír /1794./. A mai népnyelvben 

e szónok két változata él* családnév! alakban Fehér, mellékné
vi alakban fehír.
A zárt -e használata is általános jellemzője ennek e nyelvjá
rásnak. Eámétt tő Juatgpltx, esetleg к*m£ttemető- Sz8dsr.1est 

mondanak,és foloőrotet hallanánk, ho élne az elnevezés, ‘to
vábbi példák« Demetérdollő, Bérént©szállás, Otasikereszt otb.

Az ü helyett némely esetben 6 hangzik* dőlő helyett követi: ez e- 

dullő-t mondanak. Ennek írásos 

dullo. Makkoadőllő./Ь. A fö drajzi novjlk szótára./
is található« .^rdo- /t

H
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A hont';uaae;"sauntetc8 erőteljesebben jelentkezik,mint a köz
nyelvben, azaz a hangurfeloldó -.1- teljes értékű hangként hal
latszik* *&ü3va.iiaőllő. l>ós; :iihotár. Hafüszajitó« Maosaajidől- 

lő stb« Базе1 ellentétesen haté a hrn /Irtoreiatéo jelensége, 

tly a köznyelvitől teljesen elütő hangzást eredményezi Lajos 

Laos« A —Л— egyéb hanc^ie ly з et ben kiesik* Mihály telek helyett 

..ihatelek. Lojzi helyett Luzi« Ez már в hengkivetéa jelensége«

1.2.3.

A palaoaAAzacxó fontos tényezője о vidék nyelvjárásának* Bola- 

r*Tuúr /Belajthyfenék/, Bőtvdőllő /Böjthydalő/, Alattváavlút 

/Alattyániút/, Aoátvierdő /Apátierdő/« Lz is olyan fontos jel- 

1шгб, mint a másik község 1-zéoe« hisz a m sík község ezt a 

jelenséget öntötte főimébe* **Az ctpdtyi patyikába eltört a fa- 

tyukör."
A köznyelvinél erőteljesebb peletalizálédás ellentétes jelen
sége s "keménvitésg« azaz a köznyelvi lágya bb 

hang helyett a Keményebb mássalhangzó használitta figyelhető
meg* Mrvdnozi. :et /Márványsziget/, Hevesi vámba /Hevesiványba/,

#
Alkotmámba /Alkotmányba/, Hévenyggon kívüli példák* lejint, 

szegint /legényt, szegényt/«
Jellegzetes hangtani jelenség továbbá а тюtlényé tás. azaz о 

rövid manánhaiL-ssé ± 1 + máoaolhattísaó kapcsolatából kialakuló 

hosszú ыа nánhanggó + második hosszú mássalhangzó* Kakukfőd 

/Kakukkföld/, uido-iddoi /Hide oldal/, Kosaút т^шшеоее /Koesuth- 

gyüaölcsös/, Hét torna /Holt—Tama/« Köznyelvi példák: aortát 
/megállt/, sőd /zöld/, kőt /költ/, stb.
érdekes példája a magán- és mássalhangzók egymásra hatásának 

a Kalmárigposq és a Kómárlanos alakváltozat« A Kalmár elég gye
kor! vezetéknév esen a vidéken* és földrajzi névi alakbon is.
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nóvejtűsben lo sajátos bánaton! változáson ment át az idők fo
lyamán« a+l> Óm
Az jL helyett némely Ьод környezetben Д hongsik: й&ЗЫоИв /Ká

lidul©/, a ,1+t hangkep coole tbc 1 pedig leess .Bolotvidóllö 

/Balatyid d lő/• jáa utóbbinál jóval gyakoribb a köznyelvi 1 

kettőzése: termel lőszöveticezet. Bella, alulié.
A hasonulásnak is van köznyelvitől eltérő változata* A részle
ges hasonuláo sajátos jelenőé ei: Adánhad /étdámhad/, borozó
déi lő /öorosdulo/, .issdolló /iisdalu/,stb.
A t e 1 .1 e s hasonulás némely esetben erőteljesebben érvé
nyesül, mint a kő zny elvben: flatysaék vagy /Magysssék/ •
JSgyéb példák« maghal /meghal/, métffog /megfog/ stb. .elvétel
képpen akad ellenpélda is: kínval ért ra-ümoce. búza otb*

A hetvenen felüliek nagyon szépen ejti: az lg, hangot* Pél*l- 

ut /Pélyiút/• bgyéb példák: gól*a* l*án.v stb.

t *
•p\

», ...

ír
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1.3. £ sékéezlet 6 в alakig n

1*31« A névanyagot alkotó Б 2 о к i д с в

A szókincs vizsgálatába дет vontam be a termelősalövetkezetek
’ L ,". j) ■), й':,\ - .у

létrejötte után keletkezett neveket, mivel azok nagy része 

egyértelműén a hivatalos névadás jellegzetességeit tvikrözi, ás
nem illeszkedhetett be teljes mélységben a névanyag egészébe,V • v. \ . v?
Innék következtében nem kapunk megbízható támpontot a névadás 

természetéref lényegére vonatkozóan.
\4

\

Az így számba vett névanyagot alkotó szókincs |xárom 

nagy csoportra osztható:
\

■

1. főnevek,
2e melléknevek,
3* e g у é b s z e f a j u \e s a vak *,

A névanyagban szereplő főnevek nagyobb része köznév 

/12 5/, és* ezek előfordulási száma a teljes névanyagban több 

mint Öt és félszáz. Ez a valamivel több mint négy és félszeres

I..ív.
i\-
Л

\V

előforulás igen gazdaságos felhasználást mutat. A 92 tulajdon
név pedig 134 esetben fordul elő, Khhez tartozik még a két vizs
gál i, település négy névváltozata: jászapáti s Kagyiván. Heve в i-
vány, éáuzlvány. Lseket négyszeri előfordulással vettem figye
lembe tulajdonnév! szerepkörben. /

A főnévként használt tulajdonnevek megoszlása a következő:
1, vezetéknév:
2. ragadványnév :

64
kereszt-

1 ' ■

nevet egyaránt tartalmas./ )
15 /Ebből 3 vezeték- és

1. if*'-{■'*

V)63. vezeték- és keresztnév:
4. településnév*
5. szent nevet

\ v
V4 К

■

■ц2 IM; >!
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6. keresztnév:
7, orezágrésznév: 2 /Szerbié, Pzibéria/

1 /íarna/

2

8, folyónév:

A sok személynév előfordulása a föld birtoklásának megoszlá
sával, a nagybirtok hiányával magyarázható, {Jellemzőnek kell 
tekintenünk, hogy ez előforduló személynevek jelentős része 

a redemptió alkalmával földet váltó jászok közül került ki 
/ 39 v zetéknév mintegy 7o előfordulással/*

Gyakorisági vizsgálat

A legtöbbször előforduló köznév a dűlő /76/, majd az 

u t és a li a t á r következik meglehetőst nagy élofordulá- 

si számmal / 39 - 31 /• A 3o és 2o közötti előfordulás: ta

nya /23/, föld /20/; a 2o és lo közöttiek: kereszt 

/16/, gyep, járás /15/, halom, lapos /13/» 

fenék /12/, erdő, szőlő /11/, lo alatti elő
fordulásnál bírnak a következő köznevek: rét /9/, árok, 

fa, h á t , iskola, kút /8/, fertő /7/, 

had, ke, nyilas, tábor, telek /6/, Egy

szer fordái elő mintegy 6o közös főnév, a többi 2-5-ssöri e- 

lofordulást mutat.

A nagyobb gyakorieágot mutató közös főnevek jól ábrázolják
a táj jellegzetességeit ée a rajta, benne zajlott és zajló 

életforma sajátosságait: 

a/ felszín : halom, lapos, fenék, hát, part, árok 

stb.
: gyep9 erdő, szőlő, rét, faЪ/ növényzet 

с/ állattartás: járás, rét, kút, gyep
6/ földművelés: föld, nyilas, telek, dűlő stb.
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е/ esem ény

f/ t e 1 p ü 1 é c f о г а а

g/ m ü v e 1 ő á в c 

h/ közlekedés

s tábor

s tanya 

s iskola 

: ut, dűlő

A teljes koznévi anyag számbavétele jóval színesebbé, gazdagab
ba teszi a képet, de az itt felsorolt gyakorisági mutatók valós. 
hiteles képet rajzolnak meg a táj jellegéről, a táj és a benne 

élő ember viszonyáról.

A KELLÉK Г E V E К száma 116, teljes előfordulási számuk

25o, azaz egy melléknév átlagosan 2,21-sser fordul elő a néva
nyagban. A 116 mellálnévből 83 köznévi eredetű, és esek közül 
22 melléknévi igenév vagy abból eredeztethető szó Aö* A tol- 

dalékolás*/, a többi pedig tulajdonnév -i képzős alakja.
A tulajdonnevekből képzett melléknevek 51 esetben jelentkez
nek a névanyagban, ás általában a közeli, néhány esetben a 

távolabbi település nevét tartalmazzák, s így ez US, illetve 

a HASAK szóhoz kapcsolódnak, annak lesznek megkülönböztető e- 

lemen: herényiéi, 8se&t| rgyihat&r, Egriát, Hevesiát, Eieéri
ét ctb.

A melléknevek előfordulási g у akorisá- 

p: a tehát más képet mutat a névanyagban, mint a főneveké.
A leggyakrabban előforduló melléknevek a következők*

külső /4/ 

hegyes/4/

1 e g e 1 6 /4/ 

belső /4/ 

réti /4/

nagy /14/ 

jász /12/ 

kis /11/ 

alsó /9/ 

f e 1 б 6 /7/
• .n •
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Háromszor fordulnak elő a következő melléknevek: állami, 

u í i, g j e p i, dűlői, в яám ű, m e g о в, megy- 

gyes, székes, akasztó, levő, kaszá

ló, vágó, csukás, telki, bú, ccátás#

Az egyszer előforduló köznávi eredetű melléknevek szálra 47.

A településnévből káp att melléknevek gyakoriaági mutatói: 

szentgyürgyi /5/ 

heves i 

egri

Kétszer fordulnak elő a következő melléknevek: herényi, 

Jászberény i, apáti, dósai, hevesi- 

v á n у Íj, jákóhalmi, mihálytolki, szent- 

a n d r á в i.
A többi /12/ egyszer-egyszer fordul elő, lesz névalkotóvá.

/4/
/3/

Az EGYÉB SZÓFAJU SSAVAK közöl a névutó fordul elő legnagyobb
esetben válik névalkotóvá# A szá&névi eredetűszámban /5/,es 7

ezavak^A^ összesen lo előfordulással. If calak négyszer szerepel 
r. névanyagban, egy kötőszó /át./ kétszer, egy igekötő /el/ egy
szer.

A köznevi eredetű névalkotók tzámr csaknem 23o,
пиши*—umlfcin—ni и» "in I Un щи n#n i>i ujj] h#ih iwiiHh i#i nr m» nr~ irr ~n int* #nf ■ iri r iii -«■ «••-->#»•» —

hat és félszázBzor fordul elő, a tulajdonnevek csoportjába tar
tozó szavak száma 114, előfordulásuk száma mintegy 13o. $ееке- 

sen tehát esek. en három ée félszáz szó fordul elő a névanyagban, 
és esek alkotják a mintegy 51o novet.

s ez több mint

Ezek a mutatók egyértelműen tükrözik a a földrajzi név természe
tét. a megnevező jelleget# Ezért kell tenaéezetesnek tekintenünk
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eat, hogy a fen vek nagyobb erényt mutatnak e telje? névanyag
ban, mint a melléknevek* íei’mássetes továbbá az is, hogy a 

földrajzi névként szereplő főnevek képzett alakjait a névadás 

melléknévi /megkülönböztető elérd/ funkcióban újólag felhasz
nálja •
A meglévő, első kelethezéeü nevek gazdaságos felhacsn'"őrá el- 

sprban így jeletkezik. Fontos lényeges folyamat a szóba kerü
lő szókincs felhasználása tekintetében az orréb széf min szavak 

szófaji tartalmának, jellegének megváltoztatása /ige, igenév/* 

A felhasznált szó anyag névvé válása tehát sajátos tüxvényfeze- 

r"Bégeket tükröz*

1,3*2* A_X oldalékolág

A földrajzi nevek természetéből következik, hogy a bennük sze
replő képzők és egyéb toldalékok nem matatnak olyan gazdagsá
got, mint az egyéb nyelvi anyagok, szövegek, közlések* Lz a 

földrajzi nevek alapfunkciójából /helymeghat ározás/fakad, VÖ,
A névanyagot alkotó szókincs.

A feldolgozott terület névanyagában 8 főnávképző 35 Esetben 

fordul el5. A képzőanyag kisebb része a de verbális képz к cso- 

potjába tartozik* ilyen képző funkcionált a történeti névvé 

vált * /, s v á n у névben, továbbá ez osztály fóidrajei- 

név -alkotó szóban is* kindkét képző elég ritka a földrajzi 
nevekben is.
A legvirulenr.ebb de verbális főnévképzőnek az -ás« -ée bizo
nyult: állás, járás, nyomár, szállás. elágazás ctb* Lhhes ha
sonlóan nagy hatókört főnévképzővel a névanyagban nem találko
zunk:
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-ás, -és: 25 

-tág, -ség: 3 

-éez: 1 

-et : 2
-ke : 1 

—de • 1
-ály : 1

-vány j 1
Az adott képzők előfordulási araijának sajátosságait egyértel
műnek kell tekintenünk, hogy Papp Ferenc szóvégstatisztikájó
val összevetjük* Azt tapasztaljuk ugyanis, hogy a képzők az e- 

gyéb nyelvi korpuszokban vagy sz<5 anyagban más megoszlásban, e- 

1őfordulásban szerepelnek, mint a földrajzinév-anyagban /VÖ.
A magyar nyelv ssóvégmutató szótára. Akadémiai Kiadó Bp, 1969, 

Szóvági diagramnak. 545-551,/,

f

A melléknévképzók jóval nagyobb gyakorisággal 
bírnak. Igaz ugyan, hogy ebben az esetben is mindössze hét 

képző szerepeli jelntésváltoztetó tényezőként, de előfordulási 
számuk jóval nagyobb, mint a főnevek esetében: 1?5.
В toldaléktömegben külön csoportot alkotnak az igenevek, amelyek 

közül igen kévéé funkcionál a névanyagban igenévként, mivel e- 

zek jelentős része már a névanyagba kerülés előtt főneveeült. 

Féhány azonban megőrizte eredeti fundkcióját: csinált« való, 
lévő, nyesett, akasztó, lopó.
Ugyanez vonatkozik az -e képzővel ellátott szavak tálnyomó több
ségére is* csátős, makkos, parejoe, csukás,epres, mocsáros, pi- 

ócás stb. Az eredeti jelentés /valamivel való ellátottság/ a- 

zónban még mindig benne lappang az ilyen nevekben, és ez a föld-
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rajzi névvé válás fejlődés szempontjából is számottevő tényező 

/ Vö* B.:rczi Géza: A i.agyar szókincs eredete, Bp. 195G« 157./*
A »je képzős szavak a táj arculatelnek megtestesítői, a növény
éé állatvilág legjellemzőbbnek tartott elemeinek megrajzolása 

révén,
A leggyakrabban előforduló laelléknévképző az »1, Köznevekhez 

ás tulajdonnevekhez egyaránt kapcsolódik, s í у egészen széles 

szóanyagot fog át, tesz alkalmassá a megkülönböztető elem funk
ciójának betöltésére, a névanyag differenciálására*

-is 55 

-s: 52 

-ó, -ős 3o 

-t, -tts 5 

-féle s 9 

-u s 3 

•beli s 1
A -dik Eorszámnévkéoző kétszeri előfordulása elenyésző a többi 
képző előfordulási számához képest, e u yanesak minimális szerep 

jut a névanyag megalkotásában az egyetlen igeképzőnek /-tét/ is.

A ragozás és a jelenés jóval szegényesebb képet 
mutat. Ennek oka egyrészt a magyar ny93v tulajdonság jelzőt kife
jező természetében rejlik, másrészt szoros összefüggésben van 

a földrajzi nevek természetével ir. A tulajdonságjelző rag nél
kül történő kifejezése mellett © birtokosjelzős szószerkezet 
végződés nélkül történő xegálakotáee teszi lehetővé a viszonyla
gos re gв z egény о éget •
A 23 birtokos személyrag a földrajzi névvé alakulás fontos állo
mását érzékelteti, mivel a köznyelvi birtoklási1 unkció kifejezé
sére szolgál - kezdetben s csak a teljes földrajzi névvé vá-
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lás után szűnik meg funkcionálni. J<" peldr erre s ffelmárütiioea 

és a hemárlapos alakváltozat. A birtokot ezerélyragoe alak az 

idők folyamán megrövidült, és helyébe a szeraélyreg nélküli vál

tozat került, amelyben a birtokos jelölése csak közvetve je* 

lentkezik, fedezhető fel, és alakulag inkább a minőségjelzős 

szószerkezethez hasonlít, de aszal nem teljesen azonos értékű, 

tartalmú viszonylatot testesít meg.

16 előfordulása eléggé szembe-A többes szám ,1 e 1 é ne к 

tűnő jelenség, mivel több tárgy összefoglaló és lokalizálható

neve, в megjegyzendő, hogy ilyen névalakulat az lemért gyűjte

ményekben nem túl gyakori.

Az egyetlen birtok jeles alak a kivételt jolenti, 

de az egyetlen Igei személyrágós név nem játszik ettől eltérő 

szerepet.

A kát határozórag az ilyen névгlakulat ritka voltát bizonyítja.

Ragok és jelek:

- birtokos személy rag: 33
- a többes szám jele : 16
- határozórag
- igei személyrag

: 2
» 1

A fentiek alapján megállapítható, hogy a két település föld
rajzi neveinek alapvető sajátossága a szerkezetalkotás egyeze- 

rüeéfoe, a köznyelvinél egyszerűbb, színtelenebb toldalékalkaL- 

mazÓBt A képzők és az egyéb told lékok aránya az elnevezés e- 

gyik lényeges tendenciáját világítje. meg / 169 -45 /» azaz a 

képzők teszik alkalma, sá elsősorban u köz- és tulajdonneveket 

a földrajzi név funkciójának betöltésére, a az egyéb viszonyí
tó eszközök /ragok, névutó!:/ jóval kisebb számban játszanak
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cserepet. Ebben leli magyarázatát as is, hogy a mellóknévkép- 

sők száma Jóval nagyobb, mint a főnévképzőké / 155 «* 34 /.

összegzés: A széfa.iiság: és a toldalékolás a földrajzi nevek e- 

setében is természetes és sajátos rendszert alkot. A eajátoe- 

szőfajiság és toldalékrendszer erőteljes egységet képez. A 

szerkezetalkotáe legfőbb jellemzője a nyelvi-nyelvtani viszony 

ielöletlonsége. bizonyos értelemben vett eazköztalenságe* A 

köznyelvi jelölés gazdagabb, árnyaltabb,, mivel az abban kifeje
zett viszonylatok is sokoldalúbbak, gazdagabbak«

/

i



4.3. Л nóvnny ж ezer к esettana

A földrajzi nevek kisebb hányada /'• 3 -ivei több mint 9 száza» 

lék/ egyszerű, nagyobb részük többtagú*

óz e g у t a f. ú földrajzi nevek
Az egytagú földrajzi nevek csaknem kivétel nélkül ЛSerbia, Szi
béria/ köznév! eredetűek, noha egyéb gyűjtésekben nem ritka a
személynevet tartalmazó egytagú földrajzi név sem /Vő. Incsefi

• - * *

Gésa* Földrajzi nevek névtudományi vizsgálata, Ep. 197o. 24-25./. 

Az egytagú földrajzi nevek úgy keletkezhettek éo keletkezhetnek, 

hogy © köznévl megjelölés is bétőlthette és betöltheti a föld
rajzi név funkcióját. Olyan alakulatok megjelölésére szolgálhat
tak, szolgálhatnak, amelyekből az elnevezés pillanatában egyet
lenegy lehetett, vagy egyetlen ilyen alakulat játszott, játszik 

szerepet az elnevezők életében. Jól szemléltetheti ezt a jelen
séget a Velemi MGTSZ területén lévő gyümölcsös névadása. Az e 

szóval jelölt hely közelében nincs hasonló alakulat, amely tá
jékozódásul szolgálhatna, s ezért megkülönböztető elem nélkül 
is betöltheti funkcióját, az egyértelmű hely me g jelölést • A nagy
község határának másik részében lévő gyümölcsősnek már van meg-

Hasonló jelenség játkülönböztető elemes Kor suthraríiarülcsös»
Gzód&atott le a község határában elsőként megépített kanális
ecetében is. A későbbiekben másik kanális megépítésére is sor 

került, s ekkor kezdték az említett kanálist Csátésikanálisnak
nevezni.
A kőt alak létrejötte, egymás melletti funkcionálásé feltéte
lezésem szerint erősíti a földrajzi névi funkciót, teljeseb
bé teszi azt.
Bgyéb példák* Erdő, Parajoe, makkos, Ásvány, Piócós, Ceátée, 
Hét, Fertő, Virágos, Vizek stb.
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А t ü b Ъ t а к u /többelerafi, övezetett/ földrenzi nevek 

rendszerint differenciálódás eredményei»
Az egyelemÖ földrajzi nevek egy idő után nem voltak elégségesek 

a tájékozódásra, в ennek következtében szükségessé vált meghatá
rozó elemei való bővítésük:* így születhettek és születhetnek 

ma is a többtagú földrajzi nevek,
izek túlnyomó többsébe - a fenti oko^ miatt is - jelzős kifeje
zőé, de akad náh ny egyéb alakulat is# "egyrészt két elembíl 
állanak, de olykor csak ennél több elem nyelvtani viszonyba

4 *

állítása tölthet be egyértelmű földrajzi návi funkciót* «Jelleg
zetes ilyen szempontból az irriutinádas névalakulat, melynek 

első eleme önálló földrajzi név, a nádas pedig legfeljebb ponten- 

ciálisan tekinthető annak* A végső alak két elemű összetett 

földrajzi név. Lés jellegű viszont fejez ki a iinnyefJldekben- 

valólértő« amely születése pillanatában is ebben a szokatlanul 
bonyolult alakban tűnhetett fel* Különceon a hivatalos névadás 

produkál manapság hasonlóan bonyolult, a népi nyelv:zemlélet- 

nem megfelelő alakiatokat /L* iekolanovek, mezőgazdasági ter
melőszövetkezetek neve/*

A t übb t a u földrajzi nevek alkotóelemeinek egymáshoz va

ló viszonya sajátos nyel ^nyelvtani vonásokat tükröz, mivel a 

szokeásos leírd nyelvtani kategóriáktól elütő jellegzetessége
ket is mutat* tündérképpen jellemző, hogy mellérendelő viszonyt 

megtestesítő földrajz: nevekkel nem éltek az elnevezek; továbbá 

az is, hogy a teljes névanyagban egyetlen tárgyat érzékeltető 

név /Bánom/ bukkan fel; és határozóé szószerkezetre is csak ke
resve találunk példát: Idra.yeföldekben való fertő, A jelzős 

szerkezetek gazdagsága viszont szembetűnő* Ez utóbbi a minősí
tés igényével és a birtoklásra! van összefüggésben*
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A minőié & .1 elsős, viszony főbb típusai:

a/ alak meg jelölés 

Ъ/ nagyoágaegjelöláe
: Görbeár, Patkóár 

: Xisárok, Ksgyárok, legy

ezők, Kínrőt, Kisgyep stb* 

: Holt-irma, Liliomosferto 

s fekctehalom, Гаду estó 

: Alsőnyomáo, Felsőnyomás, 

Utasiny'rfa stb#

с/ minős.! tás

d/ezímegjelölás

e/ viszonylagos fekvés

£/ jellemző 

g/ megkülönböztetés

környezet ; AgyagM.nya, Homokbánya

: Kokat

Л e 1 z C g viszony főbb típusaitA birtokos

a/ valakinek a tulajdon as
fcerefetobc dlegelője, Bir- 

kásfenók, Utasi Káci dől- 

leje stb.

V valakinek v, valami

valamiül szolgál : Ccordakűt»lóistálló, Tábor-

kut, Akasztéhalom etb* 

с/ valaminek a része í ceukástot Csukáeár

n e к

A jelölt birtokos jelzős szerkezetek általában régebbi keletűek, 

mint a jelöletlenek« Kaszásratje - Kaszás-rét j Kalmárlaposa -Kó- 

márlapos# A minőségjelzőé szerkezetek ájabb keletünknek tűnnek, 

Eiert a differenciálódás leggyakrabban ilyen struktúrák esetén 

képzelhető el#

szerkezetek:z á ш .1 e 1 g 5 в
A régebbi névadásban ritka: Harmadikryomás. A mezőgazdasági tér*
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termel ősz övét fc. zetek létrejötte után kialakult a táblajelö- 

lás rendesére, amely nagyon elszegériyesíiéite a korábbi név- 

használatot t A^ D2> Sg stb. ■As е&Усзсг^ emberek még nem fo
gadták el ezt a megnevez ésiüódot, de as újabb generáció minden 

bizonnyal lemond a maszekvilág' színes névanyagáról*

A fentieken túl monda tértókű névalakulatokkal

ie találkoznak a névanyagban. A Bánó m tárgyas j?agozá&ü
0

igealak /egyes szám ele о szét ily/. Hasonló nyeltii alakulat ok

ról részletesen ír Szendrey isigmond -culeamonnovlll ha;:zná.It 

határozott ic-.e&lak.ok a 

lo3-lo9*/f ás számos példát is felsorakoztat* "Bánlak negyed

/1о5*/ ••• Bárnevolna utca

зеп eíradí cikkében /\Щ XXV.

Bánom árokBánom kert

/ХоЭ*/п stb. Vb* még A földrajzi nevek szótáré.г Bánom. 
Funkcióját tekintve megegyezik eszel а V á г о s ш о 1 n á r>- 
■i э é alakulat, amely szintén földrajzi névként használtatott. 

Íz esetben hiányos mondat t Itött be tájegységet megnevező
ш

funkciót, és ráártér. el teljes értékű jelölés lehetett.

**•* * * • # •

• • •

A földrajzi neveknek tehát pin kturáiatian és strukturált

változatai itmeretcsek. ás ек/tagú /egyelemu, egyezőből álló/

földrajzi név eket tekintem strukturálatlanok-
#

mk, a többtdbúek való. amilyen módon в tru fc t u r á 1 t a k.
A struktúrák szintje különböző lehet az abban szereplő vi
szonylatok számától függoen. Az Bggiutinádos három viszonyla
tot testesít meg, a többta; ú nevek többsége kettőt. lf-ggaz- 

dagabb nyelvi visz ory számmal a Bánom és általában a mondatár»
4

tóki nevek bírnak, ::,iivel azok nyitottsága erőtől jesőbb iJg 

ekkor is, ha a használók i$re3 vében a sajátos funkdionálás
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1, A t i p i z á 1 4 s

Tipizáláson a nevek jelententertsloe ás a isi ült tán össze
függéseinek a vizsgálatát értjük, azaz a nevek jelentéstar
talma és e táj kapcsolatának jellegzetességeit kell szemUgy- 

re vennünk.

Nyilvánvaló, hogy a földrajzi nevek jelentéstana sajátos vo
násokkal bír* Az egyik fontos ée jellemző vonásául-:, hogy nem 

minden tekintetben esenk egybe a köznyelvi jelentéstan kate
góriáival, hanem annak sajátosan alkalmazott változatát je
lentik. lnnék következtében a földrajzi nevek sajátos réteg
ződést mutatnak. Vannak nevek, amelyek szir.te köznévnek te
kinthetők /földrajzi köznevek/, de ennek ellenére viszonylag 

pontos tulajdonnév! funkciót töltenek be; más nevek elemei 
jelentéi fcan.3log elhomályosultak, azaz már nem közvetítenek 

keznévi jelentéstartalmat, hanem jeszerint csak a táj egy 

pontjának jelölésére szolgálnak.

Ezzel kapcsolatban állapította meg Came László a következő
ket! "Tudjuk, hogy a tulajdonnevek ás a köznevek két tiszta 

kategóriája közt igen széles átmeneti sáv van* c e szinte 

iuegszkítatlan és me se ki thatatlan skálán a dűlőneveket 
sokkal több fűzi a köznévhez, mint a tulajdonnévhez $ az em
lített többi kategóriát / helység-, folyó-, hegység- stb. 

nevek/ viezont éppen fordítva: a tulajdonnevekhez huzza jó
val több szál." / hévtudományi vizsgálatok. Akadémiai Kiadó,

# é 4 *

196o. Gondolatok a helynévkutatásról. 73«/.
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Az ily módon kialakult széles skála fontosabb csomópontjni a 

következők:

А/ Köznév földrajzi névként
A csoportba tartoznak azoka a földrajzi nevek, amelyekről 

nem könnye eldönteni, hogy t ul a .1 dneve k-q a vagy csak a táj 

egyes rá zeinek köznév i -uc,-jelölései. Hév élettani vonatko
zásban talán a névadás kezdeti fázisát jelölhetik ezek a 

nyelvi alakulatok, de az it leheteégés, hogy' ilyen funkci

óban hosszú időn át me• ,_.c vadnak,ha funkciójuk nem szűnik 

meg, én ennek következtében el nem halnak*

A feldolgozott anyag egy részét ilyen nevek teszik ki: Ka

nális « Ugar, Vályokg.ödrök« Vizek etb.

Az ilyen típusú nevek sorsát jól érzékelteti s P e.r fc ó.

amely feltűnésekor nem lehatott több földrajzi köznévnél, 

ma viszont - az úgynevezett fatós jylyek teljes eltűnte 

után - egy terület jelölése révén egészen közel kerüli a 

földrajai névi funkció betöltés éhez.

Jelentéstani lag e névcsoport fontos vonása, ho^y 

minden elemük betülthet köznév! funkciót.

В/ ”Az ide sorolható neveket да jellemzi, hogy egy terület 

egyéni, identifikáló nevei, bár jelent ás tartalmukban nin

csen olyan elem, amely egyedivé tenné, tehát köznév! értéke 

közismert,” /Inczefi i, m, 5o,/,

Kéhány példa: ч-Ceordakút, + xáborkút. Csat és, .prés, +?i£k-

kog, f hocsáros etb.
A többi csoport abban különbözik a fentiektől, ” 

a nevek valóságvonatkozása, jelölő szerepe nem teljes, vagy
hogy• • •»
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csak rőrsben »jelölik a táj sajátságát /esetleg egyik tagg:e3/, 
vagy teljeses hiányzik a név köznév! értelmű jeluntéstartal- 

кш,#1) /i# h#/•

С/ /, l'árvánve igét, -‘scsőcgét. •) gcnderfölő. + kakkföld nevek
nek csak az egyik tagja tűntet fel mai értelemben is élő 

valóságvonatkozást, a másik tagja hasonló módon nem funk
cionál#
Ehhez a csoporthoz tartoznak azok a földrajzi nevek is, a- 

melyek :,nem valódi birtoklást jelölnek”, de előtagjuk ma is 

ismert személynév” /i, h,/s Balajthyfenék, Csikóstanya# Be* 

rentedülő. Ádám őakrbfenék« sokótanya stb#

D/ A Szeder.leer, áolt-iarna földrajzi nevek egyik tagja jelen
tés nélküli köznévi értelemben, фтsik tagja pedig egyér
telmű való ságvonet koz ást takar, Egészen tiszta példa még: 
Kata!kútia.

Е/ Akad olyan földrajzi név is, anelynek na már nemigen van 

köznévi funkciója, csak azonosító szerepei l zederjes# amely 

eredetileg víznévként élt, ma már azonban a táj képének meg
változása miatt funkciót váltott,
/ A nép nyelvhassn■...Ista egyértelműen bizonyítja a fenti gon
dolatmenet helyességét# kivel a tájegységet jók ismerők nem 

értik már, nem it i0en érthetik a Lscuoráea ycó jelentését, 

Sedres^kezdenek mondani, azaz olyan szót használnak, amely 

konkrét jelent ártartalmat takar tudatukban#/

A jelentéstani rétegződés / a jelölő és a jelölt viszonya /
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valójában ennél is az élesebb skálát mutat, hiszen az újabb 

keletkezési) nevek új vorssoi ították azt* ^ellenző

nek kell tekintenünk ilyen szempontból a termelőszövét kezetek 

létrejötte után keletkezett nevek sorát, amelyeknek egy része 

azt bizonyítja, hogy a földrajzi nevek igen szívóé ak# Bem rit

ka az olyan ecet, hogy régebben használatos földrajzi nevek 

új szerepkörben, új jclentásviszony jegyében új funkciót töl

tenek be*
Ilyenek például a tan a alapelemű nevek, amelyek keletke

zésük idején valódi birtoklást fejeztek ki, ma viszont ilyen 

funkciót nem töltenek be, hanem tisztán a tájékozódás céljait 

szolgálják I -‘-cthfev. v. д/c.* - cl, ,otit; nyu« átadva* •‘■'emoterliba- 

tclep* kerbás-,. л imolc, ós stb*
* . 0

Ka igaz, hogy “A földrajzi név ••• kifejezi az ember és a táj 

viszonyát, éppen ezért a nevek e viszony jellegétől függő sa

játos típusokba foglalhatók, melyeket ezen kívül még nyelvi 

megformálteásuk azonos, ága és kronológiai sajátosságaik is 

öesaef^snek.” Л-esf-kémeth: bzabolci -^zatmár megye történő-
4 0 4

ti-etimolcgiai helységnévtára* Nyíregyháza, 1371* 11*/, akkor
nyilvánvaló, hogy a fenti neveklf^lß^filentös változáson men-é 

át annak ellenére, Logy a "nyelvi megfoxiBáltságuk" azonos 

maradt a korábbi funkciót betöltő névalakkal*

b'zt a funkcióváltást termés zeteren a régebbi keletkezésű név

anyag ie szemlélteti* A táj jellegének megváltozásával ösese- 
új

fün^o^névtartaloia-közlés tehát természetes kísérője a nevek é-

lottanának.

I '-. ék
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tipológiája1,2. A földrajzi nevek

A földrajzi nevek tipológiáján az összegyűjtött névanyag o- 

ly.ii szempontú v's.- "Irtát éfrtjük, uuJLy az abban lévő, rej-
i

15 közös vonások feltárását, összeállítását tűzi ki célul* 

önnek alapján lehet a vizsgált terület névadásának sajátos 

vonásaira következtetni, в adatokat kapni arra nézve is, 

hogy milyen lehetett a táj a nevek születésekor, hogyan vál

tozott meg annak képe az idők folyamán, mivel a földrajzi ne

vek gazdagodása, változása, fejlődése, funkcióváltása a táj 

képének alakulására vonatkozóan is értékes adatokkal szolgál* 

Mindez kifejezi ez ember ás a tái каре so lat árak tartalmát* 

összefüggését is*

Az összegyűjtött anyag különösen tanulságos a víznevek és a 

birtoklástörténeti nevek tekintetében* Megfigyelhető, hogy 

az álló- és folyóvizek igazában sohasem különültek el egymás

tól a táj természeti viszonyéi következtében, illetve a haj

dani” folyóvizek5’ közül számos eltűnt a szabályozások következ

tében*

A birtoklástörténeti adatok pontos hordozói az idők folyamán, 

de különösen az utóbbi másfél évtizedben bekövetkezett válto

zásoknak. Megtestesítik a jászok és kunok sajátos birtoklási 

múltját, és hű tükrei egy sajátos együttélési tornának*

Az élő se t ö r t S n о t i együttes vizsgálata adhat 

megfelelő alapot ilyen tartalmú ilyen köve kestetéeek levo- 

, mivel teljes értékű /komplex/ vizsgálódás más úton 

nem képzelhető el*
A névanyag alapján kialakított tipológia к ó t

náoára
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alapvető fejezetre oszlik;

I. természeti nevek,
# 4>

II. művelteégi nevek •
A harmadik csoportot az asszociációé novejk nevek alkotják, 

de ezek Inczefi véleménye szerint besorolhatók a lülünevek 

csoportjába, és én ezt a megoldást választottam.
Az ily módon elkülönített neveket még kát csoportra osztottam;

1. köznév! eredetű, 
cm személynév! eredetű név ok.

Az utóbbi csoportba tartozó nevek termáésetesen köznév! erede
tű elemeket is tartaliaznsk.
Külön kezeltem a településneveket, amelyek a többi névhez képest 
is sajátos vonásokat tüntetnek fel; Jászapáti. ^/„viván. Це- 

vesivánv. Jáezr.v/jay /Tőm I./4.1., 4.2./.

Inczefi nyomán elkülönítettem a direkt ее az ing 1 -
* * *

г e к t neveket a fenti tipológián belül* ,!A víz, a föld ...

: ;aeve zésének természetes módja magából a vízből vagy a föld

ből kiinduló szemlélettel valamely tulajdonságának, sajátsá

gának meg jelölése. Ezt nevezzük direkt /közvetlen/ 

megnevezésnek, névnek.ÁSSónban gyakran nem maga a víz, a föld, 

hanem a rajta lévő növények, állatok, tereptárgyak, területen 

lejátszódó események, a terület felhasználás; , birtoklása» a 

földhöz kapcsolódd asszociációk ott. a víz, a föld meghatáro

zója. Szt nevezzük indirekt /közvetett/ névnek.0 

/Inczefi i. m. 73./«

A fenti szempontok alapján történő vizsgálat igen sok tanul

sággal szolgál, és megmutatja a nevek, az elnevezések eajá-
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toc vonásait, sajátságait, a terület névadásának számos lénye
ges jegyét«

Az egyik fontos mutate ©tekintetben az, hogy 365 közt,évi erede
tű névvel mindössze 141 olyan n&\ áll г «er. .ben, amelyek azemély-

ш

névi eredetűek iélynévi elem le találhat6 bennük« Jel
lemző továbbá, hogy az 5oC névből mindössze бЯ víznév, ebből 
viszont csak 8 név jelül egykor folyóvizet, de közülük 3o már 

történeti névnek ez ámít« A fel: z jí__n t jelölő nevek száma 

alig több mint 4o, de ebből csak 21 élő, a többi történeti«
A direkt és indirekt nevek számbeli megoszlása hasonlóan fontos 

mutatókat tüntet fel a névanyag áttekintésekor«

А к ö z n e v e к b б 1 alakult földrajzi nevek

/36$ név 72 «13 Sí

I* Természeti nevek

/ 163 névг 44,19 /

А/ Víznevek 

/19 név: 29,455V

Állóvizek 

/41 név: 85,415 /

Alapelemek: rét, számuk $, 21,955 i f e r t ő, számuk 6, 

14,635 ; kút, száma 6, 14,6353 j t 6, száras 4, 9,77$f n á- 

d a s, száma 3, 7*3255} ezák/es/, száma 2, 4»85£f fee

n á к, száma 2, 4,855 ; a többi csak alapelemként előforduló 

név: Ásvány, Caátés, Csukás« Gödör, áocsáros, Pióoás« Sziget,
«атайна, ж -шзОвя * ик*ь!яагй^«л1ша»1.г; » «к^.'^таЕСязадаюавя, * .анааяи^таивдиц г давЯйЯЙНИйиаЙир^а яв ■■ * жмииямянЬ—hihi им * —i m jW-.«r»n", *
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Via* Pratt у un. Valamennyi csal: egyszer fordul elő, egyenként 
2,43%.
áJeghatúrozd elemként a következők szerepelnek» Barattyus/1/. 

Csukás /2/, Szék /1/.

Az alap- én meghatározó elemek kapcsolatából adódó típusoks

Direkt neve+c* :

minős égjseghatározás + víznév: Márványsziget, +özékfertő, + Kőkút, 

Rosszrét, Fényestó, + Fehértó; negyeár ne ghatározás + víznév*

+ Elerét, Fagyszék.

Indirekt nevek:

a vízpart talaja + víznév: + Vályokgödrök; helvTaeghetérozás + 

víznévt + Csátérfertő, + Dinayeföldekbenvalófertő, + Virágos- 

kutj növényi'-et + víznév: iíádaefenék; felhasználás + víznév:

+ Koz с-e kút, -f Coordakút, Kaszál erét, + Kauzáorétje, Dögkút f 

foglalkoaísnév + víznév: ^apíenák.

Folyóvizek

/ 8 név: 14,59£- /

Alapelemek: é r, száma 4, 5o,oo%; árok, szálba 2, 25,oo %9 

I a r n a, száma 1, 12,5of^§ kanális, száma 1, 12,5o %.

A 4 alapelem egyszer rém fordul elő meghatározó elemként*

Az nlag- ós. nci hr:íilr±}.z6- jsIpIiií^

íDirekt nevek:
s

na CTBágjzaghatároz ár 4 víznév: Kísérők, Hagy ár ok $ ál lapot ms.: „ha- «
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tárgsáe 4- víznévt Holt-l’arrx.; nir.Inr.or.hr.tdrogág + ví 2 név: + Gör
be ár, Patkóér*

Indirekt nevek :

növényzete év ч víznév: + rzederjesár; hely ne, ivat irozás + víz

név s + Csuk 'sér, + CBUlcástó.

Az állóvizek a3 apelerr.ei közül e rét fordul elő legnagyobb 

számban, в ezt a fertő ás a kút követi. Számottevő 

még a tó négyszeri előfordulása.

A 8 folyóvíz nevéből 4 ér, 2 у г о к alapelem?. Tz többek 

között ónnak bizonysága, hogy az e tájon élő ember elég válto
zatosan nevezte meg az őt körülvevő világ jelenségeit*

A direkt neve szúrna elég jelentős /14/. A folyóvizek közül 5 

bír direkt névvel, a 41 állóvíz mindössze 3 kapott di
rekt nevet.

A történeti nevek száma magas /23/. isiihez hozzá kell tenni, 

hogy az élőnek tekintett nevek között is akad olyan, amelyet
már csak a legidősebbek tudnak lokalizálni; az ifjabb generá
ció legfeljebb hallomásból ismeri, de lokalizálni már nemigen 

tudja.

0
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В/ PÖlánevek 

/ 115 név« 7о,55%/
v

/ , •
" А-

Pelazínnevek

/ 2о név I 16,66% /

Alapelemek* halom, számuk 11, 55 %} p a r t, számuk 4»

2o %5 domb, számuk 2, lo%* lapos, száma 1# h e g y, 

száma 1, 7 i5 1 g y, száma 1, egyenként 5 %•

Аз alap- és meghatározó elemek kancsó stábéi ad^dő típusok» 

Direkt nevek*
szín «• felszínnév* leket ehalom} alakme, :ha tározás * felszínnévs 

+He gyeshalom,-fhegyespart.

K.

/
/ Indirekt nevek *

földmunka emléke + felszínnév* +Hycselthalom; hclvme határosás 

+ felszínnév* Határdomb, +Kagoshatárhal on$ növénvnév + fol- 

színncv* ♦ Kásahalom, + Kenderhalam, +Gyephalora; állatnév + 

felesínnév: + líénespart, Hokepart, letápart; esemény + felszín- 

név* + Táborholam, + Táborlapos, +• Táborvülgye, + lesthslom; 

felhasználás + felszínnévs Akasstódomb, + Akasz;ófohegy, Akasz
tó ha lom.

A felszínnevek hat alapelemből alakultak, de megterhelésük ko
rántsem arányos. A halom megterhelése a többi alapelem
hez képest aránytalanul magas /11/; 3 alapelem viszont e. óvszer 

fordul elő a névanyagban.

A direkt nevek feltűnően kis számban alakultak ki. A névadás 

tehát nem a felszín milyenségének, nagyságának stb. jelölésé
re törekedett, hanem a táj egyéb jellegzetességeit tette meg 

megkülönböztető jegynek. Jelentős az eseménnyel megkülönböz
tetett nevek száma /4/*
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A 2o névből 16 kihalt, mindössze négy név ál ma is, melyek 

közül 2a part alapelemet tartalmazza. Ez в táj arculatának 

megváltozásával magyarázható elsősorban.

Testrész nevekből alakult földnevek 

/ 7 névi 6,31 % /

Alapelemem: hát, számuk 6, 85,72 %\ oldal, száma 1, 

14,28 %.

да nbp. 4я nifl hPfiwg^ elemek kapcsolatából adódó típusok: 

Direkt neveki

esemény + teotr sznév: + Ilosszuhát; tule.idonsá,: 4- testrésanév: 

-h Hidegoldal.

Indirekt nevek:
шг-gyoáft testrésanév: + táborhat; felhasználás + testrésanév: 

+ Vermeshát} helymeghatározás + testrésanév: + Haí^yárokhát, I- 

ványiördöghát; tulvilári lény + testrésanév: Ördöghát.
Az egyélűjtésekkel összevetve, csekély az ilyen viszonyt ki
fejező nevek száma /А fenék alapelemet a víznevek között vettem
számba!/. Szembeszökő a terhelés aránytalansága is. Jellemző a 

direkt nevek kis szama, továbbá az is, hogy valamennyi történe
ti név már.
A helymeghatározás aránya i en jelentős az indirekt nevek között, 

hisz 3 név tartozik e csoportba. A 3 élő név az indirekt nevek 

nevek jelentős százalékát teszi ki.

Helyzetviszony ítő nevek 

/ 13 név : 9,64 % /
Alapelemek: meg /е/ /hátsó rész jelentésben/, számuk 2, 18,18%}
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r é a z , számuk 2, 18,18 %; szöglet, száma 1» 9,09 %s 

a 1 e t t, száma 1, 9,09 % ; e l e j e /elöl lévő rész jelen
tősben/, száma 1, 9,09 %\ előtt, száma 1, 9,09 %í s z é 1 

/ ’’.land" jelentésben/, száma 1, 9,09 %» к ö z, száma 1, 9,09“%; 
alj, száma 1, 9,09 %•

Az ölem- és mer határazó elemek kapcsolatából adódó típusok:

Abbén a csoportban direkt név nincs.

Indirekt nevek*

he Íme határozás + he ly , e t vis a torzító név* Szőlőkelott, Szőlő- 

eleje, Szőlőkolatt, + Kk.nderszöglete, + örsiköz, + ürdöghát- 

olja, ‘1 eme tömege, Ardoraege; képzett számnév + helyzet viszo
nyító név* kgyesiréoz, Kettesir*sz,
Mindebből csupán az újabban keletkezett rész alapelem élő, 

teljesen eltűnt a nyelvi köztudatbél az alj és a szög
let alapelem; e többi ez idősek számára még beszédes, de a 

fiatalabb generáció már nem ismeri, A köz alapelem má* je
lenet ősben még szerepel, használtatik.
Az egyes a latelemek gyengébb terhelése is ezzel lehet össze
függésben, hisz a tények szerint mindössze 2 névben a mer: e 

és a rész két-két ízben, a többi egyetlenegyszer vált név
alkotóvá.

Hövény - és állatvilág

/15 név * 13.14 % /

növények 

/8 név* 53,33 %/

neveiügyes

Alapelemek* meggyes, számuk 2, 28,57 %i epres, azá-

száma 1| parajod, száma 1; V о d -1; s z i 1 f a,



- 40 -

körtefa, osáma lj szederjes, száma 1; virá

gos, száma 1, egyenként 14 »28

Az иlop- és meghatározó elemek kapcsolatából adódé típusok;
Indirekt né ví

tározás növónynóvi Kisériutiszilfa.

fi névoooport egyik fő jellegzetessége, hogy közülük 5 képzett 

főnév. Jellemző továbbá, ho.y 6 név ma is élő. A szilié 

szétesen egy tereppont jelölésére szolgál. Jellemzőnek kell te
kintenünk továbbá azt, hogy nagy részük egyetlen elemből áll. 

ügyetlen elemből állónak tekintlibtő még a szilfa és a vadkarte- 

ffa is, noha leíró nyelvtani szempontból összetett szőnek szá
mit.

äzkшш

Erdők nevei 

/ 7 név * 46,66 % /
Alapelemek: erdő, számuk 4, 57,1 %i mo/határozó eleme a . :©z- 

daeák alapelemnek % m а к la о s , száma 1# 14*28 1« meghatározó 

eleme az erdő alapelemnek5 gazdaság, száma 1, 14*28 

százalék.

az alap- és me határozó elemek kqi>ct30la iából adódé típusok; 

Direkt név:
na/tvsá. oae/hotároaáo *• erdőnév* áiserdő.

Indirekt neveks
helуюе; he tárolás + erdonévs Apátlerdőj t exmés + erdőnóvt +Makk-

é a“'

erdő*
Sajátos, hivatalos névadással keletkezett típust jelent az Al- 

lamierdőgazdaság.:, auaely a birtokos és © szervedet /gazdasági egy# 

ség/ kapcsolatából keletkezett földrajzi révnek számít.
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A Makkos az idősebbek körében ismertnek tekinthető» о Makk erdő 

történeti név*

Állatnevek 

/ 2 név: 6,66 %/
Varjas, Fácános* Csak egy elemből álló névként 
szerepelnek a lakosság körében*

Birtoklástörténeti nevek
Л

/ 49 név : 42,6o % /

a/ A föld birtoklásának alapja 

/ 24 név: 48,97 % /

Alapelemek: föld, számuk 15, 62,5o %\ a 1 j о ; száma 1, 

s 2 б 1 ő , S3áma lf osztály, száma 1; p á s z t a , 

száma 1? ráta, száma 1; alap, száma 1? bizott

ság, száma 1} sessiő, száma 1; molnár, szám© 

1» egyenként 4#16 %•

Az alap- és me határozó elemek kapcsolatából adódé típusok:

Direkt név:
földminőség; ♦ birtoklásmegjelölés: + Szántőföldbeliooztály

Indirekt nevek:
tulajdános + földnóv: + Bsklidtföldek, + Harangozoföld, + Poré- 

chiálisföld. Popföld, Pedegogusföld stb*j birtoklás mértéke + 

földnév: +• dyslogföld, + Plágcföld, * láblefőld} birtok:osztás + 

földnév: + Ssakállföld.

E csoportban van néhány sajátos alakulat, omely tartalmilag

tartozik ide, alakilag azonban egészen sajátos vonásokkal bír: 

+ Városmolnárááé* Le;:eltotősibiaottsá^.
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Az előbbi egyértelműen birtoklástörténeti tartalmat takar, de 

nyelvi megformálása elüt a szokásos névtípuso ítél, mivel a föld 

szé ráériéssel van jelen*
Az utóbbi a mesterséges /hivatalos/ névadás merevségét mutat
ja, a ennek ellenére о név körében is használatos.

Leglepően nagy megterheléssel bír a föld alapelem. Ma viszont 

kevés földrajzi név alapeleme.
E névcsoport imitatja legtisztábban a birtokos jelzős szerkéz 

tek névanyagban történő sajátos változását. A + flébánosfüIde. 
+ Láncaiig alakulatok ráég őrzik a régi, eredeti struktúrát, e 

többi viszont egyszerűsödött /birtokos személyrag nélküli/ a- 

lakban szerepel. íúindössze 2 név él az 

mazó nevek közül, a többi a változásokkal együtt eltűnt a 

nyelvhasználatból.
A ae-thatározó elemek nagy tarkaságot mutatnak* Alig von ismét
lődő elem, és ez nem meglepő, mivel a birtoklás különböző mód
jainak, típusainak jelölése 1 v volt lemtségeo.

alapelemet tertal-

b/ Birtokhatárok emléke 

/ 25 név * 51,02 % l

számuk 22, 08,80 kettős, szá-Alepelemeks határ, 

ma 1, 4*oo meghatározó elemként egy ízben fordul előf ♦ Ket
tőshatári hegyes, száma 1, 4*ook, meghatározó elemként egy
szer fordul elő: + Hegyeshotárj magos, száma 1, 4,oo %, 
meghatározó elemként szintén egyszer fordul elő: + ttagoohatár.

Az alap- és meghatározó clőrnek kapcsolatából odódé típusok:

Direkt nevek*
narwsáme iiatározás + birtokhatár: + Hsgyhatár, +• Nagykettős;
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alakmenhatározáe + birt olthat ár: + Hegyeshatár, + Magosbatár,
+ Szöghatár; envamerliatározás + birtokhatárs +• Kőhotár; föld- 

minősén aegha lároaáse + birtokhatárs + Székeshatár; száramé ;ha- 

határozás + birtokhatárs + Kettoshatár, Hár/o/moshatár.

Indirekt nevek t

hel-vzetviaz onvítás + birtokhatár: + Belsőket ár; nüvénvnév + 

birtokhatárs Lencoéshatár; helymef hotárazás + birtokhatárs He
ve óikat ár, Csaszihatár, Jákóhalmihatár otb.

A meghatározó elemek többsége a szomszédos település nevés űé- 

saihatár, ч- Mihályiélkihatár.

A szerény számú alapelem közül a határ túlsályo ezt a névcso
portot. Ez egyhangúságot eredményez, üboől következik az is, 

hogy a direkt nevek száma e névcsoport esetében sem magas, no
ha számottevő /8/. Ezek közül azonban csak egyetlen élő. az ere
deti névadás tehát áóval színesebb volt, mint a mai névhasználat.

A földhöz kapcsolódó asszociációk

/ 11 nóv s 9,56 % f

a/ A föld értéke 

/ 9 névs 88,88 % /

Alapelemeks massza, számas 2, 22,22%; nyilas, szá
rnak 3, 33,33 %t föld, száma 1, 11,11 %% q у e p, száma 1,
11,11 %% a dveonvilos és a Gvepmas3za névben meghatározó elem-

székes, szárnál, 11,11 %\ В á n о щ ,ként is funkcionál;
Száma 1, 11,11 SJ.

Az alap- és meghatározó elemek kaocso atából adódé típusok:
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Direkt nevek*

na^eággaathatározáa + о földértékére vonatkozó név* áisnyilas;
+ a föld értékére vonatkosó név* + Pollag- 

föld, Gyepnyilae, Gyepmossza, + Székesgyep.

A föld értékét megfogalmazó nevek nem túl változatosok, de az 

adott terület arculatát, gazdasági értékét jellemzik, kifeje
zik. 4gy részük a földrajzi köznév ismérveit is tükrözi.
A direkt nevek nagy száma a minősítésből egyenesen következik. 

A 9 névből három vált történeti névvé.

Ъ/ Ellentétes értelmű nevek 

/ 2 név* 18,17 % /

Mindössze két név sorolható ebbe a csoportba* Szerbia. Szibéria. 
A termelőszövetkezetek létrejötte után keletkeztek, és a telepü
léstől legtávolabb eső határrész neveként használtatnak.

f
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302 név« 55.34 %

tj Foglalkosáenevek 

104 név« 55,59 *

Állattartás 

/ 26 névs 25,o7 % /
járás, szárnak 11, 4o,74%* gyep, azúrnak 

5, 18,44%* Meghatározó öleseként 2 névben fordul elő* ♦ Gye
pi járás, Gyeplegelő* Mez 6, azúrnak 3# 11,11%* kossá- 

1 <5, számuk 2, 7,44%; legelő, számuk 2, 7,44%* pást,
ána 1, 3.7%.

im

osáraik 2, 7,44%* állás.

A3 slag- és,.iaefltatágpakS elemek kapcsolatából adódé típusost 

Direkt nevek :
no voá. gae. iiot árosás ♦ állót tartási ítie^yep, + Kis járás, üogy-

4» állattartási Gyeplő-állás, + «agy járás* 

gelő*

indirekt név о te *
állatnév 4- állattartóé* * tehénjáráe, 4» Ludpáűt, 4» iéarhologe- 

16, Vágó járás* állatcsoport 4* állattartás* 4> Csorda járás* holv- 

□etylsőonvitáo 4- állattartás* 4» iCülsojárás, Alsó járás, 4- F81-
somező, + Feloőgyep otb.; hslyzeivlszo&vítáa 4- állatcsoport ♦ 

állat tortloi iielseceordojárás, 4- íCUlsőco orda járás* a füld 

bassnáláln 4* állatartáo* 4* Jegyaőikoozálé, 4- Városkaszidja*

7 alapelem alkot 26 nevet* Dognoryobb terhelése о járás alap
éval alkotott nevek közül csak 

élő* a többi ez állattenyésztés jellegének megváltozásával el
tűnt, ovoiy beszorult a település botárából* Klsjáráa*

elemnek van, visz >nt az c
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A járás alaelemhez ©Idősorban a legeltetett állatok neve 

társul meghatározó elemként, a -?vet? clap elemhez pedig a 

helyset viszonyítást tartalmazó szavak. A történeti nvek 

száma igen jelentős* 23«

I 3 Idmá velős 

/ 78 név* 74,o3 % /
Alapelemek* dűlő, számuk 33, 44,15%; föld, számuk 

9, 11,68%; telek, számuk 5, 6.49%./U о .* + Telkiföld, 

Telekdulő.A-í у о m á s , számuk 4, 5,19% A e. * +HyamásföX- 

dek/; ugar, számuk 4, 5»19%i celcatúra, számuk 

3, 3,11%; tábla, számuk 2, 2,59%; hely, száma 1; 

belsőség, számai; szőlő, száma 1; к e r t ő • 

szét, száma 1; gyümölcsös, száras 1, 1,26 %•

Ш névceoprrton belül a mesterséges névadásnak két típusá
val találkozunk*

a/ dulőelnevezé®,
Ъ/ a termelőszövetkezetek névodáso.

Az д csoportba tartozónak vélem azokat a neveket, amelyek 

alakilag helyzet viszonyító nevek ugyan, de a hivatali mun
kában dűlőnévként kezeltetnek* alsoeleseks mente, szá
ma X, 1,26%, mellett, számuk 3, 3,11%*
A mesőraadoságl termelőszövetkezet nyolc esetben szerepel 

alapelemként, ha termő özet ősén egyhangúságot eredményez* 

Шпек ellensúlyozásaképpen a meghatározó elemek viszonyla
gos változatossága tonik fel*

- politl cai fogalmak* alkotmány, béke, szabadság, újfé
lét. úját, törekvés.

- jelképes növénynév* búzakalász.
- jelképes földnév s zöldmező.

■ Ц

\
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Аз alas- és maghatározó elemek kapcsolatából adódé típusok?

Direkt nevek«
na;-.3roá;--3üo dia tár ozás + földművelés« KisdŰlő, Kistelek, + Dagy- 

telek; alakmerliat árotás + földművelés* Hosszúhátidűlő, +Hegyes- 

dűlő.

Indirekt

helybe ч, viszonyítás + földművelés* Alsónyomás, + Felsőnyaaás,
+ Alsóealcatüra; növényzet + földművelés* + Kenderföldek, + 

Makkföld; fanoió + földművelés: + Saállásföldek; földninooé7 

+ földművelés* Masezaidűlő; helvsotvlszonvítás + földművelés:
+ krdődűlő, Kaszásrétidűlő, Nagyállásidűlő stb; m+ hely- 

me/iiatározás «^földművelés* Hagyozókidűlő; évszak + földművelés: 

+ Tsvaszfoldok; аzámme diatároaás + helvaatvisaonvítás + föld
művelés* hgyeskeresztdűlő stb#
15 alapelem alkot 78 nevet. A leggyakoribb alapelem a dűlő, a- 

mely maga 33 nevet áLkot. ila ehhez hozzávesszük a se.iátos név
alakulat csopor jába tartozó, a mesterséges névadás eredménye
ként keletkezett neveket, akkor 37 dűlőnevet találunk. A föld 

mint alapelem, szintén jelentős helyet foglal el 9 előfordu
lással.
23 /29,48^/.

nevek *

A direkt nevek szára 5# a kihalt nevek száné pedig

В/ Létesítménynevek
\ ч 1

98 név* 49,01 %
Бз e névcsoport aa ember által létrehozott létesítmények meg
nevezésére szolgál, és azt mutatja meg, hogy az ember hogyan
tette alkalmassá a tájat a benne és rajta folyó munka végzé
sére.

A létesitmónynevek szoros összefüggésben vannak az egyéb mü-
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veltségi nevek kifejezte tartalommal, emberi tevékenységgel. 

Számuk igen jelentős* csaknem aaonos a foglalkozásnevek számá
val. Az alapelemek száma tekintetében az ül*. meglehetőst egyhan
gú, hisz összesen két alapelem alkotja a 35 nevet* a LDTDSIT- 

МЬНШС alapeleakészlete jótáll gazdagabb, színesebb.

Utak
/ 35 név* 36,08 % /

Alapelemek* ú t, számuk 33, 94,23 %l dűlő, számuk 2, 5,71 

százalék.

Az alas- és meghatázozőele&ek kapcsolatából odódé típusok*

Direkt nevek*
minőse, me iiütarozás * útnév* Csináltat, Vekdalőj rjtve,-me ^hatá
rozás + útnév: Kövesút, fosut.

Indirekt nevek*
iránvme határoz ás + útnév* Berényiút, Apáti-alsőezentgyörgyi-
út,+fezekényiut| helymeghatározás + útnév* + Vágójárásiút; 

eseményme határozás «• utnőv: Császárit ja, + Sáborútjai .jellem
ző cselekvés + útnév* + Iiopóút; n'Jvénvnév + útnév* + Dlnnyék- 

útja, Dinnyesut; elválasztó vonal + útnév* Határut.
A meghatározó elemek tekintetében az iránymeghat ározás az ural
kodó, hiszen 7 név kivételével, valamennyi esetben irdnymegha- 

tározásoöl különítette el a névadás az egyes neveket. így 

gyenlítődött ki az alapelemek egyhangúsága*
Külön csoportnak is tekinthető a két dűlő alapelemű név, ame
lyek ez esetben elsősorban a közlekedés céljait szolgáló elne
vezésekként vannak jelen /Járdúlő, Vakdúlő/.
Az út ma is élő és gyarapodó alapelem, a dűlő ilyen szempont-
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bői megmerevedett, uj nevek alkotóelemévé n 

A kihalt nevek száma 15# о névcsoport 42#85 százaléka.
válik.

Építmények# épületek 

63 név s S5#96 %
Alapelemek: tanya# számuk 8# 12#S9í»} iskola, számuk 

7# 11#11%} keres z t, számuk 6, 9,52%; telep# szá
muk 3# 44#72%} árok, számuk 3, 4,72%} major, számuk 3# 

4,72%} domb, számuk 2, 3,17; } hánya, számuk 2, 3#17%} 

hid, számuk 2# 3#17%; teleltető, számúit 2, 3,17%} 

csárda, számuk 2# 3#17%} h о d á 1 y, számuk 2, 3,17%} 

gyár# számuk 2# 3,17%} kert, számuk 2# 3,17%} e többi 

alapelem egy-egy esetben fordul elő, 1,56%: tér, kocs- 

m a# garo ggya#hely#ház# 

hegy# kutrioa, 

ló# temető#

hizlalda# 

téglavető# istái-

Az alap- és maghatározó elemek kapcsoló iból - dódé típusok: 

Direkt
színnév + létesítmónynév: Pehorkereszt} alakme. Uatározás + 

létesítménynév: Görbeistálló ; e n va tae. -he t ár ozás + ozentnév: 
Pléhjézuska*

nevek :

Indirekt nevek:
helvmeghatarozás + léteзítménynév: + nrdőtanya, +• Szőlőta- 

nya, + Goétéetanya; helyzetme. listározás + számme, határcsás 

+ a birtokos тз .jelölése + sn.iátos funkció + létsítménvnév: 
‘/irágosdulői III, számú Állami Vándoriskola; állatnév + lé- 

tesítménynév: Juhhodály, kecskéstanya} helyme; határozás +
+ anyagnév + léteeítményááv: Szőlobenlévőfakereszt} a bir-
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tok03 me-jelölése +létesítmánynév: Szabadság TSZ Sertéstelepei
sz-ámme Jelölés +• anya -me-határozás + lét esi tménvnév: Egyeskő-
híd, Ketteskőhídj felhasználás + létesít.lénynév: Letér, Lődomb,
Téglagyár, + Akasztofahegy; nemzetnév + létesítménynév: német- 

temető.

23 alapelem alkot 28 nevet, Ezek közül ma is él 42. Legviru- 

lensebb a tanya, majd az iskola és a kereszt követi az előfór
iás számát tekintve, feltííno, hogy mindössze két cs rla neve 

szerepel az anyagban, és összesen két hidat tart számon a né
pi tudat. «Jellemzőnek kell tekinteni azt is, hogy az alapele
mek közül mindössze e v /kert: Kert hely/ fordul elő meghatáro
zó elemként is.

Sajátos csoportot konkretizál a típuson belül öt autóbuszmeg
álló neve, amelyek a mesterséges névadás továbbfejlesztésének 

a produktumai:
Alkotmány TSZ bejáróut,
KagyállásdÜlő,
Jásziványielágazás,
Aruraktár,
Törekvés TSZ.

Minthogy ezek a nevek a mesterséges névadás egészen sajátos 

termékei, és már meglévő névanyagotnvittek át" más funkciójú 

megnevezésre, itt nem építettem be az alap- és meghatározó e- 

lemek rendszerébe. Lseket sajátos névalamulatóknak tekintem.
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f ö 1 d r siai nevek

141 név - 27,66 %

A névanyagban szereplő személynevek kivétel nélkül meghatározó 

elemként váltak nova lkotokká, tehát személynév földre.Iái név* 

ként nem fordul elő, csak köznév! elemmel együtt.
Meghatározó elemként három alapvető típusba sorolhatók a néva
nyagba beépülő személynevek!

a/ keresztnév /a teljes névanyag 1,47 százaléka/,' 
b/ szentnév / a teljes névanyag Q,7o százaléka/, 

с/ családi név,
S három névtípua kombinációja adja a személynévi eredetű föld
rajzi nevek szerkezetét. Családi éo keresztnév együtt 9 esetben 

vált meghatározó elemmé, s egyetlen példa van arra, hogy egy 

teljes személynév /vezeték- és keresztnév/ és egy szentnév al
kot meghatározó elemet: Jász Baldzs-féle Lária-szobor.
13 ragadványnév /a teljes névanyag 9,21 százaléka/ 16 esetben 

szerepel meghatározó elemként, s ebből 4 Esetben a rafradvánv- 

és keresztnév kombinációja funkcionál.
Egyetlen név számítha ó kihaltnak! К a t о Л , a többi élő név, 
annak bizonyságául íb, hogy e vidéken nagybirtok nem alakult ki, 

se ennek következtében a birtokos /tulajdonos/ változása példá
ul egy-egy dűlőnév megváltozását is eredményezte.
A személynévi eredetű nevek száma a két település határa néva
nyagának valamivel több mint negyedrészét teszi ki, ős ez az 

arány még a nagybirtokkal rendelkező területekéhez képest is 

szerénynek tűnik /ТоФ Inczefi i. m. 105•/•
A terület névadása tekintetében fontos sajátsággal van dolgunk.



- Go -

hiss nolle a határ kioebb-nogyobb területei aránylag gyorsan 

cserélődtek a 18. század óta* mégis a természeti nevek túlsúlya 

jelentkezik.

alapelem (íК ‘ő z n é v í nevek

1. keresztnévből alakult nevek 

/ 4 név : 2,22 % /
a/ Férfi kreesztnéva számuk 2 a Pistasorok, 

Jenőgyep.

Ь/ I ő 1 s z e n t n é v: száma 1, Jász Balázs-féla Mária- 

-szobor«
с/ Férfi szentnév: számajl, Vendeld&lő* 

Valamennyi élő név*

2* Családnévből alakult nevek 

/ 137 név s 97,88 % /

I* íD & ?» m é a z éti nevek

/ 45 név : 32,62 % /

a/VÍznevek 

/ 13 név: 28,88 % /

Állóvizek 

/ 13 név: loo % /
Alapelemek: fenék , számuk Э, 69, 23 %} kút, számúit 

2, 15,38 %; fertő, száma 1, 7,69 tó, Isáma 1,

7,69 %•
Valamennyi meghatározó elem családnév, oson bellii vezetéknév, 
ragadványnév sincs közeit tök*
A 4 alapelem беззеоеп 13 nevet alkot, bbből mindössze 3 törté-
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net! név. Jellemének kell tekintenünk, hogy egyetlen folyóvíz 

neve sem kapcsolódott személynévhez. Ennek természetes oka* hogy 

a folyóvizek nagyobb területeket "járnak be", s nem "fór meg" 

egy személy birtokán.

b/ Földnevek 

/32 név : Tl#01 %f

Felszínnevek 

/ 21 név: 65*61 % /

1.

Alá ;э elemek: lapos, számuk 18, 52,38 %\ part, számuk 

7* 33*33 %} halom, számuk 2, 9,52%.

Valamennyi meghatározó elem vezetéknév. Közülük 5 ragadvány
név. íáindössze 3 alapelem szolgál a felszín megjelölésére. A meg
határozó elemek a betöltött funkció tekintetében nem mutatnak 

különösebb változatosságot, hisz a birtokos és a birtok megje
lölésén túl egyéb viszonylatot nem fejeznek ki.
A &olmár Kémár alakváltozat egyéb szempontból jelentős, és az 

ragadványnevek is sajátos szint jelentenek.
A PP'fc és e lapos élő nevek alapeleme, a halom csak kihalt ne
vek alaptagja. A kihalt nevek száma 4*

2. íalajnevek 

/ 8 név: 25*oo % /

Alapelemek: föld, számule 4* 5o,oo %\ nyilas, szá

muk 2, 25*oo %\ massza, számuk 2* 25,oo %.

Meghatározó elemek: 6 meghatározó elem vezetéknév, 2 pedig a
kategóriájába tar

tózik: кele/dTó 1 eföld. Kishadnyilasa /Vö. Inczefi i.m. 96*/. 

Valamennyi élő név, és egyetlenegy sem tölt e személynevek 

közül földrajzi névi funkciót. A föld alapelem megterhelés a

családnevektoldalékos
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8 legjelentősebb.

Testrésznevek3*

/ 1 név: 3*12 % /
Alapelem; hát* meghatározó eleme egy családnév /Borbély/. 

Ka már történeti név.

1 (í v e 1 t s é g 1 nevekII.

/ 92 név s 65*24 % /
‘i

" ,■ ra/ Fogleékozásnevek 

/ 55 név í 6o,86 % /

.

1. Állattartás 

/ 6 név: lo,71 % /

Alapelemek: g у e p , számuk 2» 33*33 legelő, szá
muk 3* 5o,oo %; á 1 1 á 3 * száma 1* 16,66 %•

A meghatározó elemeket 4 vezetéknév, 1 ragadványnév és egy 

toldalékod vezetéknév adja. Az igen gyér száma névtxpue nem 

tér el a szokásos névslkotásmódtól. Az élő nevek száma 5#
/

/. -:<

2. Földművelés 

/ 49 név: 89,28 % /

Alapelemek: dűlő, számuk 43* 87,75 $} termelőszö

vetkezet, számuk 2, 4,08 gyümölcsös, szá

muk 2, 4,08 %; szőlő, száma 1, 2,04 telek, szá- 

1, 2,04 %.

Meghatározó elemek: vezetéknév: 37; vezeték ч- keresztnév: 1; 
ragadványnév + keresztnév: 4; ragadványnév vezetéknév! funkci
óban: 4; állomférfi neve: 2; forradalmár neve: 1.
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A legvirulensebb alapelemnek e dűlő bizonyult, és nemcsak a 

személynév! elemet tartalmazó nevek esetében* hanem a küzné- 

vi eredetűek világában is* A többi alapelem ehhez viszonyít
va elenyésző* ée ez bizonyos színtelenséget is eredményez.
A meghatározó elemek csoportosítása egyértelműen mutatja oz 

egyéb névcsoportok esetében is feltárt sajátosságokat, ügyet
len név tűntet fel újszerű vonást* Külsőkálidűlő. amely a 

szokásosnál több elemű lővén* helyzeiviszonyítást is kifejez 

az adott tájon jelentős birtokkal rendelkező család nevének 

megőrzésén túl#

-

b/ Létes/tménynevek 

/ 37 név * 38,69 % /

Alapelemek: tanya* számuk 14* 38*80 kereszt* 

számuk 8* 22,22 ía\ bánya, számuk 2* 5*55 %\ út, szá

muk 2, 5*55 %\ sor, azama 1* 2,77 %\ központ, szá

ma 1, 2,77 %\ telep, száma 1, 2,77 %i 
száma 1, 2,77 %\ híd, száma 1* 2,77 %s gyár, száma 1, 

2,77 %i iskola, száma 1, 2,77 %.

szállás.

A meghatározó elemek nem tüntetnek fel új vonást s korábbin 

vizsgált névanyaghoz képest. A nevekbe beépült nevek többsé
ge egyelemii. A vezeték + keresztnév + létesítmőnynóv alaku
lat csak négy eeetben fordul elő, ragadványnévvel 5 esetben 

találkozunk.
Lgy államférfi /Loasuth Lajos/ neve kétszer bukkan fel, és 

az 1913-es forradalmár /Velerai Endre/ neve is ugyanennyiszer 

vált névelkotóvá, továbbá egy-egy politikus /Lumumba/ és tu
dós /Micsurin/ neve tűnik fel.
Meglehetősen színes, gazdag a névccoport meghatározóelem-rend
szere, jóval gazdagabb /és ez természetes/, mint az alapélé-

. /
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meké, hisz аз alapelemk közül kettő /tanya# koreait/ 22 nevet 
alkot.
Egy név / 4- Berentessállás/ kivételével valamennyi élő.
E csoportba besoroltam 4 olyan nevet /Utasisarok, Kossuth TSZ, 
Volemi Indre TSZ# Velem! TSZ major/# amelyek a mesterséges név
adás produktumaként aa.iátos alakulatoknak tekinthetők# о e négy 

név autóbuszme. álló jelöléséibe szolgál. Valamennyi elnevezés
a Közné-már korábbon meglévő neveket telit újjt őrt a lommal /Vö. 

vi eredetű földrajzi nevek./•

/
-

..
i

\
*

\ ■

ív

T



2*1« A tipológia néhány 

tanulsága

2*1.1, A köznév! éa szcmélynévi eredetű fö dra.izi nevek 

öosaehasonlítáaa a százalékarányok tükrében

nöznévl eredetid földrajzi nevek és a szmélvnévi eredetű
földrajzi nevek százalékos

előfordulása a teljes névanyagban#

25*53 %72,47 %

TermeszotiI. nevek

А/ víznevek

28,83 %29,45 £

B/Földnevek

7o,55 % 71,01 %

II* Műveltségi nevek

A/Foglalkozásnevek

oo,35 %

В/ Létesítmény nevek

38,69 %

55,99 %

41,01 %

A köznév! és a gzggá Iv&éfri eredetű földrajzi nevek aránya 

szembeszökő a köznéviek javára* Még jelentősebb a köznevek 

részesedése a névanyagban, ha hozzátesszük, hogy csak sze
mélynevet tertaliíczé földrajzi név nem található ezen a te
rületen, azaz köznév felhasználása nélkül egyetlen földraj
zi név веха keletkezett* Ez annál inkább fontosnak tűnő sa
játság, mert Inczefi idézett munkájában s találunk ilyen
nagy eltérést# 68,8 - 37,2 % i.m. 106,/, noha Makó környé-
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kén a nagybirtokrendszer volt jellemző, és így az ott felbuk*
kané viszonylagos személynévszegénység indokoltnak tekinthető,

személynévi eredetit föld-azaz könnyen értelmezhető 

rajzi nevek aránya.
E két jász település külterületének névanyagában megmutatkozó 

efcány új vonásokat tüntet fel, és ez azt bizonyítja, hogy az 

e területen dívó névadás elsősorban nem a személyekhez való 

kötöttségen alapult és alapul, hanem sokkal inkább a köznévi 
elemekkel való neveshétősé enf azaz a direktebbnek tűnő név
adás jellemzőbb, mint a birtokost, a birtoklást hangsúlyozó.

a

Fontos törvényszerűségnek tűnik az alig több mint félezer 

földrajzi név tipológiai adatai alapján, hogy a termé
szeti nevek esetén a víz- és a földnevek belső arányai

számszakilag 1з csaknem teljesen egybeesnek: 29,45 - 7o,35;
* *•

28,88 - 7o,01i A névadás fejlődéstörténete tehát azonos úton 

haladt a differenciálódás ée egyéb törvényszerűségek révén.
A műveltségi nevak tekintetében sem mutatkozik 

ezzel nagyobb mértékben ellenkező tendencia, hisz о fo ^lallco- 

záa- és létesítménvnovek aránya: 55,99 - 41,01; 60,86-38,69.
A köznévi eredetű földrajzi nevek aránya tehát erőteljesebb 

kiegyensúlyozottságot tükröz, mint a személynév! eredetuelcé.

2.1.2. Sajátos névalalmlatok
Az egészen sajátos és egyben mesterséges névalakulatok alig- 

-elig teszik lehetővé a tipológia kategóriáinak következetes 

a lka?, ma zását. Ilyen szempontból legproblemati шзаЪЬпак tűn
nek az autóbuszmegállók nem túlságosan régi keletű nevei, no- 

tartalmilag a létesítménynevek csoportjába tartoznak, és lát
szólag nagy problémát nem jelentenek /Ehhez hasonló alakulatok 

a Unt .-ban található tenyanevek: Frdőtanya, Szőlőtanva. Csátés-
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tanya, ezeket a nép nem ismeri, csak az említett forrás so
rolja fel még a legújabb kiadásban ie!/. Az említett nevek
nek közös sajátjuk még, hogy a már meglévő neveket uj szerep
körben, funkcióban, tüntetik fel használóik /a hivatalos szó- 

használat/, és így az eredeti földrajzi neveket más tereppont 
Jelölésére használják fel* Ilyelvtanilag talán s Лelénteshe
ss dás megnyilvánulásával von dolgunk, természetesen névtudo
mányi vonatkozásban, dyilvánvalóah nem egyedülálló jelenség
re! van azé, hisz számos esetben előfordul, hogy egy-egy név 

u,í funkcióban haaználtatik az 

táj elem megvált ozása révén. Ez esetben azonban a párhuzamos 

névhasználat sajátos jelenségével van dolgunk, hisz élő nevet, 

amely például intézményt /gazdálkodási egységet/ jelölt /Tö
rekvés, y iemi andre TSZ, Alkotmány TSZ*,, stb/ visz át a név
adás, névhasználat létesítmény jelölésére* 

Megjegyzendő, hogy az ilyen jelölés kialakulásának a kezde
tén vagyunk, és egyáltalán nem biztos, hogy a népi névhaszná
lat "szentesíti” az ilyen оlakulatokát; inkább az tonik való
színűnek, hogy ezeket a neveket stílusosabb névváltozattal 
helyettesíti, vagy éppen egészen más nevet "teremtenek" he
lyettük. iázt a feltételezést támogatják az olyan fordulatok, 

amelyek ma már, ha ritkán is, hallhatók: "Az Alkotmámba do
gozók.", ИА Aoeeáthig mének.", az "Alkotmány MGiSZ-ben", в 

"Kossuth megállóig" helyett.

A fenti okok miatt ezeket a neveket nem bontottam alap- és 

méghatáozó elemokra, hanem e tartalmi jegyek alapján besorol
tam <$cet a már kialakított kategóriákba, és minden 

sajátos névalakulatokKÓnt kezeltem.
tben
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2*1.4* A földrajzi nevek néliány történeti
tanulsága

/ аз első írásos előfordulás alapján/ 

á 18. századid előforduló nevek»
1238» Iwan
1292» Hevess alles Hegy-Jván cis Sibiseum 

1391» Apathy /... deacensu Apathy.••/
1438» Apathyzallae 

1466* +■ Székes 

+ Fért ős
1550» Hev/es Iván!
1554: Heves Iwar 

15oS» Jazapathy 

1386» Heves Iván

A két településnév természetesen a legtartósabb használatot 

mutatja minden előfordult alakjában. Az Ivómba alak ma ±0 

él a népnyelvben* azaz szinte az első előfordulási alakot 

őrsi. A jász előtag elsősorban © hivatalos nyelvhasználat
ban él következetesen.

A 18* 3zázodbon &ltíínt nevek»
1739* + Dinnyékutja 

+ Fehérkut 
■f Lopéut

1745»
+ Borbélyhát

+ Erdődulő 

+ Fölsőmező

f Alsttyányiát 

+ Alsó járás 

+ Alsóraező
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♦ Plébánosod Ide 

+ Táborkut 

+ iáborlapose 

+ xáborvölgye 

+ ügarak 

Holtat аш 

Jákohalxaiha tár 

Xassáorét 

Hegyállásiut 

Hosssrét 
Szőlő

+ (kScsaállas 

+ Hegyeshalom 

•f Kis j árás
♦ Kürtiút

+Ladányiút 

+ Mihálytelkeihstár
+ Hagyjárás
♦ Örsiut

1747s Hevesiut 

1748s + Garaggya 

1749 s Feloőnyoíüás
1750«

+ Magos
4- Meggyeshalom 

Meggyes

4- Hegyes 

+ Hossaúhát 
4- Katajkútja Щ.

/Csásaárutja 

Csukás 

Hármashetár

1751: 4- Bárét fcyustó 

4* Kertek 

4- Magoshatár 

4- Bagytelek 

4- Polgárhalma

Hét

1753*
4* Liliomosfertő
4- Ssékeshatár 

Berattyus 

ürdöghát

4> Pej értő

4* itóhatár

4- Pallagföldek 

Gdrbeér
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1755
+ Gsordakút 

+ ^rkiut 

+■ Kenderföld 

+ ííyeset thal эта 

+ Pást 

+ Szőloárka 

+• Táborátja

Äjgrlut

bffdő

Gyep
Kisárok

Orsihatár

Pzexitandráeihatár

1757

+ Makkfüld
1758

+ Váraárétje

1759
+ Mihályt elkiat 

+ Kerthely

17j4
4- Jákőhalmiut 

•f Hagyállás
Hevesi váisyihatár 

IÜ9 Int

177o
+ iíaszálúrét + Külsőjárás

1772
+ Csordajárás

1773
íisériát 

Sz ént gyö rjyiut

+ Kaküdtfoldek 

+ Szakállföld

1775
iíyilas
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1776

4- Kiilsocoordejárás

1777

+ AlsőcaIcáidra 

+ Belsocsordajárás 

+ Dinnyeföldek 

+ Felsőcalca:űra

+ liegyeohatár 

+ Moesáros 

Alsónyomás 

KiBérihatár

1778

+ Feladjárás

177Э

Vágójárás
Virágos

+ Külsőmező

1731

+ Bégtteleltető+ Fólsocsárde 

+ feleltető

1786

4* ^erenteozálláo 

4- Fokét éhalom 

4- Hemadikeelcatúra 

4- Határárokok 

4- iiamacliknyomáD 

4- Jtiegyesdulo 

4- Kalmárlaposa 

4- iíásahalom 

4" Kenderszöglete 

4- Kistelek

4- L^dpást 

4” Makkos 

4* Makkosdulo 

+ Marhalegel 6 

4- Dagyárokgyepje 

4- Hagyárokftát 

+ Hőmetfértő 

4- Hotariálisföld 

4- Parochiálisíold 

4- Parochiáiisssőlo



- 72 -

+ Szállásföldek 

+ Szállásházak 

+ Saékesgyep 

+ Szöghatár 

+ Telkiföld

+ Városföldje 

+ Vdrosaoinárjáé 

Akasztóba1ош 

Határút 

áevesihatár 

a agy állá s ihánriG she t ár♦ Ugar 

+ Varjsa

1738

Dósaihatár

1789

+ Dinnyeföidekbenvglőfertő

+ ifelsőgyep 

+ Jüleőugar

+ Alsógyep

+ Caátósfertó 

+ Csukást6

1791
+ Vizek

Dűogíuí

Hegyezek

+ Hevcsiványiut 

+ íCaszásrétje 

+ Szántóföldbeliosstály 

+ Vályoggödrok

1792

Űsászihatár

1793
+ lelek+ iíeiiiushatár

1794
+ Hagykettőa+ Hegyespart

Határok
+ Molflfen^Ä
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1795

♦ Csukásár 

+ Leneséshat ár
+ Hagyhatár 

Pélyihatar

1796

+ Táborhát Bútelkihatár

1797
+ hfekk- óc ICenderfoldok + Makkőserdő

1798

+ Láncolja 

Hyomasföldek
didegoidal

1799
+ Városkassálóáa+ Gyephalom

lOoo
+ Gyepszél + Táblaföld

A 13« században foltunt nevekг

18ol
+ Háté + Virágoskút

18 02
+ Vesekényiút

18o3
+ Plágeföld

18o4
+ fászta+ hagykocsma 

+ Tava azTá Idők
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18об

+ dú tift) Idők

lüoö

+ Jegyzőfold 

+• + Aántorföld 

+ Kőkút 

+ Sirásóföld 

+ Harang 

+ Vemeshát

+• Ásvány
+ Ballapart 

+ úirmyésűt 

+ Pelscrét 

+ Sasaié 

* Harangozó fő Id 

+ Ballat slice

lSlo
+ Örsiköa dzederoesór

1827

<> iápreekert

lS3o
+ Alsóugar

1331
Berónyiút

1832
+ Alsórét + BöÖjthyfertejG

+ iiallaiiölma

1846
+ Jegyzőikaszáló+ Gyelogfőld

1847

+ Eeleőgyep
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1831

* Gieret+ ВсIsohelу 

-í Bogdte ónádas

1854
+ Pelsőhetár

1838

+ Gyepijárás

1059
gpres

1861

+ Vágójárásiét+ i’ehénjárás

1864
+ Patkóér •f 2esthalmok

Porejós

1874
+ íéglavető

1375
¥ Iskolaalap

1076
Szőlőkalett

1883
Gsátés 

úC eanyi las 

Gyeplegelő

+ Kiaaloónyomás 

¥ Magoshatárhelora 

¥ ürdoghá-ualja
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1895

-*• ueveeiűtonlévdfakereszt 

•** iCenderhßlom 

+ áovácsfélefakereszt 

+ ^agydárásdáílo 

+ Táborhalom

Jászáéranyiútonlévőkőkeresat 
Todmeniczkyfelekőkeresst 

Szent уörgyiútlkokereszt 

Szőlöbenlávőfátereszt 
T*J vö kfé 1 ekokeresz t 

őétidűló 

Virágosiául6

A 2o, században feltűnt növök;

19o4* + Apát±»Ala<5szentgyorgyiűt
19o5s > Jászkisériút
19o5: *Jászberényiét
1913; + Jászspáti-Jászszentnsdrásiűt

192o
+ ürd«S* és ^solőárkok Isko aföXd

1925
HorváthféleiskoIa

Alsonyomési Állami 
KépIskola

1327
Virágosdulőiiekola

Virégosiiskola

1937
köveeűt

1349
Velemi MGTSZ

1950
Alkotmány MGTSZ
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1952

ííOf33Ut& TS20S 

Q Gaátestanya
© Szőlőtanya 

© Virágostanya

1956
+ Ardőtanya

1959

^nteldulő 

Ш^к ért dűlő 

Кisóriűtmellett 

Lóczidűlo
Szentgyörjyiútmellet t

Кгászaidul6 

á ;riűtnellett 

Petateidűlo 

Pethesdűlő 

Vásárosáulо

1967
Dósadálő

1968
Szabadság TSZ Sertéstelepe

1972

Alkotmány TSZ bej áradt 

^rursktár
őásziványielágazás
Kossuth TSZ /^utóbuszmegálló/
'/elemi Andre TSZ / autóbusz-

megálló /
1973

Borbásdűlő 

tíorvátM-llő 

Hosszúratidűlő 

Iványidrdogh, t 

Kéiídüiő 

Meggyesdűlő

ha gy szakidul 6
Papdűlő
Pásztordűlő
Pélyidűlő
3zéntgyér yidűlu
Telkidűlo

Templamdűlő
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Az összegyűjtött névanyag első írásos előfordulása érdekes 

következtetésre nyújt lehetőséget névélettenl szempontból 
és történeti szempontból egyaránt.
Az első írásos előfordulást természetееen nem tekithetjük 

a név keletkezési idopcntjónak•,mivel az írásos rögzítés 

előtt már funkcionálhatott, valószínűleg fu keionált, de 

annak lehetősége is megvan ugyanaltkor, hogy éppen a térké
pen vnló jelölés Indította útjára az illető nevet.
A teljes névanyag öessegyájtóoe lehetetlennek tűnik, mert 

sok okirat és egyéb forrás elveszett a századok zivatará
ban, és ezzel magyarázható, hogy a 13. századig igen kis 

számban találhattunk földrajzi nevekre, Ennek oka lehet az 

is, hogy a birtoklás és a mavolésmod addig nem tette szük
ségessé a határ egyes részeinek névvel való jelölését.

A 13. század,esetleg az ezt közvetlenül megelőző időszak 

lehetett a névadás első gyümölcsöző korszaka. Ez a sajátos 

birtokbavétel tükre, éo egyben enrak következménye is, hogy 

ekkor foglalták írásba a birtoklást mind s település hatá
rát, mind pedig a határ felosztását illetően.
A XX. József által előkészített és lebonyolított térképezés 

és kptrsnterfelál3.ítás, majd a áedcmptió. naftán fontos in
dítékéi a névadásnak. A fenti fontos tényezők átfogták az 

egész 18* századot, és ezért a fölörejzinév-adás szempontjából 
alapvető korszaknak kell tekintenünk. A másik fontos perió
dust a 19. század jelentette, mivel a földtulajdon újabb 

változásai és egyéb tényezők /például о II* katonai felmérés/ 

a névadás újabb alapját képezték. Xontos tényezőként kell 
számon tartanunk e században e nyolcvanas években zajló ka- 

taszterezést is. Mindezek alapján lehet e 19. századot ismét
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is ónálló korszaknak kell tekintenünk a névadásban*

A 2o* azázrd birtoklás szempontjábol a további áiiferenciá- 

lóg.-s időszaka* öj színfoltot jelont e század névadásában 

a Mezőgazdaság szocializálása is*

üsszefodiai vas négy fontos szakasz különböztethető a névadás 

csaknem hét és fél századában:
1* 1234-től a 18* századig,
2* a 18* század,
3* e 19* század és 

4* a 2o* század*
Az első három korszak névanyagának kihalása nagyjából azonos 

mértéket tükröz /leszámítva a két településnevet!/. a 18* szá
zadig keletkezett földrajzi nevek 75 százaléka kihalt, törté
neti névvé vált* A 18* században elsőként rögzített nevek 

71,88 százaléka vált történeti névvé, a 19* századi névanyag
nak pedig 77#95 százalék* .itlsgs 74.71 %*

A századunkban keletkezett nevek kihalása tekintetében fordí
tott folyamét érvényesül, ugyanis az írásos anyagban felbuk
kant nevek 84#44 százaléka él, használatos*
A fentiek ezt ie ©gyér.elmuvé teszik, hogy a nevek első írá
sos lejegyzésekor nagy számbeli eltérést tapasztalunk*

4 név: 1 ólős 25,00 % 

18. században! 17o név: 45 élős 28,12 % 

19* században:
2o* században:

18* azhsadig:

63 név: 15 élő: 22,05 % 

45 név: 38 élő: 84.44 %
287 név; 99 élő: 34,50 %összesen:

A névanyag egyéb része írásban nem fordul elő, de funkcionál* 

Ezek a nevek csak a nép ajkán élnek, de írásbe foglalásukra
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nem került sor* Aligha állapítható aeg, hogy mikor keletkez
tek, de valószínűnek tűnik, hogy legfeljebb a 19* század 

végén, de többségük ennél később született meg*



3. A földrajzi nevek névéi g t t a n a

3. 1* A lsgcocaá« névhaoználata
A névanyag gyűjtésekor volt alkalmam megi^yoaucmi erről io, 

hogy a lakosáig uályen foglalkozású, milyen korú rétege 

milyen mélységben és kiterjedtségben ismeri a földrajzi ne
vek különböző rétegeit, természetешвдк találtam, hogy igen 

ааяу különbsé eek vannak a fente! szempont oknak megfelelően»

A csőszök, a mezőőrök a tuljadonosi viszonyokat ismerték 

igen alaposan, ée az összefoglaló hatámevek pontos ismerő
nek le bizonyullak. A legidősebbek egy-egy név hallatán a- 

zónnal kész történetekkel álltak elő a földdarab tulajdonos- 

váltásáról, о 4o-3o közöttiek közül azok, akik mindmáig a 

fold művelésével foglalkoznak, nagyon alapos felvilágosí
tást tudtok adni a nagyközség határának egyik feléről, az 

agyi-* temelosz ivet kezet birtokán funkcionáló 

hivatalos és népi elnevezésekről.
Tehát körülbelül három generáció és agy adott foglalkozási 

ág képviselői bizonyultak a legjobb határiamerőkaek, köz
lőknek. A földművelő lakosság jól ismeri a hatámevek egy 

részét, főként azokat, amelyek határié ezeket neveznek ©eg» 

Az egyes határrészek további elnevezéseit ttár csel a jó me
móriával és érdeklődéssel megáldottak ismerik, akik a szó 

paraszti értelmében műveltebbnek számítottak, в adtak arra, 

hogy ismerjék falujuk határát. ©!ysn is akad köztük, aki 

anélkül gyűjti, írje fel a "régi neveket", hogy annak igazi 

értékével tisztában, len«©, mert érzi, ho у "ez már a fiata
lokat ш érdekli."
A földrajzi neve.; eiar réaze tehát általa'ban ismert a falu 

lakói körében, egy másik réssé legfeljebb az adott határrő- 

ezen élők az ácsira beszédes, de akadnak olyan nevek la, ©-
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melyek még ezúkebb közösség számára jelentenek egyértelmű 

jelölést* Cocür&gygg, Cicalapos* ‘letupart. márvány az igét stb.
Vannak olyan megnevezések is, emelye s egész özük körben hasz
nálatosak, például csalt egy családban* A3 egyik, általam is 

jól ionért család birtokában két legelőtőrület volt; az egyik
a Tagéjárás összefüggő területéhez tartozott, a másik pedig 

már feltört terület részeként megmaradt legelőnek, gyep-ögyt
nek. bz utóbbit a cellád KisTven-nek nevezte* hasonló elne
vez esnek kell tekinteni a külsőtanya alakulatot is, amely te
hetősebb gazdáknál járté a felszabadulás előtt, mivel két—há- 

tsnya birtoklása esetén is egyértelművé kellett tenni, 

hogy melyikről van sző* Szt az elnevezést az említett gazda, 
egész hazanápe, cselédsége következetesen használta /Vö* 

Külsőbetár, Külső járás stb*/*
A terma lés zJvetekczet ei megalakulása után megfigyelésem sze
rint szétesni látásik az eredeti sóvkészlet, noha rendkívül 
szívósnál bizonyul* Az agronósusok, tsz-vezetők a nagyüzemi 
művelés biztositásj megkönnyítése érdekében táblákra osztot

tak es zbkíiS/.i birtokába került ha térrészt, és most már —

rom

guk között "táblákról beszélnek* A tagság azonban még Щ 

ért így", neki a régi neveken alapuló útbaigazítás kell
agronómustól és a brigád ve z et őt 51»

az

A névteremtés ma is élő folyamat, ытёс szüleménye a Szerbia 

0 Ü5ÍMEÍÍL név, ©mely már a termelőszövetkezetek létrejöt
te után keletkezett* az egyszerű tsz-dolgozó szinte szóról 

szőre ágy magyarázta meg ennek e névnek a keletkezését, ahogy 

Bérezi Oéza; " ü felutói távoli, nehezen megközelíthető
Hasonló alakulat - kissé tréfás

# # «

helyek neve*,* /X. m. 146./* 

íz'/, elenovezés - a -vutrica is.
A hivatalos névadás olykor мkissüremkedik,, az irodából, knnok!
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követ kaaményaként leap helyet ú'ásziváay lakóinak tudatában 

a pontImáior nevezet» amely e sözssg névanyagában a
felszabadulás előtt egyáltalán nem szerepelt.

i. feldolgozott anyag legfeljebb néhány lerne islert országosan« 

•l'axvia. . páti, xvúnvir ^ többi név vagy névelem legfeljebb a 

megyében ismerős, de talán még ott о ею. ; ci cárok ugyan több 

megyén átvezet, da egyáltalán nem biztos, hogy в néven ismerik, 

lat bizonyítanád említem meg, йоцу találkoztam olyan személy- 

lyel, aki a isárok létéről tudott, de Csőreáárok vagy vsöoz- 

árok néven említette.

. íí‘
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3*Э* i. földrajzi nevek v á^H о a á в a_±_

A földrajai nevek, a szókincshez és a nyelv egyéb desaetevői
hez hasonlóan - olykor egészen jelentős változáson mennek át, 

azaz ugyanúgy megvonnak a maguk fejlődési sajátságai , mint az 

egyéb nyelvi alakulatoknak. Változásuk, fejlődésük azonban sa
játos. mivel a nyelvben, a közlésben, sajátos funkciójuk van.

*

3.2.1. történeti változások

‘történeti szempontból s földrajzi nevek fontos jellemzője, hogy 

bizonyos, eredetileg morf émával kifejezett birtokos jelzős szer
kezetek egyszer is bődnek úgy, hogy a birtokos azeaéiyrag eltű
nik, lüMpil a szerkezetről« 'Ccr.r.ásrót je> Xaszásrétj Kalmár- 

lapse > Kómárlapos3 uóesnállása > dócsaállán*
A K&lmárleposa Kómárlapos alakulat nyelvtörténeti változást 

is szemléltet* -al 6. /Vö. Bérezi-Benkő-iierrár: A magyar nyelv 

története. 156., 6./
A kihalt nevek között számos birtokos személyregös struktúrá
val találkozunk* + hellatelke. uöjtUyferfee.le. átndergzöfa- 

lete stb, i'^tek' tehát ősi alakban szűntek meg funkcionálni, az 

időtillóbbek viszont túlnyomórészt egyszerűsödtek, azaz jelö
letlen birtokos jelzős szerkezetekként élnek tovább,
Аша iß élő birtokos jelzős szerkezetek ennek bizonyságai, hogy 

a névalkűtásnak fontos eszköze napjainkban is az említett szer
kezet típus; zzn .ейвш- láz Sertés telepe, b tnsinácldőllej e. sza
bandó аг;: л olc.
Ugyancsak történeti oka van annak is, hogy bizonyos földrajzi név 

vek egyik ta ja eltűnik és más szóval helyettesíttetik. Jő pél
da e jelenség bizonyítására aszd g határ és a hár
ma shstár névalakulat. Um knem bizonyos a rendelkezésre
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álló adatott tanúsába ez érint, hosy а аяо dint ár e 'járomnahatár-

ral azonos to r'lr.at takar* Lehetséges ugyan* hogy a szeget 
пш mindig három település hLotárvonelánaic ti találkozása adja, 

de о két település határának mai képe erre enged következtetni* 

Hasonló változás figyelhető meg e Polcát ura és a ávomás. valav 

mint a Hot;ariális és а «Гегзгеб» esetében le. 12.3 utóbbiak s. 
köznyelvi szóhoszrálatban bekövetkezett változásokat tükrözik.

ügyetlen hely /létesítmény/ • t ü b b név3.2.2.

Sajátos csoportként jelentkeznek nővéletten! szempontból azok 

a névrlakula* ok, amelyek egyetlen he tárrész vagy létesítmény 

több névvel velő megjelölésére szolgálnak* л többszöri jelő— 

léemak birtokiás16rténeti vagy hangulati indítéké lehet* 

a hun ,11 le x a^p&UIönböztotés jó példája: Utániéárok. riotoss- 

rok* Plstasarks* Hangú la'ti szempont bői lényeges különbség von 

a három név között, hiszen es első о hivőtalpa névadás példá
ja, a másod! már s néni szemlélet szép шgnyiIvánuláso* о 

harmadik pádig a Játssi képzelet szülötteként list, és a népi 
képzelet, me sievezési-mlnősítési igény kiapadhatet lanságának 

bizonysága. /Hasonló névadásból! produktum a község belterü
letén Váci Kötöttárugyár részlegének népi nyelvhasználatban 

élő nőve# élőerőr 3ytvasvárnak titulálták, majd За у i gyár 

lett a neve./
Más ok miatt él egymás mellett több név néhány egyéb alakulat
ban* hz esetben a birtoklás változásával összefüggő jelenség

ről var szó. hímek következménye, hogy egyetlen dűlőnek több 

nevét ismerik, használják; AlsénvomásldűlŐ. Bu.pviduiő. Utasl- 

nácidőlle.ie. Kgyéb példák;



- еь -

-iczczrótidálö - üeÖthydŰlo, 

aagyszékidűlő - íiorbésdalc, 

imtaláŰló - Petbeedűlő - Boroséul5«

A lakosság különböző rétegei felváltva használják аз emlí
tet t neveket. -uond3zerdnt velemennyit ismeri., de közülük 

csak egyet használnak, mondanak szívesen.

A néaatimoié.-iának érdekes jele s ölc-ariaát idősebbek köré
ben elő alakja: -Л.С au linót. llucsuliaüt. *a idegien sző kimon
dása esetleg eleve nehézséget okoz, de c .-licsurin neve alatt 

beharangozott nagy változásokkal kapcsolatos hitetlenség is 

alakította ilyen különös hangulatává ezt a nevet#

3*2.3. Hivatal 03 nevek -népi nevek 

Jellemző jelenség továbbá, hogy о hivatalos és e nép körében 

dlve névhrsználat között jelentős különbségek atitatkoznak.
Ha a két névcooportot összevetjük, ezt tapasztaljuk, hogy 

a napi nőve lakúiét élőbb, elevenebb, névőzerfíbb megoldáso
kat produkál, mint r talán pontosabb, fee eoebb, de esztéti- 

kei szempontból jóval színtelenebb hivatalos elnevezés, 
ií óhány példa:

Állami erdőgazdaság - Apátierdő 

Alsényanási Állami Képiakola - Alsónyomási Iskola 

iíöveout - Ooinálinii 
Gyeplegelő - Gyep.

A népi nyelviit.S3n.01at v t©kérvényéneb de a hivatalos nyelv
precizitása éltol megkövetelt neveket leegyszerűsíti, és csak
a leglényegesebb elemeket őrzi meg © fenti példái« szerint, 

így lett például a ”3zőlöbenlévöfakeresztn hivatalos névből
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a nép nyelvében flénjézuska* Si a név e пел i tadat számára 

intimébe, familiárisa bb íiangulattsrtalmat, jel ею tág tart almai 
takar* VÖ* ézabeöság iéZ éertéateleoc > Sertéstelep stb.
A ;ad néhány olyan hivatalos név, amelyet a nép egyáltalán 

nem ismors ősátéstanva. ^rdotanya* Saciőtrnvc.
2h'\ez hasonló névaealmlátok a következők; Jász s pát1-Jásaszent- 

nndrási út* J ássapát 1-J ászaisooz ent^yö rr„y t út *
A népi névadás, -használat tehát jóval forme jelesebb* ökono
mikusa bb. mint a hivatal i&f s ennek következtében gyakorta 

észtétinasabb is.

3*2*4* л 1 1 i p ъ i к и e földrajzi nevek

hat a megjelölést Inezefi Géze határozza meg «да elliptikus 

földrajzi nevekről» című cikkében /2Шу LXTOI, 31Э-313./* »He

vez etec változás a névrövid ülés, egy névslkotó 

tag kiesése.w /i.m* 31o*/* Benko Loránd 1 с к о p á s nak 

nevezi ezt a jele?iBérret: MA föld ojzinév faár születése pilla

natéban lehet két- vagy többtagú* Idővel azonban egyeo tagjai 

lekopnak, elmaradnak a mindennapi használatban, к lokopáeok 

szintén a j elentéat art alommal állnak összefüggésben* He föld

rajz inév egyik tagja Зхиад 'ábon is elég ez*ős képzettartalmú# 

akkor a másik tag feleslegessé válik és elmaradhat*n /А %á- 

rásmente fS drajzinevei* Bp* * 1947. 43*/.

A lekopás bekövetkeztében jelentős szerepe lehet a 

tájarculat megváltozásának is, essz nem csupán в képzettértalom 

ereje fontos tényező a folyamat ben* hanem a változás lehet ősé- 

géiie:, tgffiHrfjyeadgSaal egyébtoáttt iu realizálódnia kell*

A feldolgozott névanyag arról győzött meg, hogy csak akkor kö
vet lesik az említett jelenség, ha jelen van az »erős képset tar-
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talom% 63 s 1 stopot t növelem jcXonbise nem szükséges a fe
lülendő pontos megnevezésére*
így halhatott ki a C3ukástó és a Csuk 'gór a népi nyelvhaszná
latból, mert a Csukás átvette a két, korábbiakban fu kcionáló 

név szerepéd az é r ás a t ó alapelemek megszűnte után* 

Hasonló jelenség a eauuer.1 eaér» Szederjessé rövidülés is* Ma 

már az alábbi név nem ismert« nem használatos /első előfordulás 

“1279* öeederyes"* Bárczi: A magyar szókincs eredete* 157*/* 

ez utóbbit viszont még emlegetik, de mellette már feltűnt a 

be vires alak is, amely e terület nyelvjárási normáinak egyértel
műen megfelel*
így képzelhető el c hekkoserdó> Makkos alakulat fejlődése io. 

Lía már nem ismerik a Csátósferto nevet, deeCsátés köz
ismert* Megjegyzendő, hogy a rerto még felbukkan az idősebbek 

tudatéban, s ez önmagában is bizonyutje, hogy a lekopás két 

irányú lehet, azez nem csupán az ele a el esz: tűnhet el, hanem 

olykor e meghatározó elem is* ids ?~ldas ázrtudod: XSÜ Sertés
telepe certéalelep* /Inczefi i* h* 313»/*

Az elodső példák a köznyelvi kategóriák tekint ötében az író* 

költő szék fejlődésével rokonit ha tők, mivel a szavak is manóik
ba szívták a jellemzett szók jelentéstartalmát, főnovesültek*

A le kopás /az elliptikus nevek létrejötte/ a differen
ciálódással ellentétes folyamat, és aszal együtt alkotja a név
anyag fejledésenek fontos vonulatát, melynek centrumában a meg
nevezés szükségletei állanak*
A j clone ég fontossá ját az bizonyítja egyértelműen, hogy e tel
jes névanyagot érinti з formálja, a településneveit éppúgy, 
mint a határneveket /Inezof i i. h* 315*/•
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3.2.5. A földrajzi nevek difi er éneiá16dása

a földrajzi nevek ú-
jabb ellemmel velő bővülése abból a célból? hogy azonos nevű 

helyeket /településeket/ egymástól megkíilönbü zt ess link* és igy 

a nevek egyerielÉÍí identifikációját távolabbi lakosság számára 

is biztosítsuk* továbbá e у no gyobb táj er-yeég eddig mer nevezet»
len rósaxerülelét az ® szhefe való tartozás,, igényévol megjelöl-

*

jük.'* /Inczefi ivm* 63»/•
A vizsgált terület névanyagában elsősorban a belső differenciá
déra találunk példákat* ”*•• egy nagyobb terület részeinek a 

sági név bőviiéeével való jelölését belső differs n- 

ciációnok nevezhetjük a szakirodalomban*n /Inczefi i.h. 

67./.
A differenciálódás leggyakoribb eredménye a nagyság« mérőt 
megjelölése révén kialakult űj neveli sora: A leány óriás > Kisal- 

sónyomáss Hrdő у kiserdő; Gyep у Kis-yep; ByHas у Kisnvilass 
Hét > Kisrét. A már jel It táj egy részének újabb megjelölése 

az adott rész minőségére is vonatkozhat; Massza $ Gyepmassza; 
Byilas f Gveonvilast két Hosszrét.A Helyzet vis z onyx tág és a 

pontosabb lielymegj elő lés is alakított ki ilyen neveket; Káli- 

d llő i Killsókálldülg§ Hét # Alsóréti Itaar f Alsóugar. ffülsőggari 
nzőlő Szolőkalatt* Szőlőárka* Szőlőeleje. Szőlókelőtt. Szőlő- 

tanya. A felhasználás is lehet a differenciálódás forrása* in
dítéka; Hét - Kaszásrat* Kassálórét. ónálló típusnak kell tekin
teni a tulajdonos nevével való elkülönítéstt gyep - Jenőgyep* 

•^er ont eliadi-y op;io.

A dif erenciálódás Inczefi szerint " . • • •
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3*3* A jelölését vitel

3#3«1# Jászapáti és Jászlvány azonos földrajzi nevei

A két település kösi^zgatási és birtoklási egységének termé- 

szet.es vetdlete 13 azonos név előfordulása.# .. .. „y d^lknőv három
tatban is előfordul a két település határé ben /kálidul ej 

..»ülilu'.ie» lu.*.!soke üdülő/; *:ét őseiben teljesen azonos elók
ban, egy esetben pedig megkülönböztető elemmel* Az utóbbi a—
ban térné az et esen esek a Jáozepátin lakok ryolvé'ben fordul 
lő /üülsőkálidülő/# Vei* még iíülöoes Ica tűre*
A lé Ív iát* .vüvosrát. dsináltét nevek azonos előfordulása a j 

lölt kimerjedisúgével WMQMirállUi 1 éj ez ^rdő# tie^gvea* ..világ# 

Xoraderföld# skkfbiá gazdálkodástörténet! azonosság megtestesítője 

ёв természetesen más jász település botárának névanyagában is 

megtalálható# A feodúja. laofenók. ,áu svai dűlő ujyencsek birtok
lással összefüggő elnevezés# kind a plébániának, mind s kusvei 
családnak birtokai voltak mindkét település határában# A Va-p- 

,1árás név pedig az állattartás és elhelyezkedés azonosságával 
magyarázható# Ьз a megjelöld is elég gyekor! a Jászságban#

mindez a .ielülésát vitel térré szét ее jelentkezésének tekinthe
tő /Xncaofi i#m. 42#; Benkő i#m. 45/, 6b annak egyik sajátos 

változaté, hisz ez esetben ez elnevezés mind a két település 

határában megtalálható párhuzamosén; essz nem ezitnt meg ft Jász
apáti határában kialakult név annak következtében, hogy Eáez- 

ivány határa egy részének a jelölésére szolgált# 

kgyérielmu magyarázatul tehát az életforma és о birtokos sze
mélyének azonossá ,a fogadható el#

3#3#2. A jelölésátvitel jelenkori megnyilvánulásai 
A termelőszövetkezetek és egyéb létesítmények nevének, valamint
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terepponxra történő átvi-korábban mar funkcionáló nevek 

tele a mai aévh szaálatban is megfigyeXitei6.
A -jKSrexcyés ,.;>Z. /elqiAi ,ndro xöü# dououth IbA, Áruróltár# U- 

tn.sisnrok ötb* eutcbua^..:: állók novo]:ónt is használtatnak#
ürs nyilvánvalóan ,1 e lent éeát vitel# jelöl ó за г v it el megnyilvánu
lása* Аз a leülő non helyzet áll elő, hogy elapját veszteit 

földrajai neveket a névhasználat átvisz más tereppont# léte
sítmény megnevezésére, bizonyítékául annak# hogy a fö .drajai 
nevek rendkívül szívósak# ón olykor tiílúlik keletkezésük ki
váltó okát is, azaz a földrajzi nevek létrejöttük után a 

guk bele6 törvényei szerint kezdenek “élni"#

Színezi a íelaorolt névek funkcionálásának# jelentéstani vo
násainak képét, hogy e lentiek közül három termel ős züvet ke
zet /l'örekvée, Kossuth# V4 lerai rndre/ma már nem létezik# be
le olvadtak; az Alkotmány M0*PS2—be# A jelölésétvitelen kívül 
arról is szó von# hogy korábbon alakult gazdasági egységek 

nevét egyetlen pont, létesítmény jel.lésére vitte át nyelv
használat, és í y jelentészík illésről is beszélhetünk# mivel 
a név újabb konkretizáládás útján vált alkalmassá ilj jelen- 

t és tartalmú földrajzi nt-vi funkció betöltésére#



V.

A névanyag néhány s t í lustán i

1« A stílus tani vizsgálat szempontjai

ű*j

A névanyag komplex vizsgálóta sokféle elemzési szempontot igé
nyel« fis többek között sst is me J , bog? a névanyag nti-

a lélektan is fontos elisztlkai sajátságait is mérlegeljük: 4 

eszklSsH tudom'nyálunk míívoleiiick kezében, különösen akkor* ami
kor a névadás lelki indítékait nyomozzuk. Araikor ezt kiüerí-

• * m

tett tik, megát о névtestet kezdjük el vizsgálni, azaz arra mu
tatunk rá, hogy r:: illető lelki ok milyen nyelvi eszköz segítv 

ségével hozta létre a nevet* Bizonyos neveket a nyelv esroresz- 

sziv eazközökkel teremt meg* éppen ezért ezek vizsgálatába 

be kell várnunk a stilisztikát ie*íf /örddg -á roncs ; személy-■*«ЭДиамю*~»ьии1 !■■■ mW»x-uitmgi,.Miu*.,-’mvo uír 11 iMHHi’tnur ~ —1 4#

néwlzegálat új útjai* A Pécsi tanárképző Főiskola Tudományos 

Közleményei« 1974* Serie 3* Linguistic?:- - Philologies* Mellék
let* Pécs, Hungarian, lol,/.

A névanyag stilusher ása, «фшшу tartalmúnak forrása tehát
az elnevezés lélektani indítékaiban keresendő. Pesti dános о 

a következőképp látja őzt a problémát; n
viszony kifejezése, olykor az alapvető /táj és ember/ viszony-

nyél szemben is, jóhangzás, színessé;.:, ritkaság, gúnyolódás, 
érzelmi—értékelő egyéni állásfoglalás
/ A tó drajzi nevek alkotásának és hasznúiétának lélektani 
tényezői a Bikáiárok völgyében. névtudományi előadások. II* 

Lévtudomáuyi konferencia. Akadémiai íiadó, Bp 

A nevek egy jelentős réssé a mega stilisztikát színt.^Хешзеяб- 

gében tesz igen jó szó gálatot a megnevezésben, Nagyjából u- 

gyanaz a helyzet tehát, mint a köznyelvi közlések tek'ntetében*

érzel f-hangulat 1• • •

tréfás hangulatt • •

197o. lel-lo3./.• t
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á stilisztikái viv;szálai alsójául a kövei kéza szempontok
a nyelvi stílus na írásos vagy élősza

va в megnyilatkozás jellegzetes módja, amely a nyelvi, elemek
nek a megnyilatkozás funkciójától, tálcától óe n megnyilat
kozás mivoltától faggő sajátos felhasználása folytán valósul 
meg . . . " /Fábí n - Szntbnári - Terestyéni: A magyar stilisz
tika vázlata. Bp*, 1971* 4#/* A névszók, kapcsolatából adódó 

terraiszokról a kivetkező állapíttátik meg* "Stiláris érték 

tekintetében jobbára közömbösek, egy rér.lk kisebb mértekben 

expeeoazív hatású, ugyanis jelentéséről fogva felidézi bi
zonyos szociális vagy azüiuaei környezetnek a hangulatát."
/ bián - Szathmárl - Tirwljélt i* a» Go*/*
Másik felfogás szerint képezhetünk olyan komplex rend
szereket, mint amilyet Wilhelm Schneider javasol ez ausdrucks
werte der deutschen Sprache /А német nyelv kifejező értékei* 

1931*/ című munkájában* A szvaknek a tárgyakhoz való viszonya 

alapján a stílusok fogalmi ás érzéki, tömör és terjengős, vagy 

; ninyíió és túlzó, határozott vagy határozatlan, ... egysze
ri; és díszített típusokra oszthatók; a szavak közötti viszony 

szerint lehetséges feszes vagy pongyola, plasztikus és zenei, 

sinn & nyers, színtelen és színes stílus; ••• izeke^ az ом* 

t a Xy ok at szinte .minden .nyelvi kijclentőare alkalmaid. lehet, 
de lerrtobb adalék nyilvánvalóan az iroda1st! müvekből vonhat6 

ki о ez iroda Imi elemzés cólajira c:..o'i. ál.': / -Tellek-óerraxu 

Az irodalom elmélete. Gondolat* ép*, 1372. 2S5-2ó$./.
Zg-llks übor f elfő/sr szérint "Mnd statisztikai módszerrel, 
mind empirikuson végzett stilisztikai elemzéssel főként azt őré 

deruea megvizsgálni, őrinek s szöveg egészében a hntáskeltő 

reje evidens, ami stilisstikailag releváns*и /Stlisztika és 

statisztika. Akadémiai Kiadó Bp., 1974* 9-lo./*

szol, :áIhatnak s " *.»
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A fentiek a lepj.-ln sgy-sgy turuléi földrajzi neveinek otilfess- 

ti ai jel lehetősségei knnutetiiatck, e bizonyítható e nyelv

ben betöltött sajátos szerep tik /WS« I*l*3*l*/*

2« A névanyag stílig:; tikéi jellemzői

ás egyes nevekben előforduló savak azámq jelentés mutató 

névanyag funkciója a ennek következtében stilisztikai jelleg
zetessége asempoutjóból«

Az e;?/ szóból álló nevel* a névanyag dint egy lo százalékát te
szik ki, a kát a óból áll6 nevek 68,43 százalékot, a bárod 

szóból állók 15 száz: lókban lóssesednok, a né/gv ós ennél több 

szót tcrtalüiazők aránya pedig 5 és fél százalék« A legtöbb 

/9/ ásóból álló név már egyenesen asörayszül&ii: . .ánik*

a

A nép körében használatos földrajzi nevek túlnyomónóezt e^. 

két év liárcta szót tartalmasnak, de legnagyobb százalékot a 

két szóból álló nevek érnek el« Stlisstikai és nóvólettani 
szempontból tehát e táj névanyagának а aételem* nove& több-
só se ns e, yik , legfőbb j el lezxz6j e•

A nagyobb asióssámisal bíró nevek általában a hivatalos néva
dás eredményei. Esek jóval bonyolultabb nyelvi struktúrák, 

mint a nép körében keletkezett, illetve használatos nevek
A népi névadás/Vb* W* Schneider vizsgálati szempontjai•/« 

és névhasmdslt ugrania tjWÓjBilMí egysneaeű... ;ro, könnyű 

megjegyesbeiőségre törekszik, és nem bírja el a nagyon pon
tos, más rendszer szerint meglkotott, esetleg fontoskodó hi
vatalos névadár; nódssere alapján megalkotott neveket*

As e.-yetlen szóból álló nevek %sóia száma ia érdekes Mutató*»
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kát tükröz.
h • ;y szótsgból áll e neve söpört 9,8o százaiéke, két szótag
ból 4 5,09, három szóból 41,1? százalék, nó у szó te >t tartal
maz a revek 3,92 százalék*

A teljes néveayag szótagszám szerinti viz.- álati Se tanulsá
gos# Szátegszáms
12343 G 7 О 9 lo

JL. „13x1. JL5*S Ja§L~
Tehát a 3-5 szóta- fcól álló nevek © leggyakoribbak* A teljes 

névanyag 69 száz©lékát teszik ki, c ő-lo szóiéjósak 13,0 szá
zalékot# A többi név a fentieknél több szótagot tartalmaz, de 

mivel számuk elenyésző, figyelmen kívül hagyhatók#
A névanyag ilyen szempontból megnyilvánuló specifikuma aljkor 

válik mpj^yőzQvé, ha összevetjük egyén nyelvi alakulatok ha
sonló szempontú vizsgálatának eredményével# 2silko Tibor sze
rint Tóth irpád az .psti angúrkoszorú és József Attila Hasán 

cimti versének szóanyeg® зад tagszám tekintetében a következő 

képet mutatja?
"lati sugárkoszorü

1 2 3 4 5 6

33,33 4-3.41 1£'#6 2,.32 1,55 0,77
Hazám

3b*,2 31,r ííl»#-r 0,4 <--,4 0,У 2»silka i*m* oo#oi#/•

Az eltérés € jelölendő nyelvi tartelm természetes következ
ménye# A fö drajzi név teljes mértékben nélkülözi a névelőt, 

számoz egyéb, viszonyítást kifejező rövid szavakat is ritkán 

fordulnak elő, e ezért a százalékos mutatók eltolódnak a konk
rét jelen tóztartalmat hordozó szavak javára, amelyek többség® 

névszó /nominalitás/• «a földrajzi nevek szótagszáma szélesebb
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skálán mozog, mini a költemények saóenyage, a jelölés sokféle

ségéből redden* ü jenekkor г nc-ve \/ * gazda árnyalt

ság al használtatott fel, azaz ogy ezé, szófaj töbaféleképpen 

iu коionál /VJ. Gyakorisági mutatók*/ •

■ ' - ::7aie.:/f f J •■■..a,,',, 1 :...vek axpr^-s^ivi .,1заг. mértékében mutat

nak sajátos skálát« iwnnte egyik rétegét azok a nevek jelentik,
j elöntése el nem bírván* keltenek sajátosamelyek kJnxn Ivl 

hangulatoti Berattyűc, Csátés, Magos* Szederjes* Varjas /Var- 

nyac/• A Bánon mellett ezek tininek stilisztikai szempontból

1е;#»с - ás osabtvkna , mivel a tulajdonnevek alkotta rétegen be
lül sajátos fu kólót töltenek be, egyedi szerepük révén* 

A többi egyelemu шг - többnyire köznevi jelentést is hordoz

ván - non vagy nagyon ritkán lehet olyan mértékben oxpresszív, 

aint g fent oalítettekí SrdS, íanális, Hizlalda stb#

A STÍLUS körébe vág a tipológia egyik fontos szempont

ja,a direkt éa indirekt nevek elkülönítése is* 

fcbbon ugyanis az ember elnevezонае.-теуезо tevékenysége* látás

módja nyilvánul mag a stiiisztikum alapjaként* forrásaként* A 

flirokt nevek áttétel nélkül nevesnek r.e : különböző foldrajóné

vá. tartalmakat: kis, nagy, fehér, fekete, fényes, holt* görbe, 

hideg stfo** s ennek ellenére változatos* szinee, korántsem egy

hangú jelentést höx*dozó melléknevek szerepelnek me icülönboste- 

tő elemként, hanem néhány eset ben a parakiikumon messze túl

mutató* hangulatos, olykor szinte dekorativ, erőteljes stílus- 

hatású szavak /konkrét* absztrakt jelentési névszók/*

Az indirekt nevek .г..;.з nédeon játazanaK aaerepoi e jelölés rond- 

szerében: csáté3* nádas, német, pap* apáti,makk* gyalog, táb

la stb*i s mégis igen változatosak* mivel enélkül nem tölthet-
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nék be c megjelölés funkcióját,.

Az alap- со mevkölönfcözte-cö olcaek ogjmásbejátszása sajátos 

ftflygé-neoítő szerepet j át szil a révonyn.; :Ъап, mivel az e.jy elemű 

nevek jelentőé részben megkülönböztet6 funkciót is betöltenek, 

és újabb szavak névanyagba való beépülését kiküszöbölik, 'in

nék következtében о megjelölés konkréten,,a erősödik, a név- 

nasznáalat ökonomikusébb lesz, a jelöléé körébe vont szobák 

számé szempontjabc1.

1 élez.tani indítékai jelentős stííusbaiás forrásai.A névadás

A névanyagban előforduló ide en í latin/ nyelvit szavak a 18.
századi, nyelvi állapotokat t krözik* bár a névanyagnak csak 

Ot76 százalékát teszik ki, mégis sajátos színfoltot jelente- 

osleature*
P'iága* 

notarielle, 

cantoriális.
A névanyag eme összetevői úgy bizonyítják a megnevezés sajá
tos funkcionálását, begy mellettük élt - egy kivétellel! plá- 

a magyar nyelvi* alak is. Az idegen nylvü alak a hivata
los névhasználat tartozéka lehetett csupán, о magyar a népié*

nek:

ge -

A3 elnevezés lélektani a lap jóként megnyilvánuló kedvobkedés* 

intimitás egyik példájaként jelentkezik u Jzeleternityéfake- 

reszt ma is használatos népi neves gléhjózustcc. Hasonló je
lenség némi gúnnyal s ki x é rkeki ua a az ony t anyán a vagy i-ltérke- 

tsnyu* á ragadványeneveket eartelmazó földrajzi nevek egy 

része is hasonló hsn ulaitartalmakei taker: Cicáié род. Cü- 

cur'í 0/0■>. .. .. gjt.03 .znya.
A közvexlen* ironizáló hsa, ulatot hordozó nevek mellett a-
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leadnak olyanod is, ©melyekben a ягйпу vagy az e-őszen vulgáris 

/durva/ megnevezés kap helyets őint er.aada tanyái о» örülszaros- 

coárcta. áan.vioiat©dőlle.i о*
A visszautasítás erőteljes érzelmi iöliéssel jelentkezik a Szer

bia. Szibéria és a dósezrét nevekben* is esőiben az eredeti 

névhez képcsőiddé képzeteket as űj típusú földrajzi név jelen
téstartalmának erősítésére használj© lel c nyelv, a jelképes 

jelölés révén* ikszel ellentétes jelenség a jelölt táj tényle
ges arculatát me-szépítő nevek teremtései éiraros. ЬШоаов- 

í'ortó /melicrativ funkció/*

A sstiliaztikei szempontból színes, a nyelvi, fantáziát virulensen 

tükröző nevekre in akad példái letupari, lényegié* frapfonek.

A letup art név 33 alak áo forma hasonlóságán alapuló név

ét v i t e 1 szép példája, a Profénak pedig játezieágával 

hívja fel magára a figyelmet*

Az alak- és szbsse..'diátározáson alapuló nevek is a stilisztikai 

szempontból hatásos jelölésok közé tartoznaki Patkóér* GSrbeér* 

ösü,, и. .''...., .'у л^-ч(..г, А-зкег éhalom. felié rk зге azt* fehérjeüt* 

óér.:; örvénye gi üt#
Különösen a Prtkoér és a Alárványsziuet tííni igen hatásosnak, 

hangúin ősnek* A bennük meghatározó elemként szereplő főnevek 

melléknévi értelemben használtatnak, ©névátvitel 

к lassz ileus p. 1 dáj o- :é nt •

Az к n t o n 1 m jelzői:

A me; nevözés-elr.evesés természetes logikai-smisztikái vele

járóba az aníonim jelzők jelentős száma, a megkülönböztetés 

osskv.zekéni* alsó-felsős belső-külsős kis-гл..u;*
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ALoÓePliLSO

Alnónyoiaás - Pclsonyonás 

Alaógyep - Felaőgyep 

Alsórét - Feloorét 

Aisóealcatur© - Feleőcalcetura 

Alsó járás - Felso.járás 

Alsón jer - Fölsougar 

Alsómévá - Fölsőmet

- FSlsőc3árda 

Alsóayomáei ÁllsEii Népiskola -

Alscnyaodaiáulo ---------- —

Alsó az en úgyö r ^yiú t ------------

BELSŐ-KÜLSŐ

Belsocsordajárás - KUloőceordajárás 

Belsőhözо 

kálid"ló 

Bolsőtutái*
Belsóhely 

Beitalkok

- KVlüOn&zo
!

- KI* loőkálidilié

—

- Ktle^járás
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A felsorolt печек azt mutatják, hogy aß entoninitás nem érvénye
sül q kivételneiküliség eredével, hisz néhány esetben nem ta - 

láljuk meg a jelzős kifejezések ellenpárját* Orrnak több oka lo
bot* Elképzelhető, hogy noa is alakul b ki ilyen földrajzi név, 

de öoímcel valószínűbbnek tonik* hogy ma iaár nem érhető el a
л.- . , Lárul a

kis таgy паз- megír lönbozteto ölem konkrét jelöntésben törté
nő használatát a viszonyítás bolyott* áa esetben nem törvény- 

szerű az adott melléi ..név antonim párjának névanyogba velő beé
pítése: 1 lat; - Kianvilss: dót - éisrét stb*
Javarészt azonban örvényesül az soitonimicég az egyértelmű meg
nevezés* tájrészjelölés erdődében*
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A földrajzi neve-, min-: szóösszetételek

Arany János szerint "A szóösszetétel a gondolat és íofejezés 

töm adja rae,.;." /Prózai dolgozatom. 367./* A joldrojzi

nőve’: nory részében Gfyértelműen érvénye© ez a megállapítás*
A kettőnél több elemből álló földrajzi nevek esetében /Több
nyire a hivatalos névadás eredményeit/ kevésbé érezhetjük i- 

gasnak, mivel ezekben n nevekben a kör...lírás érvényesül a nép 

ész jirássesceinti elnevezésmoddal szemben, a körüli vás esetén 

ffiLlqjpdéanlt s;-óksöpr'ol^tról besz Ihetunk inkább, s aligha le
het szó a szóösszetétel ismérveinek jelentkezéséről*
A széles körben használt nevek legfőbb stilisztikai jellegze
tessége tehát a tömörség és a tömörség jelentkező 

plaszticitás.

A földrajzi nevek s t 1 liszt ikéja tehát magán hor
dozza a nyelv lógszeabeszökőbb stilisztikai jellegzetességeit, 

de alapvető fu kólójából következően el is -ér attól* Alapvető 

forrása ab-an a lélektani indítékben fedeznető fel, amelynek 

következtében az adott földrajzi név megszületett, minthogy a 

nyelv a különböző lélektani helyzetek kifejezésére sajátos esz
köztárat alakított ki, a földrajzinév-adás is az így megterem
tett nyelvi formulákat használja fel sajátos módon*
A népi névadás ejyi-.~ fon:oa jellemzője az & on&zer два*? és a 

tényszer-lsék;» A nyelvi le-emony elsősorban a uorméazst és a kör
nyezet alapos ae fx vclőséno.:; Összegzéséből fakad* Csukás * Vi
rágos. '-etópart stb. A tájhoz fűződő érzelmi rlуроду a másik alap
vető tényező. Harmad!tényezőként az elnevező ь tájon élő 

berekhez fűződő kapcsolatának névanyagba öntene tekinthetői 
ütasisarok, fistasárok, Biitoaerka, stb.
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•j ezmészeiesőnek kell tekin-enlrni:, iio/y a nevel- nagy hánya- 

dálacn о pontos jsíelésen tűi kí.lönösebb, stilisztikai kép
lettel minősíthető jelenségei nem találkozunk, mint aho
gyan a beszélt vagy írott nyelv különbőz;6 rétegei esetében 

sem* feltét e stilish tikun e díss-mLei láncé ;;ben, a hangulati
lag közömbös, semleges megfogalmazásban, jelölésben ölt tes
tet*

к földrajzi nevek igen jelenőén része összetett szőnek* illetve 

különbőz; mérióiiben áll, ndéeult szóкcосзо! гtnaü fogható fel, 

és egyik fő jellemzője a köznyelvinél erőteljesebben érvénye
sülő tömörség és ncminalitás*
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A £L /«fásaivány/ a két település névanyagának elkülöníté
sére szolgál*
♦ a történeti név
+ a csak a hivatalos névhasználat körében ismert, a nép, 

a lakosság által egyáltalán nem ismert elnevezés«

ÁdáEidŰlŐ /Ádóndőllő/

A Heggyeadíílővel egy magasságban lat a Hevesi hatér mel
lett* A Császár utóénál kezdődik, és a Heggyesdulőig tart*

á A-á.m..h a d I о g e 1 ő ;i e /Ádánhad *../
A Virágosban volt az un* Paptanya közelében. Vö* Mihályi- 

hadlegelő.le*
a .v a g báa.va
A Patakiöülőben található a Szőke-tanya 

ság művelésére is alkalmas agyagot találhatni ott*

♦Akaastófahalou
L* Akasztéhalom*
-»Akaaztófahe^y
L* Akaa3tóhalom* Második katonai felvétel /1859-1600/ s 

"Akaaztófa hQ-;y”

a kosztól! álon /Akasztófahalon* Akasstófahegy/ 

1736.8 *'IV. szakasz Akaaató halom környéke” /II* József 

földadókatasatere/
1303*8 Okosatú hin*" /Bedekovich Lőrinc vízrajzi térképe/ 

1664-ben Peaty Frigyes említi "... a Deli féle tagocított 

birtokon*” /Kéziratos névtára az Országos Széchenyi Könyv
tárban/
1894.5 ”az £gri és a hevesi it közötti határban lévő

egyik dombot a múlt században "akasztó balognak” 

nevezték, bizonyára az egykor kiváltságolt jász

JI

llett* Fazekas:
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város igazságszolgáltatásának ítéletei itt hajtat
tak végre.n Aándoríy i.m.l3*/

1929.5 "Akasat ófahegyn /Jászberény éa környéke c. katonai 
térkép/

1941.: "Л kaszt ófa nalom" /Jászberény c. katonai térkép/
Ш iá meglévő halom az egykori űóaa-birtokon, amely az 

Alkotmány MGH?32 egyik központja*

♦ Alatt я. A в 1 ú t
A ша sár nen ismert név 1745—töl odatolható a rend éltesén- 

re álló források szerint /Сарза 22*/
1773.5 "Via Alattyán** /uo./
ада. í "^latt.yáni át" /XI. József földadókatasztere/
1791.5 ". tlatIráni Ütjr /Kováta Gábor térképe/ Az, 
löaö- -aa Bcdekovich térképén olvasható elnevezés.
A Aihály telki és a Szentgyörgyi át között húzódó dulőát 

helyén vagy közelében lehetett. Vö. Josephlnische Aufnahme.

Alkotmány MGTSZ /Alkotmántsz •••/
A nagyközség határának nagyobb részét birtokló mezőgazda
sági termelőszövetkezet neve. A határ nyugati részét bírja.
Alkotmány g s 2 m a .i о r /Alkotmántes ... / JI 

Azonos a Pásztor-tanyával. I*. ott.

Alkotmány TSZ b e :? á r 6 u t /Alkotméntaz. • •/
A község központjától 2,7 km.re lévő autobuszmegálló a 

Beróayi utón. A nép csak az ♦Alkotmányig kér jegyet. /Autó
busz Menetrend 1972. III, 3535./

4 JLAajlA. ь.А AjLajLiLajg-fejs
A Serényi út bal oldalán a Jákőhalmi lm tár mentén az un. 
Jákólialaierdővel összefüggő, erdővel borított terület hiva
talos neve. A nép körében használt neves .iPátarierdő.
-»Alsó g У g p
1709.s ".ilaó Gyep" /Litsner térképe/, 1766-ban а II. József 

földadókataszter felvételében is szerepel, majd Bedekovich

Üв '
i

í
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térképe ia feltünteti /1606./ A kössék keleti oldalán te
rült el* Fodor i.sz. 26/. lapján lévő térképvázlat. Ш 

már műveli /szántott—vetett/ terület. A szokásos alsó, 

felső ne ’.nevezés egyik esete. Vö. -ilaónyomás, Peloonyo- 

móa, alsó járás, iilsémező.
\

■

+ A 1 a 6 :i á r á a
A község határának napjából déli éo délkeleti részét 

foglalta napába.
1745# * " л1üójéráz*' /Liber Fundi 1745-1/60./ 1773* évi 
tanácsi jegyzőkönyvben ia felbukkanó elnevezés. Lipkos 

Jó2aef 1657-ben ia e néven szerelteti nevezetes térképén
est a hatérrészt.
Vő. líagy járás, Misjárás. ösiimyei Magyar bájosét ára a 

következőképp értelmezi: “Künn van a járásokon minden 

lábas jószága•" /978*/
A :< á r á a f»zó később közigazgatási egység neve lett* 

.lázasául alsó járás, л ásásáéi f óla ő л ár ás .

aa Apáthy felső Calca-aa loó GaIcatúra • 

" /tjak. 76./
1777*1 " 
túrában
1786. s "A két Ga Ica túrában levő e,;y gyalog földet 

A félnek áltaadgya...” /tjzk.4Q2./

. . .

. . .
aa• • •

A közel 20.000 kh földet három calcaturára osztották 

/alsó, felső, ós ha угла Oil/, ea 325 elnevezés a két tele
pülés neve után a legnagyobb egységet jelentette. A 

ca Ica túra elnevezés a nyomás latin nyelvi megfelelője, 

elődje. ’’Hány nyomásra /Caloatura/ van fel osztva a* 

Falunak határja?” /Vályi Andrási Magyar országnak leírása. 

3uda, 1799* И** Élőbeszéd 2./
-*• л 1 a ó m e g ö
Egyszer felbukkanó elnevezés. 1745*• "Aa alsó Mezőn levő 

Ugarak 1я1за alé>való földeknek el oszt tatta tana к #* /Liber 

Fundi SZXüú/ Vo. Felíiőnezo.



- lob -

дХвйцуовао
1777.# "alsó üvomás •'* /Сараа 22./• 1851.2 " xlsó avoiadalt 
/1351é évi telekkönyv/.
"Apáti* Jász-iapáti, szabad Jász Város a Jászságban 

A földje két uyomáora, úgy, egy réssé kaszálló nyilasok
ra vagyon fel-oaztva...” /Bedekovich Lőrinci Le Írása A 

Jász líagy éo Kiss Kun Kerületeknek. Késirat 1799«/
Hn. 1944. /288./, 1973. /393./
A régi nyomásos gazdálkodás emlékét őrsi. "líyomás: 1. 

ugarnak hagyott hatérrész, anely legelőül szolgál.
2. város melletti földek." /Szirmyei S&gyar 2ájszótára/. 

As elnevezés kibővült az idők folyamán, és a nagyközség 

határának nagy részét magába foglaló elnevezés lett.
Vö. t Felsőny oioás , Kisa laóny omáa •

i

I. • .

m

f
/

.x 1 о 6 n vonási Állami népiskola
L. Aloónyonáai iskola.

Aloónyoaésidulő /-dűl 16/

Azonos as Urbán—, Bugyidűlővel , vala
mint az Jtasi Hácl őülle.ie elnevezések takarta terület
tel és dalő-ittal.
Bz esetben tisztán látni a dűlőnevek mozgékonyságát, 
gyors változási képességét. Sincs még egy határnévtípus, 
amely olyan könnyen változnék, mint a dűlőnevek. A vi
szonylag gyors változás ós az aránylag sok, egyidejűleg 

használt név népi tudatban való jelentkezése a birtoklás 

változásával van összefüggésben. Bern véletlen tehát, hogy 

a dűlők nagy százalékának neve családnév! eredetű, hiss 

az adás—vétel jelentette változásokat így tudták érzékel
tetni. A fenti változás egyben azt is bizonyítja, hogy 

az eredetileg nem személynév! eredetű elnevezések hogyan 

alakultak személynéviekké.

ülofrftJLOu&g j í- ß k-Q.-l-ii

1927.5 "A tanács megszavazta új iskola építését
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Ssentgyörgyi úti körzetben a Mihályi B. látván telkén, *." 

/tjzk*3C>3./ Hivatalos neve a következő volts .ulaónyomáai 
Állami népiskola* Hat a nevet a nép nem használta* Ш már 

пел: működik*

*■ alsórét

A községtől délre, délkeletre az Alsónyomáaon elterülő, 

már csak Hál néven ismert terület neve* A Felsőrét el
nevezés funkcionálása idején természetszerűen használhat
ták ezt a nem sok adattal igazolható elnézésts " 

készítvén az alsó nyomósnak, és alsó Rét földeknek mappá
ját, ••• szükséges, hogy ezen földeknek ki osztása sódgya

" /tjzk. 1832. 57. 1./ Vö*t Két,

el

el rendeltessen 

Kaazáarét.
♦ • •

A 1 о 6 a 3 e n t : .v ö r , ; v i ú t /А Is ós zengyörgy iút/
I». Szentgyörgyiűt•

♦ A 1 s 6 u íz a r

Az Alsó- és Pelsőnyomás mintájára, analógiájára keletkes-
már nem ismeretes* 

alsó m“árbeli osztály földek- 

benn ol vett 34 a rétbenn pedig 26 seasiókat.” /tjzk.353./ 

Vö. U g a r, Sessio*

hetett elnevezés, amely
1830.* ” Holt 2?arna • • •

Antaldűlő /-düllő/

1959*: "Antal dűlő" /kataszteri iratanyag a nagyközségi 
tanács tulajdonában/*
A jékóhalmi határtól számított harmadik dűlő hivatalos neve. 
A tulajdonosról, Antal Sándorról kapta nevét* Vö* Pethesdűlő 

Azonos a Borosdűlővel.

+ А о á t i - A 1 a ó a z e n t. g У ö г я у 1 _4 t
1904*s kiépíti az anáti-alsóozant^örgyi utat •••• *•
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••• 4 méter szélességű úttesttel»* /tjzk. 25» pont/. 

Hivatalos elnevezési* amely nem bizonyult hosszú életűnek. 

L. Apáti-ázentandráai ut. 1
■a ;> á t i e r d ő /Apátyierdő/
azonos az Állami Erdőgazdasággal. L. ott. A közismertebb

keletkezett elnevezés.

♦ ÁjMttejakJfeátff

Az Aííl-íelep /Gyár/ közelében lévő buszmegálló hivatalos 

neve. A megálló a Kioéri úton van, a község központjától 
mintegy 2 kilométerre. /Autóbusz Lienetrend 1972. 111.35501/
A 22ép est az elnovezóst tévedésből $ea használja. Vő. 
Apáti-*.Isóozentgyörgyl út, Alkotmány 23Z bejáróit atb. ■

!

» - a v a n у

Bedefoovich ISOö-ban készített vízrajzi térképén olvasható 

elnevezés, amely a jásztelki határ közelében lévő mester
séges kiemelkedést jelölhette. Hasonló elnevezéssel Jász- 

jákóhalma határában is találkozunk a (&6r közelében, és 

ezt is Bedekovich tünteti fel /Accurate delineatio majori- 

bús pesrtio Jasigiae 

Mpkos József 2*iszasüly kornyékét ábrázoló térképén olvas
ható /184-5./.
Ilin den bizonnyal a Holt—‘iarna szabályozását szolgáló, 

emelkeöettebb töltés neve lehetett Jászapáti határában.

1779. ШЕЕ/. Ásvány kát név pedig• • •

A TI tele r>
L. Gyár.

Bala:ith.vdulő /Balatyidőllő/

А На>'2Уaaékidőlő ma is használatos néi neve. L. ott.

-2-

В a 1 a :i t h v f e n é к /Balütyifsnek/
A IJagyazékidülő község felé eső végében található kisebb
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terület, amelyben nagyobb esőzés alkalmával 
a vis.

is meséli

цЦ-ЦцШХал
A Hevesi és az ügri ut közötti hat árrés sen lévő, ma már 

alig látható emelkedés. Fodor 1632. évi adatra hivatkozik, 

de íá-^XL. - -t néven Bedekovioh Lőrinc is feltünteti. Bede- 

kovich említett térképén Bállá telke is olvasható. Személy
név! erőset# elnevezés* " ... az apáti Ballal Ion nevez 

az ott 1745-ben redemptua Bulla-családtól származik."
/Fodor i* ew lß*/*

f Ball apart

Bedekovich loüo-ua térképén a Berényi it bal oldalára *
ozi. Ballatellce pedig azonos a feltételezett Ballahalma 

színhellyel.

у I» 1 1 a t e 1 к e 

L. Bulla hu Ima, bullapart.

LLa^U;
A fala szélén, rendszerint legelöszélen avagy a régi azé- 

ráskertok helyén kijelölt terület neve, ahol a kevésbé 

módon jász gazdák az aratás kezdetén csépeltek, mivel 
akkorra elfogyott a kenyérnekvaló. Az idősebbek ágy ér
telmezik az elnevezést, hogy az erre kényszerülők bánták, 
hogy ehhez з megoldáshoz kellett folyamodniuk.
Az oróság több helyén ismert és használatos elnevezés. 

Incseii Géza űzeted környékének földrajzi nevei című 

munkájában Bán órakertek elnevezés található. A3*/.

Baratt.YÜa /Barattyiúa/

A C s u к á 8 Jászkisér felé eső szélén lévő kisebb, 

mintegy három tanyányi terület, nagyon vizenyős, taiivelée-

JI
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re alig használható határrész.
1753#* **Aa Barattyóa nevű fán avagy Vízálló helyen által 
... mérettettvén és egészen az Apáthi templomot föl ven/én,

meg mére—a mennyire a mondott 2?ó vize miét lehetett 

tett ... 11 /öapsa 2ő./*
17B6.S ”i3aratt.viía feneken által a Császár útig • •.** /II. 

József földadókétaszter«/*
179^** u ... és 25 forintos Hedemptlójához ajánlott H* 

Ivónyi földet i ováta Gábor Geonotro Ur által ki mérették 

légyen •«* az Barattyúsnak Szélén öszevességgel ?874 и 

ölökben, az 6 1/2 Jugeruraokban *" /236*/
S határrész jellegzetességét őrzi a "

" fordulat is /tjzk* 1777.80-81./. A Hocsároa a 

Baratt:/-юза 1 azonosítható.
L. még Ilár/o/maohatár /Л/.

ФФФ

Csukás, és llocsá-
roo

JI»Baratt у üstó

175I*í " 
gyón.*’ vü. Csukás, Barattyüa.

ez föld a Barattyús nevű tohoz nem va-

JIzövВ é к о z

Jássiváay ma már nem léteső mezőgazdasági termelőszövet
kezete. ,-i Császár útján túli rész gazdáinak társulása 

volt az Ötvenes évek végén, de rövid működés után bele
olvadt о ma is működő Szabadság MCKDSZ-be.

»Belsőé sor d.a já yAa

1777. s *'A Belső Csorda Járás a dinnye földeknek a Kiss
árok mentében lei fog a Lakosok között proportione 

osztatni.” /tjzk.69./

A belső megkülönböztető elem az Apátihoz közelebb
eső Csordajárás megjelölésére szolgál. TTö. Külsőesorda- 

járáo.
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± Bel а о г, :/ о о

a mér altiluInazott belső i/c >rül a Jószág 

kihaj tabui óo tilalomban tartatul rendeltetnek*” 

/tjzk. 658./
ügy tonik, a főnnel rokon fogalom. A falu késeié
ben, о falu alatt lévő gyepes részeket jelölték e név
vel* Olyan elnevezés, aint a Ais, у eb vagy YáLvo; sodruk, 

ássál megtoldva, hogy egy-egy nagyobb gazdaság területén 

io volt , esetleg па;т/;::уеа.к!а<'згот> elnevezéssé io.
A belső és a külsőtanya analóg esete* /L* as említette
ket./

1847.1 "...

•г В e loőhatár
tf-

A Jászapáti határt jelentette abban as időben, amikor 

még Jáozivány /Ileveoivány/ Jászapáti város puastéja, 

asálláoa volt.
1632.s ”Jáaz-Apéth± belső határa ... redemptionális 

osztálykulcs 1832.” /S2ML/.
1854.J ”... váljon a Ileveaivány és Belső Határt együtt, 

vagy külön kivanjáke tagooitanx...” /tjsk. 416-417./ 

Vö. Bélaöcsor da járás, Belsőgyep otb.

»Boloőhely

As lüpl-eo telekkönyv adata. A nép est as elnevezést 

nem használja, helyette a város oséle elnevezés dukál. 

Hivatalos név, amely a faluvóg közelében lévő terüle
tet jelöli. A hivatalos nyelvhasználatban ma is él, 

megváltozott alakbans В о 1 о 6 о é g /1959* évi tago
sítás! iratanyag/.

Belsőség

A Belsőség eredetileg fontos jogi fogalom volt* ”Akinek 

belaöaé.;o volt, annak nem ^árt kert sem, ha nem váltott
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egyébként földet, /Fodor i, m. 275./# Bázel is a 

rederapoios kiváltságokat védték a jászok. Később termé
szetesen eltűnt a 3SÓ jogi tartalma, ás сзак a helyzet- 

viszonyítást szolgálta*

Beltelkek /Beltelkek/

1851*t "A már helyben bevégzett belső telkek felmérésé
vel folyamodott egyének ” /tjzk,48,/.

a megcserélt beltelkeket többen megvásárolni 
óhajtják,'* /tjzk.27.pont/.

1883*5 ^Beltelkek” /Kataszteri térkép/
A nagy széruskertek következménye a beltelkek viszonylag 

nagy száma.

« • •
1880.í " • • •

Berentedűlő /Berontedüi6/

Azonos a Virágosidűlővel. Valamikor a Bérente-csaIádnak 

voltak birtokai, s innen az elnevezés.

Berente ii a d g У e p ;i e /Bérente-/ 

Lm Bérentehadlegelője.

/Berente—/

A Kiséri út bal oldalán volt, ma művelt terület. 

Vö. Mihályihadlegelője.

Berentehadlegelői e

JI+ В e rent e a z á 1 1 á s

ITem lokalizálható. Egyetlen forrás említi t "Berente 

Szállásu /II, József földadókatasztere/, s ennek ellenére 

fontos adalék, hiszen az alföldi tanyavilág káálakulásá- 

ra nésve fontos mozzanatot örökít meg, s egyben Jássivány 

török idők utáni kialakulására is fényt vet. Vö. Apáti
szállás, Berente—család, Berente—had ma is él Jásziványon, 

Birtokaik egy része a templom előtt vezető út mellett te—
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rült el, annak közvetlen közelében« A szállás eleinte 

ideiglenes település, nyári település volt. Ennek ©faló
két örsi as a tény, hogy a tehetősebb gazdáknak a leg
utóbbi időkig két "házuk" volts "Agy üpétyin a városéba, 
egy aég a tanyán, Hevesivámba."

Bérén ,v i d ülő /Berényidüllő/

A Herényi ut jobb oldalán lévő dűlő hivatalos neve. Hépi 
nevel ¥ead éld üllő, narkusadullő.

В e r é n v 1 lí t /Serényi V* Birínyiút/

?

Azonos as egykori Jókóhalni úttal.
1831.s "... Tajti Demeternek dzérős Kertét 

felől 22 Lóezy és maga felé 14 Suchkal 77 o-öllel meg na- 

gyobbitották." /tjsic* 437*/
1854.s "
1881.: ”...
dűlő kérte kerítésének kiigazításáért•" /tjzk.1881.március 

17-én 15# pont/. Ha ia Herényi útnak mondják.

Borényi út• • •

a különben görbe Jászberényi ut ...” /tjzk.452./ 

Oíajthy Miklós folyamodik a béré ovi utcaára

Вег к i 1 a , n о о

A Hevesi lit jobb oldalán, a vasútvonaltól mintegy 100 mé
terre lévő, mély fekvésű terület neve, ahol nagyobb eső
sének alük.Inával megállt о víz, sőt a negyvenes évek 

elején nádfoltok ia megjelentek. Ma nár nyoma sincs, mert 
a talajjavítás eredményeként eltűnt. Hevét az egykori 
tulajdonosokról kapta.

В 1 » i lapos JI
A Császár útja mellett a kíséri határ közelében van. 
В i r is a Birkáéok ragadványneve.
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в i г к á 3 d ülő /Birkázsdullő/

A Kálidulőtől balra lévő határrész népi neve* Ma is három 

Birkás-tanya van rajta. Azért is hívják így, mert Birkáaok 

tulajdona volt.

В i г к ó a f e n é к /Birkáafenek/

A iféaettemető Szentandrásl határ felé eső részén van* He
vét a hajdan itt birtokos család nevéről kapta*

Birkán István- féle kereszt /.*• Istvány- 

féle keresat/ JI

A Külső Eálidűlő sarkán áll ma is* Allíttatójáról kapta 

nevét, mint a legtöbb ilyen létesítmény.

JI*3o;gárz6nádas

18^1*: ”*•* az úgynevezett bo ^árzó nádas a város közazuk- 

sé.jelnek fedezésére ••• a város keze alatt maradjon.” 

/tjzk.93./
Hasonló földrajzi név Kocaér község határéban fordul elő 

/Bogáráé/, mely ugyanúgy pusztája volt Jászapátinak, mint 

hajdan Jászivóny.á kocaéri néphit úgy magyarázza, hogy 

abban rengeteg; bogár volt, s azért nevezték el így* Loká
lisé 1Ы t a t la n •

Borbán dűlő /Borbázadűlő/

A iíugyszókidűlőtől nyugatra, amellett, azzal párhuzamosan 

fut a Bzentandrási határ felé, a a Szentandrásl határig 

tart* /Jászapáti Község Átnézeti térkép© 1973*•/ Család
név! eredetű*
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Borbás^yümolesög /Borbáagyümőoaöa/

Az Bgri üt tói balra, a Bsentandrési határ montan elterü
lő gyümölcsös ли la használatos neve. A föld, amelyen el
terül, hajdan a módosabbak kosé számító Borbásj-had birto
ka volt# a gyümölcsöst jórészt as Alkotmány MGTSZ telepí
tette, de minthogy a régi tulajdonos neve alapján még ma 

±o könnyebben tájékozódnak az emberek, a volt tulajdonos
ról nevezték el#

Borból .v fenék /Borbéj fenele/

a bácsidülő bal oldalán lévő, nag^kiterjedésű /mintegy 

15 hektár/ gyep egy része a ma is élő Borbély László 

tanyája mellett. As ősi tulajdonos családról kapta ne
vét, mint a Borbély hát vagy a Borbásgyüxaölcsös, a sas 

családnév! eredetű.

•»Borsói у hát
V.--.4V

Kinyíló földhát a jákőhalmi határ közelében# 1745# * "Jó 

föld a sorból-; háton által négyén 

1786#s "Kezdődik a Borboly hát hüllője" /II. József föld
adókéi tass tere/* 1808*5 "Borbély Hát" /Bedekovich térképe./ 

Fodor Ferenc 1832—es adat alapján írjál**** valószínűleg a 

most is meglévő Borbély nemzetség földbirtoka a helyen 

volt." /i.n.247./ Második katonai Adatfelvételi "Kis 

borbély hát" A Borbély név szerepel a redemptusok között 

/Vándo-ф i. гл. 172./

" /Capsa 22./.• • •

Boros dűlő /Borosadőllo/

azonos az .mtaldűlovei* A sok családnév! eredetű dűlőnév 

birtoklással kapcsolatos állapotokat rögzít, a dalok elne
vezése az adott határrészben legnagyobb földbirtokkal ren
delkező személy vagy család nevével függött össze.
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Booth yd Ülő /BőtyidőllŐ/

. »aonoa a Kogozrétiáülővol« Ka a név io egy redempoióa 

Iád ©illákét őrsi* Vö* 3öjthyfértéie*
;* :

iBSJthifijLt © л e

Ш mór nem ismert elnevezés* Fodor említi t müvében /23*/ idézi 
a "Szabad Jász Apáthi Városa felső járásának kiterjedését, 

és illető Birtokosok között tétetett proportiós osztály 

ábrázoló láappa* Felmérődött az 1832-ik esztbenn Saoitó 

Sándor földmérő által, "nlapján. őz a térkép, amely Fodor 

kutatásai idején Jászapáti község levéltárában volt, 

azóta elveszett* Ennek következtében a lokalizálás 

szinte lehetetlen* Legfeljebb a üeőthyföld ad bizonyos 

támpontot helyére. Fodor megjegyzi* "Apáti határában a 

Böjti ferteje az itt l?$5-ben felvett redemptortól vehet
te nevét." /i.m. 23./. Vö.s Bőtyidőllő, Bőtyikuria.

:

Booth :/ föld /Bőtyifőd/

A ,jákóhalrai háromashatár közelében elterülő nagyobb föld
terület, amely a hajdani tulajdonos nevét mind a napig 

őrsi* Vö* Böjthyferteje, Beöthydálő*

В a g .v i d u 1 ő

Azonos az i/rbáíidulővel. ^luóryomásidülövel, utáni náci 

uöllejével*

/-dőllő/

áítole к

A néphagyomány szerint azért nevezték el így. ezt a 

határrészt, mert az Sgri Káptalan megbánta, hogy nem 

adta el Heveoivánnyal ezt a területet is a jászapáti
aknak* A Jósaivány és Heves határának mentét nevezik 

a környék lakói* Második, katonai adatfelvétel 
/185>1С60/s "Mt ^ k^nas zta ",

JI

így
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В гг telkihatár JI

1786.j "Butelek Aszta" /II» József füldadókatasztere/.
árendált plágán MihályiButeliiY ha tárca1796»* "...

Mihály sok readbéli erőszakoskodásokat el követni bátor-
Bu Utelky -arendá-kddott ..." /tjak. 210./1797.* "... a 

sok által tett határbéli hibáknak rectifictiója védett ...
• • •

" /tjak. 354./. 1806.1 ” 

szántogattuк 

tárokon laent volna ...

Butelekrül ... nagyon be
a Butelki ha-

• • • « •

" /tjak. 169./. 1609.1 ”
/tjak.371./ 1919.* “Hovesitány 

határrósszel határos és régebben ezen haíárrészhes tar
tozott egri káptalannak "Butelek" nevű birtokából 
Ajak. 26./ Jászivánnyal határon Hevea megyei puszta, 

egy időben Hevesivényhoz tartozott. Ma is élő elnevezés•

• • •• # •
t# ff

tt• • #

Б . z а. к U, 1 á JJ Z g 3 Z

A coászi liatár tájékán megalakult* rövid életű társulás 

volt az ötveneo évek végén.

JI

Cicalapos
A líéctettenetö közelében Cica Jani gyepjén található. 

A tulajdonos ragadványnevéről neveztek el egy nagyobb ki
terjedésű lapos területet.

C ü c ü r ű я :i e n

L. Cicalü.joj« Kecskés tanya

Q s á д У 11a p о a

A Cigányváros /Dávidvároa/ mellett lévő vízállás /L. Vályog- 

gödrök./ közelében lévő, de vés a nagyközség határában fek
vő vízállás /iaőasakoo/, amelyen valaha "aiakózott", kor
csolyázott a környék gyermekhada. tfaanyl: a Ka Ináról: egyik 

ágának ragadványneve.

t
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Ösdazárdulő

A Virágosi— meg о iapdíÚLőt összekötő kereoztdulő то* 

Goalédnévi eredetű*

С о 6 s a á m u t .i a /Oaáazárűttya/ JI

1751.3 "Vissza jöttünk a Császár ut tatához...11 /CSapaa 22.»/»
1706»s "Következik azon üt, nelly Császár Uttyáaafc neved*, 
tik." /XI. József főidő d óka taszteré/. 1794 . s "Ca ás zár üt tv a 

aellett lévő Szöglet Határ..." /Оарза 28. Cedes és Ileveo- 

ivány között az Határok crónt meg esett transactió*/.
1836.s "... a Jószággal való legeltetés tsak a Császár 

attyáim azabaditatik meg." /tjak. 571*/*
Véndorfy: "Heves—Iványon keresztül egy tít vezet, melyet а 

nép most is "császár útjának" nevez. — Helyik császár jár
hatott ez utón? Bizonyára non más mint a török császár, 

lóvén ez ez ut caaknen egyenes zsinór .Szolnok és láger 

közötti irányban. ... kizártul hoz ki a Heves-Iványon ke
resztül egyenesen Hevesre vezet." /13»/•
A nép ш is így nevezi ezt az utat, о így magyarázza az 

elnevezés or edetét.

C. 3 á s z i h a t á r JI

e császi határon coi possessor ok által tett
hasznos és Tanátsos volna e ott azon

?" /tjak. 130./. 

a Csaazi Határ mentében levő Földek Birtokosai

1792.: "...
be Szántás eránt 

conposoössor Urakkal — egycsaegre lépni
1794.8 "

*♦*
V«; . • ••m mm

/tjek. 307./
Jóozivány Hevessel Iiatáros részét Csúsznak /2usztacaÓ3z/ 

nevezik. Innen a Csásalhatór elnevezés, amely elsősorban 

0 két település közötti választóvonal jelentésben használ
ta tik.
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С в á t é а

a Serényi út Jobb oldalán, a nagyközség éo a Jákóhalni 
határ között olt örülő, részben éa időlego sen ш is vize
nyős terület neve* nagyobb réssé m már jó ternőterület, 

tie vizesebb, csapadékosabb években egy réssé ma sen mű
velhető*
I78S* z "Güútéa Pórt об** /Lí tuner térképe/* Fodor Ferenc 

1883* évi adatolás alapján említi /i*n*23* és 247*1*/.
As idősebbek így emlékeznek rá, hogy elsősorban kassáié
ként Így eheste!-: hasznosítani*
Sóddal, kákával benőtt terület lehetett a korábbi időkben, 

éa foltonként ma is lehet ott a líujdani vízftaövónyek nyo
mait látni* á nov maga a csaté ásó jelentése a TStSa szerint: 

“csalit, eoerjéo, sásféle** /1,463*/* üz utóbbi jelentés 

1747-os előfordulásra épül, és ez felelhet meg az itt hasz
nált jelentésnek is*

•frCaátésfortő

I»* Csaton. Megjegyzendő, hogy Litauer térképén több fertő 

jelölés olvasható, és néiiany a csátéo területén*
y--.it •

,í Oaátéoldulő /—dőllő/
■\ Vendel- és a Aa lomdűlő között vesető it éo a hőssé tar
tamié terület novo.

Caátósihodály /-hódéi*/

óta keletkezett név* Mintegy 

400 juh és bárány elhelyezésére szolgai, és a Felsőnyomáaon 

lévő logoiéialtokra épült**.

A

СУ ^ m ' ... ... .. u
А ma io ismert Csatősihódéi/ mellett állott, de ma már 

nincs meg. A nép nem ismeri est az elnevezést, de a Helység
névtárak mind a mai napig feltüntetik: 1932 /123*/,
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í

гтл /ЛЬ./* 1973 /39?./.

С а 1 к 6 a t а и у а

As .'dgri ut melletti gyümölcsön 6э a söl őt őrület központja* 

Ш brigádasállós• Szintén u kiísos gazdálkodás sajátos név
adása ölt benne teatet, hiaz a hajdani tulajdonai nevét 
viseli*

C a i á 1 t ’ t /Caináttűt/ J.WJI

A Köveoiít nép körében használatos neve* Iiagyobb róose 

Jássiváoy határában, kisebb réssé pedig Jászapáti terüle
tén van*

■»Csorda .iáéáa Ja-JI

1772* s "az régi ökör cűorda darus előbbeni mód oserént 
újra ol oostaoson." /tjsk* 203./* 1786« : "Kiss ári határon# 

ugyan esen áoooióoaa a királi Ingenieur által fel mérette
tett óuor:- ,, Jurán л orr:.; óta ::."z3 rá- : at elossiattni aso-
kott kaszálló " /II* József döIdadókataastere/* 179^*»

as Ssőllok-
• • •

"lémoly j. Sósaiéban helyhostetott Lakosok 

nél újonnan ki osztott Kender földeik helyett аз H Iványi
” /tjsk. 133./. 1793.»"A Caorda Járás

Ф Ф Ф

Csordajárásban*: iHWWaWX—<ЙВ> яЛШФшШФЯтШШ

.. Lukosaokauk birtokához képest osztott ni rendeltetik*•*"
/tjzk, 141/.
-i források iiossévetőlegeo lokalisását io adnak. Pontos 

lokálisának :.ш már a® lehetséges, legfeljebb feltételesé- 

sokbo lehetne bocsátkozni* Annyi viszont nyilvánvaló, 

ixojy közbirtokosság! terület volt.
"Csordajárás - régisében - a csorda útja; 1232., СЯШзз* 
Chare da járás" /Herman Ottó ±. m* 264./*

о о о г ц a u L t
1755.» *
"Varga iíátyáo az Ugarukon lévő Csorda kutban..** Kendert

" /Liber Fundi/* 1800.#i’ohcn Csorda Futnál Ф Ф Ф• m ф
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" /tázk.413./.
Az állattartás alatt sok kutat ástak a határban és a tele
pülőn szélén is. még a második világháború után számos köz
kút állott a község zzélén.. A Csorda kút аз Шага к néven io
nért hatérrészben volt. L. ott.

áztatván ... büntetés alá vonassanak • • •

Panka dűlő /-dőllő/

Лзопоо a Dósa dúl övei. Л Сапка a iLu-y Pa. nevúel: ragadvány
neve.

С и и к á о

JI

JI
Jóazlváay és Pély iiatárón elterülő, részben m io vizenyős, 
többnyire kaszálónak éa légionok használt több száz Iiolá
nyi hatérrész.

1751*8 "lágy Jakab ... caelédgyei a Csukásban tilalom ellen 

gasffc vágattak." /tjzk. 77*/* 1776.г "A Coukáa lenekben 

lévő gaz ... La!:oook között fel fog osztatiatni.” /tjsk.49#/ 

1777*8 ”... Csukás és líocsároa kaszállása ... el marad ...” 

/tjzk.öO•/
1794*5 "Csukás Só fenekének széliben ...” /Сардо 28./Г/94.8 

"Csukás goó /Mtzner térképe/. 1786.s ”... feli mért Caukáo 

nevezetű, nádas, Kákés liéth ...” /II. József földadókatasz- 

tore./.
1864.í "Csukás. Pély és Heveaivány közötti 600 holdnyi térség 

a déli oldalon, melynek azon okon történt elnevezése, hogy oda 

a Eiszakiöntée alkalmával számtalan - különösen csuka-halak 

úsztak ki, a lehetett őket fogni, a mi még most élő tanukkal 
igazolható." /fezty Frigyes kéziratos névtára az Országos 

Széchényi Könyvtárban./.
1893*s "Jelenleg Heves-Iváayon van 177 tanyaház... Sgyrószo 

azelőtt csupa vízállás volt, miért is a Sisza felé eső részt 

ma is "Csukás”-aak nevezik, valószínűleg az évtizedekkel 
előbb itt tanyázó csukákról.” /tTóndorfy i.m.127./ Ш is hasz
nálatos elnevezés.
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f.fl. l.ft.fr Ь ° $ г Л ‘

2.795»* **••* a Pélyi, a Hoves-Iványi földöket a Csukán 

érben válaostó Hóxaraes Határok, minthogy a via által @1 

moeattattak, és igy máris az he Ilyen аз Határok neu Iócssé- 
tattmk а szomszéd Inereosatue Uraoágok egyet értésével 
Kő báróra Különös Határok állittaseonak 

/tjsk.374./ A Coakásér valószínű helyére vonatkozóan 1. 

Csukás. A Hároma ha tárok kifej esést ugyanezen о sócikk 

Apáti vonatkozásaival értelueehetjük. Egyik kosion sze
rint as itt említett kő századunk elején aég megvolt, bár 

elkerült eredeti helyéről, és as ast kereső mérnökök igy 

is megtalálták.

isok Helyében•"

»Caukáató JI

1789** “Csukáé goó” /Litzner térképe/. Egyetlen adat, 

de fontos a Csukás korábbi termésceti viszonyainak meg
állapítása szempontjából, Eme adattal bizonyítható, hogy 

a 18. оsásadban aég jelentős vízfelület volt a ш legelő
nek a réssben ssántónak haosnált terület. L&sodik katonai 
adatfelvétel! "Csukás laposa"
Valuozíníuel: tíhik, ,'u; g cló-js'.'i1 Ja -,-,A ^ és - Cs u
elnevezés született meg, s csak később a Csukás neveset.

Peaeterdülő /Dei'McsűálW/

A Vásározdul6 másik neve, amely as egykor itt birtokos 

család névé t őrsi. Vö. Beueterlibatelep.

' «? * t ? r 1 un ojs /.Ja: löt er Ха рол/

A Iíoveei éo a Jássiványi lit kereszteződése által bezárt 
területen volt található egy jelentős, gyakran víz nyomta 

terület, amely azonban mér neu található meg, mert a talaj
javítás folytán megszüntették.
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Peueterlibatele n/DomÖtör-..•/

A hajdani birtokos, Demeter Mihály nevét örsi es a mozuguzda- 

aág szocializálása után keletkezett név. A Vaoároocliilö bal 
oldalán, a ibgyözéki legelő szélén találaté#

> e ó о a r t ,i a /Deópartya/

A Hevesi üt jobb oldalán,a szentandrási határ mellett l&ő 

part* Jelentős része ennek eltűnt a talajjavító munkák kö
vetkeztében* /Ealaj javítás kosban 1 m átmérőjű "lyukakat” 

találtak itt, amelyben elszenesedett maradványok voltak*/ 

As egykori tulajdonos Deó Pridrik nevét őrsi*

* á in n у e fj Id e к

a igy as árváknak mind a felső mind pedig as1777.s "
alsó nyomásban fél gyalog egy egy daran fölgyök eine onere

• • •

vagyon a Dinnye földekkel együtt.” /tjsk* 76./* 1782*s 

"Gronda Mihály ••• a hol a ösőllőkben hol Dirmfekbea 

bakos kársait ütni, verni bátorkodott 

1739*:”Dinye Földekben való Fertő” /Litzner térképe/*
1307*8” ••* a Dinye földek osztása nem fogja az Ugar föl
dek osztályát akadályoztatni.” /tjsk. 373*/* 1B06.s ”
Dinnye föld ••• oaztattasson a Dósai határnál lévő ugar 

földekben egyes akarattal elvégeztetett.” /tjsk. 72./.
A Kenderföldek óo a Szőlő mintájára a Dinnyeföldek is köz
birtokosság! terület volt, s ennek megfelelően elhelyezke
dése változott. A közbirtokosság! területek közül csak a 

Szőlő maradt állandó. A Kender- és a Dinnyeföldek területé
nek változását bizonyítja a "ük il Dinye Földek” /Litoner tőr- 
kápe/ elnevezés is. Vö* nóg DinnyékátJa. Pinnyéout* Hasonló 

tartalmú elnevezés a Jászberényben található Kápoaztáskert is.

• • «
” /tjsk.256./.• • 9

9Ф9

A fentiek alapján nehezen lokalizálható, de a Dlnnyékútna
pontos helye kimutatható, о így 

több lehet, mint feltételezés.
* Dianyefüld lokalizálása
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♦.Piggy. efüldelgbenvaldfertő

It* Dimr/eföldek*

•У 1) 1 n n у é к 'a t :i a

A községből nagyjából a Vásárosdűlővel azonos vonalon vese
tett a Szentendrééi határig ugyanis a város dinnyeföldjei 
a Hevesi és as Egri ut közötti területen helyezkedhettek 

el* As ide vesető utat nevezték tehát Diímvéknt.iának*
" /Capsa 22*/. 1775.a Dinnyék üttyűnél1739.: "

“Dinnyék Uttya» /Liber Fundi S2HL/. l?91-ben Kováta 

Gábor ia rögzíti többször említett térképén, 1608-ban

• • • • • •

Bedekovich térképén olvashatjuk “Dinnyés ut“ alakban* 

1829*s “Dinnyék líttyánál“ /Szabad Jáss Apáthy Várossá 

résaerül fel jegyzése Tisztelendő Plébános fölgyeinek ••• 

A Jászapáti Rém*Kat* Plébánia Irattára/*

Litsner 1789-ben Régi Dinnye Földek alakot rögsít térké
pén* Ez a Kiaéri határ köselébeu volt, a ebben jelölte 

nog a Aó/adinnyeföldekbenvalőfertö-t is* Fodor aserint 

1832—ben még léteső elnevezés /i*m*247*/

■t-Linnyéaut

Bedekovich Lőrinc 1808-ban Íészített térképe szolgáltatja 

est as adatot* L* Dinavékut.ia*

aJorkődulő /-dőllő/

IA Kiaóri ut bal oldalán a Pélyi úttal párhuzamos,amellett
lévő dűlő neve. As e névvel jelölt dűlő a 
vezet egészen a határig. 1959.: Borkő dűlő 

taszter! anyaga. A Borkő ragadványnév.
A nép által használt egyéb nevek* Kakukkéalő. Papdalő. As 
első két név családnév! eredetű, a harmadik a pa pbirt ok 

létével összefüggésben keletkezett.

Parajos mellett 
i /Jászapáti ka-
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В о a a dűlő /-dőllő/

A Hakodálő őseik, újabb keletá neve* Hz az elnevezés ta
lálható meg, a ltot 196?. /306./, 1973. /4ol./ évi kiadásaiban 

is, a I3afcod&Lőről a link nem tud, erre csak az idősebbek 

emlékeznek.

JI

Dóaalhatár /Dósajihatár/

pontos tájékozódási pont ш ie a szomszédos községek terü
letét elválasztó határvonal. Valaha "kihányták" a községek 

határait, és igy szolgált nagyon fontos birtoklási tényező
ül is.
1733.8 "Ugar az Sgru úttól fogva a Dósai Határig 

/tjak. 443./. 1796.8" A Dósai határon még most is fent 

lévő Diffcultátoknak végképpen leendő el végzésére Dós3 

Antal ... Ilihóiyi Lajos
1332*8 "A föld osztály kezdettessen, a Dósai Határon 

/tjzk. 13./. Ш is gyakran használatos név* "Han van a 

háztájid?

. . .

ki küldettettnek." /tjzk,132./.. ..
n. . .

A dósaji határon."

Dósai u t /Dósajiut/

A Jászapátit és Jászdóssét összekötő földút neve.
1739.5 ”... Dósa -at mellet..." /Сарза 22./. 1736-ban a 

II. József földadókataszter© is feltünteti, és a Josephiniaohe 

Aufnahme is tartalmazza.
Az ut nagyjából az Alsó- és Pels©nyomást választja el egy
mástól. 1791.8 "Valamint 1-ső edig úgy ez után is a várost 

sind a két caláatúrára fognak excindáltatni két és két 

Sessiok busa gabonának termésére nézve, es ugyan a fölső 

Caloatorán a Dósai Útnál, az alsón pedig Gots Halmán а 

hol t.i. edig voltának." /tjzk.36./.

Déoanvllas /Dózsanyilas/
1383—ból Fodor említi az 1823*000—es Felvételi térképekre
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hivatkozva Д.а* 247*/* Földminőséget jelölő kifejesés a 

nyilas* Líáo vonatkozásban a föld east ás etilékét őrsi.

Egy 1033-ban késs!tett birtokkönyv pontosan tartalmasa as 

itt dívott nyílhuzás módját, menetét: **A deputátio öaazeté- 

teleí 4 vároour, 16 lakos bejárják a felső járást* Bzek 

öleire megtörténvén közönséges gyűlésbe liyil-kusódéks esőn 

nyilkusás оserént as l-oő %il kezdődött IGo Káli Andráson 

I* Dűlő a dósai Határnál Délről ássokfele mérvén .*•”, majd 

a folyami pontos leírása követ késik* /Saabod Jász Apátki 
Várossá Felső Járási öaztállyát tárgyasé Birtok könyv Készi- 

tetett az 1833-ik lisztendőben*/.
áósa-birtok egу» silányabb minőségű része a Pelsőnyomáson•

Póaatanya

a híres apáti család birtokát képezte qz a tanya, amely az 

Akasztóbalom közelében van az Egri út mellett* /А Földkönyv 

szerint /SZHL/ Dósa Pál számos jász családnak földet váltott, 

hogy idegenek ne válthassanak a jászok földjéből* /la ter
melőszövetkezeti tanyaközpont, a ennek ellenére Dósa-tanyá- 

ook nevezik*

Dö^ kertdűlő /Dökkertdőllő/

... Hevesi út bal oldalán van a Pelsőayomáaoa* Az újabb kele
tű nevek közül való. Abbén a dűlőben volt a .Jogkert, ahová 

az elhullott állatokat szállították és elföldelték. 

másik neves Koczkadűlő /Vo* Koezkatanya*/ Kevésbé ismert, 

mint a másik név* A áögkertdulő гш is használatos elneve
zés* Az 1959* évi tagosítás! iratanyag is feltünteti, te
ilst hivatalos név is*

J ü íz к u t

Egészen új keletű név* A Herényi út bal oldalán ástak 
egy kutat az 1959* évi tagosítás után, és ekkor szüle
tett az elnevezés is*
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■ : . *i
u : r 1 vi t

Jászapáti nagyközségből Jószszentanóráson át Agex'be vesető 

út neve* 1755-ben mér basznált elnevezés volt /Liber Fundi/, 

ée természetszerűnek kell tekintenünk, hogy már jóval ko
rábban le használták* A Joseohinische Aufnahme Elint fő 

útvonalat jelöli* 1829* s **Béjri útnál ” /Jászapáti ltom. 
Kát* Flebáoia Irattára/* Mind máig változatlanul élő és 

használt elnevezés* A Császár útja után a leghosszabb út
vonalat jelölő utnév*

** •

&,R£uAÁJUb&JLjL&A

A hajdani Koozka-féle téglagyár működésének nyomait őrző, 

náddal benőtt tő az }3gri út és a Saolnok-Vámosgyork vasút
vonal találkozásánál* liestегоégés tó tehát, éa egy réazo 

több méter mély* A horgászok kedvenc helye, éa való 

asínűleg a Vaontinádaa mintájára nevezhették el* Vo* 

Szikszóitó*

Ц к rlutaeXlett

1959** "Lgri űt mellett” /Jászapáti Kataszteri Iratai/ 

Az 3gri út két oldalán lévő, vakdűlővel lezárt terület 

hivatalos neve* A nép ezt az elnevezést egyáltalán nem 

használja.

/Agyeoirész/Srevesirész

Az Alkotmány LISfdz birtokának l;b* 3.000 kh. területét neve
zik Így. A nagyon praktikus, de színtelen névadás példája 

a mezőgazdaság szocialiaáláaát követő időszakban.

А.±1Ж .Q. s k_ о. reaztfiűlö /dggy ea keres ztdőllő/

A Fetheodűlőt átszelő, táblásításkor kijelölt keresztdűlő 
hivatalos neve. Vo* Frémdőllő.
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Li rí yeatcőhid /iäggyeaköhid/

A Szentgyörgyi ut alatt vezet át egy vízfolyást, Sirko-féle 

hídnak is mondják. A Sírkő ragadványnév, ée annak alapján 

nevezték el így is a kőhidat, hogy az illető család földje 

közelében volt.

E в г e о /Ергёо/

Ma Pélyi út ós vasútvonal kereszteződésének háromszögében 

lévő, eperfával beültetett terület neve. Régebben, a 19* 

században a mai vásártér és a katolikus temető helyén te
rült el.
1827-ben még Epreskertinek nevezik /Antali Jász-Apát hi váro
sának leírása. Tudományoo Gyűjtemény 1827* évi 12. kötet 

ЗОф/г "... sétálóé helyül is szolgál a Lakosoknak".
Az eperfák ültetése első ízben Mária Terézia rendeletére 

történt. Az 1771# évi tanácsi jegyzőkönyvben olvashatjuk*"A 

Felséges Kegyes Parantsoiattya szerént az Eperfáknak neve
lésiére való Hely a remete Kertetekéje melett ... lészen, 

melly fálmaк őrzésére a remete re quiréltaaa on•" /197•/•
Az eperfaültetés a "selyem Bogár” tenyésztésének fellendíté
sére szolgált. /1799» évi tjzk. 102/.

Az 1859« évi tanácsi jegyzőkönyv utal az Epres áttele
pítésére: **••• az eddigi faoskola és epres kert temető 

helyül lesznek felfogandók."/27./
léckor kerülhetett át az Epres a városkert mellé, azaz a mai 
vásártérre és a vasútállomásra vezető út jobb oldalára.

-► Eures к ért
L. Eures.

S.K.flJS
t

A nagyközség nagyjából délkeleti részén részben is
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f ókkal borított terület« A Mária Terézia által elrendelt 

erdősítés következtében jöhetett létre* "••• fűz fa helyett 

Erdőt kell Makkal vetni./Liber Puadi líovus Cppidi Jász 

Apathy de Anno 176o« Aa idézett rész 1755-ben kelt«/
1759*8 "A Szőllő, é3 Erdő föld árkának ásatását háarul 
házra kel osztani ••• /tjzk.21o./. 1771** "Aa Erdő vagysio 

Mák földnek ültetettlen része ••• bé ültettesoen ••• /tjak« 

19?*/* 1781«* "Kaslik látván szolgája a2 Erdőbúi járom 

szögeket, és más gáznak való fiatalokot vagdaltatvén 

meg büntetett 15* Korbátsokkal." /tjak« 216«/« 178b«*
”••• mindenütt a Szőllők és Erdő fiiellett menvéa •••"/
II« József földadókatasztere/« 1855** "••• a Szöllők 

alatt levő Erdő««.” Ajzk.235*/* 1864.* "Erdő, aa előbb 

említett Parajos részben, ültetése után a köabirtokosok 

arónylagos tulajdona lett«" /Pesty Frigyes kéziratos név
tára az Országos Széchényi Könyvtárban/«
Az adalékok alapján a lokalizálás is világos« Ma is hasz
nálatos, élő elnevezés.

* '1

M T d ő

Egy 70 kh kiterjedésű erdő neve, amely az úgynevezett 
bútelki részen, Jássivóny és Hoves határvonala mellett 

fekszik a Császár útja bal oldalán«

Л

t.JS-r d ő d u.1 ő

1745«i "Erdő Döllő" /Сарза 22./. Valószínűnek tonik, hogy 

az Erdőt is külön dúló nek tekintették, a hozzá tartozó 

környező területtel« Innen lehet az elnevezés, amely ma 
mór nera használatos« Egy másik, de nem bizonyítható fel- 

tételezés szerint a Virágoson át vezető keresztdűlőnek 
ez lett volna a neve«

türáŐ- és Szőlöárkoк

1920«* "Az erdő és szőlő árkokban lévő tűzifa eladásra" 

/t,jzk«3o6«/* A 60 óv körüliek még emlékeznek arra, hogy



- 15o —

a£J Erdőt és a Szőlőt sövény vette körül a hivatlan láto
gatók akadályoztatása okán* és érok io húzódott előtte.
Ш már в másik nines meg, a az elnevezésaz egyik,

Brd 6 m e & e /-möge/

Az Erdő falutól számított tuloó részét Jelentette a Jelen
ti. L. Szőlőmet,5?emetőmege. A környék nyelvében a háa 

mellett /melléke, hátsó réti se/ alak helyett a hás möge
Járja.

& Я У- d-Ő. t anya

Un. 1950» /305*/* A legidősebb közlők szerint a század ele
jén még csak három tanya volt az Erdő területén meg egy 

csősskunyhó. Ma már több tanya is van ezen a tájon, a igy 

от lehet tudni, hogy a Hn4 adatszolgáltatója melyik ta
nyát nevezhette így. A nép ezt az elnevezést 
nem tud róla. Vö. Caáíésitanya•

ismeri,

/* А г к i a t

" /Liber Fundi/.1?S6.*"Kez-1755.» "
dődik egész Szakasz éjazakrafc azon Hármas határnál, mely 

az Egri út mellett Apátit, Őrsöt és Szandránt válaoztya..." 

/II. József f ÖIdád oka taszteré/. Kováts Gábor 1791'

Egri, Árki utak.. . « . .

tér
képe ie feltünteti. 1800.» ’»Kezesi;les Jöttek a felső nyomá
son Lantos János földei az Erki útnál..." /tjzk. 2él*/« 

Az 18oS-ban készült Bedekovich-térképen /vízrajzi/ is 

hasonlóképpen található meg, azaz az Egri útról balra

• # •

ágazott is, és a lagyszék keleti oldalán haladt el.
Fodor idézett müvének 4. száma melléklete /Д Jászság Jelen
legi úthálózata/ ezen a helyen már csak dűlőutat ábrázol.
Ez is bizonyítja, hogy a fenti elnevezés eltűnt az idők 
folyamán.
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+ Boküdtföldek

i, 73. 5 "Аз Daküdt Földek iránt mostani Areadatxcnak alkal
matosságával szóbeli deciara tus tétessen a lettes YKapitáay 

Urnák*" /tjzk.247./. 1779*: " 

tiltva volnánk." /tjak. 156./. Az esküdteknek ju&stott föl» 

deket jelölték e névvel, melyek honorásul szolgáltak, mint 

a többi konvencioalia föld. Ma mér aligha lehet lokalizálni, 

hisz a Dianyeföldekhez hasonlóan változhatott a helyük.

az esküit PÖldektül ell* • •

* á о á n о в

Jórészt a felszabadulás után telepített ligetes rósz, 

a I&soydS egy része. A helyi vadásztársaság tartja fenn 

és kezelteti, vadássstilag védett terület.

Parkasdulo /Farkasodöllő/

Azonos a xtosaarétidűlővel. Családnév! eredetű.

/Fehírkeres st/ JIFehér kereszt

A Jáazivényra vezető muút mellett az Utasi-tanyától mintegy 

500 méterre álló kereszt neve. Utaoi-kerésztnek is nevezik, 

noha nem az Utasi-caalád állíttatta, mivel így pontosabb 

helyaegjelölésül szolgál.

❖Fehér /feír,fejír/ kút
1739• * "Feriér Katnal..." /Capsa 22./. 1751.* "Feir kuttyo..." 

/Capsa 22./
1755»* "
fertőben bement." /Capsa 22./. 17S6.*"Kezdődik az 6-dik 

Dallő Fe.iir Kainál ..." /II. József földadókataoztere/.
1794.* "
/tjzk.269./.

ezen föld a féri /sic!/ kuttyánál levő nagy• 0 Ф

az fölső nyomáson Feir Kuttva mellett..."• 0 0
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1829.s "Fejér Kuttyánál..." /Jászapáti Rém. Kát, Plébánia 

Irattára/* As Elgri üttcl keletre lehetett a leírások sze
rint, és fontos tájékozódási pontul szolgálhatott hosszú 

időn át. A fenti narek olvasása is problémát Jelent, hissen 

a £e.fór.felr, féri alakváltozatok egységesítése nem egy
szerű dolog. Igaz ugyan, hogy az Г/60-аз Jegyzőkönyv tud 

egy Feri András nevű személyről, de talán ennek ellenére 

valószínűbbnek látszik hogy egy Fehér nevű családról le
het szó. A birtokos asemélyrag gyakori Jelenléte is est 

látszik bizonyítani.

+ P e ,1 é r t ó JI

1753mt "Egyenesen ad occidental menvén a £e,iér tó rét
jén ..." /Сарда 22./. 1753** "Sgyeneosen el megyünk épen a 

feir tón innét lévő főn álló határra..." /tjzk.88*/. Пет 

lokalizálható, legfeljebb annyit tudunk meg, hogy az emle
getett tó határ közelében volt. Vo. Fehérkút.

4-Feketehaloa

173G*i "Hegyes hüllő a Fekete Halomnál ... Ше Düilő a 

Fekete halmon ..." /II. József földadókatasztere/.
IQ^bmi si... a Szőiloberm, az ügy nevezett Fekete Halon 

Környékénn el kaskenyitett útnak meg vissgálására ... 

semtor urak ki küldötteinek." /tjsk. 222./. 1864.5 

"Foketehalou, nevezetére nincsenek biztos adatok, a i^ara
jos ban legemelkedettebb hely a Kalmár féle szőlőben." 

/Peaty Frigyes kéziratos névtára az Országos Széchényi 
Könyvtárban/. Egyéb adat nem áll rendelkezésre. A loka
lizálás tekintetében Pesty Frigyes álláspontjára helyez
kedhetünk, noha adatközlőim nem erősítettek meg ebben.

t F e I а о >: » e о
1789** "Felső Diveo" /Litzner térképe/. 1791-ben Kováts 

&ibor térképén, 1808-ban Bedekovich térképén is feltünte-
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tett határréss* 1810. s ”As felső yenen valami eddig 

tilalma vala, Sántán szabados lösz." /2jsк. 266./.

1882.: "
ként használt terület neve. Tó, Aloógyep*

felső gyepi közfc£elő-a felső . yeul vizek. . . . . .

> P e 1 a 6 .1 á r á a /Pelsojárás/

1778.1 ”i3s alkalmatossággal Varas választott Borbély 

Gáspár Idas Járásai Polgárnak ... Alsó Járásinak ...
Hagy Járásinak ... Pelső Járásban Birkáo látvány ...”
/tjak. 137•/• 1786*s "Аз kössógbúl pedig úgy most actu 

instant! аз fölső va,yia Bgygg Járásbll... “ /tjzk. 412./.

1856. í ”2?. rész felső-járás tagosítás 1856." /ЭШЦ/
1888.t ”1. felső .járás /belső határ alsó fele, amint azt 

a já3zberéayi-péli út ketté vágja ... 2. Alsó járás a 

belső határ alsó fele ... 3* %ész Hevesivány•**
/tjak. 33. pont./. Вз a név a város bel- éo külterületét 

egyaránt jelölte. A Pelaőjárás - az adatok szerint a 

Serényi és Pélvi úttól terjedt Jóazdóasa, Jáasssentandráo 

felé, ez volt tehát a város és határának felső része. /Пе- 

vesivóny pedig Külső-járásnak számított /L.ott./. Ez a két 

járás bontatott kisebb egységekre, járásokra /Kisjárás, 

Hagyjárás/. VŐ. Dóaanyilas, Felsőnyomáa.

•fPeloőoalcatara /Ре Is oka lka túra/
** /Capsa 22./.

az Apáthy Pelső CaIcatúrában ...” /tjzk.76. /
*7... az felső CaIcatúra még es ősszel düllőkre vétessen.**
/uo* 95./* 1773.8 ”... Pelső C.Sessiozása már meg lévén...** 

/tjzk.127*/.

1775* * "Divieio Caloaturae Superioris Oppidi 
1777.8 "...

A CaIcatúra tehát fogalmilag nagyjából megegyezik a járás- 

oal és a későbbi ayoiaésaal. végeredményben annak latin 

nyelvi megfelelője. Tő, ^lsóculcatúra.
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Pol и о а г/ oads /Pölsőnyoraás/

, nagyközség Berényi és féli attól nagyjából északra eső 

területe, lr/49,8 "л fölső raoaáaon való Gecző Gáspár ••• 

/tjzk. 53«/* 1777* : "Ilivel már felső nyomás vág is Calcu- 

l ra végzésünk szerint fel ci cilozt etett» , •" /tjzk,103,/. 

1*791. * "Bzeken fölül 6-so Úgy azon egy gyalog föld a 

Pelcő rfrrc--.ü-sc.i /tjsk*/, 1832,s "Ezen íanáts ••• abban 

állapodott meg, bogy a Pala6 nyomán beli földek ugarláoig 

újra fel osztassanak." /tjzk. 337*/* 1633.« Яп, 1944./28Б./, 
1973. /397./. "Jász-Apathi felső aatomósbóli földeknek bir- 

tokkönyve." /SZIiá/.
ш is él6 elnevezés,
túl a tájékozódás céljait is szolgálta és szolgálja, Vö, 
Alsónyomós,

■

ly a művelődéstörténeti adatokon

-» P e 1 a ő r 6 t /ffelaőrét/

A Pelaónyomáo déli részén a Serényi utt a Jákóhalai határ 

éo Jászapáti község fogta közre. Benne foglaltatott a Csátéa 

is, Bedekovich vízrajzi térképe /1808,/ nagyon vizenyős 

területnek ábrázolja, 1832-ben már művelés alá fogták egy 

részét 8 "A kukoricza, Vagyis a felső ttéth földeknek bötsü- 

léaére ki rendelt senator urak ••• tudóíaítáat tesznek," 

/tjzk, 27,/, Ma már ismeretlen Nevezés,

Pényeató /PÍnyestó/

A Csukásban a Pélyi haté? közelében, a határtól mintegy 

3CG méterre a Selekdülőben, annak bal oldalán van, A nép
hagyomány szerint azért nevezik így, nert állandó vízállás 

volt hosszú időn át, A környék lakói kacsát neveltek benne.

JI

P e r t Ő

1391.S "Inde versus ©andern plagan per 
locum Веек ferteu vocutum 

jün tett határjárás jegyzőkönyve, idézi Gyárfás István "Jász-

venissent ad 
” /István nádar parancsa alap-* Ф •
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kunok története" c. munkájának Oklevéltár részében III, 

51?./* 1466.8 " 

venesaent ad quoddam prstum Fertő vocatum ... delude 

adhue Inter meridiem et orientem modicem veniosent ad 

finom culuedam prati vulgariter Portos et ösékes diet!.*." 

/А budai kóptlan jelenti, hogy Palóczy László országbíró 

és érdektársai kérelmére kisadótb királyi parancs folytán 

ezeknek Heves negyei Ivéay falujára nézve több phil±3teusok 

a kapitányaik jelenlétében a határjárást ez év augusztus 

14—én teljesítette. Gyárfás x.m. III, 658./. 1785.S El
végeztetett, hogy fertőkben lévő fü ... osztasson ki.” 

/tjzk. 354. 1791.8 "Az Földeknek 5 számban teendő ki osz
tását láczott meghatároznunk, ezekhez nem értvén az ezen 

calcaturában telálhetó Székeket, es Pertőköt." /tjzk.101./. 

1045.8 "Felső nyomáson lévő s több helyeken kiszakított 
Portő. és vízállásoö Kaszálókra nézve elhatároztatott 

/tjzk.356./. A 3JEt3s I. köetetének 895. lapján olvashatói 
n Mocsaras hely, ingovány, láp ..."• A mai Csukás, Hosszrét, 

Kaszásrét, Csátés területén lehettek fertők, amelyek közül
egy ma is élő földrajzi név, és a Csátés egy részét, amely 
a település felé esik, jelölik vele.

deinde ad eandera plagam meridionalemm ф •

Forgón к ívülitábla
Az úgynevezett Táblákon /Vo.Tábla./ kívül az Alkotmány 
ШФЗЗ-оек 9, а Velemi MGTSZ-aek 2 Forgonkívülitáblája van. 
iíz annak a következménye, hogy az említett tsz-ek a község 
határán kívül is bírnak területtel, s ezeket nem tudják 

beállítani a vetésforgóba. Innen az elnevezés, és t érmés z< 

tesen az egyéb, nehezen tablásítható kiszogelóseket is így 

nevezik, valamennyit számmal látják el.

»Fölsőcsárda
1701.8 "Kovács Mátyás és Tajthy János ... a Fölső Csárdában 
Czivodósokra és veszekedésekre fakadtak." /tjzk. 228./.
1801.8 "Felső Kis Csárdák" /tjzk. 22o./. Minden valószínű
ség a később "Körászároaceárda” néven ismert hely, amely
a Uagyálláe útja és a mai Köveaut /Csináltat/ keresztező-
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' ív,

déoénél állott* Ш mér nines meg as épület tanyaként sem, 
de a második világháború idején még állott.

•frPdlsöaeaö

I75I•t +A Fölső Heson lévő Osztály következik.*.” /Capsa 

22./. 1745.i ’*••• a Fölső Но,,ön as Egri Ut mentében ..." 

/Liber Fundi/* 1776.s ”... a fölső mezőn a homok Szélén 

Ssántogatvan ...” /tjzk. 47./.A Pelsőgyeppel nagyjából 
azonos helyen terült el, a talán annak egy réssé lehetett. 

A néző e táj nyelvében legeltethető területet jelent* 

"Jó meső vót ott égisz nyáro;na*"
'

t-g Ő i s ő. u g a r

I». Ugar.

Gálfenók /Gálfenek/

A Gólyadulo és Hagyállás útja kereszteződésétől keletre 
mintegy másfél kilométerre taMható, a két hajdan Gél
tanya közelében.

Gáltan.va

A Eagyozékidulő baloldalán van. Valamikor fo.ion Barna 
/Л La;i03 a Parkas L. nevúek ragdványneveI/ tanyája volt. 

Az 6 eselédjo volt egy Gél nevű ember, aki kb. 30 évig 

lakott ezen a tanyán, s így lett a neve Gél-tarr/a*

t- G,a„r„3^£.i„^.

a Szollő jár véggel a Kisiri útnál levő Garami -1748** "
-vára." /tjak. 49*/ 1766.» "Bzen ööllőnek végét érvén fel 
jöttünk a Szőllő garadgya mellé." /tjzk* 136./. 1799* *”A 

ssöllő, ée makk föld úgy femet 6 GarádfO/a meg igazi tattal 
rend éltettnek•" /tjzk. 203./.

• • *

"Bihar — trágyából és szalmából összehordott félöl magas 

kerítés." /Herman Ottó l*m. 70./. líéphagyományt "Olyan 

.-varad vette köriig a Szőllőt, hogy nem lehetett bemönnyi./ 
A Szőlőgarád ezen vidéken nem szalmából van, hanem
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,rKriaztuatöviak"-ből. Még ma is így védik a szőlőterüle
tet pl* Jáazszentanóráson, de egyebütt io, a ne?v kívána
tos személyektől*

t G ó c g /G безо/ állás

Аз állás szó magyarázatát 1, a Lágy állás címszó alatt*
A Góca /Gócaa/ minden bizonnyal személynév, Jószkiaéren ma 
isél egy' 'üócza név4 család,
1745,*« ,,, az Alsó Mezon pedig, a Góca állásán,” /Liber 

Pundl/* A birtokos jelzős szerkezet is a személynévi 
dei mellett szólhat, 175b,* ",,, oly végzés, és edgyezés 

lett* hogy Tanács béli Grak az lel osztott esküit földek 
helyébe a1 Góocs állás körül az határon kinek kinek az 
eskütt földgye oaztódgyon,,,” /fcjzk*l£4*/. 1766,* "Kezdő
dik a Gócaa állása hüllője**." /II. József földadókatass- 

tero/* 1864** ***** fekszik az erdő magétt, nevezett hagyo
mány szerint az, mert most is meglévő Gócaa nemzetségből 
Kis árén bírt volna valamelyik földbirtokot*" /Pestig 

irigy es kéziratos névtára az Országos Széchényi Könyvtárban/, 

Ma már nerí él ez a név* Lokalizálása a Pesty-anyag révén 

viszony la gon pontossággal lehetséges*

Go.lSZadulÓ /dőllő/

L. Káliduiő. I2z a név családnév! eredetű. Yö* Antaldulő, 
ürbándtílő*

Gólyád ülő /Gól’adőllő/

A Hevesi 4tról /a vasútvonaltól loo-15o méterre/ jobbra 

ágazó dulöat és terület neve* abbén a dűlőben volt Gólya- 

család tanyája* A néphagyociény szerint egy vásár előtti éj
szakán az egész családot meggyilkolták, és nem derült ki, 

hogy ki vagy kik voltak a tettesek*

.

-*-& 0 r b e é r

az íiloónyomás nyugati részén kezdődött, és ónnal folyt Jász- 

jákóhalm felé* 1753«* "Görbe ér" /Capsa 28./. Kováts Gábor 

térképén is olvasható, és látható Bedekovich 18o8-ban készült 

térképén is. ITovét formájáról kaphatta* Vö* Patkóér.
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Gö у belát álló JI

Задав ttyug szélétől 6—700 ne térré lévő a za щвШШШ rha—i a- 

tálló neve, amely a JáasJrtányi Szabadság ll&HBZ tulajdonát 
kékesi* Iáéit hívják így, mert görbére építették*

•» G ;/ a 1 о г. f ö 1 d

Vö* GeoiJio, Szántóföldbelionztály• Körülbelül akkora terü
letet jelentett, amelyet egy ©tábor egy nap alatt körül tu
dott járni* ***** egy gyalogföld Jászapátin » 1/4 aeoaió, 

azaz 4qg forintot) váltóéul föld negyedrésze« ***** /Kerman 

Ottó i»m. 269*/. 7 földofistéo egyik alapegység©» amely a 

3saoic szánnal történő megjelölése /5»* aeaaio/ után rokon 

á földrajzi névi funkcióval*

\

X
‘ i:í-

G у ár

As 2rőS mellett, a vasútvonal közvetlen к öze lében épült 

központi raktár, amelyet a nép — nem tudván, r&y© szolgál - 

így nevezett el, hisz várta velanllyors gyár idetelepítését* 

A név akkor született, araikor az építkezés folyt, és akkor 

is megmaradt, araikor nyilvánvalóvá vált, hogy non gyárról 
van ásó, hanem egy JSI-telepről.

G у e о

1751*8 ”--s fali okon járjon a óeitos uyaj a gyepre, és rétre 

ne aerészellyék hajtani*'* /tjzk. lói*/
1755*s "Gyep" /Libor Fundi/* 1766.: л
másik esztendőre a „ jjáró •••
földemet." /»jak* 418*/* 1793.s ”
másnak tartattól szokott 
”... a gyep felől való
$undus
8Ш2Р> *üiiáli Pál uj kuttya mellett..*” /tjzfc.170*/.

a .Gyepek Szántás alkalmával tilalomban tartatni 
rendeltetnek." /tjzk. 529*/.

\

• •• által adata 

a Kápolna mellett való 

as eosteadonkéut tilal—

• • • -3

* ♦ *

t /T/gu • *./ /tjak. 263*/* 1799*8 
oldalon egy »zérős Kertnek való 

rosolváltasöon.” /tjak* 50*/. 1810»: kint a• • •

1Ж.! " • • •
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A lö* század közepén az akkori város határa jelentőn rész
ben vízzel borított terület lehetett* és ezt először legeltetés
re használhatták fel, és csak később kezdték művelni* Ekkor 

alakulhatott ki а Gyep elnevezés is, amely hosszú életűnek 

bizonyult* ügy tuíiik jórészt ledőlő értelemben használták.
A Gye.о mint földrajzi név a Rét és az улагак fölött elterülő 
területet jelentette* Vö* Alsógyep és Foíoegyep*
n szó jelentésének magyarosatakar többféle jelentéstartalom 

vetődik fel* ” eredetibb "kerítéo, gyepű” jelöntésből• az
talán "mezsgye, füvei benőtt mezsgye, füves moző"-fóle jelen— 
tésárnyalatokon keresztül alakulhatott ki з "pázsitя jelen
tés." /T35ISZ II* 1126./.
Bzdn a vidéken ma le. -лlő jelentésben használatos, de olyan 

területnek a neve is egyszersmind, amelyet legeltetés előtt 

lekaazálnak.

■$ Q у e a h a lom JI ■J.

1799** "Jász Apáti Várossának birtokában, meliyhez napkelet 

felé kaptaolhtott, meIlynek a fia Árok keresztül szegvén 

az úgy nevezett g/enhalstot megkerül«! ..." /Dedekovich Lő
rinc kéziratos müve./*
А ш már nem ismert hely a szöveg sj&erint a Kizárok mentén 

volt, de ш nár aligha érzékelhető e hajdan jelentős tájékozó
dási pontul szolgáló kiemelkedés*

Gyouidulö /Gyepidől 15/

A Klu-i/cnre vezető dűlőét neve* fü* ííjysgyep*

\

f G у e p i & T ú 3
■

Egyszer előforduló elnevezés /Caztálykunyv lö5ő./# A .;áréa 

ebben az esetben egyértelműen baroméórás jelentésben vált 

földrajzi névvé, Vö* Kis járás, ÍJagy járóé*
G у о n le • о 1 о

/Kataszteri térkép*/* A térkép pontosan 

jelöli a név jelölte területet. Unnék alapján a Borényi és
• i



** 14 о —

liosui it козе, cie átnyúlt a kosáét]; keleti oldalára. io, 

éo a Ssőlő éaaoídl oldala alkotta a méaik határvonalat, 

majd pedig a Hevesiványi határ; a további határvonalat a 

térkép as Akasstéhalommal ich» egy magasságban jelöli meg* 

Jbbe a területbe esik a lágyállás nagy réssé és a Ooátóa la*
A legidősebbek még emlékesnek erre a névre, a úgy tudják, 

hajdan es volt a községi legelő. A ség régebbi időkről pedig 

ast tudja a néphit, hogy itt, de elsősorban a Ifögyálláeoii 
teleltettél: о jdóságot*
hivatalos íráaokbar, étnésovl b \ pékén, a linkben /196? 

1975*> /Ő9ö*/ még mindig tartja magát e név, de as újabb 

generáció már non iiaasbélja, a sas asámukra mér történeti 
névnek оsémit* Ugor — bsántóiüldbolioastály - gyeplogolős 

egyértelműen őrsi a ziáramjyocsáooo jasulál.toőáa emlékét*

•»

G :/ а у n a 3 8 a a )

As A la 6— 6o a Felső г/от) jobb minőségű a sántáját neveahotték 

így. Vö* íJasasa, Gyep*
■

С у о а л ;/ i i а и

A boriadülőben tulállütó* As ott lévő 'iíyilau egyik róase* 

Ve* Ilyilaa*

;\

-A

4- G г-7 о ] ) ásói

1800*í ***** a rr/en Saélban .«• Ш о öleket ösórös Vertnek 

ki mértek*w /tjsk. 3o8./* 1890.s **••• mértek a Gye- áuélbon** 

• •• Kert- helyet ...” /tjsk. 942./. As adatokból kitűnik, 

hogy a Gyen/logolö/ éa a falasáéi találkozását novestak Gyón- 

őséinek* Ve* Varos Péter: gyepsor. Herum Ottó: "Gr/eposél - 

Hortobágy 1*11*1* - határ végű, legeséle*n /i*m. 269./.
G у ü ri ü 1 c s u s /Gyünőcaöa/
His J# Aiklóa tanyája mellett /odaéri át bal oldala/ a 

Velemi MGTSZ által telepített gyümölcsfákkal, részben 

szőlővel beültetett terület neve*

* * *
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¥ Li a ;; a n g

Bodolcovich 18cG-ban kéazítctt térképén szerepel egyetlen 

adatként* л térképkészítő ós a lakosság szóméra le fontoo 

tereptárgy 1 ehet ott а V irá :ookut közelében# Vö. Virágos, 

Vixágoskut •

> И а г а д i, о js.ó fill

18oG-as Bedekovich térkép adata, я határ két pontján, a
Srientandrási ée a íliaéri határ mentén jelöltök kis konvencio
nális földként Q£f-tíi2f iőrületet# Tő# öírósófüXd# Kántoríöld, 

í 'fűid •
Természetesnek kell tekintönönк, hogy a konvencionális föl
dek hosszaЬЪ-rövidebb idő után a határ nóa-más pontján jelöl
tettek ki. Innen van as, hogy a Szőlő mellett is volt ogyaser 

Ha rángózóf Öld •

JX-t- H a r m a d 1 к о а 1 c a t u г а
1Heves Ivány puszta ell osztódjon harmadik19 Qfi * WJL / Ow # •

Cialca túrára /tjzk» 38?*/# **•'* közönséges nép beadott Ina tan
tié ja, molly ben az ha tar ónknak H IvónirvoX egyben foglalá
sával való három CaIcatúrára aég tavaszig leendő oaztőaát 

kérik«" /uo* 430./. Vo. Aloóoaloatura, Pelsőcelcatúra#

* H a r a a d i 1c n у о más JI

nyomásnak kivármyék U Ivánt meg osztódni#* 

mivel úgy is mostan ií Iván:/ 3-dik 

ir/oaóa gyanánt használtatván a sülte azon előmenetelt teszi, 

amellyel az másként föl osztott 3 Calootura." /tjzk#443*/#
A két jelenlegi település határa őse setartozáaáaa к tényét 

őrző, na már nem ismert elnevezés# a részletből világos, hogy 

a nyonáu ée calcaturu lényegében azonos elnevezések a na
gyobb határróessek megjelölésére#

1/66#: i? • • •
/tjak. 391•/ 1788.5 " • 90
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•Íj i*J xII á г / о / E a a 'i a t á r

Káron település határvonalának taiákosási pontját nevesték 

és nevezik károiaao /hámaae/ határnak* Jáesapót 1 és JáoLfcány 

területén a következő hóra. kuiiiatáro.: találhatók*

1* Jós napét i'-Heveaivény /«Jász!vány korábbi nevel/ - Jássliioér 

határvonalának találkozása /Kcrváta Gábor térképe 1791*/«
2« Jászapáti- Tárnáőrs - Jáasasentaníirá;: “

iá«o&l| nelly thfl» Őrsöt és Sc*iuidráat válásatya***”
/II* Jóssef föltlad óka taоat crо/.
3* Jászapáti— Jácssöaentaadrés - iieveaiváuу /Kcvábz Gábor 

térképe 1791«/•
4. Jászapáti - liihálytelke /Jósától-эк korábbá, nevel/ - Jása- 

jákólialma határvonalénak találkozásas ’Vitai ал JákóLkilmi, Ilihály 

veiül, és üpáthyi hármas határok i’ell-éllitáaát illeti, ki 

rendeitt Beputátusaink köz egyenlő akaratai 

Határt шюИуепек, és állítsanak i’ell 

3o4*/.

a son Hármas• • •

■ * I
Л

Ög/ 110Г0Ш0 

M /1994*évi tjzk*
•

9* Jászapáti ~ Jászkisér - Jáostolok határvonalainak talál- 

a iwiaaóriek a Szent Györgyi útnál levő liánaus 

i tatárnál* hol t*i* as Apáthy, Kiss éri, éo Liiiátclki egymás—
jelen jenok пе:>” /3/к>9* évi tjak*348*/*

hozásai n • • •

sál öessveütköяпоk 

1355** ” A kíséri ée apáti réti határ, e jáhóhalni, Apáti 
hegyes határ a holt Tárnánál - S&ontaxidrési, Apáti liároms 

határ* AS érői, Dósai, Apáti báronea katár*” /tjzk* 472*/* 

rég született nevek до is élnek, imsznólatooak*

>
\

A é г о : a a k e с 3 s t ] u 1 ő /./re .„:s :ercr;:’idollá/ 

V ü • ágy ss ae retsstu ul 6 * üst tea kér oo std ulo •

t á r á г а о k

1703* 5 ’’Határt» -■\x-:oícv /21* Jóssel Г') Időd Őkíi taszteré/* Régen 

a községek határát szinte évente "fslháaynttál:*, azaz újra 
kijelelték, megerősítették, láthatóbbá tették* Vo* izulőárka*

\
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Jáoskicér éa Jászapáti határát clvélaostó vonal egyik 

á e lont ős kiéi lelked é а а « 

tanbuzikei’t építettek itt a némátok, а ехшек я/ошх au 

is láthatók* лаогтз a r&g^ahatérhalom jáBlte terepponttai*

raósouik világháború időjén be-

Hal ülő /-36115/

Két község hatérát elválasztó több dűlő közös neve* Hej- 

jegyzendő, hogy megkülönböztető élen né ürüli alak is 

i '1•.. ui névnek tekintendő* Ilyen HntórAulo neve. határ- 

rész van Jászapáti éa Jéezáózm* továbbá Jáazviány 6s 

Jászazentaadrás határán»

Ha tárul

összefoglaló nőve azon utaknak, amely ok as agyon települé
sek hatályait egymástól elválasztották, elválasztják# -u;/
Xv'á6*í 9mm mc.. v u: a Butellc/ Szántó Földek mellet 8 hatér 

utón esen élőbbén nevezett inog határig, a hol bo záródik*,” 

/tjük. 371*/* 16o9*s "Or.otíi iái 'r But öleknek nos tani áron** 

dótoraj as határ utalt el érkolta***” /tjsk* 371#/*
1332*; csen San&tsmclr tagjai kosul bácsim a £elkl,

Ifchjy 'lláe utsrö, és a Határ útra ki rendeltetnek*,
/tjsk* 36*/* 1843.Í ”.** as Apáthi lábosok Hevess Iváay ód

tesznek#“

\

Er között lévő határ rtton igensok káro?:at 
/t.izk* 14./. Ш is ismert és használt olnovcsós*

4# « ♦

<- H g : ¥ e s /IZöijjöa/

l?3a*í Hi о : у e a” /Oapau 26*/* Fodor szerint /l*m*2£U*
éo 144*/ község volt ^páti és Kisér között 1333-ban* A kos-
ség elpusztult, és ea a iistárnóv őrsi lilékét* /'/О.Ло^са- 
ddlő*/
4ö elpusztult község neve Hegyesegyíiáz volt, éslXove ..hoz tar
tozott. A település még korábbi neves He tk, Feltűnő, hogy 

Fodor a fenti cégalapítás el lenére a Hói se, ipiul-ja boly a
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a középkorban fennállott falu” címszó alatt szerepelteti azon 

a térképvázlaton, amely az i. n* 144* »lapján található, 

és a szöveges közlés ellenében Apáti és Jákóhalma közé 

helyezi* Vö* Hegyeshatár*

♦ íi e д у e a d ií 1 5 /Högyesdőllő/

" /II. József föld-1736*1 "Не^ев Püllő Fekete Halomnál 
adókatasztereó* L* Fékétéhalom*

♦ Hegyeshalom /Hegyöshalom/

1745*t "Jó föld az Hegyes Halom benne esik*" /Capaa 22*/* В 

Egyéb adat nem áll raddelkezésre* A viszonylagos lokalizá
láshoz a Hegyes. Hegyesdulő. Hegyeohatűr nyújt lehetőséget*

♦ Hegyesbe tár

1777*1 "Kisséri hegyes Határnál *••" /Capoa 22./* 1736.8
a Hegyes Határon által az Egri Útig* /II* 

József földadókatasztere/. 1773*8 "Az Jákóhalmi csorda az 

hegyes határ komyül ••• károkat tettek*" /tjzk.l^o./* 

1815*8 "Bzen árvizek a városra nézve ofedetüket veszik a 

jékóhalmi úgynevezett Нору es ha tárnál." /tjak.92*/
Ezek az adatok a Fodor-féle térképvázlaton szereplő hely
zetet látszanak igazolni, hisz a Jákóhalma - Apáti határ 

közelében lévő helyet jelölik meg Hegyeahatár névvel* 

Feltételezhető persze az is, hogy a Hegyeshatár nem a
Hegyesegyház» néven ismert, de elpusztult település nevét 
őrzi, hanem a Szöghatár /L.ott*/ elnevezéssel azonos fo
galmat takar.

ff melyen• • • • » •

♦ H e я у e s p a r t /Hegy©apart/
1786.8 " Hevesi határon •••" /II. József földadókatasz
tere/. Ma is használt név, amely két jelentéssel bír* Itt 

a Jászlványt és Hevest elválasztó vonal jelentésben szere
pel. Vö. Dósaibatár.

JI
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Hide zöldül /Hidegódal/

1747.8 "Baranyi András a hide-: о Ida loa lévő Szellőjét 

örökösen ©1 adta." /tjzk. 29*/» 17Ö6.S "Jüllő a Ilid a:
Oldalon ...
úgy nevezett hídon: oldalon 

által vallotta." /tjzk. 219*/

" /II. József földadókataszteré./. 1793.s"... az
lévő szellőjét ... örökösen

is használja ezt a neveti "Van ety kis főggye aA népnyelv
Szellőbe a hideg ódalon." За a megnevezés azzal is összefüg
gésben van, hogy a Szőlő neve egy időben Szőlőhegy volts 

"Az Szőllő hegyen lévő pallagok..." 1746. évi tjzk. 22./. 

űrinek alapján a Hide/reldal elm/ezés mór egyszerűbbnek tonik, 

hisz a nap által ritkábban sütött helyet jelölte, s ezt az 

elnevezést m is használják az adott terület nagyjából északi 
részének a jelölésére.
И i z la 1 cl a

A Téglagyár szomszédságában a Pélyi út aellett a 60-aa évek
ben épitett Sertéshizlalda népi neve.

Holt— Torna /Hóttarna/
" /Capoa 22./.

" /Liber Fundi/. Kováto
a hót Tartnén által ment 
az hét Torna folyó...

1745.8 "...
1755.1 •
Gábor 1791-ben készült térképe szerint az Alsónyomós déli
részén folyt át, majd belöfolyt a "Kaszások réttáy-"be, a 

onnan tovább Jáaskisér fölé* 1799.5 " 

áradásai idejében az úgy nevezett Holt-Tarna ki—öntvén a’ 
/község/ napnyugat! határjában, és ott károkat okozni." 

/Bedekovich Lőrinc kéziratos» munkája/. Ugyancsak Bedekovich 

Lőrinc térképén /1ооБ./ megtalálható a fenti leírás értel
mében. A Jászberény éa környéke című katonai térkép is ezt

a* Tárnának nagyobb• • •

a vonalat rajzolja meg. Ilásodik katonai adatfelvétel: "Régi-
tarna-folyós". Ш már alig látni az egykori "folyó" vonalát.

JI
Horváth dűlő /Horvétdőllő/

A ЬптяуЯп! nvel együtt merőleges a többi, Jóoz-
ivóny iiatárában kialakított dűlőre. A líagyállási-Vczekéayi
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ut bal oldalán torül el. Hat1973. /4ol./. Vö. Horváth-féle\
iskola•

H о Г V á t la - f é 1 a 1 а Ь О X
'

■z 1925-ben felépített /tizz. 175./ 

elbontott iskola neve, amely az Utasiaaroktól kb. 1 km-re 

állott. Horváth Pál ajánlott fel telket aa iskola építésére, 

é3 6 volt az ügy egyik fő szorgalmazója is, esért nevezték 

Horváth- vagy Horváth-félé Iskolának. Hivatalos neve: II.

JI

és. hatvanas óvek végén

P a .1 a - f ó 1 e íe a é к /-fenek/ JI

Á Horváth-féle Iskola közelében volt vízállásos, "zsomblkos” 

terület neve. Vö# Horváthdulő, Horvátii-féleiökola.

H о r á t h

•> II о s a a ú hát

1730.s "Hossza hát,: /Gapsa 28./ 1797.* ”... a ilosasu 

Háton
borosdoltatni rendeltettnek.” /tjsk. 81./. Bedekoviőh 

Lőrinc 1779-ben készített térképe /1ШЬ/ alapján lokalizál
ható /Delineatio majoris partis Jaacigiae.../. A Eosaaét 

óe a Herényi út között található emelkedés neve. Ш már 

nm Ismert elnevezés, hisz az emelkedés sem alig látható.

Kaszás réttyén ... a privátusolmak földei ...,...

■»Iakolaalap
1875.1 "Xokolaalao” /Horkay Péter térképe, SZUI/. 1877.*
”... főbíró jelenti, hogy az iakolaföld bérlete folyó szexet. 
28-án lejár.” /tjsk. 44. pont/. 1884*: "... a rkatíi. nép
iskola telekkönyvi tulajdonához tartozó iskola földet meg- 

szakgatja...” /tjzk.78./* A nép körében Iskolaföld néven 

ismert terület a Hevesi és az Sgri út terült el. Egyrészt 
gyakorlat céljait» szolgálta, másrészt anyagi erőforrásként 

kezelték0 Ma is létezik Iakolaföldnek nevezett terület, de 

már nem eredeti helyén, hanem a Temetőmeme néven ismert 

hatorrészen.
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I e к о 1 afö 1 а
L. lakolaalap. 1920,* "Községi iskolaföldek haszonbérének 

felemelése” /tjzk. 295./*

x, xá MJLAftJ.гм к,АЛ
ь. Ordö,diát# Ujabi» keletű hivatalos elnevezésnek tűnik, 

hisz csak Jászivány Átnézeti Térképén található /Jósziványi 

Szabadság ШТЗЗ tulajdona/, Második katonai adatfelvétel: 

"Caukáahát" /Jáasivány-Jászkiaér hatérán,/

JI

Jacsófenék /-fenek/

fenék egyike, BeősA Folsőnyomáaoa található sok 

időben megáll benne a víz, Jacaó Jászapáti egyik ismert 

kocsaárosa volt, és аз említett fenék a tulajdonát képezte.

Azonos a Rétidülövei, Jakab a Kis J. nevűek ragadványneve.

Jakabja p о a

A Kíséri ut jobb oldalán a Patakiduloben van. Kis J. Miklós 

tulajdona volt. Vo. Jakab Miklós dőlleje.

Jákob, almihatár
1745.s "Jáeekáhalmi Határ” /Capoa 22./ 1792.: "Az Jákóhalui 
Határon, úgy as Virágos őzéiben 

Lakossáк által...
Ma is élő és használatos elnevezés.

árok ásás rendeltetik a 

11 /tjzk. 157*/* L. a hóaaihatár címszót.
Ф ФФ

•¥ J & l: c h a 1 r.~. 1 / t

1764.: ”... Hovesi, Péli, óa Jákóhulmi Utak közei hagyat
tak." /tjzk. 73*/* Kováis Gábor 1791-ben készült térképén is 

olvasható. 16o8.s "Bedekoviűh Lőrinc ... esen Város határában 

káposzta földeket osztatta! projectál, nevezetesen a JakóbaImi
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•than. és a töltőn mellett lévő vizenyős femekben,”
/tjzk* 150•/. 1857-ben Lipkoo József már Jászberényiút-üak 

nevezi /Jászapáti város határának térképe II. részi Aloó- 

járáo/.
Ha már ezt az elnevezést neu használják. Helyette a Berényi 

/Biríayi/ vagy Jászberényi 't elnevezés dívik. - Jásaapdtin 

átmenő 31-oz országit Jászapátiról Jászberénybe vezető sza
kaszának neve.

J áj.j 6 116

Л dűlők egy részén fasor melletti gyalogút vezet, más ré
szén viszont kocsiút io volt. Es utóbbi neve volt a Jár- 
dőllő.

Й J 6 J L C. I á I i - J á sontandrdaiut

Olyan hivatalos elnevezés, amelyet a népi tudat nem vett át. 

Vö. Erdő tanya, Csátésitanya aifo. 1913«* l* 
tik, hogy a mennyiben a kért meg ólló hely engedélyeztetnék 

a Jószapáti-Jésssaentaadrási út elnevezést nyerjen,"/tjzk,/, 

A SsoInok-Vómosgy örk - vasútvonal Jussapáti éa Jáasdósaa kö
zötti szakaszán a vasútvonal és as Egri út találkozásánál 
egy ideig vasúti őrliás és fcltételea megállóhely volt.
Ennek adták volna a bonyolult nevet.

Jászapáti Vaaároadüloi I. számú Állami

‘ándoriakola

indítványozta-* # •

A nép VasáronJalöl Iskolának levette, azaz egyszerűsítette 

a bonyolult elnevezést.

Jász Balázs -féle Háriaasobor JI

A Kuveaut folytatásában lévő földút jobb oldalán állott a 

templomtól mintegy 4oo méterre, Ш már a templomkertben ta
lálható.
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J á a afcerényiut

Juhász K. Jároa kérvénye a jászberényi utón19o6.s "
lévő katonai istálló helyének átadásáért.” /tjak.52.pont/* 

daemon a Berényi úttal, hivatalos elnevezés.

• • #

Jáaaberényiiítoiilóvokőkereogt

1G95.s "... balra a jászberényi út mellett, a jótóka Imi о 

apáti! határvonalnál." /7ándor£y i.m. 62./. Ш is megvan.

Jósaivá а у i e 1 á ázás

A Hoveoi út és az un. Köve» 

megálló, amely a megállón kívül io jelentős tájékozódási 
pont. /Autóbusz Menetrend 195Ö. 52p. Jászapáti központjától 
4 km távolságra van./

Jáazkiaériut

19o5*s "Bemutatva lett a jászkiaéri úti olvasó kör kér
vénye# w /tjzk. 23*/ Ugyanolyan változata a Kisóriut elno- 

vezéanek, mint a Berényjutnak a Jászberényi út.

-<+ 
ivt О találkozásánál lévő buss-

J á о a d Ú 1 ő /-dőllő/

Egy sarokdúlő neve a Kiséri út jobb oldalán Jászkisér és 

Jászapáti határvonala mellett. Ш ia lakik itt egy Jász 

nevű ember, akinek az elődeiről nevezték el ezt a hatér
részt.
•J á a. a t e t

Л Berónyi útról leágazó, Jásztelekre vezető földút /dulőut/ 

neve. az »lsényoaést szeli át. iíégebbi neve* llihálytelkiut. 

1759.« " Gecző Andrásáénak az Mihálytelki útnál való 

egész föld adasson.” /tjzfc. 192-193•/. 1773*8 ”Via Uihály- 

Telek” /Сарае 22./. 1/66.: ”

. . .

ezen Szántó Földek mellett• 99
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menvén mindenütt napnyugatnak által ... a Kürti ... 

■&hálytelk.y utakon..." /II* József földatókatasztero/# 

Bedekovieh ISoO-as térképén is es аз elnevezés találha- 

tó. 1829.s "Mihálytelki útnál*./Jászapáti Hóm.Kát. Plé
bánia Irattára/*
Az elnevezés akkor módosult, anikor Ulhálytelek neve Jász
tél ökre változott.

■¥ J e g у a ő £ о 1 d /Jedzoföd/

18o8.* nJegysoföld” /Bedekovidh Lőrinc térképe/* 1829*: "Bo- 

tariális, Kantoriális, sírásó, és Harangozó földek a magok 

régi helyénn adattaesanak ki." /tjzk. 18./ ü .ie^sőföld 

a Dósai határ mellett volt a síráaőföld közelében. Konvenci
onális földként kezelték.

•»Jegyzői kaszáló

A Ixivatali beosztással együttjáró természetbeni juttatás, 

mint a Jegysoföld. A kaszásrét egy részét nevezték így. Far
kas Pál térképe szerint kb. 15 kh* kiterjedésű terület volt* 

Vö. ¥óroa kaszálója*

Jenő у e n

A Jászapáti—Jásskieér vasútvonal mellett elterülő, hajdan 

jelentős kiterjedésű, ma kb.2 kiwsyira összezsugorodott gyep. 
A Velemi KÖTSZ egyik központja köeelében van.

J i h h odúi у
A Szabadság I1ÖTS2 tulajdona a Telkidűlőben, a Pélyi-Jáss-
iványi határ közelében.

JI

К а к u к к d ű 1 ő ACakugdőllő/
Azonos a Pork ód Ülővel. I». ott. Ш csalódná*! eredetű el
nevezés.
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IC a te n к к Г е n é 1с /Kakakiепзк/

A Dorkódulőbcn található az egykori Kakukk-tanya mellett* 

Valamikor átfogta a óálout vonalát, de bú már nyoma sincs 

az ekkori fenéknek, mert a talajjavító munkák eltüntették*

Как а к Ic f 3 1 d /Kakukfőd/

Termelőszövetkezet tulajdona, de ma is így nevezik az egy
kori tulajdonosról. A névadás logikája a pontos tájékozódás 

biztosításén nyugesik* А “maszek” világban éltek így tudják 

pontosan, hogy a azóbanforgó földdarab hol található*

iíólidulő /Kájidőllő/

A Kíséri út jobb oldalán találjuk, közvetlenül a község 

alatt* A tulajdonosról nevezték el ezt a határrészt is* 

Másik, szintén közismert neve: Gojszadűlő.

Kélidulő /Kájidőllő/ JI

Jászapáti határában lévő Gólyadűlő folytatása Jósaivány 
határában egészen a Császár ütjóig* Az apátiak, minthogy

az ő határukban is van Kúlidiílő, Külső Kálidulőnek nevezik*
Hni 1973. /4оо-4Ш1*/.

Kálifenók /Kájífenek/

A jásziványi Kálidülőben van a névadó /Káli/tanyája köze
lében.

JI

Kálmán Dm János-félekereszt
/Kálnány • • « keres zt/
A Császár útja mellett a Háromashatór közelében van*

JI

-» К a 1 m á r 1 a > о a a

1786-ból odatolható először II* József földadóim taszteré/
révén* Ma őzen a néven már nem ismerik. Újabb neve



- 152 -

Kómárlaроз* Coaládnévi eredetű földrajai név, A Kalmár 

nevűeke"; az idősebbek Kádárnak mondják* Pantos lokalizá
lása ша már nem lehetséges, bár valószínű, hogy a V‘auáros- 

dal ő Szentandráai határ felé езб réezen lévő lapos neveként 
kell kezelnünk*

Kanális

A Caátéu löcsapalása céljából a 5o-as években készült csa
torna neve, A Kanális a Csátéa vizét vezeti az Alsónyceaáöon 

keresztül Jászkisér felé, és az im. Sár partba "ömlik"• 

iSgy másik kanális a Jössze vizét vezeti ugyancsak Jáaskiaér 

irányába* megkülönböztető elem nélkül funkcionál földrajzi 
névként* Igen ritkán lehet hallani a űsátésikanális megne
vezést is.

•»•Kántorföld /Kántorfőd/

18o8-ban Bedekovich térképén szereplő elnevezés* A város 

határának két pontján /Jáezkisér, aE&azszentandrás határa 

mellett/ jelölték ki* L* sírásóföld* utóbb a Jászapáti—Jáoz- 

febér vasútvonal mellett /karajos/ volt a mindenkori kántor
nak meghatározott nagyságú földje /12 kh/*

К a n у i о i r? t a d ő 1 1 e .1 e

A Réiidülő másik neve* A Kanyi ragadványnév.

Karkuadülő /Karkuzsdőllő/ 

Azonos a Veadeldülővel*

»Kása ha lom

1786*s WIII. Szakasz Kása halom környéke" /II. József föld- 
adókatasztere/* 1864* s ” A Balajthy-féle tagosíiott bir
tokon fekszik, melyről az ősök szava után állíttatik, hogy 

sok kölest vetett volna oda, e innen származik a Kása lulom 

neveset•" /Peaty Prigyej, kétiratoo névtára az Országos 

Széchényi Könyvtárban*/ L, Ilagyjéréadalő*

**•
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á Temetőtől nagyjából keletre a nagyközség közelében m 

is található, látható egy jelentős kiemelkedés, amelyen 

a legidősebbek »»érint szélmalom is állott* Kinevezéséről 
már semmit sem tudnak*

■»Kaazálórét

l$?o*í **A Városnak kaazélló Héttyei a jövő héten el oozta sa
sának, és á fu sessiokra szaggaitassan el.” /tjzk.171./.
A kosos fold elosztásának erükét őrá>, ma már nem ismert 

és nem lokálisaiba tó elnevezés* Valószínű helye a Eét egy 

része.

Kaszásáét

L. Kaszásrétje.

Saszásrét.ie Z~^.£jLJL£jLSV.
■ ;;

itten nagy Dabab föld elmuratt az kaszás rét1745.8
kig kaszálónak*” /Capsa 22./* 1775*8 "Inchoatu* an orient©
Kiss—Sriensibua via Ladanyienis penes Kaszás hete didi...” 

/űapsa 22./* Az 1739-ben készült Litsner-térkép szerint 

az Alsónyomás délkeleti részén található a fent nevezett 

terület* Lat bizonyítja Bedekovich Lőrinc löoS-ban készí
tett térképe io. A Kaszás réttye elnevezés pedig ICováta 

Gábor 1791-es térképén olvasható. 18o9*s “Hogy a Kaszás 

réttye ... a felvégi, és alvég! Lakosok által kasváltas
son el végeztetett •'* /tjei;. 374./. 1829.* “Kaszás Bét 
Szélbenn ” /Jászax>áti ÄÖE.Kat* Plébánia Irattára./
£2 a terület is közbirtokot képezett a fenti megjegyzések 

szerint, mint a dinnye- vagy kenderfold, majd pedig a város 

tulajdonába ment át, de kaszálása ekkor Is a lakosság fel
adata volt. Az elnevezés is ebből a közös tevékenységből 
fakadhatott.
Ma is ismert, használatos név г HnÁ 1967* /Зоб./, 1973./397.
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Kaazáarétidülő /Kaszáarétyidőllő/

Azonos a Paiakidulővel# Azon jártak ki a Kaszósrétre, éa 

ez lett az ősibb névadás alapja, a csak később nevezték 

el a tulajdonos JPataki-csaIádról*

♦ У для * i»
1750* * **••• ex parte Heves Ivany Katari Kút tara nominato###” 

/Capoa 28./• A szó élelmezéséhez /Kataj/l795-ből való 

adalék» "Jelentetikt Hagy Szent LIártony Katál Kovács 

Moyzes Urnái Busa ... ell adandó volna” /Tj zk. 3*1-9 •/• 

"Antiochia történetében olvastatik, hogy a turkok 

frankok elleni segélyért Con-can országhoz küldöttel Ilert 

esen részekről jöttek minden turk-ok# В Con vala Cara 

• •• az isten kegyelméből megtanultam a chasanCata.i .
nyelvet és uigur betűket, mely nyelveket és betűket hasz
nálják mind ezen országaikon birodalmaiban a tatároknak ••• 

é3 cat bariknak ” /Gyárfás i#m# XI#163•/• Eszerint e név 

végeredményben népnév /kun/, amely később személynév szere
pét is betöltötte# A Jászságban ma is számos Kun nevű 

család él, de élt már jóval korábban is# Vo# L# Feketei 
Eine Konskription von den Jasoeu in Ungarn aus den Jahre 

1550# 5 "uun Balind” /135*/* Azaz Ilevesivónyon 155>o-ben 

lakott egy Kun nevű személy# Valószínűsíthető, hogy régi 
személynév jelentkezik Katarikutria földrajzi névben# Lokali
zálása nem lehetséges a kévés számú adat miatt#

• • •

Katona- t anya
Eredetileg Dósa-tanya volt, de később Katona Antal birtokába 

került# Fontos tájékozódási pontul szolgált éa szolgál ma is. 

A Veleai MGÍDSZ hízómarha- éo sertéstelepe van itt#
К e c a kés - tanya
А Cücür&grep mellett ma is meglévő tanya# Azért nevezik igy, 
mert a tanya gazdájának, Pataki Jánosnak, mindig több kecs
kéje volt, éo ez a Jászságban elég szokatlan jelenség#
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» £JLJSL-LáJULjUbAJtet
Szinte minden jász falu határában volt ilyen éven szerep
lő közbirtoknak számító terület /Vü.Dinnyeföldek/. Jáasapá- 

tin az ún. Szőlőtől délkeletre feküdt Kováts Gábor 1791- 

ben készített térképe szerint*
1755«« "••• a Szellők alatt lévő Kenderföldek makkal be 

ültetendő erdőhelynek rendeltetnek." /tjzk. 135*/» 1791** 

”... a Szöllők mellet való Kenderföld palinkképpen mara
dott •*." /tjzk. loo*/* Bedekovioh 18o8-ea térképe is fel
tünteti, 1836-ból pedig a Tagosítás! Oaztálykonyv segítsé
gével odatolhatjuk.
Piriin t pl* a Dinnyeföldek, a Kenderföld/ек/ hatérbeli helye 

is változhatott, d© erre vonatkozó utalást nem találtam*

4-Kenderföld ek JI
e melatt közben Járul az is, hogy az Hév* Iványi1790.t"

Pusztán ki mérettendő Kenderföldek 1* Sessióval szaporitao- 

sonak..." /tjzk.38./* 1796** "Ki hagyván a Heves Iványi •••

• * *

Kender föld - után való appertinentiákat • ••" /tjsk.loo./. 

1811*s "... a Ilovea Iványi kender földek ...” /tJak.324./. 

1833.s ”... a Heveo Iványi gender földek ...” /tjsk.112./. 

Heuigen lokalizálható. Valamelyes segítséget Balugyoy 
Imre nyújt /L. Telek./.

.ЛЛААЖ ft Q
Ma már nem ólő, a így igen nehezen lokalizálható tereppoat. 

Valószínűnek tonik a jászapáti Kenderföld. kés bb Шккое 

lkedettebb része. 1893.» "Volt a párodénak 3 hold föld
je* ogy a "Kender halmon”5 egy a "Hagy Állás”-nól s egy a 

ladanyi dt mellett." /Véndorfy i.m. 128./.

+ ICenderozöiZlete
1786.1 "Kender Szü, -léténél ... Kender földek Izöidetenel... 

/II. József íöldadókataszteré/. 1833.* "Minthogy meg 

határozatátott az, hogy a Kender föld osztály 

tena kezdetteasék, ... nyil husatattatott."/tjzk.7o./

nem
ly asö^lo-
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I
A kijelölt hely sarkát jelentette ez a név. Vö*Szögbatár*

Л.-»Kettők

1* Kerthely*

+ К e r t h h i .v JI.

1751*« "Az Hevea Iványi Kertek föl osztása*.•" /tjzk.77*/*
1759*# "••• Hevea Iványi KertheLveket örököaen engették
és el adták *••" /tjzk*193*/* 1799** "••• ogy darab Hevea
Iványi Kerthelvét által engedte***" /tjzk.42./.
1329*8 "••• Hevea Iványi Kerthelyekenn tett sérelmes
oaztályváltoztaoaon meg • ••" /tjzk.2o3*/*
Valamennyi bekerített és bekerítésre szánt területet így 
neveztek* Pontos lokalizálása nehezen oldható weg, legfeljebb
annyit,jegyezhetünk meg, hogy a település szélén lehettek
kerthelyek többnyire*

Kertéaaet

Több száz holdas kertészet neve, a mely az Bgri út mellett 

az Alkotmány birtokában van. Ez a terület legalkal-
sztéeére* Üj keletűmasabb a konyhakerti növények t

elnevezés*

К e tte о Í r. ,4 _s_ z

Az Alkotmány HGT32 mintegy 3ooo kh. területének összefog
laló neve* Vo* 3gyesiré3s.

Kettős к eresztdülő Aetteaköröcztdőllo/

L. Egyeskeresztdűlő*

Kettes к о h í d

A Szentgyörgyi útra épitett a határ éa a Iiatárdomb közelében* 

Állítólag a Uagyárok vizét vezette át az említett út alatt* 

Azért hívják Ketteskőőhídmk, mert két nyílású.Vö.Sgyeokőhíd*
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XX. /iattoa/ a 3 й-Д-ú---- iJÜLAia

L. Horváth-félo iskola.

•»Ke tt ő eh tj tár
»да Jákóhalmai Két16a Ilatártul az útónná követ—1793.*

kezendő Halárig voltak 239 ölek» ettul lenét a 2-dik Ka— 

tárig 109 ölek", /tjzk.159./. 1794.« "Kettős Iük-oz Határ" 
/Capoa 26./. "liagy Kettős" /но»/.
Vőlóasínaleg a hármasba tár analógiájára keletkezett határ
áévá laknlatról vau ózó.

•»KiGalaónvonás

A Gyepiévelő, a Szőlő, а Маккое, a Kiséri ut és Kiséri ha
tár között elterülő aint egy 7oo kh-nyi terület neve. Az 

Alsónyomásnak kissé l&nkásabb része ez. 1883. évi katasz
teri térképvázlat segít a név lokalizálásában, a a terület 

nagyságának megállapítása is így vált lehetségessé. A népi 
tudat már nem használja ezt a nevet, de a helységnévtárak 
még mindig feltüntetik: 1Э52./123./, 1956./3o5./.

К i s á г о к

1753** "Az lägri Útnál Hevesivány fel mindenütt a" Kis Árok 

hasittya el a Pástul.,." /liber Fundi/. 1786.: "lo-dik 

Oüllő a Kis kuckón ..." /II. József földaiókataszteré/. 

1794-.* nKise Írok..." /Capsa 28./. 1799.« Káéitja esen 

Jász Kerületeket két nevezetes Árok, a mellyekaek egyike 

Таoroz Árkának, a másika Kiss Ároknak hivattatik." /Bed 

kovich Lőrinc kéziratos munkája/. 18o8.: "Kis Árok" 

/Bedekovich Lőrinc vízrajzi térképe/. 1864.1 "Kis Árok, ál
lítólag régenten a Dunából ezen akartak vizet származtatni 
a Tiszába, fekszik a Kápolna oegett, a végig tart az Apáti
botárban." /Pesty Frigyes kéziratos névtára az Országos 
Széchényi Könyvtárban./
Bartalos Gyula szerint a Kisárок "A Tisza mellett kezdődik 

Tarnaszentmiklós és Pély között vonul, ileveslvány határán
• • 4



- 156 -

át lép Apáti határába ... és Dnnákesisinél végződik.”
/Idézi Fodor Ferenc i.m.41./. Fodor Ferenc helyszíni szera- 

le alapján is a következőket állapította meg*” Az árkok а 

kassának legpontosabb rajzát a nagyszerű jász térképész, 

Bedeuovich őrizte meg számunkra 

irány eszerint a Jászságban a következő* Apáti északi 
ré ze fölött vonult el, s ша valószínűleg ezen fut a vasúti 
vonal egészen a dúsai Hatalomig.” /Fodor i.a.42./
A Jászságon átvezető órokrendsser tagja, Ш már nyomán; is 

alig látni. A legidősebbek vélnek emlékeími a névre*

A Iíioárok vonulási....

Kiudulő /kizsdŐllő/

(tyalogútezerú kereszt dűlő, amely a Csátéaon keresztül a
Dósai útig vezet.

Kiserdő

As Kr dö egyik nyúlvány, amely а Шзег! út mellett kb. az Erdővel 
párhuzamosan húzódik* Jórészt m is fával borított terület.

К 1 kJ é g 1 h a t 6 r /Kisiribatár/

n /Capsa 22./. 18o8.* ”... az
/tjzk.132./. Határvo

nal jelentésben használatos elsősorban, do u község birto
kában lévő területet is jelenti. Népnyelvs "Hun vetté fődet? 

- A Kisírt határba.”

К i ÍX é g. j 11 t /ídsíriút/

1773*г "Via Kis-^r” /Сараи 22./. 177?.* "Kioaúri Útnál”
Csapsz 22./. lool.í ”... a Kíséri útnál lévő Szérőa kertek 

mentében ... Ház helynek való ftmdust ... ki ráértek.” /tjzk. 

2G5./.
Ma is használt elnevezés. A Jászapátit a Jészkisért összekötő 

núút neve. As út folytatása /Jáazkisérről 'fiszaaülyre vezet./ 

Sülyi út.

1777.* "Kiesért határnál 
alsó nyomáson a Kisséri határnál. ..”
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K_ i _ аé _r _1 _ú _ t „ Í_J3... a. i 1-1-Q
Az említett ut mellett, a nagyközségtől kb. 1 kilométerre 

állott, és nagysága révén fontos tájékozódási pontul szol
gált* Mi Bár nincs meg, noha Vágó Bál festőművész /-1854—1923/ 

/Jászapáti szülötte/ megvásárolta a hozzátartozó földterü
lettel együtt*

Kiséri út mellett

1959* í **Kisóri ut mellett" /Jászapáti kataszteri iratanya
ga/* Annak a területnek a neve, amely a Kíséri út bal ol
dalán húzódik a Szőlőn túl egészen a határig* Hivatalos 
név, a nép nem ismeri.

К 1 a g дг e P /Kizagyep/

A CL/ea földrajzi név differenciálódott alakja. Az elnev 
zés névélettani szempontból úgy alakulhatott ki, hogy az 

összefüggő gyep ogyre fogyott, és egv-egy kisebb rész 

radt raog eredeti funkciójában, és esek egyike kapta az új 
elnevezést* A Dorkódúlőben, annak bal oldalát nevezik 

Kisgyermek.
Sgy-egy nagyobb egyéni gazdaságban is élt ilyen elnevezés, 
hisz több .уоэао rész tartozott egy gazdasághoz, és közü
lük a kisebbet Kisgépnek mondtéle*

is

Q*jjL9LÍJajUULSg^.
A Telekdulő bal oldala Vnkdulő közelében, az Utaaioaroktól 
mintegy Боо-looo méterre, I*zea a területen még ma is látha
tó a Kísérők vonala /Az itt lakók Csörsz- vagy Csöszároknak 

hívják./.

JX

К i a It o m о к bánya
A Berkilapos közelében a Hevesi út jobb oldalán. Ma már 

nem folyik homokkitermeléa•
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+ К i а Л á г á з

A hátér egyik részét jelölték e névvel e «fagy járással 
szemben. A Gyeplegelőként ismert terület Jáazdózsa felé 

eső jelölhette. "Járás- általánosan - ahol a jószág legel- 

ve jár2 göbölyjárás, gályajárás, mindegyik csapatnak kü
lön a járása." /Herman Ottó i.m« 2?1./.
1745.: **ILl3a Járáas" /Liber Pu»di/. 3z a földrajzi név an is 

él, de ma már nem legelőt, jószágjárást jelöl, hanem a nagy
község belterületének azt a részét, amely a hajdani Kiojá
rás felé lietett • Vo* Hagy járás.

1> i 5 ü у i 1 a a

Az A la óny óriási dűlő egy részét hívják így. Kimegy csaknem 
a Kaszásrétig.

1851.2 "... a 
melletti való

ömlő hó о esővíznek az apáti gát 
kéri - a küldöttség ..." /tjzk.loh./

A Kaszásáét egy részét nevezhették így a Kiséri határ köze
lében. Ш már nem élő elnevezés, pontos loj^ilizáláau szinte
lehetetlen

LjÜűj.A,AA ft ft
1786.2 "Kistelek ” /II. József földatókataoztere/.
1829.5 ‘Heves Iványonn a Kis Telkeim lévő Váras fölgye a... 

Lakosoknak pénzért osztattasson ki.” /tjzk.190./. 1655.2
"Dósa Pál Hovesiványon giatelki. 
ott város tanyahelyi földjeinek
1864.2 ¥* Kis, talc к hová török zaklatás alatt, - állítólag 

Hagy telekről - ideiglenesen áttették lakásukat a magyarok." 

Aesty Frigyes kéziratos névtára az Országos Széchenyi 
Köny vt ár ban/•
Közlőim szerint a Pósadulő egy része, ahol moat a Hagy Со. 
tanya található. Pontos lokalizálás tehát nem lehetséges.
Vö. Hagytelek, T9lek.

és Lóczi Mátyás szinte 
haszonbérlői..." /tjzk.480./.
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Коса к aá ülő /Kockádéilő/

A Hevesi útról balra kanyarodó és a Ssentandrási határig 

vezető út és a két oldalról hozzátartozó földterület neve. 
Ebben a dűlőben van a Kocska-tanya. Jászapáti átnézeti 
térképén /1973*/ is szereplő elnevezés« Azonos a Dögkert- 

dűlővel.

Koezka— félegyér

téglagyár volt az %ri út bal oldalán, azon a helyen, ahol 

a vasútvonal és az említett út kereszteződik« 1929.8 Tégla* 

gyér /Jászberény és környéke oíaú katonai térkép/. Ш már 

nyoma sincs a gyárnak, de még mindig van ott egy náddal 

körülnőtt tó. ATöm Egriútinádaa, Sziknsaitó./

Koczka-félehomok bánya

Ma már nem művelt, hanem bedöntött homokbánya. A Telem! 
MGTSZ nyitotta és kezelte. A Xoezkapart homokanyagát tér* 

méltók ki.

szőlő1U с а к a - f é I e 

Jelentős birtokrész volt a Szőlőbon. Vö. Косzkapart.
К oenka part

Jelentős kiemelkedés a Koczka-fél© szőlőben.
К о о а к a t a n у a

A Hevesi út bal oldalán a nésodik dűlőben található a vasút* 

vonaltól kb. fél kilométerre. Vö. Katona*tan:/a, Sedon-tanya 

stb.
Kómárlanos
L. Kalmárlapos.
К о a 3 ц t ípq ü a 8 1 c a S f; /Kosaűthgyümőcoöo/
Az ötvenes évek közepén alakult Kossuth TSZCS emlékét őrsi. 

már az .Ikotaény MGTSZ birtoka, de az Egri út bal oldalén
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1 évő gyümölcsös a régi nevet viseli, hiss eredetileg a 

Kossuth fükiöi kezelte*

Koasathfcözpoat /Хов á ú t us zp on t /

A Kossuth TS2CS központja, azt megelőzően pedig a Lajos 

Barna-féle tanya* L. Gál-tanya*

Ко a a u t ti V&ZQJ /Kocsiút tées ács/

1932-ben alakult termelőszövetkezeti csoport, amely később 

az Alkotmány Ж?82-bo olvadt bele*

Kossuth TSZ

Jászapáti nagyközség központjától mintegy 2 km-re lévő autó- 
buszmegálló hivatalos neve* Az Bgri úton lévő megálló népi 
neve egyszerűen; Koséútií • A Kossuth TSZCS már régen meg
szánt, neve buszmegálló jelölésre szolgál*

ч-Kovács-félefakereazt /-kereszt/

1895.; "Kovács János apáthii lakos állíttatta 1870-ben az 

egri utón jobbra a ssentandrási a apáthii határnál.” 

/Vándorfy i*a* 83./ * Ma kőkereszt van a helyén*

+Kőhatár

1753» s "Bgyenes dac tust teszünk a kőha táron innét levő leg
közelebb határra.” /tjzk.88*/. 1786*; "Mi Csukás rétben JPély 

felől várandó keő határaa körűi ez Pöld határoknak inpraciiea- 

billtássát illeti ..." /tjzk. 385*/. 1796.; L. Héromaahatár.
A Jáazivány - Pély határának kővel megjelölt pontja. A nevet 
már nem ismerik, de vannak, akik tudnak arról, hogy az emlí
tett helyen valamikor mintegy 80 an magas kő állott.
+ К 8 fc u t
I808*: "Koö Kút” /Bedekovich Lőrinc térképe/. 1861.;"... Kő- 

le előlegsett fáért többen vonakodnak 

ni.” /tjzk. 6./. A város akkoriban számos közkútJainак

JI

fuvart vállal-• • •
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agyike az akkori b&hálytelki ut mellett. A Kőkút elneve
zés aa első előfordulás idején a határ egyéb pontján пей 

fordult elő.

Küx-ülazaroocsárda /Kóruszároscsárda/

*í Hadállás ut.Ta és a Kövesnt /Csináltat/ találkozásánál 
állott egy nagyon elhanyagolt, rendetlen csárdaépület, 

amelyet a fentiek miatt neveztek így. 'linden- valószínű
ség szerint azonos a luilsócsárdóval.

К 5 v e a lí t JI

a hevesivényx templomtól a felektlulőn és a1937.* *
Vágójáráson ót a Heves felé vezető muűttal összekötő cukit 
Ktt esi ttess ék* w /1 j &к*Г/и./.
lka© határozatott követően megépítették az akkor kösigazga-

• ••

tásilag Jászapátihoz tartozó Hevosivény egyetlen oakadára 

utjátt amelyet a nép mind a mai napig Kövesútnak. esetleg 

Csináltatnak /űsináttút*/ mond. Hossza csaknem 6 km.
Ami 1973./

♦ Közöskút JI
Legidősebb kosion sserint as Utasisaroktól nagyjából 
északkeletre volt egy nagy kűt, amelyet gyerekkorában ko- 

rülssántottak, de nyomai akkor még jól láthatók voltak.Lst 

nevezték a környéken Kososkútnak.

/fcöeapontimaj or/

A község központjától kb 1 km-re a Császár útja mellett lévő 

központ, ahol különböző gazdasági épületek, vágóhíd stb. 
található*
К u t r i c a

Az egykirí Paptanya mellett lévő sertéstelep népi neve. A 

Velem! LICKDSZ tulajdona. L. Paptanya.

g-1-g.^AnJ.iD .Q -i. о V. JI
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+ Külaöcsorda/, áráa

1766#: "Heves Ivány on a Külső gaorda Járás az Bírák éa 

Lakosok által
viszonyítva nevezik aa akkor Hévesiványon lévő Csordajá
rást Külaőcaog>rda'járásnak* /Vn. Külső Kálidülo./ A külső 

más vonatkozásban is fontos megkülönböztető elem. äagyobb, 
több tanyával bíró gazda cselédei is a külső /kiloő/ ta
nyára mentek dolgozni» Az apátiak kimentek iicvesiványba, 
az árokszállásiak lementek honokra, azaz Szentandráara.

JI

föl osztasson»" /ijzk»5C./. Apátihoz• • •

!♦ Külső .járás

A Kis-« Alsó- és Pelaö tárás mellett funcionólt ez
az elnevezés is» 190.5 "Hémeth. István a Külső Járásbil—vuló 

széna hordásért egy forintra büntettetett*" /tjzk*175*/* 
1780*s ** A Külső Üárás tovább is mindenféle marhóktul ti— 

laImas hagyattátik*" /tjzk* 188»/» 1794»: "Adattatik azon
ban ••• Külső Járási Vágó Marhák Peecuum Legelőnek”* 

/tjzk. 296./»
nehezen vagy aligha lokalizálható. Az utolsó megjegyzés od 

valamelyes segítséget» Bírnék alapján feltételezhető, hogy 

Apáti és Havesivány határán, a Vágójárás tájékán lehetett.

Külsőkólidulő /KülsőkéjIdüliő/ JI

L. Kálid illő.

+ Külsőmező

179Э*« ” A Külső Megőrül való ‘faköroöóö fel szabaditatik 

ágyán, de a Szántó ökröknek számára ezután ia tilalmas**»

Ajak. 157*/.
Pontosabb helyiaogjelölésre szolgáló megkülönböztető név. 

Lokalizálása nem lehetséges» Vo. Solsőgyep, Külsőgyep*

+ t i u t
1745.* ” Kürti Ut" /Capoa 22»/. 1786» s ’*».. által a Kürti,
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Ladányi, Szentgyörgyi ... Utakon." /II. József földadó- 

ka taszteré/. 1791.: "Kürti Ut" /Kovátу Gábor térképe/. 

Bedekovich Lőrinc 18o6-aa vízrajzi térképén is megtalál
ható#
Lia már nincs aeg ez útvonal, а аз elnevezés ia ismeretlen.
A légidöseobek szerint ezen hajtották az állatokat a Kürti 
legelőre, s as ut a líáldúlő mentén vezetett, majd Jáazki- 

oéren a mai LiAV építőgép javító Каш mellett az un. jp&róczai 
hitfon keresztül a Kiírtipuaztára. Etem tauii: valószínűnek, hogy 

mai értelemben vett ut lett volna, inkább csak afféle marha
hajtó ut lehetett, bar a Joaeohlcigche Ar.fnalsme io szómba 

veszi, aint hadászati ozepoatból lényeges építményt, és ez 

állandó használatra utal a 13. század viszonyai között.

Ladányi ú t

I745.г L. Kürtint. 1750.: "Husvai látvány, Ladányi útnál« 

az határon lévő földiből el vétetett." /tjsk.166*/.
1762».s "... a Sz.Györgyi és a Ladányi ut között a Hétben 

való földben feles lészen..." /tjak. 49./. ISo/.s "a Ladányi 
és az Alsó Üzent Györki út között lévő I5ó fenekek ... az 

osztályba! ki hagyattatni ... el végeztetik." /t jzk.393./. 

1329.: "Ladányi útnál ..." /Jászapáti ITÓMiTfcti Plébánia 

Irattára/. Valamennyi e korban készült és hozzáférhető 

térkép is feltünteti. A község belterületén a Kíséri útról 
ágazott le, és az egykori Kürti és dzentgyörgyi ut között 

vezetett. Ja már ezt az utat sem ismerik.

Ladosdulő /Ladoead5116/

Azonos az Urbándúlővel.

b-_a_j-P. JS. Imre dolle о /Laos Imre dőllejo/ JI

Azonos a Papdálővel. A nagyobb birtokkal biró szeméi;/ vál
tozása gyakran a dűlő nevének megváltozását ia eredményezte. 
Vö#* Caukadűlő.

í
/

.
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♦ Liliomot) fertő JI
1753*« "Дду bisonyoa Vxz álló Fertő forma hely, a mellyet 

ni Honos fertőnek: nevezni szoktunk•" /üapsa 28*/* A Jász- 
irány - Jáaakisért összekötő határ közelében lehetett az 

idézett határkijelölő okirat tanúsága szerint* Ma már nyoma 

sincs, a nevet sem ismerik»

Lőcs i dűlő /Lőciűöllő/

1959** Lóczi dűlő /Kataszteri irat*/* AJáazdózsa ós Jász
apáti határán levő dűlő neve, az un* határdűlő része* he
vét az itt birtokos családról kapta*

LóoaAfenék /Lócxí enek/ JI

Jelentős laposság a Lóozi-csalód hajdani birtokán a 

Papj6'Lcít közelében•

-i-L O ,J Ó t

1739*: "Lopó űt 
lopó útnál
lehetett a rendelkezésre álló forrós szerint. Közelebbi 
lokalizálása egyéb tbpont híján nem lehetséges* 

Feltételezhető talán, hogy a öinn/efcldek közelében a tol
vajok áfetal taposott lit vagy utak nevo volt, de bizonyítani 
nem lehet.
Ь о у a s t a n .v a

Ilitérke kisasszony tanyája /L. ott/* Azért nevezték így, 

mert a Velem! LiGíTöZ lóistállója ebben a tanyában volt*

Lopó ütnél • Lopó két lit között 

...” /Сарза 20*/. A Dinnyék lit.ia közelében
• ••

L ő t é r V
\

A Berényi út jobb oldalán, lévő, a nagyközségtől kb. 1 

re lévő építmény* Ma is használják* ÍÜndan valószínűség 

szerint az egykori Vermesháton alakították ki

**■

*
f\

•V
!

:\
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függően nevezték különböző módon est a területet* A 

Makkosföld envezéat Fodor Ferenc használja egyik térkép- 

vázlatán /i,m,28?,/.

s d I 1 6* M а к к о
Kezdődik a 2-dit1786, s ’»Kezdődik a 3-dik Makkos hüllő 

Makkos hüllője •#, a gyepre jár véggel*/II* József föle 

edókatasztere/. 1798#t ”A Kiséri útsa néző MAkkos Mrdönek 

iXilleje*/ újra fel osztatta!
/tjsk, Зое,/ A lokalizálást az adatolás alapján értelmez-

*•#

dog határoztatott*"**.« , ,

hetjük# Vu, Makkos,
» И а к l: о a e r d ő
Azonos a lakкérdövei.

Makóduiő /Makodőll 6/
A felkidúlevei párhuzamosan futó, attól Heves felé eoő 

első dűlő neve. Véndorfy i,ia, 171* lapján szereplő Makó 

Gergely re»demptus nevét őrzi.

JI

Ma к ótanya /Öakotanya/

A Makóűulőben található. Most a Szabadság IIGTJ2 lóistállója 

van ezen a helyen,

Haloiadulö

Л sósai űt felel meg ennek az elnevezésnek. Hivatalos név 

/Jászapáti Átnézeti térképe, é,n,/. Az elnevezés a Karácoo- 

nyi-. majd a Llóazároa-ma lommá 1 hozható összefüggésbe,
Зя alábbi na is megvan a falu szélén, de most mér raktár,
A két név ugyanazt az építményt jelöli, és a tulajdonosok 

változását mutatja*

I?86,s "Áll esen arakaза 

asef földadókatasztere/. 7ö, Vágójérás, Fást, A város ha
tárának adott célra használt területe. Pontos lokalizálá
sa nem lehetséges.

JI

Marha be/:el6kbül,,,‘ /II,Jó-• • •
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!,! á у у á п у о z i а о t /? lárváne ziget/
Jelenleg erdővel borított rész a vasútvonal mellett a 

ITasyszéi:! dűlő jobb oldalán. Hevét a űóphagyomány szerint 

a talaj szokatlan minőségéről /fagyon szikes volt#/ kapta* 

Bagyon kemény, olyan, mint a márvány, s a színe is arra 

emlékeztette a környék lakóit* Аз egyik legsajátosabb föld
minőséget jelölő földrajzi név Jászapáti határában*

к ■ ■

Ha a gs a

a jó roinősógií földek megkülönböztető név a jászapátiak kö
rében. Egy 1674-ben készült fegelőtérképen /n.n./ a követ- 

vetkező földminőséget jelentő elnevezések használtattak*
"kétdarabos nyilasok, kétdarshoa 3sántó, kétdarabos csere, 

szántó,nyilas.” A fentieken túl a na sásáéin evezés is élt 

ée él a legjobb minőségű földek megnevezésére. Az 1745-Öt 
követő osztáskor minden tulajdonos Irapott az említett minő
ségű földekből* Innen erednek a következő közelebbi megneve
zések: Bolyés— /Воjós/, Birkés-% Bar<1б- /Вегdo/ гашяза.
”Jó főd az, masszaI" - mondják még ma is a legjobb minősé
gű földekre, szemben a nyilassal, amely a kj.osz-tás idejében 

elsősorban gyöngébb minőségű, vizenyős, többnyire legelőnek 

használható területet jelentett.
Massza a község több hatérrészén található* Széntgyörgyi út 

mentő, Jászapáti éo Jószivány Bagyóllós útja tájékán lévő 

része, éo természetesen Jószivány határéban is volt e név
vel jelölt terület.

Ы а о s a a-i d u a ő /Hasszajidollo/

1959*« “Massza! dúló" /kataszteri iratanyag/* 1973*
"Hosszai dűlő” /Jászapáti Átnézeti térképe/. Hivatalos név. A 

JáazőózHu és Jászapáti határa mellett húzódó dúló neve.

H e fi & у e а /:%уез/
17^0.: "Неяязгеа /Снова 28./. 1786.: “meggyes környéke"
/II. József földadókataszteré/. 1768.* "Az Városnak 3sánára



- 172 -

leendő Kaazáltatás ... el rendeltetik az úgy nevezdtt 

Kassán Réttye a Hagy Járásnak, a Kiss Járásnak as Iled- 

gyes, aa Alsó Városiaknak pedig a Csukás úéttye.Vtjzk. 

459./. 1851.5 "
víznek as apáti gát mel/etti laposba leendő leeresztését ... 

kérik.” /tjzk. 114/. Második katonai adatfelvétels

Kis-Ér városa a Med^yeai ho, éa eső-

n

A Jászapáti és Jáaskisér határán elterülő terület, amet# 

a Pályi úttól léire fekasik. Az elnevezésre vonatkozóan 

Fodor a következőket írja* ”Brdőre, fára vonatkozó hely
neveket csak a következőket találtam! Szilfás, üakkos ... 

Hedgyes /ez többféle is/...” /i.m.69./., nép úgy magya
rázza az elnevezést, hogy a felölt helyen sok meggyfa volt. 

Fodor magyarázata egybeesik ezzel.

bl.e g g у e. a /Meggyes/
1664.5 'lledm^es Hevesivány szélben 

nevea&e bizonytalan.” /Pesty Frigyes kéziratos névtára 

az Országos Széchenyi Könyvtárban/. A Jászivány éa Jaez- 

szentandrás határát átfogó határréaz. Vö.i Meggyea,Ileggyes
ti úlő.

ü e is я у a a d ü. 1 ő /Meggyeodőllő/

A Császár útjától nyugatra az Ádámdulő folytatása. A 

Hevesi határral párhuzamosan futó határdűlő, amely a 

Ozentandrási határig vezet. Hn4 1973*/4оо./.

jLAJLÜ,a.к ,А,Й
l?5o.i halom” /Capsa 26./. Ш már csak Jászivány
és Jásza zen tanár ás határán lévő Meggyes tájékán lehet hal
mot látni, iánnek egy részén a legutóbbi időkig szőlőt ter

ítettek* L. Meggyes JI.

JI
ilkedettebb hely,

JI

JI

He le g - f ál elöld /-főd/
A ilagyszékidulő bal oldalán a vasútvonal mellett volt a
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Heleg-tanya. Ш már a tanya sincs meg, de a hajdan hozzá 

tartozott föld is az egykori, tulajdonos nevét őrzi.

Men g .v i p a r t /Méngyipart/.

A Lóczi dűlő Hár/o/maa ha t ár felé eső részén található, ho
mokos, gyenge minőségű földterület. A tulajdonos nevét őrzi 
/ragadványnév/.

-»Méneanart

aőattaaonn hely még az idén a Hagy állás ut1844.8 "
mellett a liéaea parton.” /tjzk.2ü4./ Minden valószínűség 

szerint az az
ahol az "amerilcóa" nyaralója állott. A Köveeűttól a nagy-

• • •

lkedettebb hely a Hagyállás útja mellett,

község felé eső részen kb. másfél kilométerre. Jáozosont- 

andrás határában Ménes la nos található.

Micaurinut

A Vásáros és a Kagy szélei dűlőt a özentandrási határ közelé
ben átszelő keresztdűlő neve. Az Alkotmány MGTSZ létrejötte 

után keletkezett, amikor a Micaurin-féle kísérleteket igye
keztek népszerűsíteni. A nép egy kicsit - nm hívén a kí
sérletekben - tréfás hangulatot tulajdonított éo tulajdonít 

ne8d*

Ltihályifaadle. & e 1 ő .1 c Aahá.ii-vagy Mihél’i.../

Jelentősebb földdel, legelővel rendelkező családról kapta 

nevét. A Eedemptio után fel nem osztott terület, ée ki-ki 
a befizetett megváltási Összeg arányában adhatott ki ide 

jószágokat. Ggy-egy "had** legelőjén - megfelelő ellenszol
gáltatás ellenében - mások is tarthattak jószágot, de első
sorban az eredeti birtokosok jószágait tartották itt.
A Pélyi üt mellett a Hár/o/mashatér közelében volt a legelő-
terület.
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* M i fa á 1 у t в 1 I; i h a tér /Mihátelkihatár/
174%: "Mihály—Telki határ" /Capsa 22./. 1829.: ”... a 

Mihály telki Határon ... a Mihály 'lelkiek Idolra be szán
tottak." /tjzk. 219./.VÖ. hosai—határ.

+ M i h á 1 у t e 1 к i ú t
Jásztelkiúttal.Azonos a■

"Ы inta^azda" tanyái a JI. í

A Vágójárólszélben a múútkanyar közvetlen közelében ma is 

megtalálható az Utasi-tanya. Jelenlegi tulajdonosa, miután 

sikertelen újításokba fogott a felszabadulás előtt, elha
nyagolta gazdaságát, kizárt ragadt rá a minta ^zda gúnynév.

Ж 1 t é г к e к i a a s a z о и .v t a n ,v á .1 a

/hütérkekiaa3s zontanyéja/
A Velemi MGTSZ egyik központja a Kiséri út jobb oldalén 

mintegy 2 kra-re a nagyközség központjától. A lütérke 

mondatértékű nyelvi egység: mi t kérdőnévmáa tárgyragoo 

alakja + é r igealak és ehhez kapcsolódik a - к e 

kicainyitó képző. A ragadványnév tartalma a tulajdonosnő 

termetére vonatkozik, és sajátos népi szemléletet tükrözi 
A nagyon kis termetű ember nemigen vagy ritkán alkalmas 

komoly munkára. /Hasonlóan érdekes alakzat a vidék nyelv
járásában az É к e и к e . mellyel csecsemőt illetnek 

/ék + ш + ke: főnév + birtokos személyrag + kicsinyitó képzi 
Vö. ózendrey Zsigmondi Adatok a népnyelv mondattanához 

/УШ XXV. 3ÜH318. Uő. Tulajdonnévül használt határozott 

igealakok a népnyelvben, uo. 1оЗ-1о9./. 

és csibenevelő található ott.
déhánypajta

Mitérketan.va

Ii. Mit érkekisasazony tanya ja.
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:i о с о & г о a

1777»* "да Ilocsároa részben kásáéit szénának hordása «*« 

egy kissé halaaztatik." /tjzk. 90»/« 1778»: "Ae Kaszálás mind 

a Hocaárosban mind a Dinye Földekben inditasoon meg, úgy 

hogy két Járás a Uocsarasban, egy as Diaye földeken dolgoson•" 

/tjzk* 129»/. 17B3»s "Jövő Hétfün a Hotsároa Kaszálló 

Rétett
/Kataszteri térkép/, utólag írták ró ceruzával» 

líagyjából a Barattyiis néven ismert területtel azonosítható*

JI

fogják kaszállani.” /tjzk.277./* 1883.« "liocsár"

II á d 8 s f c n é /-fenek/

A Csukás egyik ha Wárneve. Valaha nádat termeltek itt, de 
egyszer leégett a nád, és többet пега nőtt ki» Ugyanúgy a 

Pélyi határ közelében \'an, mint a Pén.v ontó.

JI

H a я у ál 1 á a

1764»* "Vincze Imrének jutott ••• a Iia,sy álláson másik 

darab szántó földe." /tjzk. 74./. 1785** "..* által adom ... 

az Ka,?; Álláson való 25 ft os földeta Vágó járáshoz közel...” 

/tjzk.418./. 1395** "Volt a parochiúnak 3 hold földje* egy a 
"Kender halon"; egy a "lia/rv Állásinál s agy a ladányi ut 

mellett" /Vándorfy i.ra. 128./.
A néphagyomány szerint ez a terület, a Hevesi úttól jobbra, 

a Jásziványra vezető Hagyállás útja környékén, baromállás 

volt az úgynevezett Gyeplegelő egy részén. Természetesen n 

csak a baromállás szorosan vett helyét nevezték Hagyállásnak, 
hanem a környékét is. "Állás - általánosan az a hely, ahbl a 

jószág piheö. 1634. - Ikl3Z. - 3gi hiázat alat vagion a Disz
nók óla, Tehenek állása eöt riozben." /Herman Ottó i.m.l?8./. 

Vö. Góca állása.
Ш már nemigen él ilyen formában, inkább a Ife.arálláa út;ia 

elnevezés őrsi emlékét, de a Hni 1973* évi kiadása még fel
tünteti.

. •>
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И а Щ yálláaidulő /-dőli о/

А állás útja két oldalán elterülő haiárréus neve.

A Jászpaátitól 4,4 кш-ге lévő autóbuszmegálló neve. A A ivea- 

út éa a Hadállás útja kereszteződésénél található, /л utó
busz Menetrend 1938» 523*/*

II a a й X 1 á 9 1 h » у /о/ и а з Ь a tá.t Л

1786.8 "Ikniyálláai iiáruaa határi;.:, a- hol а и Apáty és Sa. 
Andrásy földek ell válnak.1* /XI. József foldatókataszteré./.
Az egyik háraaaliatár pontos megjelölésére a na;уállási 
megkülönböztető elem a Volgái. Mu inkább megkülönbc siető 

elem néllcül használjál: a Hár/o/maahatár ш/et.

ii а ^ У á I И a ú t u /Hagyállásút tya/

1745.8 «leállási ;tts /Capsa 22./. 1755.»"... na,g állási 
/ААbér „6iiL/. 1, Ai, ..U.ee '.A /6::. b b~

zaei földadókatasztere/. 1791*/ **ЯЬдг~ Aliáa' ut.la "
/Kováta Gábor térképe/. 1832.8 íf... az Hevesi és Hu.-.•/ állási 
utak, nem jól vannak ki borozdolva." /tjsk.35»/. 1377.8

ut..." /tjalc. 69. pont/. Ш a Ha^gyállásútja 
név használatos, ás említett Hagyálláson át vezető földút 

neve, amely Jásziványra vezet. A néphagyomány egy másik 

magyarázatot is szémontart a Harz/éllásút;ia elneveóésre vo
natkozóan. Eszerint egyszer Szent László ment erre nagy csa
pattal, és az említett helyen álltak volna meg pihenni, e 

innen az elnevezés. Egy harmadik, könnyedebb magyarázat sze
rint pedig azért nevezik Hagyállásnak, mert a Köveoút éo 

Jagyállás útja kereszteződésénél volt csárdában többen 
hosszasan tartózkodtak, azaz "na.-;/ állást produkáltak."

• * •

H a te váró к
1736.8 " .а?ок folyás ..." /II. József földaáókatasz
teré/. 1791* s "jfe,gy. Árok" /iConráts Gábor térképe/. 1794.8 

az Határ Lies gyének ezen tulis а Н&дг Árok háttya tar-

ФФФ

ФФ Ф

\
*i
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tessék fenn mind a két réssrul oly tiéd cm e somban ahogy 

a non ott fenn álló Határok mindenkor foil ú]ittaooa.nak*n 

/tjak. 3o4*/e "Ifa v Árok Hát” /Oapsa 28./. Bedekovioh 

Lőrinc 18оБ-ао térképén is olvasható elnevezés. Ebserint 

két helyen nyúlik be Jászapáti határába a KÍíT nemi határ- 

részen.
Az Alsónyoffiás déli részét érinti, és aint a fenti rész- 

lót bői kitűnik, a két település határvonalét képezte. 

Jászkisóren nind a mai napig azéles körben ismert elneve
zés a íbgyárka, melynek folytatása a Jászapáti határában lé
vő 12a gyár ok. Az elnevezés nem általánosan ismert. Elsősorban 

azok ismerik, akik ezen a tájon születtek.

jlX.U.I-ij.1
17Ö6.S /Н* Jóaaef íEIiiadóicatasstere/.
Egyetlen adatként szereplő elnevezés. Vö. Hagy árok.

t I g á г о к h á t
■ r ÍV 4.

L. üásrérok

«• -g j.

» £1 a ; .v h a tár

1795** "Hagy Határ” /űapsa 28./. Valószínűnek tűnik, hogy 
a Maasoabatér jelölte hely másik neve. Уо. Jogosba tár.

»Nagy .1 á é á s

A Libor Fundi de anno Г/45 et Г/Со о-in Divisions terra В
Pölökönyvök tanúsága szerint 1745-ben három részre osztották 

a község teljes területét a barmok határba való kijárásának 

iránya szerinti "Kíoa Járás ... Alaó Járás ... Ш.;/ Járás." 

Később ez az elnevezés változott, és a község egy-egy részé
nek nevévé alakult.
1/47*2 'Üünd a három Járás Vóras számára ki vi tett essen, a 

a Kiss Járás a rétre, az alsó és nagy járée pedig a Hovec 
Iványi Szikre, aki pedig nem megyen, egy rhenusi forintra 

Шь fog büntetodni." /tjzk. 30./ Ez a iiáromao tagolódás
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13?78-ig гаагаdt érvényben* Ekkor még egy elnevezéssel 
bővült: Felső Járás /tjsk. 137*/• 1786-ban pedig első
Ízben nem szerepel a Na,r/ Járás nevezet, hanem a hárommá 

tagolódén így fest* "Felső, Кдэ éo Álsó járás. /tjzk.411./. 

Ugyanebben az évben feltűnik az -".Ívé :, de mellette még ól 
a Ha/sy.iáráa, sőt az kisérész, valószínűleg az az ..lo 6 járás 

szinonimájaként. 1798-ban jelent meg az Alvég mellett vagy 

mellé Pelvég< /В két név ma is él*/ 10o2-beii Hiújárás.
Ajvé/;, ш. :/;1 árás /tjzk.433*/* olvasható* 1034-től már a 

ma is használatos kozségrészt jelölő elnevezések élnek: "Eia- 

járáa. Szöíj&ór. Alvég. Felvég"* /tjsk* 84*pont/.
Az elnevezés-változásoknak településtörténeti okai vannak.
Л .i é r á a szó eredeti jelentése megszűnt azzal, hogy a 

legelőként, a legelőre járás útvonalaként használt részt 

beépítették, de az elnevezés új funkcióban tovább élt Kisjá
rás. A többi .járás eltűnt a nyelvhasználatból, ráért 
kapcsolóihatott semmiféle terepponthoz.

A ITa гу járás a Iíagy állás és Hagy állás útja város felé eső 

részét jelölhette. Egy idős közlő szerint az az útvonal le
hetett, amely most a GÓlyadűlőt és Pélyi utat köti össze 

a Hagyállás útja vonalával.

dűlő /-dőllő/

1895.s "Földek; 1. "Hagy Járás" dűlőben; a/ "Kása halmai"... 

Ъ/ hevesi útnál 
Vö# Hagyjárás.

♦ Д a g у :i é r 6 a

с/ urai útnál..." /Vántíorfy i.m. 129./.

” x? a >; у k e ttő a
L. Kettőshatár

» H а /; у kocsma

18o4.: ”... az Individuális osztály a határon lévő és a Hagy 

Kortyáéhoz tartozandó Árendás földnél a fel vég utóllyőn 

kezdődjön..." /tjzk.210./. Lokalizálása nem lehetséges*
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Н а г-: у a a é к /Satyezék vagy Uaaezék/
1791.8 мАаиг/ szék" /Kövétз Gábor térkép©/* B^deicovich via- 

rajai térképe is feltünteti* 1829** **A liáry azékenn birto
kos lakosok, kérik 

lenül van fel osztva,
Hn* 1967. /З06/, 1973* /398./.

Az Dgri át és a Dósai határ között, a Falsőnyouáson lévő,de 

a nagyközség alá egészen benyúló, szikes, vizenyős terület 

neve. Az elnevezés a- talaj minőségéből fakad, a megkülönböz
tető elem meg a kiterjedésére utal.

füldbeli birtokaikat, melly rendet-
újra fel osztattatni.K /tjsk.2o4./.

Шязг ssékiddtlö /Uatyszéki vagy

Az Sgri úttól balra eső JŐlá neve, amely a Uagyazéken vonul 

végig. Másik név: í&ávikdúlő. 1973*5 "Hagysaéki dúló" 

/Jászapáti

zékidüllő/

Átnézeti Térképe/.• • •

+ H a g у t e 1 e к

1731*5 “üzen föld... még az ш,;у felekben be* megy ••• üz is 

a üaray Talekbul áll.” /Cupsa 22./ 1786.: "Ha*?/ Telek 

lii';/ felez mellékén ..." /II. József földadókatasztere/. 

1831*8 ***** a Ifcu'.3fteleknek nevezett föld ... nem 14jo ü 
ölével vétessék *.*, hanem 12oo □ ölével.Vtjzk.93*/*
1864.: "Hagy telek valaha falunak lenni mondatik azon a 

helyen, hol uout ileveaivány feleszik, a háborús idők alatt 

elpusztult falu temploma romjai, melyek meg ezután sok ideig 

fenn állottak - Barkóésy egri püspök által oly képpen enged
tette! a templom kerítés kijavítására hordatni, hogy annak
helyén kereszt állíttassák, mely csakugyan az úgynevezett 
líagy telken feli állítatván, a mai napig is fenn áll.®
/Desty Frigyes kéziratos névtára az Országos Széchenyi 
Könyvtárban•/•
Közlőim ezt a nevet nem ismerik. A hely Pesty nyomén loka
lizálható. Az általa említett koresst ma is megvan a neve
zett a ómban /Teleled omb/.
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e r t ö

IX* József földadókatasztere effiiíti 1766-ból* Eszerint az 

5?* dűlőben található a Szefataadréei és Dósai határ közelében, 
a Hémetteaetőnek nevezett határréssen.

IJémettsmető /Kémiát - vagy MÍmettemeté/

A Peleoayoiaáa nagyjából északi részén, a Dósai határ köze
lében elterülő, részben homokos, részben vizenyős terület*
A néphagyoaány úgy tudja, hogy valamikor régen nagy csata 

zajlott ezen a vidéken, és mivel a harcban elesett némete
ket itt temették el, hívják ezt a részt líémett 
valóban, emberi csontokat is találtak itt* A történelem 

nem tud a néphit által feltételezett ütközetről.
1794.s “Hómat temet5” /Ca*sa 28./. 1664.» ”... 

rint - egy úgynevezett - német levélvivő katona sisakját 

elvesztvén a büntetéstől való félelmében lovát a kúthoz 

kötötte ós magát felakasztván itt eltemethetett." /Peoty 

Frigyes kéziratos munkája az Országos Széchényi könyvtárban/. 

.. Jászberény és kornyéke című katonai térkép feljegyzi 
1929* évi adatok alapján.

tőnek. S

monda sse-

+^JUiJULL±lJL}LfJ?...l.,?
X». Jegyzőföld, /árosmolnárjóé•

» У у e я о t t h а X о m

©zen földben esik a nyesett halóra.” /Liber1755.* "
Fundi". 1766.i "A mondott földeknek a másika pediglen az lé
tben, a aelly a Ihr esett halam Bőgőjén feleszik# "/X j zk •/•

...

/Bedekovieh Lőrinc löoo-es vízrajzi térképén is megtalálha
tó. Az Apáti-órsi-Jzentanórási hármashatár közelében lévő, 

mintegy loo и magas domb. líevét

Uyilas
A mai szóhasználatban gyengébb minőségű, szikes foltokkal,
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etleg vízállással tarkított földterületet jelöl, о mint 

a határ több pontján található, nyilasnak mondják például 
is a Szentgyörgyi ut mellett elterülő, elsősorban ka

szálóként, legelőként hasznosítható szikes területet* Ha
sonló terület a Jásztelki határ közelében ±o van. Ugyancsak 

iíyilas az összefoglaló neve annak a területnek, amely Jász
apáti és Jászazentandrés határa közelében terül el a Háro- 

mashatár közelében.
1776.1 "Deli Ferencz... Heves Iványi 1 Gyalog földét minden 

hozzá tartozó appertinentiáival edgyütt, Ixvilaaaéval..." 

/tjzk. 46./. 1789«s "... es váraaa Terrénumán, valamint He
vea Iványon ... Kukoritza, Kender Földekből, úgy» nvllaaok- 

bul Markas Jánosnak el attam légyen." /tjzk. 254./.
1.3G9.S "... az azon birtokhoz tartozó Kender, éa líyilao 

földekkel egyetemben..." /tjzk. 254./.
" A telek kijelölése egy karó leverésével vagy nyíllövésével 
történik." /А magyarság szellemi néprajza. IV. k. 21o./.
A nyíllal történő osztás a Jászságban jellegzetes földoas- 

táai mód volts "A tfedempcióban a gazdák egy bizonyos nagy
ságú, de nem egy bizonyos, állandóan ugyanazon földhöz vál

tottak jogot. Hogy ki roályik évben hol kapjon szántót és ka
szálót, azt a nyilas földosztás döntötte el." /Fodor i.m. 

276./.VÖ. Dcsanyilas.

3 у i 1 a s JI

a Heves Iványi jferilasok el, 

tett huzamos, és fáradságos mmká-
1795«* "Bedekovich LÖrincz 

és ki szaggatásában
ját meg jutalmaztatta! inatállya." /tjzk. 3S3./* 18ol.í 

"... Heves Iványi nyilaafeia 

1848.3 "
/tjzk.762./.
A Császár útjától keletre fekvő, silányabb uinőaégáí terület

...

. * .

zálogosította." /jzk.173./. 

Hevasiványi nyilason fekvő 1£0. for. zálog.••
ФФФ

ФФФ

neve. Vö* Jászapáti anyaga. Vö. НбаапуИаз

•frllyoaásföld
1790#s határbeli nyomás földekbül. úgy azok után jé-

e к
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V

" /tjzk.randó Hoves Iványi és egyéb appertinentiákbul 
322./. löoö.s "Vége lé/vén a két nyomási Szántó földeknek 

újonnan lett felosztásának, a Határbéli Kender Földek a

/ • • •
/

1/
" /tjzk.150./. л nyo-szerint rendeitettnek fel osztettni 

más 00 gazdálkodás szükségleteinek megfelelő elnevezés, amely
/ ■■ -* Ф ШФ

иа már ismeretlen ebben a funkcióban, hisz az Alsó- és Fel— 

sőnyomás ha tárrész neve lett báőle*
*

ö r dő g h á t JI

a Kis Árkon,
" /II. József föld-

1753»® "ördfotr liát" /Сарэа 28,/. 1766.8 "
Csukás feneken és ördög háton keresztül 
aőókatasztere/. 1864.5 "urSdöghát. Pélyi és Kiséri határ

♦ • •

v t

között, К veaiványon, biztos nevezeti adat nélkül." /Peaty 

Frigyes kéziratos névtára az Országos Széchenyi Könyvtárban/* 

Elnyúló földhát a resty által megjelölt helyen.

L. Ördöghát. j2* Ö r d ö к h á t a 1 ,i a
örsihatár
1755.: "Sorai határ" /Liber Fundi/. 1766.; " kik az örsi 

Biró Urunk bontcg-határban barmaikkal a vetést törettek 

se...” /tjzk. 76./. 1791.s "Az 25 ftos földet /»Hely as órai 
Határon vagyon: maga ... kaszálta meg mint pallagot..." 

/tjzk. loo./.

• • •

A 18. században teliét, mint ma is, két értelemben használták 

e nevet# határvonal, illetve a település birtokát képező föld 

terület. Az említett település éa Jászszentandrás alkotta 

hár/o/шз határtól a Jáazdózaa-Tarnaőrs-Jászapáti hároiaaa 

határig terjedő határvonal neve.

-»•Öraiköz

I8I0*: "llevessIváűyon ... rósz utak igasitattni rendeltetnek, 

az Örsi közön levő láttál együtt." /tjzk. 2o5•/* Talán az Örsi 
ut maradványaként fennmaradt dulőut neve lehet. Ma már csak 

a nagyközség belterületén lévő kis utcákat nevezik köznek, 
rendszerint minden megkülönböztető elem nélkül.



ч
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■ гI
♦ Ü.'J а 1 ú t

1745.1
Kováts Gábor 1791-еэ és beäekovich Lőrinc 18o8-as térképe 

is feltünteti* 1811** n 

Útnál, a felső nyomáson 

// 1829** "Az örsi útnál a Hagy Székeim
Kát* Plébánia Irattára/*
Az említett kéziratos térképek és Josephinische Aufnahme 

tanúsága szerint egy darabon a mai Dósai űt vonalával агопоз, 
a Hagyszék nyugati felén halad, majd attól elválva a Dósai 
és Apáti határ közelében Örsnek fodúit*
Ma már nem ismert elnevezés*

/
"örsi Ut" /Capsa 22./. 1755*: "JSörai lit "/Liber Fundi/.

/
az alsó nyomáson az Alattyáql 

••• az örsi útnál***” /tjzk.489*/*
" /Jászapáti Róm*

• • •/

у //

.

y :• :a

e к•»Pallagföld
az pallau- földeket elosztván referálták. 

/tjzk.87*/* 17S0*» "Az következő Hetfirn az Pallas ka
szálta tásához fognak*" /tjzk. 182./. A nyomásos gazdálko
dás természetes velejárója. Ebből egyben az is következik, 
hogy a határ különböző részein vált található parlagon ha
gyott föld*

1753.« ”...

Palla hidaló /Pallagidőllő/

A Hevesi ut bal oldáán lévő első dűlő, amely a Szentandrási 

határig visz, neve* Kern közvetlenül a község alatt, hanem 

kb. 3,5 Ы—re attól, kezdődik* A nép szerint asért hívják 

igy, mert pa Harros terület, nyilas volt. Ennél valószínűbb
nek látszik, hogy egy abban a dűlőben lakó család nevét 

őrzi.

/ P a p d u 1 ő /Pabdőllő/

A Dorkódűlő népi neve*

P a p d ű 1 ő /Pabdőllő/

A Maкódűlő Császár utján túli része. A felszabadulás előtt 

52 kh papi birtok volt ezen a részen. Innen kapta nevét,

:

/

: JI/

!\

!
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,paág Pat? з-nak írják, és így csalód-ашак ellenére* hogy'•

nevet sejt Atä 1973.A&W.

Papfenék /Papfenek/

A áorkódűlo vonalától jobbra, mintegy 6-700 méterre a Pap- 

tanya mellett* Itt még lehetett, an egyik kosiam aserint* 

1920 táján bíbibtojáat szedni.

P a p f e n é к /Papfenek/

A Papdűlőben lévő kis toraiét /mélyedés/ neve*

JI

. \.

• ч P a p t a fi ,<

A Hóm. kát. plébánia tulajdonát képeste, természetbeni já
randóságul szolgált. A Virágos község felé eső ásóién volt. 

A Jást-zberóay c. katonai térkép Plébáhu tanyának neves!.

ÍJLJL SLl 0 s
nagyjából azonos a Szőlőnek nevezett területtel«"
3ég és as erdő között létező, szellő, nevének eredete való
színűen a reá fordított 0sekély gond miatt származik."
/xesty Frigyes kéziratos névtára az Országos Sséchéayi 
Könyvtárban/. Hzt megerősíti a néphagyomány is, mely о se
rin t nagyon sok fű nőtt benne akkor is, ha kapálták. Foly
tatásában a Makkos található. Az 1833* évi kataszteri tér
kép feltűnteti. Hn4 1967. /З06./., 1973. /336./. Ma is hasz
nálatos« "Mennek a Púrajözeoa."

a köz-• • •

к ArO-Ojii Ш..а.Гй 1 d

1766.« "Parochiélis Föld" /II. József földaéókataastere/. 

Lokalizálásában as említett forrás segít, hisz a Meggyt 
környéke szakaszban jelöli meg a plébániaiöld helyét. léhát 

is Ismert Papiamra tájékára is képzelhetjük.
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Д£. *.&A,r,,.}?n’Ub ккЛ.,кл а.,я..»..1,з
1786. s "Parochiália ^aollo" /II. József földadóka tagst©*©/.
A Plébánia bi*tokré3S© a szőlőben. Pontosan nem lokalizálha
tó.

/
у

»Hat

1755.* "As Bgri Útnál Hevea Iváay fölé mindenütt a'Kis Árok
hesittya ©1 m Pástul” /Liber Fundi/. 1759.* «... Gocaő 

Andrásáénak a fölső mezőn a Pástra járó egy egész föld ••• 

adassák." /tjsk. 193./. 1798.* M
n Ajzk.367*/ a falu alatt lévő

az a lóé nyomáson lévő
logeiő-pást szélben

réos /"Разкоы va^ Pásкош - általánosan - legelő,pascua.” 

/Heroan Ottó i.m. 277./ /, amelyen libát, disznót stb. le- 

teltettek« A legeltetés sorrendje a következő volt a jász 

gazdák esetébens szarv;
A .»cat vagy páskom tehát a legelő falu feló eső részét 

jelentette, ahová mindenféle jószág járhatott. A források az

rha, juh, liba, disznó.

Alaónyomáson lévő pástra utalnak, de amint volt Alsó- és 

Fölsőgyep, a Pást körülvehette a falut.

♦ »»ti

két pasztákban 14. harmadikban 13. utakból álló
..." /tjsk. 224./. "Paszta*

18o4.:«
szőllőjeket el és által adták 

tábla, szokass" /Ssiimyeis Magyar Tájszótár II, 93./.

ФФФ

Ä paszta művelési egység volt, s ilyen tornán földrajzi 
névi funkciót is betöltött egy-egy művelési ágon belül* 

Ma már nem ismerik ilyen jelentésben. A paszta jelentése 

a mi népnyelvbent egymásután, szakaszosan következő. 
Például a nyári eső *pásatásan /pasztába/ gyiihet."

Páaz törd ülő /Páaztorúollő/

A Hülaő Káli dűlő folytatása a Császár utján túl. üáo neve* 

Pélyidfílő. Am 1973. /4оо./.

JI
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Pásztor t а а у a JI

A Jászapáti Alkotmány MGTSZ juhhodálya a Barattyús ayuga- 

ti szélében* Az egykori Pásztor-tanyának már csak a romjai 
vannak.meg* Mivel a Barattyűs mintegy 5o kh-nyi területe ma 

is legelő, ezért kapott helyet itt a juhhodály* Ez a terü
let az említett tsz birtoka, mivel a Jászapátin lakók egy 

részének - a korábbi állapotokból következően - Jászivány 

határában is volt földje*

Patakid n lő /Patakidőllő/

A Kiséri út jobb oldaláról nyíló dűlő neve* A Birkásdűlővel 
párhuzamos* Területén ma is három Pataki-tanya van. 1959** 

Pataki dűlő /Jászapáti kataszteri iratanyaga/*

-»Patkóér
A Holt-Tarna egyik ága volt, de ma már a legidősebbek 

is csak úgy emlékeznek rá mint hajdani vízállásra. "Patkó
határból jön, a köznép nyelvén formájárólér a szomszéd

neveztetik így*H /Pesty Frigyes kéziratos névtára ez Orszá-
• • •

gos Széchenyi Könyvtárban•/•

/Pedagógusfőd/Pedagógusföld 

Közvetlenül a község alatt a Pélyi út mellett, annak bal ol
dalán lévő több mint 40 kh. terület, amely az ötvenes évek 

vége óta pedagógus-illetftényföld• Egy másik hason nevű 

földterület a Yelemi MGTSZ területén a Kiséri határ közelé
ben található*

1 é ly i d ü 1 6 /Péji- vagy Pél’időllő/

A Pélyi út két oldalán lévő területet jelölik vele, amelyet 
a szomszédos dűlőktől vakdűlő választ el* Hivatalos név is*

P é 1 у i d ű 1 ő JI
Azonos a Pásztordűlővel* Hrfc 1973* /4oo-401./
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Pélyi határ /Péjihatár v. Pél'ihatár/

1795.« "... Pélyi Határ mentében 

ür Szállása mellett lévő Plágák 

/t jsk.344./1829. * "
szántottak**' /tjzk. 214*/ Vö. Beveaihatár.

JI
. a Hemzetes Uakó assessor 

fel osztatnának ..."
a Péli határon nómelly Péliek be• • *

П у bt t /Р6jiut vagy iél’iút/

Jászapátiról kiinduló, a vasútvonalat a község alatt keresz
tező, a Vágójáráson és a Csukáson átmenő, Pélyre vezető 

földút.
Hevesi9 Péli.és Jákóhalai Utak közei hagyattak.*,** 

a Pélyi útban lévő árendás •••**
1704.: "
/tjzk. 75./. 1641.: «...

• • #

/tjzk. 422./
ш ia ólő elnevezés. Esen az úton hajthatták annak idején 

az alsó gulyát. Bfe is itt jár a lakosaágHállományából össze
vert gulya.

Pélyi útzaente /Pél’iútesente vagy Péjiutmente/ el

A Pélyi út melletti terület neve, amely a Barattyús miatt 

eltérített útvonal melletti részt foglalja magába.

Petheadűlő /Petesdőllő/

1959.: «Pethes dúló« /Közbsazgatási térkép/. 1959.: «Peth 

dűlő” /Jászapáti kataszteri iratanyaga/.
Az lírbán dűlővel párhuzamos, amellett jobbra az Alsónyomáson. 
Ebben a dűlőben van a Pethea-tanya. amely az Alkotmány 

HG'PSZ tulajdona és egyik központja. Az Apátin nagy birtokkal 
rendelkezett család nevét őrsi.

Petheatanya /Petöstanya/

A nagyközség szélétől mintegy 2 km-re, közvetlenül a 

Serényi út mellett lévő tájékozódási pontul is szolgáló tanya. 

Ha az Alkotmány MGTSB üzemegység-központja•

'
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Jászapáti egyik, nagy földbirtokkal rendelkező családjáról 
nevezték el. Az elnevezésbe belejátszott az la, hogy a nép
hit szerint a család különös melon-kártya, asszony - io 

gyarapította vagyonát.

1* i ó c á a /Pijúcás/ JI

A Berattyiís 4o-5o O-ölayi része, amely az említett ha tér
rész leghosszabb ideig vísállásos terület© volt. A környék 

gyermekeinek ajkán élhetett elsősorban az elnevezés.

Piatasarok vagy Piataoa г к a JI

Azonos az Jtasisarokkal, annak tréfás hangulat neve.
A táéfás hangulat az illető személy szokatlan életvitelével, 

magatartásával függ össze. A két változat magában is a fo
kozás megtestesülését jelenti.

» IJ 1 á a f S 1 i2 JI

a mondott Heveaa Iványi rlá.n föld rátájáhozlüoy.s "
méressen.** /tjzk. IV’0»/*A kötött gazdálkodás emlékét őrző 

b i rf etegyaég-raegj elő lés lehetett* A kiosztás előtt kijelölt 

tó t d urülot neveként értelmezhető a forrás alapján*
Finálysnplaga sí táj, tájék, környék, vidék** /А latin nyelv 

utótára 1634. 15ou./ Qyörkösya "Plaga 2 terület, tájék" 

/tetia-íaagyar szótár' iQ6o. 395*/* I*. még Kováts Gábor 

1791-@a térképének leírását.

* . .

v P 1 é b & n о a f ö Ide
1745*8 "Plébános földe" /Сарза 22./. Azonos leheti Parochiálio- 

föld, Papföld.

Pléh, i 6 и пока /Pléjéauska/
A Saőlöbenlévd.f.akeres 8 t népi név®.
A nép által adott név jóval intimebb hangulatú, mint a hiva
talosnak számító megnevezés.
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Podmanicteky — féleigöfcoresat

/Podmnícki ••• kőkor last/

1895*s "As alsóasentgyörgyi űt mellett 

Podmaniczky András jáazapáthü lakos l$?ö-ban". /Vánőorfy 

l*m* 83./.Ma is áll a megjelölt helyen.

építtette• » •

Po^yemdűlő /fogyemdőllő/ JI

azonos as Ádámdulővel. А Ро*згев as Adámok ragadáányneve.

+ ? о 1 R á r h a 1 m a

1751.$ "Viasza jöttünk ismét a Gsássár uttyahoz és as 

osztást a Polgár halma felé...'* /Capsa 22./. ”160 pózna, 
moly a Polgár halma alatt éjszakrul esik...’* /uo./.
Lokalizálása ma mér nem lehetséges. Legfe^ebb annyit lehet 

megállapítani, ámit аз adatolás tartalmas, mert a Polgár- 

halma történeti névvé vált.

JI

Prémdulő /Préadöllő/

mind Jászapáti, mind Jássivány határában van ilyen nevű 

határréss. J: ьxnpéti határában például a kálidalőt és а 

Laenti-srörosri utat összekötő dulőu't neve. Kereaztdalőnek 

is mondják.
* ü á t a
lőol.i "... Ssérős kertbéli rátájokat 

90 forintokkal megelégszenek 

dőllőkben kinek kinek rátája 

adatasson ki.” /tjsk. 218./18o9*t "... 

majának meg tartván ... 

larátiót tévén

... áltál advan 

" /tjsk.98./* ldo4. i11**. ason 

tsnpén csak egy darabban 

Heves Iványi rátá.iát 

” /tjzk. 218./. 1811.1 "... oly dec- 

ráta portiója eránt ..." /tjzk.414./. 

Herczeg Gyula з "rata8 réssiet, ráta" /Olasz-magyar szótár 

1967• 1163./. "Fölosztott földterület egy része; tag. A szom
széd rátájába szántottak." /MíiyLrt. Ss.V.934./.
Л nyíllal történő földosztás korában аз egészből az egyénnek

• mm

m mm

• mm

• mm
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jutó földdarab, tag jelölésére szolgált mindkét település 

határában.

* >: é n i u ián у a £ ü I d e л
L. DinnyColdek, Pinnyókutja*

teleltető

-Ja már nehezen lokalizálható, ez a minden bizonnyal szilaj 
pó.j zt or kodással összefüggő elnevezés. A település a Hagyállás 

útjához közel eső részén lehetett, és ennek alapján is felté
telezhető, hogy az egykori Hagyállás Teleltető funkcióját is 

betöltötte. A Jásziványon megjelölt Teleltető akkor kaphatott 

szerepet, amikor az akkori apátiak jószáguk nagy részét 

íieveaiványon legeltethették. Vö. feleltető.
"Apátiban 1752-ben a gazdák juhait télre 5 nagy falkára 

verve kint teleltették a legelőn." /Fodor i.m* 261./

t

1749.8 "Az Hátrál való hordás holnap meg szabadul." /tjsk. 

57./. 1751*s "Az hallókon járjon a Sertés nyáj az gyepre, 

és rétre ne mérészellyék 

Andrásnének
..." /tjak. 155*/* 1759**"**. Gecző 

... az Héten ... egész föld adassák." /tjzk. 193*> 

úgy azántaaaék**." /tjzk. 185*/* 

a Városnak fele t.i. a felső rész a nevezett ré-
1769* s "Hogy a Hét 
1796.* "
ten, az alsó pedig t.i. a Kálvária felől való Heves-Iványon 

kaszáljon." /tjzk. 245./ XBol.5 "Jövendőre a kukoricát* fold
" /tjzk.211./•

1839*2 " A Héten való kukorieza tördelés - megazabatatni 
rendeltetik." /tjzk. 211./
Ilin,! a xuai napig így nevezik Jászapáti határának egy részét, 
amely magába foglalja a Kaozásrét- nevű határrészt is.
Az Alsónyomás déli, alsó részének földrajzi neve. /L.Fodor

Ф Ф Ф

a Rétnek másik darabjában rendeltetik • • #• # •

térképvázlatát, amely az i.m. 287* lapján található*
"Hót - helyesen - vizes vagy vízjárta hely, sással, náddal 
éa egyéb vízi növénnyel felverve*/Herman Ottó i.m.278./.
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. Л
а о з а а г é t i i3 u 1 Д /Eoaasrétyidőllő/

As Alsónyoméeon a Rosssrótet masába foglaló dűlő neve. 
lián neves Rusrai dűlő. Vö. Kosa árét. A Jákóhalmi határtól 
számított náaodik dűlő neve a Bérén:/! űt bal oldalán.

1*u a v a_l_ _d ülő /Husvajidőllő/
Azonos a

■7
у

/
/ У

/
f •: ;

!

JI!
n

Л,t

Ő...0 r~..t Ó-8. telep

A hajdani Törekvés MGTSZ központjában van a Mesterek 

/Bagy G. nevűek ragadványneve/ és a Dósak földjén.
Azonos a Szabadság TSZ Jer test ele oe hivatalos név jelöl
te létesítménnyel.

+ s£rás6föXd

lööü.3 "SÍráaó fold” /Bedekovich Lőrinc térképe/. Ez is 

konvencionális föld volt, mint Bapföld.Je/arzői kaszáló. 

Város molnár .Iáé atb. löGO-ban a Dósai íidár mellett jelöl
ték ki.
3 1 3? к о -félehid
As E r/eakőhíd másik, elsősorban nép használta neve.

Dós к oroszt л e /Sóskér©s zty e/

A GóLvadülő éa a Hadállás -(tja találkozásánál lévő kereost 

tájékozódási pótnak asémit.

Szabadság: Mezőgazdasági Termel ószövetkezet JI
/Szabaccságmesőgazdasági termellŐ3zövetkeset/
Jászivány esetlen mezőgazdasági termelőszövetkezete, 
kivétellel Jászivány egész határát bírja.

JI

./

4

neve. Fontos

Kis
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a g q b a a 3 a a gjz n a j о r /asmfcjooeég téeaswjor/ JI

,i3 egyetlen, ш is funkcionáló tea központja. ózonon a 

Bertóotoleppol /Jáazirány Község Birtokvázlut 1968*/.

2-АЯ- .ь a 0 a A^i. . гаи а о g t 6 a t e 1 « .. «
Hivatalos név. Azonos a górtéstelej elnevezés jelölte lé
tesítménnyel. Jáozivány község Birtokvázlat 19u8.

3,.a a b ^ r 1 jj a 1 ő /özabaridőllő/

JI

к némettemető táján, a Szentandrási határ mellett húzódó
• 3 dűlőben van adűlő népi nőve. A:

névadó ázabari-család tanyája.

й. jLAjLiULJLJLa
A ssubarí dűlő egy része. Vo. Massza. 
Saabaripagtiok /Szabaripartyok/

л 3 ratty Is közvetlen közelében a Kíséri határ aellett 
lévő jelentőn kiemelkedés neve. A hajdan tulajdonos 

Iádról kapta nevét.

JI

♦ 3 а а Л 4 1 X.tAJuL

"... ugar gzakall dictor ..." /Capaa 22./.
1786*8 "Szakáll Földek birtoka ... régen aegtiltatott, és 

hogy közönségesen felosztasson, meg parancsoltatott."
/uo./ 1807.» ”... а Шко családnál levő un. "szakul i&k: 

dekw iránti per indítását követeli." /2jak. Iá. pont/. 

a fenti részletek oejaagyaráséák a fogalmat is. A Зйй1а6Ць * 

fgXd tehát az osztáskor kimaradt kisebb földterületeket 

elöntötte, amelyek sajátos szerepet játszottak a közösség 
életében, hiszen eredetileg «Щб-Ъоп azt batározték...^ 

hogy ... a rendes osztáson felül adott" szakéUföldeket
«közös ooconomiára" kell adni." /Fodor i.m.2/4./.

1773.5

ezentúl a
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Jóval később került 

Hyivánvalóan több ilyen terület volt a határban, de az is 

bizonyos, hogy ezeket nagyon számontartották, tájékozódás 
szempontjából is.

sor tellát a ozakállföldak kiosztására.

±.-iL_S_.á 1 1 á, a f ü 1 d e к

1786^t.yÁll ezen Szakasz 13 Szállás Házakból. Szállás Földeké 

bül mellyek 6 Esztendők alatt kétszer Árpával egyszer zabbal 
vettettnek, három Esztendők alatt pedig kaszáltatnak..."
/II. József döldadókataszteré/. 1791.: "... birtokos Gazda 

emberek kérik hogy II Iványi fanyajókra lehessen Uttyok,
Szabad Menetelek, a Szikszay András és Yágó Páll Uralnék 

Szállás„Földeiken keresztül." /tjzk.33./. 1792.« "Vinces 

Josef instál hogy H Ivanyon mind a Szállás. mind a Kender 

földeiben esett fogyatkozásán valami igazitao 

sen.” /tjzk. 128./ Vö. imátiazálláa. Bér ént esz 

"Apáti első azállásföldjei sem belső határában, hanem Heves- 

ivényban, Árokssállásé pedig Szentandráaon voltak. Apáti 
Hévesiványban lévő széllásfoldji 1788-ban két szakaszban helyez
kedtek el, a Meggyes nevű ázállások a Császár útja és Kiaéri 
határ sarkában, á Csukás melléki szállások pedig ettől к 

leire helyezkedtek @1. Ezeken kívül voltak még Heveoiványban 

nyilas szántóföldjeik is az apátibelieknek a Tábor völgye 

és a Varnyas mellékén." /Fodor i.m. 290-291./ »odor megálla
pításai egybeesnek a Joseuhinisohe Aufnahme adataival.
/1. számú melléklet/.
A tanyavilág kialakulásának menete nyomon követhető a fenti 
magyarázat alapján.

JI

ea

tétettes—• • •

JI4.S z á 1 1 á a h á z a le
L. Szálléaföldek. 1796.: "Radios József 25 ftos

Heves—Iványi Szállás ...1786.:
redemptioju földett, ki vévén a 
örök áron által engedte." /tjei. 62./. Vő. Berenteazálláa. 

"Apáti Hevesiványban lévő földjén a Meggyen nevű iia tár
lévő Szállásházak körül két esztendőben árpával,

következőben pedig kérészben
a harmadikban zabbal vettettek, a
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t S 2 é к f értő • *
*

L. Fertő.

t S z é к о & határ

1/53* 8 пл Székeu Шtávnál errigáltaaeanak llár/o/maa Hatá
rok - nellyek fogják sequestrálni Hevea Iványi, Apathy, 
éa Kisóri földeket, az mostani fonté álló Székes Határ 

marad Apáthynak, Kísérnek, Heves Iványt ujjak errigúltas- 
aanak attnl." /tjzk. 87./.
A ieaalizálóat a szövés adja, azaz a mai Hármasbatárról van 

szó. H határ nagyrésze ma is gyepes, szikes. Vö. Székeagyep. 
Szék, Székes.

3% 3 n t а ц d r á а fc h a t á r

1753** “ozentandráai Határ” Liber Fundi/. L. Dósai határ.

Szén tanórás! határdulő /-dőli6/
,

JI

Jászivány és Jászszentandrást elválasztó határ mellett, 

annak vonalán futó dűlő neve. A Horváth dűlővel párhuzamos, 
attól vakdulő választja el.

Saentg-vör^yidűlő /Szengyörgyidőllő/

A Szentgyörgyi ut jobb oldalán, a határ közelében levő te
rület hivatalos neve /Jászapáti Szolnok megyei Község 

Átnézeti térképe 1973*/
Д t ■: ySrg.vlut /Szentgyörgyiut/

1773.j «via Alsó s Gvörgy" /Capsa 22./. I808.1 “Alsó 3gqfl&
/Bedekovich Lőrinc térképe/. 1837»*
/Bipkos József térképe/. Ma ie használt elne- 

jelöli, amely Jászapáti községből indul 
JáezalsáeBentfc^örgyre vezet /földút/.

\
Szó

4

/

Györgyi útn 

vezés. Azt az utat
ki, és

!
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Szón 1 ■ : у ü г :/ i ú t i '.c ő i: е г с о a „t
/Szentgy5r gyi útyi kőkereszt/

1695«8 "urban János ••• 1854-ben, -az akkor ©ég közös legelőn, 

nevezett út mellett jobbra állíttatta." /Vándorig i.ra.al./.
A kereszt ш is megvan.

Szent у ö r .: у i ú t u e 1 1 e t_ t

Hivatalos név. 1959. évi tagosítás! anyagban szerepel. Olyan 

névalakulat, ©int az Bt őri út mellett,» 

egyik sikerületlen változata.
A hivatalos névadás

Szerbia /Szerbija/

A Jókóhalni Erdő közelében van, a nagyközségtől igen tekintélyei 
távolságra. Ha tsz tagjai közül valakit odaküldenek dolgozni, 

úgy érzi, Szabiéba, azaz nagyon messzire küldték. Ezért is 

kapta ez a tájegység ezt a nevet a termelőszövetkezetek meg
alakulása után.
Ezen vidéken él egy, a fenti név keletkezését részben értel
mező ozöláss "Öjan, karain; , hogy Szerbiába is elszána* /Olyan 

kemény, hogy Szerbiába is elozállna./ Olyan szituációban 

használják, amikor a háziasszony valamilyen tésztát nagyon 
keményre főz vagy süt.

♦ Se о ü i о
18oG.: "Kukoritza, eo Dinye Csősznek 1 зова; vagy is 96 Juger 
földiül 1/2 véka Busa,., jár ” /tjzk. 14?./. 16o9.* «... 

iíeveso Ivóny, éa Kotséri Pasztákban 1/16 Geasio vagy is 25 forint 
redemption földeiket

• • •

el, éo által adni élő nyelvekkel által 
vállán! ... kéntelenítettek.” /tjzk. 254./. 1846.s "Apáthi város
áéban a Birtoknak háromféle nevezése léttezik ti. forintos, 

Jessie, és gyalog ...egy Sesaiő 96 köblösnek, fél Ceasió - 

negyvennyolc - 1/4 Cessió 24 köblösnek neveztetik. Llinden
Jósolóban 4 gyalog vagy is 100 forintos 24 köblös; 1/2 gyalog 

vagyis 5o forintos 12 köblösnek sat. vétetik.* /tjzk. 548./
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Gyárfás István г "Apátiban 4oo ftoo vóliaágu föld teas ki 
egy ©eoüiótj ©gy negyed sessio egy gyalogföldnok neveztetett; 
egy forintos föld úgy a belső dint pusztai birtokon 235/1000." 

/&égL jászkun téróértékek. Századok 1830. 662./
Fodor Peronos "A föld aessiókra, azaz bizonyos egységekre 

volt felosztva, amiből a birtokosok vagy egy-egy égé az, 

vagy amiál kisebb hányadot birtokoltak... legfeljebb 125 

kh szántó, as egész seoaió után jéró kaszáló terület© leg
feljebb 61 kh holdat tett ki." /im. 3©2./.
Vö. Gyalogfolá. A Seosiók számozása arra ital, hogy az egyes 

oessiók a határ adott pontjának megjelölésére is szolgáltak. 

Vö. Csorda járás, FelsöcaIcatara.

Szibéria

A Szerbia analóg esete. Az Alkotmány 1ШТС2-пек így nevezett 

területé Jásztelek határában található, a a községtől még 

messzebb fekszik, mint a Szerbia névvel illetett terület.
I3z a név is a mezőgazdaság szocializálása után keletkezett. 

Veres Péters "Tavaszonként felvette a víz Bánlakot, télben 

meg, sert a falu északi oldalán fekszik, йгГуап irgalmatla
nul hideg volt, hogy elnevezték Szibériának." /Számadás. 
Magvető 1955. !$./•

g z i : etltanya

Az Sgri ít mellett van. 
libatolope* Jászapáti egyik leggazdagabb családjának birtoka 

volt.
; zik e Д a i la gj о a /Szikszajilapos/

Az %ri iit jobb oldalán lévő tanya tulajdonoséról nevezték 

el lapos részt. Az utolsó tulajdonos izikaaal Lajos volt.

itt van az Alkotmány Ш232 egyik

l t 6 /Szikezajitó/Szike z a
'1+-3 nád neve. Jászapáti Átnézeti Térképéé.AZ

é.n. szerepel. Vö. őzike sailapoa..
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А_ з 1 á у i i; d u 1 6 /Sslóvikdőllő/ 

Azonos a In r/oaé’.ci dűlővel-

j 8 3 5 it h a t é r

1886.: "
Osaszy Földet Heves Ivény túl ell válás atyák, innand négyén. ..,f 
/II. József áfoldadókatasztere/. 1794, : w 

Jákohalni, és TIi hó ly telki Földeket változtató оаЗя Határnak 

ki nézése védett ..." /tjzk. 3o4#/
A fenti adatok azt bizonyítják, hogy a szöghatár az un# 

Hárnusliatár előző vagy egyidejű neve lehetett.

azon Szög határnál melly a' üzent ^ndrásy Pusztát é£• • •

A Jász Apáthyi,• • •

Szőkcerdő
A Auyesi-v jobb /Jészivány felé haladva/ oldalán a felszaba
dulás utón velepített erdő neve# A község központjától kb.
2,3 - 3 km# távolságra van# Hevét az egykori tulajdonosról, 

űzőké Károlytól kapta# A felszabadulás előtt az űt másik ol
dalán. volt egy kia erdőcske, araelyet Kiserdőnek mondtak#

Szőlő

1745*: "sgöllő» /tjzk. 2o./. 1746.2 "Az öaüllő he/aren levő 

pa Hágok.##
35*/. 1735** Szőllők” /Liber Fundi/. 1773- : f,Az is pedig a
Tanuk vállaaibul nyiváneágos, hogy azon pőrben vétetett Szőlő 

többnyire berek, el pallagosodott puszta fold vala, mellyet 

közel 3o* vagy több észtandőktül fogva nagy fáradságos munká
jával uzőllőnek épített 

/Kovatű Gábor térképe/# löol.s sf 
utakbul, a két pallag pasztákéul álló azöllőt 

/tjzk. 94./1Ö06#* "Szollők*8 /Bedekovich térképe/. ”... Andrási 
Miklós a azöllo heurven levő 

tóttá —" /tjzk# 79*/
A nagyközség keleti, délkeleti oldalán elterülő, régente 

valóban oziíflőtermeöztéare szolgáló határrész neve. Ma sem 

társították* hanem egyéni tulajdont képező belsőség#

" /tjzk." /tjzk. 22./ 1749. s WA Szőllő hegyen • • •

• • •

...” /tjzk. 239./ 1791.s őzőllők"
16 egész, és 3 1/2 sor

által adták."
• • +

• • •

el zálogosi-azöllejétt • • t
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Ш már - néhány kivételtől eltekintve - csak gyümölcsfák 

őrzik hajdani Гипс!ójának emlékét, egy részét pedig már 

be is építették.

ő. 1 C:b—о n lévő fa,k,e„ro„8,s t

1895*i "Utaeay Márton 18оЗ-Ьеп állíttatta a szőlőnek a köze
pe táján* Bamavorösre festett egyszerű fakereszt a Megfeszített 

bádogképével.” /Vándorig i.m* 81*/. Ugyancsak Vándoríy ma
gyarázza a fakeresztek Jászapáti határában megfigyelhető 

jelenlétét úgy, hogy a Felvidékről ide származottak szokásai
nak továbbéléséről van szó. A fakereast ш is áll, és a 

nép ?lóh-■ éz~ okának hívja,

г- 3 z 5 1 Shegjr
■ ■

L. Szőlő, llidegoldal.

Saőlőkalatt

1829.г "Szüllők alatt” /Jászapáti Hóm.Két. Plébánia Irattára/.
18/0. s íf... a Bzüllők alatt .jlegelőjfcagosítáanál kihagyott 

s eladni rendelt útra vevőül..• Hagy Koezka -iihály ajánlkozott, 

/tjzk./. A Bzőlő és az ürdő közötti területet illetik meg ma 

is eszel a névvel. VÖ* Szőlőkéiott. Szőld,kele;le.

•»Szőlőárka

1795.s "Itt az harmadik döllőnek is vége lévén dél felé 

való részre 4—dik döllőro menvén, és ott a Szöllők árpátul
« /tjzk. 136./ 1770.s "farkas Mihály

a Tehen Tsordás a
Kisér felé osztván • • •

a Szellő árkában dögölvénfehene ___________
13 forintnak felét meg adta." /tjsk.163./. 178€.8"Uzüllő ,ágka 

/II. József földadókatasztere/. 18o2.J ”A Szolid árka rendel- 

meg éeatafctni." /tjzk. 42./. 1385.« a közbir-^
tartozó szellő és erdő árkok a kisajat3- 

" /tjzk.lol.pont/.

• • •• ••

tetifc ...
tokosság tulajdonába 

tási tárgyalásnál fel vetettek ... 

Vö. Határárkok.
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A Szőlő falu felé eső részének a kezdetét jelentette, 

jelenti a legidősebbek számára пт is.

3zől ok előtt
• ■

ti Jsőlo őzeiétől a község felé eső vészt nevezték éa 

nevezik így• abban az időben, amikor még utcanevek пеш 

szerepeltek, «Mit ЬЛтвЛШкф kiegészítésül szerepelt a 

"özőlők olüU" fordulat mintegy közelebbi megjelöléséül.

(+)özölőta JSULM.

A ösáté^t-uiyáhoa hasonlóan erről sem tud a lakosság, 
helységnévtárak viszont ismeriks 1952. /125./» 1956. /Зо5/. 

A későbbi helységnévtárak már nem említik*

a

íg á Ь 1 a
A mezőgazdasági termelőszövetkezetek, a modern gazdálkodás 

követelményeinek megfelelően - táblákat alakítottak ki, éa 

ez részben ’’átrajzolta1* a határ képét. A régi dűlők egy ré
sze
mert a vetésforgók célszerű kialakítása csak így vált lehe
tővé, ugyanakkor kereaztdulők jöttek létre /Ügyes-, Kettes, 

Károsakor csztűŰlő/, uj utakat iá "rárajzoltak a térképre 

/Lom .iibaút, tlicaurinút/. A tábláaitáosal együtt sok 
У а к ö ti 1 ő ia eltűnt a térképről. A Táblák kialakítása 

a gépi müveién megkönnyítését, a vetésforgó ésszerűsítését 

segítette elő.
Az Alkotmány MGT3Z 51, a Velemi MGTSZ 46 táblából áll. Az ^ 

egyea táblákat betűvel és számmal jelölik, hisz minden betű
jel mellé több szára is kerülts A ill, B:19* 'Ös6 stb. 

így alakalt ki az Ах, Gy Ц etb. elnevezés, amelyet
azonban a mezőgazdászok használnak egyértelmű megjelölés 

céljából. A tsz-tagok többsége még a "régi!i nevetcei, elne
vezéseket használja tájékozódás céljából.

eltűnt, mint a közbirtokosság 19* századi megszűntekor,
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18oo.: " Tábla földeimtől távol " /f jzk.jfel./.
Iciol#t "... у 23~ik Dűlőben lévő Táb^^^Tj^^óbül 

mintegy a él gyalog földet el ha.ataikoltatván, ше^е adatott • • •” 

Ajak* 255•/•

# • m # # •

Bukóbb, valószínűleg a föld minőségén alapuló, művelési egység 
megnevezése. VÖ. Tábla»

* Táborhalom

1895*: w* • • egy másik dombot a péiyi és kisórl ut között 

"tábor ^lü'Ujak? neveztek, állítólag a törökök táboroztak 

rajta, miadőu Bgar vár 00trónéra vonultak. Hegjegyzendő, bogy 

mindkét balomnak említett nevét a nép ma mái- леи ismeri." 

Adrid or í‘y i*m# lp./. A Joseuniniache Aufnahme lapjainak 

mellékleteként szereplő leírás a következőket tartalmazza t 

"síkságon fekszik, a Kis Ér felé van egy kis bét,amely mö
gött egy kis csapat elrejtőzködhetik." /Szegedi József 

Attila tudományegyetem Földrajzi Intézet/, 

üagyon valószínűnek tűnik, hogy ez lenne az a "kis báty 

amelyet régebben TáborbaImának vagy Táborhátnak neveztek. 

Fodor Ferenc Vándorfy nyomán említi az elnevezést.

■»Táboriját

referállyák, hogy néhai Hagy Hártonyuak özvegye,
mseik vetőre pedig

1796*s "
egyik vetőre ugyan a Dósai útnál

• ♦ •

••• »
el zálogosította légyen."a ^ábor háton levő földit 

/tjzk. 165./. 18o3.s "Tábor Hát" /Bedekovich térképe/.
18o9.8 "Dinnyeföld.•• a tábor háton osztasson el úttal 
rendeltetett." /tjzk 325»/ Vo. Táborbalom*
A Liakkordő és a Kisérihatár feletájén a Kiséri űt jobb olda-

• • •

Iától 2,5 -3 km távolságra van.
■» Tábora - t
1745.8 "Tábor völsében levő kút. /Capse 22./ 1755*5 

völgyében lövő kit..." /Liber Fundi/. Bedekovidh Lőrinc
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1 Ш1-аа térképe lo feltünteti. 1304.: " bintoa adat• • •

nincs nevesetéaek ered étéből*" /Featy Pri^yoo kóalratoü

xi UakkordüVol о ;/ ш^шзАй^а о ílioéri it jobb oldalún 

állott.

* ^ é b. о .у 1 a. flua-s-ti

I745.1 «... cjóaa földnek füloő vé^ Tábor laposadra jár..."
/Oapou 22./. 1/55.* ”... aaosyik véjo euon Földnél: a Súbor
Hjmh^itti IdL aaöcclli:... /Liber fúnái/* МШЯНМ «МИ
у \ з уиъпуЪ '1 jfin, iiiag опак a 2áborha lom, Sóborhót , Sóborknt 

környéke lekötött ekkori pontja.

:»_g á ü. g о -.1 t .1 a

1/55** '’Túbor Uttya" /Oapep 22./ %yetlon adat, amelynek 

alapján a laka Skálán probioutllcua, Vö. Sóborhuloo, Sábor- 
bút, Sáborkút.

>JLüJlo^X-V-....1 Ji x &

1/45. * **••• aa
22./. 1755.« "... ЗЯУИЯМ» lévő kút..."
/bíbor Fundi/* I70G. t "TI. ösakaaa góbor Völ^e és Vorjao 

Környéke. /II. «Jóssef földadókataeatoro/.
A fenti adatok saorlnt fonton tájékozódóul pont volt a 

öúbop г- I ./о nej a többi Fáber-keodetu hatórréos, bias 

nagyjából Kiaéi**. .páti totóra végpontjaként vették anóoba. 
Loláituúláou aránylag pontoo* mivel a Sáborkut oson a 

helyon állott.
Vo. Sáborí: t.
2 а .1 tld ülő /Tajtyidőllá/

Lg ülj ..-■a,a uállejével.

T а t i 1 а а о о /gújtyilapos/
A G^ó^adúiö úée kereantjón túl elterülő lapoa neve, amely 

egykori tulajdonos nevét űrül.

” /Capea...

A
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lj?- a ~ M a 3 g a a /Tajtyimassza/
Itócai dülo bal oldalán, a vasúttól lefelé vezető részen van# 

Körülbelül 60-70 kh-nyi tőrület#

+ T a v a a a f ö 1 d e к Л
18o4. : « teáéigen tilalmazván ••• a Hevea lyányi Tavasz 

föld elmek leendő meg szántásátul ...VTjak* 2o3#/. A 18# 

században kialakult kötött (gazdálkodás emlékét őrsi ez az 

elnevezéss ”195o-ben Apáti tanácsa elrendeli, hogy Hevesi- 

vádban a gazdák ne minden évben vessék házával a földet,
hanem 1/3 - 1/3-on busa♦ széna, és штаг legyen.” /Fodor
i.m. 276#/
A gavaj;Lz£öl.d.ek tehát annyit jelentett, hogy abba tavasszal 
került vetőmag*. Szinte ш is él a nép nyelvhasználatában 

ehhez hasonló Kifejezési "Abba a fődbe most tavasz /árpa, 

kukorica, zab/ kerül”- azaa tavasszal vetendő növény.
Tó* tavaosbi/za.

T é ti 1 a r. vár
A vasútállomás mellett ш is meglévő, de ni 
létesítmény# Először Átlóm Balázs tulajdonét képezte, majd 

a Szigeti család birtokába került# Ezért nevezik olykor 

Szigeti Térlarsráienak is. Hosszú évek óta nem termel, de 

épülete, klfoiénye ma is áll#

használt

t £ é g 1 a v e t 6
18?4. s ”il‘6 :lavetőP /Погкау legelőtérkép©/# A Berényi ut 

mellett volt, az un# Cigányváros /Dávidváros/ mellett.
is szinte állandó vízállás őrzi nyomát az egykori létesít

ménynek# nagyjából ugyanitt működött egy téglaégető isi 

"Az osztást végezni fogja a Tégla égetőnél való Szélső döllő- 

be." /1332*évi tjzk. 58./. Vö. Yáivo.^dPk.
•«•Te u 6 u ;; á r A. Л.
1861.! "Főbíró ... a tehéü járásra 

tását ajánlja.” /tjzk. 43./*
A Yáreó.i órácu Oa 

kalizálósa nem

külön legelő kiszakí

tja .járás analógiájára született elnevezés Lo- 

lehetséges, megfelelő számú adat híján.
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2.793-3 ;зш réjibea fel—oosstatott Beryesalvány Bioatóboa 

aee eoett hibák orvoaoltaoeanak... as fölösleg való 

adásom as .hót Jele.u:el öüsve-tétetvón nyilasokra kis osstat— 

tauoanafc kinek kinek Iiedemptionólio proportions о sor ónt...” 

/tjük. 159*/* 18*54 • з "••• Apáti városnak,"Telek"név alatt 

kenderf öl lei léteznek". /fa;u*gyay Imre Jáea-kun kerületek 

a Külső Saolnok vármegye leirata. Pest 1399-161./

tfLiír 1224-ban II. Bűdre egy oklevelében enliti a telket 

^^lek mint ?0 ЬсЙаз földdarabot, de nem eldönthető,
hogy os jobbágy telekre értendő-e." /Ifegyaroreaág története. 

Tankönyvkiad ó 1961. X. 146./. lUmmn Ottó a serint "—fundus 

értelemben lo93 óta usorepel• "/Í.w.282./.
A foie.. olnevoaést as utóbbi időkig II©veoivóny egy réasének 

jelolóoóro haaanálták. Ast a réost hízták így, ahol as égés я 

település kospontju állott* Ily módon Ilovoaivány elaevesóo 

helyett is funkcionált• As idősebbek m io ismerik est as 

elnevezést, de nemigen használnék*

if.y.ftA.tf.'iJ SJL..V, л

1781.3 ". Biák Такагшшуа ell fogyván Heves Irányon a régi 
Teleltotőre hajtassanak a Váras alá éo ö Váraa Kefcyibul osal- 

masteesamk*** /tjsk. 196./. A Teleltető helye nem állapít
ható mit a mai Jóooiváay határában as előőforduló egyet
len adat alapján# As egyik köslőm aserint valamely teleltető 

lehetett Jácsivőnyon, о Császár útja jobb oldalán, ott, 

ahol a régi iskola épülete áll. Itt lakott ugyanis a néphit 

sserintTa hires juhász, aki régi pént találván, átadta gas- 

dájának "urüküa kenyéré meg loo pipáé."
A Ярее. dflniflohe felirata io sejtetheti
llyenfóle építmény létét.
3 o. ~ alih-k-AÄ
As Utasi saroktól a Császár útjáig a Kövesut két oldalán fek
vő hötórrész neve. ÜSÜUIkót irányból vaiLdÜM ssárja &%• Unt 
1973* /4ol./

JI
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X786.S ”2©1ку föld” /Сараи 22./ Vö. Telek.

Т....0. fletfiaage /Temet őaege/

л Hevesí at» a temető és a vasútvonal által bezárt, nagyja** 

ból háromszög alakú terület neve. Hosszú időn át viajárta 

réssé volt a község szélének, a esért volt szükség arra is, 

hogy a temetőt ebből as irányból körülér tolják.
vö. jstíűmm
£ 2 В 2 i í JLSuLLLŰ /*«enplomd6113/

k 3l?élyi határ eső részének, amely a Császár útján 

túl van, 6d körülbelül a templomnál kozdődik, hivatalos neve.
/Jáasivány átnézeti Térképe. A üsabadáág IIGT3Z tulajdona/

jtXJULLŰJÜL 0 n
Ш már nyoma sincs ennek a névnek. Fodor Ferenc említi 
/im. 14*/ 18./* "Teothaliaok 14 darabt a bennük talált emberi 
csontokról kapott nevet a fényasarui Csonthalom és as Apáti 
Tosthalon." Fodor Peaty Frigyes nyomán kösli as adatot.
Peaty Frigyes kéziratos névtára Kocaérőn /Pest megye/ 
tételes! fel az elnevezést, de ott sem lehet nyomára bukkanni.

Tetupart /Teiyűpart/
A Felsőnyomáa határneve. Lajos Barna tanyájának közelében 

van.
rint formájáról kaphatta nevétí **иег ojan,mint egy tetyu.”
Vö. Görbeér, Patkóér.
Törekvés Ta?ZC3
1930 őszén alakult a üssterek és a Bósák földjén. 1957-ben 

egyesült a Jászapáti Alkotmány MGTb’Z-asel. Ш is földrajzi név,
egy bussesejálló neveként a Köverít mellett. /Autóbusz 
Menetrend 1956. /.

JI

Ma akáccal beültetett terület. Ilindón valŐ3zínűaég cze-
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T_ ö г ö к £ Q. I е к 5 к е у е в s t /-kőkereszt/

1395.8 "1870-ben «örök János ... 

ut mellett» közvetlenül az Srdo sarkára. " /Vóndorfy i.a. 

62./. Ш ia megvan as említett helyen.

emeltette a Kiaóre vezető

■!> -»

♦ U г. о г о it

1745»* ”... Ой éjszak! vége az agarakra jér vó£ei...
/Capsa 22./. 1789.* Az Ugar Szántás, még az jövő Héten 

nem kezdődik.11 /tjzk. 245./* 1789.* **••• az fölső Ugarakon 

2 darabb ... az Alsó nyomáson levők kozni az egyik darabb 

földét ... magénak választhatná..." /tjsk. 479./ 1991.i"Ußa- 

rak” /& váte Gábor térképe*1. 18o9.* "A Iíémoa Lovak engedtetnek 

meg t».ipén tea к a gyepen legeltet ettni, a Juhok, és egyébb 

jószágok pedig az Ugaron legellyenek.** /tjzk. 333./*
1649*1 ”... ss Ugar földekből minden birtokosnak csak egy 

drb földnek/ felszántathatáoa engedtetik meg...** /tjzk.172./
A nyomásos gazdálkodás emlékét őrizte meg ez az elnevezés.
Az egyik évben pihentették a határ egy részét, majd csak 

legelődül használták, a másik esztendőben pedig bevetették. 

Sbből következően a határ különböző részén volt ияаг.,
1791-ben az ^laényomán nagyjából déli része volt UGAR Kovéts 

Gábor térképe szerint /L. mellékletet./ ¥ö. Fels őuga r.

JI♦ Un a r

1786.« ”... egész n«vea Ivánt Upsar Szántás alá föl osztani...” 

/tjzk. 39o./ Vö. Ura rak.

ц ,i ф n tr. ..даш
1939H»o-bQD megalakult tsz, amely rövid működés után ma is 

működő íkSt XSCKDSS-be olvadt bele.

ц d.iLi
Jészivényban 1936» márciuséban alakult, és később egyesült 
a Jászapáti áoaauth liáraz-ezel. Központja a Llakó-tanya volt.

JI
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Vr b é a d u 1 ő /Urbándőllő/

A Szentgyörgyi út Jobb oldalán az első dűlő neve. 
Családnév! eredetű*

£.JL,k .# ,fl---Lsl ■t-V-А.д - _f é leke re a a t
/Urhányig tváayfélekeres st/

A $ólyi út mellett van a Jóssivány-Pély határa közvetlen 

köezléberu

Л

]Líl.jl3-^-ÍL-o resst /Utaslkereact/

Azonos a Pehérkeees zttel» L* Pohárkor esst*

Ц.А S..i8i old ő 1.1. e л a
Az Urbán dűlővel párhuzamosan futó, amellett lévő dűlő 

neve* Abbén a dűlőben van as Utasisort a vakdálo mellett. 

Családnév! eredetű#

JX

v -

a-jLft g..* у a g, f ?
A szokásos méreteket meghaladó, nagyon messsíről látható fa* 
Törzse olyan vastag, hogy csak három felnőtt tudja átfogni.
A nintagazda tanyájának egyetlen dísze*

JI

Utaoinart

As Aleónyooáa egyik hatámeve. A Bugyi dűlő bal oldalán 

található, rajta van egy hároeosögeléai pont* A bürtókos 

neve után nevezték el* L« Utas! üéol dolleJe*

U t a. A. 1/ а а г О kZ 
Bus megálló Jelölésére szolgáló, újabb keletű elnevezés, 

amelyet így le ismer a környék lakossága* Vö* Pistasarok, 

irka* /Hivatalos Autóbusz Пенеtroad 1950*523*/

JI

Pista
Utaaitanya
Az A Időnyomáson, a iizentgyörgyi út Jobb oldalán van. A ter
melőszövetkezetek létrejött© után is funkcionáló név#
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A tsc-s narhatelep itt található* az Alkotnány MGTSZ 
tulajdona*

Lja.d körtefa

A Jászapáti-. Jászivány—Jásskieér határát elválasztó 
Hár/o/maha bár aellett 

tár^y a kornyék lakói körében.
van, óö kiemelkedő, iámért terep-

V á g. ó ;i á r á s

л nagyközség határának nagyjából keleti részén elterülő, 

ma is jórészt gyepes, legelőül szolgáló, több száz holdas 

terület. Hind a mai napig csak egy részét tudták művelés 

alá fogni, mert szikes, zsombékos terület. 3gy része át- 
&#úlik Jászivány határába.
A vágásra szánt marhák legelője volt a 18-19. században.
1$79*: ’ti Vágó liaha Járásnak. Búzák végeinek. Heves Iványnak, 
és Rétnek szélei, Szóval a Tilalmasoknak elhantsikoltatása 

el végeztetett." /tjzk. 149./. 1786.s "Vár-ó rorin le.:cllö...r 
II. József foldadókatasztere./* 1794.: "Váré Шгт.járás"

az határozat tétetik, hogy ••• 

be hozattasson
/Litsner térképe/. 1796*2 " 
a belső Vágó járágbul a Város Szénája 

/tjzk. 68./.
A nagy legelőterületen, amely az egykori várost körülvette, 

váltogatták a vágómarhák legeltetési helyét: " A Vágó marha.
továbbá is a ••• régi helyén hagyattattni egyes a ka-

• • •
# • •

rattal el végeztetett*" /18o6. évi tanácsi jegyzőkönyv 

319./. Az egyes caereheLyek nyoraonkövetése ma már caak- 

teljesen lehetetlen, de a terület váltogatása világos 

tanácsi jegyzőkönyv részlet alapján is:
zom
az 18o9* évi
«Xftngy a régi Vágó Járásban le kaszált Széna fel— 

gyüjtettcssen el végeztetést." /374./. lbo9*s "Ibivel
tfá.-ó Járdában levő Ssombtkos fertőben található füvet... 

---------- Kiss Telken —a
Városa részére felvenni

... adatatott három szekér alá
. • •bajos volna a

Csukásban lévő nyilorbul
fü tag/ is kaszálló." /tjak. 9*/*
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1Ы juhtenyésztés folyik a Vágójárásban. A név születésének, 

megmerevedésének folyamata kitűnik az adatolásból. A Vá,:ó- 

marhajáráa név rövidüléséből lett a Vá^óiáráa ma is hasz
nált nevezet.

LA.&.Í.J árán JI

1795« * Vágójárasnak annyi mértékű ahoz ki ezakasztasaon.”
/tjzk. 344./. Jászivány területén is van Vágójárás, és érint
kezik a két azonos nevű terület. Az iványi Vágójárás az 

Apátit, Jóasaséntandrást és Jásziványt elválasztó Hármas— 

határnál kezdődő, és nagyjából Jászapáti-Jáazivány határ
vonalát követő terület, amelynek nagy része zsombékos, 
szikes, és na is legelő, legfeljebb foltonként található 

itt művelt terület, bér feltörésével több Ízben kísérletez
tek:.

+ V á g 6 ;I á á r á a i u t
1861.8 " Ádám József külrendőr az 

vá.-:ó.:áráai ut..ki.iavitása felől kér — intézkedést hozatni.” 

/tjzk.42./
Valószínűnek látszik, hogy a líagyólláo útja folytatása a 

Sóskereoztjétől a Pólyi útig. Elképzelhető még, hogy a Vágó- 

járáson átvezető ut neve volt. Ma már neia ismert elnevezés.

rossz karban levő• • •

Vá^ ólapos
Az Egri út bal oldalán a gyümölcsös mellett lévő lapos, amely 

Vágó Miklós tulajdona volt. Művelt földterület, de esős idő
ben ma is művelhetetlen.

V á óta n :/ a

A Pethestanyával átellenben van, és itt található az Alkot
mány MGTSZ sertéstelepe. Vágó Gáapáár /Vágó Gazsi/ tulajdona 

volt, aki a község életében egyik jellegzetes figurájaként 

tevékenykedett. /Megjegyzendő, hogy ez esetben a régi tulaj- 

oeggyőzőbb tájékozódást nyújt, mint a tsz sertés — 

. Vö.Szabadság MGTSZ Sertéstelepe Jáosiványon./
donos neve 

telepe
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V а к d a 1 ő Aakdőllő/

Miad Jászapáti, mind Jászivány határában találliató ilyen 

útalaldsat. Annyiban tér a dűlőtől, hogy az egyetlen fasor 

mellett csak gyalogút veaet, viaaont a dűlők nagy részét 

kocsiút választotta el egymástól* A dűlőket elválasztó fa
sor /Vakdűlő/ folyamatossága helyenként megszakadt, és itt 

az útvonal kijelölése "vakon"történt.

j

:

j

»- -У. .4 1...У о g g ö d r ö tg v1791*s "Vály.Qk gödrök" /Kováta Gábor térképe/. A térkép tanú
sága szerint a mai Serényi út mellett volt, lehetett a leg
nagyobb válgoggödor /vélyoggödör, - gudör/, melynek helyén 

ma tó van. A település környékén több, hasonló eredetű modor 

volt elszórtan. Szék a képződmények rontották a település ké
pét, a ezért a tanács a 19. század elején elrendelte betöltésü
ket. A mai Maloalapoa a község belterületén is ilyen gödör 

lehetett. Még ш is ismerik az elnevezést, mert megvan a nyoma 

a Kíséri út jobb oldalán is.

.

;\

•»Varjas

1786.: "Varjas Környéke..." /II. József földadókataszteré/.
az Ilifcélytelki és Alattyányi Utak között, neveset sze

rint az Varjason másfél 25 ftos földemet által attam ..." 

/tjzk. 419./. 1793*«"*** az úgy nevezetetett Уаглшз oldalá
ban..." /tjzk. 2o4./. 18o4.t ”... a jövő tavasszal a kukorit- 

za a Ss. Györgyi úttúl a Varjasba terjedő rét földben fog 

vettetetnl..." /tjzk. 2o4./. 1811. "Dinnye földnek ... 

a Varjason a határon lévő földek osztattni rendeltettek." 

/tjzk. 468./. 1829.* "Varmmaon...” /Jászapáti Ecsn.kat. 
Plébánia Irattára./

Ma már inkább a Jákóhalmi határban lévő/ területet nevezik 

így. Az apáti határt ismerők ilyen értelemben tudnak róla, 
azaz a Varjas most már nem e település határneve.

ff • # •
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* Városföldje

1786« s %Ч-4чщ földe и»11 /II« József földadófeataozíere/.
I79I•• gVáras Fölögye" /Kováts Gábor térképe/« Ugyanig/ fordul 
elő Bedekovich Lőrinc térképén is«
Л fenti térképek tanúsága szerint a váróо a Kiaéri és a Dósai 
határ mentén egyaránt volt szántóföldje, melynek hasznát 
a vároa vezetősége kezelte, és általában közcélokra /isko
lák, középületek karbantartása/ fordította«

ás úgynevezett Kaszásrét egy része volt a városé« Шпек léte 

is egyértelműen bizonyítja, hogy a Kaszásrét valóban kaszá
ló volt szinte a legutóbbi időkig« Farkas Fái 1846-ban 

készített térképe alapján lokalizálható« Területe a térkép 

tanúsága szerint több cint 16 kh volt«

»Vár о а ы о 1 a árjáé
и /II* József földadókatasztere/«1766«: »Város Molnárjáé 

18o7«s »85 3/4 Saaaiok mérettessenek 4 darabokban a Iíantorl- 

ális, harangozó, Sirásó, és Molnár konvencionális földeiken 

ki vili, mellyek közül lészen a volt ííotariális földnek capaei- 

tása 13466 mint most volt a Kántoriálisé 132oo Harangozóé 

4114 Sírásóé 2396«» /tjzk* 363«/-

• • • •

A határ meghatározott része volt, ahol a város alkalmazottjai
nak járó földterületet kimértik.

»Váraorét.i e

1756«s »••• Gecző Andrásnak Ladányi úton alul varas réttye 

Szélibe adatott egy egész föld«««» /tjzk« 169«/ 1766.« "A 

Heaea Varas Héttve fel osztattván el borozdoltasaon..«» 

/tjzk. 93«/« 16o6.s »...végeztetett úgy hogy a Váraa 

réttyében, Heves Iványon levő darab gaz Bikák azámára is 

le kaszáltasson.” /tjzk. 261./.
Ma aér nem lokalizálható, bár bizonyos, hogy a Rét vala
melyik pontja lehetett és esetleg a mai Jásziványoa volt a 

városnak rétje. Vö. Varga,földje.
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V a s á г о a / a a / d Ű 1 ő Aasáros/ue/dőllo/

195Ö.* Aaaáraa dűlő" /Közi/aazaatáai térkép/. 1959.1 ”Va 

ároo dűlő” /Jászapáti kataszteri iratanyaga/. A Lóczi dűlővel 
szomszédos, azzal párhuzamos. Az elnevezés az ott birtokos 

Kienzl József ragadványnevét tartalmazza, aki va3t, láncot, 

drótot árult, majd vagyonos lett. Hn. 1967. /З06./. 1973. 
/390./. Hevét a nép egyszerűsítette» Kinasíikért. /belterület/

Vasár о,a d ű lő i i з к о 1 a /...dőllőji.../
1927.» ”A tanács megszavazta űj iskola építését" 

osentandrási úti körzetben...” /tjzk. 363./. Hivatalos neve» 

"Jászapáti Vásáros dűlői I. számú Állami Vándoriskola". Ma 

ráér nincs

Yasútinádaa

Mesterséges, náddal körülnőtt tó a téglagyár és a Vasútéllo- 

щвз között. A téglakészítéshez felhasanált föld kitermelése 

révén keletkezett, ós egyik-másik része mai több méter mély.
A horgászok kedvenc helye. Az elnevezést is többnyire ők 

használják.

a jász-« • •

Vas 11 t

A Ssolnok-Vámosgyörk vasútvonal szeli át Jászapáti határát. 

Fontos tájékozódási pontul szolgál. A Vasút egyben a vasút
állomást is jelenti a néfci nyelvhasználatban.

Ve le mi MGTSZ
Az Alkotmány MGTSZ mellett a nagyközség másik mezőgazdasági 
termelőszövetkezete. A község határának nagyjából a keleti 
részén gazdálkodik. A Tanácsköztársaság mártírhalált 

járási népbiztosáról nevezték megalakulásakor, a negyvenes 

évek végén./1949-ben alakult./
Velem! TSZ-maj о r
A Vágójárásbún van. Vö. Fasztortanya.

JI
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Vidalaooa ■

Saljából azonos as I&Eiiitinádaaaal. de annál valamivel 
kiterjedtebb. Hevét a kötelében lakó vasútőrtől kapta.

A Hevesi út jobb oldalán, attól mintegy 6-700 méterre elés 

jelentőd kiemelkedés a Gólyadulő vonalának közvetlen közelé- 
ben. az elnevezés családnév! eredetű.

V 1 jgpajgtihoaokbálya

19*5 után nyitott, me már nem művelt homokbánya neve. Fontos 

tájékozódási pont a határt ismerők számára L. vihart.

V i r á .,: 0 u 1 ő /Virógdüllő/

ti Kíséri út bal oldalán lévő Velem! TSZ központon átvezető 

út neve. Jbben a dűlőben lakik Virág János.

V i ráiio a

1773*s "Virágos" /Capsa 22./. 1779** "A Virágoson keresztül 
a liarha járás tilalmas lészen, és a hancaikok a Kiss Árokrul, 

által a gzőllőkig fel vannak hányva." /ijzk. 150./.
1766.г "Virárroa nevezetű közönséges Legelő..•" /II. József 

földadókatasztere/. 1791*s "Az virágosban ki maradott Zsetskó 

földekéül 1 köböl alá való rendeltetik ki adatni.” /tjsk.• 99

a Virágosban lévő tulajdon 3?ábla földem— 

bül ... adtam 6. eleket." /tjzk. 3o2./. 18oö.l "Virágos” 

/Bedekovich térképe/. 181o.t "A váro3 3 Csősze 3 vachterei
rigónk részére a Virágosban , és vágó 

kevés kassáiét reaolváltattni instálnak."

lo2./• loco.5 " • • •

6 gyalog tizedes 

Járásban
/tjzk, 279*/. A második katonai adatfelvétel a Virágos 

tl&czjos mellett elterülő részt "Ikuc-/ee-gyep__”-nek nevezi.
Kiséri határ közelében lévő, hosszú időn át legelőnek haoz-

a• • •

egy. ••

A
nált terület.
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is így nevezik. A néphagyoaány szerint asért kapta est 

a nevet, mert igen sok pipacs meg repce nőtt ott még 

akkor is, ha rendesen művelték* /Egészen az legutóbbi Kni-ig 
odatolható./
Virágos! dűlő /-dollő/

1895«8”Уirá-í;os dűlőben»»»" /Vándorfy i.m. 129«/ 19o4.:
"Bemutatva lett a virágos! XIX» dűlő útnál érdekelt bir
tokosokkal felvett jegyzőkönyv*" /tjak* 76. pont/.uzonos 

a Bereut edúlövei•

A Virágoson átvezető dűlő neve. Vő. Virágos» A nagyobb hstánéas 

neve szerepel az egyik dűlő elnevezésének elemeként»

V i r á ,, о 4....d ülői III» számú Állaad Vándoriskola
L» Virágos! iskola.

V i _r á q a 1 iskola

192?»í ”A tanács megszavazta új iskola építését"*.» a jáez- 

kiséri úti körzetben az ütaoay-féle telken.»." /tjsk.365»/. 

Hivatalos neveг "Virágos dllői III. számú Állami Vándorisko
la." a kíséri lit melletti iskolaépület ma is 611»

» V 1 r á g. о а к ú t
Jászapáti város legolőkutjóinak egyik© a Virágon nevű határ- 

rész város felé eső részén állott» Bedekovich 18o8~ao térké
pe közli8 és 18ol-b61 is odatolható*"..» a jelentett hüllőben 

/23»/ a Virámoa nevű Kutnál sokan a Város földire be szánta
ni bátorkodtatok" /tjsk» 235»/•

Ф 2 1 XJLs p° t Д-Д
Sz az elnevezés mm él és talán nem is élt a köztudeáiSaá, 
noha a líht Щ&* évi kiadás® /123»/ közli azzal a kiegészí
tésűéi, hogy a község területétől 5 km. távolságban van.
Vö. Szolőtaaya, Brdőtanya.



в

- 216 -

+ V ize к

Az ún* Felsőgyep Dósai út felé eső részét nevezi xaeg így 

Kováts Gábor 1791-es térképén* Ez a terült nem más, mint 

a mai Caátés* líagyon hasznos abból a szempontból, hogy az 

e területet akkor borító vizek körvonalait hihetően nagy 

pontossággal ábrázolja* Vö. Caátés*

göldmozo. MGü?32МПMeie>'OT«iiniiro)T?ii4 3W>B>MW>мм—IMat «ммтнммШ'М Л^-шяф

1960-ban alakult meg Jászapáti határában, de rövid működés 

mtűn beleolvadt a Velem! HSíSZ-be*

• -

1



F e 1 h a 3 znál t Írod álon

A Jász* Kagy és Kis Kun kerületek: földiéire ti /geographiai/

-adományos Gyűjtemény* 1830* IX*ismerete*

Antal József: Jász-Apát hi várossáncк eemertetase
tudományos Gyűjtemény* 1827. All#,

1838# IX#
A Pécni Tanárké ző Pősikola ‘tudományos Közleményei# Beria 3 

Lin gu I stica-Philologico Melléklet
Pécs, Hungária, 1374#

Árpádkor! üj Okmánytár# Szerkesztette: uenzel Gusztáv
Budapest, 1867#

A magyarság szellemi néprajza# Királyi Magyar Egyetemi Hycmda
Budapest, 1937# /А maararcág néprajza

IV* kötete/
Balássy í'erenc: A jász plébániák keletkezésének kérdése

Egri Egyházmegyei Közlőig /1871# március 1#/ 
Balássy Ferenci .Szederkényi Eundor: Heves vármegye története

^ger, I89o.
Bárczi Géza: A magyar szókincs eredete*

Bankönykiadó, Budapest, 1958*
Bárczi Géza - Benlco Loránd - Berrár Jolán: A magyar nyelv tör

ténete
Tankönyvkiadó, Budapest, 1937*

üenkó Boránd: A Byárádmeníe földrajzinevoi

Budapest, 1947# /
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Borbély Andor - üagy Julia: fcagyarország !• katonai fölvé
tele II# József korában

Budapest, 1932#

Csorna /.álmán: Jászebrény nyelve
Budapest, 1908#

Брег,jessy Kálmán: Az első katonai adatfelvétel /1782-1705/ 

országleirásának forrásértéke
Agrártudományi Szemle 1961./Ш.

Fábián. Pál - ^atbmári István - ierestyéni Ferenc: A magyar 

stilisztika vázlata
xankönykiadó, Budapest, 1971#

Fekete Lajos: A hatvani szandzsák 155o# évi auoösszeiráoa
Jászberény, 19o0#

H# Fekete Péter: Hajduböszármány helyneveinek adattára 

A Magyar nyelvtudományi intézet Kiadványai
btidapest, 1959#

Fényes Elek: Magyarország goographiai szótára
Pest, 1051.

Fodor Ferenc: A Jászság életrajza
Budapest, 1942#

Gyárfás István: A jász-kunok története
1870-1885.
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Kálmán Béla: A magyar helygégnevtípusok
Heve si Művelődés * 1971*■;fy ; r?

' : ■

Kammer Siklási Alsószigeíköz földrajzi nevei* A Magyar
Nyelvtudományi társaság Kiadványai 

Budapest, 1957.
^elemen Kojetán: A Jász-Kun redemptio története és fejlődése

a jelen kori|f. Szeged, 1877.

/■

Lórincze Lajos: Fjlrajzinév-gyuj lésünk múltja, jelen állása
és feladatai. Budapest, 1949.*

..V
!í1 Lőrincae Lajos: Földrajzineveink élete. Péptudományi Intését.

Budapest, 1947.
\ i

!\ Magyarország Helységnévtárai

Magyarország története I-III.
lankönyvkiadó, Budapest, 1961.

Magyarország vármegyéi és városai
Szerkesztette: Dr* Borovszky Samu 

Budapest, é.n.

У

Melieh János: A jász népnévről
Magyar Nyelv 1912.

Mező Andrása érne th Péter: Szabolcs-Saetmár megye történeti-
etimológiai helységnévtára 

Nyiegyháza, 1972.
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Kémeth Gyulai Egy jász szójegyzék az Országos Levéltárban 

Az ША Hyelv- ás Irodalomtudományi Osztályá
nak közleményei XII* kötet 1-4*

Lévtudományi előadások /II. névtudományi konferencia/
Szerkesztette: Kázmér Miklós és Végi József 

Budspes" , 19690

névtudomány! vizsgálatok /А Magyar Hév udocái^i Társaság 

név tudományi konfer encááj а/
Akadémiai Kiadó, iudr.pest, 196o.

Palugyay Imre? Jász-Km kerületek és Külső Szolnok vármegye
Pest, 1Б54./leírása.

Papо Ferenc: A magyar nyelv szóvégmutató szótára 

Akadémiai Kiadó, Budapest, 1969»

■r 'itásonyi László? Mit mondanak Szolnok megye földrajzi nedvei? 

Jászkunság, 1956. évi 2* szám ■

' l;

Sebestyén Árpád: i'öxdrajzi nevek Gacsályból
Acta üniversitatis Sebreconienis 

Tom. II. 1955.
Somogy megye földrajzi nevei

.

/szerkesztette? Papp László, Végh József/ 

Akadémiai -iádé, Budapest, 1974.
í

.j.-endrey Ksigmond: .ulaj dóimé vül liaaznált határozott igealakok 

a né nyelvben. Megya üyelv XXV.

-
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Vályi András: '«agyar országnak 3-eíréae

Buda, 1799,

Vándorfy János: Jász-epathi város egyházának miit ja éo
jelene* > ,ог, 1393*

Wellek^k’arren» Ай irodalom elmélete*
Gondolat, Budapest, 1972*

Virágja iióasai áagyar helységnevek eredete
Szeged, 1931*

Zala me ye földrajzi nevei

/Szerkesztette* Papp László, Végh József/ 

Zalaegerszeg, 1964*

Kézirat ok é g t é r kepék

к
iiedekovich Lőrinc: Jászok és Kunok Ismerete, és ez ok Birto

kainak Le írása, Irottatott Jász Apáthi Vá
ros sábon 1799-ik eoztendőbenn 

/А Kiskunfélegyházi Muzeum birtokában/

Leli! . athiae: Hótitia geographico-historica Listrictum Cu-
mano-J asygum et Kővariensi3f a Georgio Gyür- 

kovitc deseripta. Pol. lat* 337o 

/Országos Széchényi Könyvtár/

Llencims Instruraentorura Litteralium V, M* Capitu'iá Agriensis
/Heves Megyei Levéltár/
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I. rész felső-járás Tagosítás 1856*

Jász-Apáthi adóközség Tellekkönyveinek I. Darabja 1851* 

Jász-Apáthl belső határa és Hevesivány pusztai redemptio- 

nális osztálykulcs 1832#

Jász Apáthi és Hevesivány birtok telek könyv Mutatója 

1856 évben

Jász-Apáthi felső nyomásbéli földeknek birtokkönyve 1833*

Jászapáti község határának osztály-könyve
S z d 1 n о к Megyei Levéltár

Jászapáti kómái katolikus Plébánia Irattára

1856.

Josephinischo Aufnahme /Az I. katonai felmérés/
/ A Szegedi József Attila Tudományegyetem Ш drajzi Intézete/

Liber fundi de anno 1745 et 176o cum Divisions terra

В Földkönyvek

Liber Fundi Hovus Qppidi Jász Apathy de Anno 176о

Capaa 22, Capsa 28

II. József földadókatasztere /И-Х./ 

/Az I. és a XI. rész hiányzik./

Szolnok Megyei Levél tár

Második katonai felmérés
/térképanyaga a Hadtörténeti Intézetben/
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Militärische Beschreibung von Ungarn
/Hadtörténeti Intézet/

Pesty Frigyes kéziratos névtára az Országos Széchényi 
Könyvtárban / A Jászság anyagát a 23» kötet tartalmazza*/

Szabad Jász Apáthl Várossá Felső Járási Oeztállyát táxv 

gyazó Birtok könyv
Szolnok Megyei Levéltár

Tanácsi jegyzőkönyvek 1745-től
Szolnok Megyei Levéltár 

II* József korabeli katonai felvételi térképek
1783* /А JATE Földrajzi Intézetének birtokában lévő 

másolat/
Jász Apáti községhez tartozó puszták és egyéb földek 

térképe 1789* L i t z n e r

Р/rivilegiált/ J/ász/ Apáti Várossá hatályának képe 

1791. К о v á t s Gábor

Privilegiált Jász Apáti Várossá határja fel osztásának 

a szeront való képe, a mint ez az löoo.ik esztendőbenn
fel osztatott 18oQ* Bedekovich Lőrinc

Szolnok Megyei Levéltár

Privilegiált Jász Serény ée Jász Apáthi Városok közte ta
lálható minden nemű Folyó Vizeknek, s Álló Tavaknak és e- 

Valóságos Képeereinek 18 o3.• • • • • • • •

Bedekovich Lőrinc
/Fodor idézett müvének melléklete/
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Accurate Delineatio majorié partis Jasigiae cum parte inter- 

jacentis Predti KUrth 1845.
Bedekovich Lőrinc 

Heves Megyei Levéltár

• • • •

A Tisza folyó árhatárának térképe 1845.
L i p к о s József 

Heves Megyei Levéltár
Szebad Jász Apáti várossá kaszás rétje felosztásának

1846«
farkas Pál 

Jász Apáti város határjának térképe. I. rész: felső járás
1857.
L i p к о s József

Jászápáti város határának térképe. II. rész* Alsó járás
1857.

térképe

L i p к о s József 

1874.Jász Apáti város legelő térképe
Sz. n.

Jász Apáti város erdejének térképe. 1858.
L i p к о s Jézsef

Jász Apáti mezőváros közbirtokossági legelőjének részletes 

felosztását előtüntető térképe. 1875.
H о г к а у Péter

Szolnok Megyei Levéltár
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1* Az első katonai felmérés térképe /Jászapáti és

Jáaalvány/ Josephiniache Aufnahme. 1783.

2. Privilegiált Jász Berény és Jász Apáthi Városok 

közt található minden nemű folyó '/lseknek, s Álló

Te vaknak Se ereinek ... Valóságos Képe...

Bedekovich Lóri.ne18o8.

3. Jászapáti határának tőrképe és számmutetója

4. Jász!vány határának térképe és számútatóJe

'



S a á д a n tato
I

Jászapáti

1* Berényiút /Jász merényiét , Jákólialniút/

2# JáteóhalmS határ

3* Dóséibatár

4# Vasút

5* Hár/o/mashaiár /Jászapáti - Tsrnaors - Jászezentandres/

6* Birásofold

7* Jegyzoföld

3. Nyilas

9* Örsihatár

lo. Oraiűt

XI* Dó sen,/ Has

12* Szebariiu-assza

13. Erkiút

14. Siiúsóföld

15. Hómét temet 6 /Dómét fertő/

13. Lengyipart

17. Táj támassza

lß, Lcczídiilő

19. Borbélyfenék

2&. Masssaidulő /oza baridulő* Hetárdiílő/

2o. i'a^tiir.ooszQ

22. Városföldje



.
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23m ieisJcsyep

24. tilapos

25« Lu.aurabaűt
■/ ■

4 'Г <
■

26« Kanális /Csátésikonális/ 

27« berónyidulő
í

■

28« Kéttesiréez

29 • 7sndeldulo /Karkusdülo/

3o# Cöátés /Viüek, ireloorét/ 

3c.* Gsátésidülő

31. Gyepleje16

32. Csátésitanya

33. Cöátűaijuhhcdály 

34* Legeltetásibisoitsá^

35. Fertő

36. Dósaiút /Mai omdíílő/

37. Bánom

38. Meleghféleföld

39. Kagyszékidíílo /Bolcj thydiilő, SslávilccLulo/

40. iíagyszék

41. ietupart 

42# Gáltanya

43. üorbáodulo

44. Bemet erlibaJ»@Ior-

45. Cücürásyep /Cicalapos/

,
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4o. Vasárosdulő

47* Vasárosdulőiidkola /Jászapáti Vásáros dűlői I, 

számú Állami Vándoriskola/

43• Kossuthközpon t

49.Xoniár lapos /Keim rlapossa/

jOm *>alaj thyí'enék

51. Jaoeőfenék

52» Kásábólom

33* Ш-CsurinútA.íicsuli2hát , lucsulinúí/

34* ilyesetthalcaa

55* iiirkásfenék

56. Hyilas

57* Kántorföld

3S. Lővyféleiöld

39* Szentandrásihatár

oo. Határút

61* E.jriűt /Jáss apóti-Jászszentnadrásiút/

52m Borbás^ydmdloads

63* Csikóstqnya

64* Kos3Uth,^yíinölcsös

53* Kertészet

66. Kovácsiélefakeresst

67* Vásólopoo 

68. Szi;;etitanya
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u9# bgriűtme11e11

7o, CoSÍ3Uth T33

7o,9 kecskéstanya

71* Ssikszeilapos

72, űÓGatanya

73* AkassióDalofü

74* Aiárványszigei

75, Bgriútim-.dcs /Ssikszaltó, Koec Imié legyűr, Videlapos/

75, Iskolafóld /Iskolaalap/

77, Airmyékűtja /Dinnyesüt/ 

73, .oczkadfllo /DÖgkertd'ilő/ 

79* Kocákatanya 

8o, Pallagidulő

31, Hovo3±út

82, Ballatelke

33, Ile-VGsiűtifakei-eszt

84# Jásziványielágazáa

85# Deópartja

Be, Demeterlapos

87, Berkilapos

68, Kishomokbánya

89, Temetőmébe /Iskolait)ld/

9o, Kisárok

91» GólyadLilo
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92. Sóokeresztja

93. üevasiványiút

34* vízpart /VÍ^partlíaomoiibánya/

35* Ea iyálláa /Hagyáárás?/

96« llagyállásidnlc

97« lí egy állási álló /buszmegálló/

9S. üagyálláaútja 

99 . Ménespart 

lóit-* ICcJrülesaroscsárda 

10Ш. BSassaa

1ű2. Hár/o/maahatár /Jászapáti - Jáosszcntendrás -
Jászivány/

Io3. '/ágójárás

lo4. To .j ti lapos

lo5. GáliTenék

loó. Alao^ep

lo7* Hár/o/mashatár /Jászapáti - Jász к sér - Jássiványj
J

Székeshatár» Szighatár/

loQm Pélyiét

1 >9# Pélyidulü

llo. Pedálégusföld

Ili. Vosútinádas

112. Téglagyár

113. Kizlolua

114. Gyepidülő
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115. Kiegyep

116* üarkódlllo /dadukkdulő/

117. G^opnyilcs

113. y’adköx'tefQ

119. ÜhályihadleseXóí©

120. Aá jidlnoyefö Idek 

121« HeCGJTOS

122« Csánsárdílo

r

123. Kakufckföld

124. Kateakftferák

125. Vlrácoe

126. ?lrásdí!Í6 / Berontedíííо/

127. PapdŰXÚ 

128« idánhadle ;а1б^е

129* Psptenyc.

13a. Papfenék

131. Aatriec

132. Popföld /Plébánocfölde. Perochiálleföld/

133* íCJLsesído 

134. iiitm^Cűóföld

135. Cántorföld 

I36* ,'lác ;oldcl 

137. viyeplduiő

138« Gaolőele^á /Ssolucslőtс/
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239. Szőlő /Peronos/

24o. Áruraktár

241» Saőlőbenlévőfskereszt /Pléháézuska/

242* Рекеtehalom

143. Jenőgyep

144* PerochiáliGszőlő

145* Koczkapart /Kocskasaőlő, Bocskaiélehozokbánya/

146. Szőlőkalatt

147. Garaggya /Szőlőárka/

148. Kenderfö ld /Kenderszöglete/

149. Gyár /ÁTItelep/

150. Erdő /Makkos, Makkerdő, Makkföld/

151* iörökfélekőkereszt

1‘32. Gyümölcsös

133« Kenderhalom 

154. Erdődülő /Makkosdulő/

153* Brdőmege

156. Gőcsállás

157. 'Jfáborlapossa

158. Városföldé

159. Várágosidulő

160. Virágósiiskóla /Virágos dűlői XII. számú Állami
Vándoriskola/

161. Virágoskút
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16 2. Harang

153. Siagoslíatáriiel ж /Urtárdomb/

164. Jásaduio

165. áegysoikagzálc

166* laszásrét /iíessásréije, Alsórét, Klórét/

16T. Pa nkidrlu /iiétidífir, Jakab Miklós dőllqje, Kaijyi-

piotadcilej e , Aasaácréti dűl6/

163. Kürtlút

169. Тб barkát /. áborhaloEi/

27o. Velem! 115132

171. Lovastenya А^егкек±0ашзадазуtanyád a, Litérkctanya/

172. r.-'borkút

173. liöériűt /Jászkiséslút, Üisótlútmellott/

174. Sir :-ledőlő

173. Agyagbánya

176. Holt-Tarna

177• J íáronaksresstda lő

173. La Mnyiút

179. iíagyárok /llagyárokhát, Kagy irokgyepj e/

13o. :idr/o/iaaeiiatár /Jóswpáti - Jász-telek - Jászkisőr/

101. Jásztelkihatár /Mihálytelkihal ár/

182. ááliörlő /lőjsaadíílo/

183. Két teskohíd

184. .lat onatanya
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135» S& ént зу ’.груЗ űtikáfcereezt

löt. За ent yörpyiút /Ывб ssentsyörgyiút » Apáti-ilGÓsacnt-

ujörßyiüi/

187. Ítét

188. AlsÓTiyomúsl Allan! iiépiskole /Alsónyociásiiskoia/

189 • 3a emgyi: r^yii; tm •; llett 

19з. Siricofélehíd /^jyeskóliíd/ 

191« Görheér

192 • PücL~anicskyfélekő;-:ereű2!t

133* fácános

194* К ■.sáriútiai’ilx'a
/

135# Utasítanya

195. Als&yániút

197. Csenyilapós

198. téglavető

199* Mihálytelkiút

2oo. Lőtér

2ol. Veix eehát

2o2. Alsojárás

2o3# ütasipart /?/

2o4* Ugarak

2o5. let-*eskeresatdítlő

2oG. hgyesirész

207. Szentgyörgyidíilő

208. Ásvány
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2o9» Ssibczda

21c» Ürbádulő /ütasi Eáci dollere, üu^yidáló/
í
, 211» Hár/o/msshatár /Jászapáti ~ Jásztelek - Jász#ákőlijélnia/

Saöghatár
212. Vcmyas 

212* Kisnyilae/

/
214» Szederjes /Szederje sér*/ 

215» а"Уескегеегtdulő
f

216. Kukát

217» dói:apart /Ballapart?/

218»

219» Alkotmány TSZ bejáróit

22o» Peth.esd/'lő

221. Petzest anya 

222» Hoűosúrétidulo

223* dosszrét

224# Vágótanya

225# Hosszúdat

22-5» Határárok

227» Uöáyeohatár /Két t őshatár, Lia^oohatár, őzöghaiá*/ 

228» Városkeszálóje 

223» Patkóéi^

23o* dosszr©ticuílő /rjieveidílü, Ве911зусЛ1и# i'arkasdálő/

231* Szerbia

232» Beothyföld /Be'itíiyférte,jэ/
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233. Borbelyhát

234. Állami ^rdőgaadaság /Apátierdő/

235. Jása erfnyiűtonlévőkőkeresat

/ /

Já3zivány

1. -Hívását /Csináltűt/

2» Vágójárás

3. Hár/o/nashatár /Nagy á llásihároma3határ/

4. Határát

5. dorvátlidűlo

6* Lajossor

7. S3oixfc.?ná::-án 1 határd16

8. Horváthpajaféleíonék

3. iiorváthío leiül óla /íCettss saámé x/ucola/

lo. Vezekényiút

XI* Meggyes

IX* * Kcggyasdülő

12* Hevesihatár /Csássihatár/

13* Meggyesiialom

14. Hár/o/mashatár /Bátelek - Csáas - íevesivány/

15. Bi*dő

Adámdálo /IJogyenicíul5/
£

17. Bút elek /BáteiilicLár/

16*

18« Pnnfpmálr
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19# kakodulo /Csttkadulo, De on da ló'/

2o# üafcotsnya

21# i'apdfílő /Lajos iileka dollere/

22# Locaifanék 

23# Pélyihatár

24# Utesiaarok /Fistasarok. Pistasarka/

25# Utesinyárfa

26 « M lufragaz date nyáj a

27# liővytanye

■/

28# Köaöskút

23# lelki dőlő /.unvnid'íló’/

3o# Kishednyilasa

31# óertéstölep /Szabadság 282 Sértés ^, el epe/

32. lorekvés i'SZöS

33* Kóapontimoj ov

34. lelel tető

Л39. Lyiias

36. Jász Baláes-féla Mánia-szobor 

37* Temploisdűló 

33. Fényest^

39. ütasimereszt /Febérkereszi/ в

i4o. Velem! 1S2 major

41. S2Őkeez*d6

42. lelek
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43. üsuis^e /Ceukásőr/

f54aro£r»íjo!t44.

43. Juhhodály 

46. Kállfenáfc

4?« ШММШ&£ /iwálid^lő/

*&jtísüe István-fél& kereost4a.

Pélyiát49.

PélyiűtaenteэО.

31. Birilepce

Pdűstoxdáxő /PélyIdŰXá/ 

Páeatcitanya /Alkotmány 2S3 mejor/ 

JteJ^étyűe /iicrattyűotő, Locsároe/

32.

33.

54.

■.,kíi*bei9tálliS33.

Piacáé

iáliaán í>. JánocMfóle Jceroest57»

Ssatarlpostj ok30.

Cmikdstő59.

Urban let /úo-Шв koreestöO.

SÍ. ií ahat ár

62. ^*dtisaátei4e

63* árdojhát /Xváf^iördO^iát/ 

>4. Ceáeaárűtáo Г-'. >
£ %:
%

i’ж •X A
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